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ارتباط بیه کیفیت اطالعات مالی ي َسیىٍ سرمایٍ سُام عادی
امید پًر حیدری  ،ودا باقری

چکیدٌ
ٞسف ایٗ ٔماِ ،ٝتطضسی اثط ویفیت اعالػات ٔاِی افطا ضس ٜتٛسظ ٚاحس تداضی تط ٞعی ٝٙسطٔای ٝسٟاْ ػازی
است .زض ضاستای زستیاتی ت ٝایٗ ٞسفٔ ،ؼٙازاض تٛزٖ اضتثاط تیٗ ویفیت اعالػات ٞ ٚعی ٝٙسطٔای ٝسٟاْ ػازی
آظٔ ٖٛضس ٜاست .ویفیت اعالػات ٔاِی زض ایٗ پژٞٚص ضأُ ٚیژٌیٞای لاتّیت اتىأ ،طتٛط تٛزٖ  ٚپایساضی
سٛزٞای ٌعاضش ضس ٜتٛسظ ضطوت  ٚغحت ،زلت  ٚفطاٚا٘ی پیصتیٙیٞای سٛز ا٘داْ ضس ٜتٛسظ ٔسیطیت
ٔیتاضس .تطای ٔحاسثٞ ٝعی ٝٙسطٔای ٝسٟاْ ػازی اظ ٔسَ ضضس ٌٛضز ٖٚاستفاز ٜضس ٜاست .تطای آظٔ ٖٛفطضی ٝایٗ
پژٞٚص اظ ضٚش آٔاضی «زازٟٞای تطویثی» استفاز ٜضس ٕٝ٘ٛ٘ ٚ ٜزض تطٌیط٘سٜ

ٛٔ 100ضز عی ساِٟای  1384تا

 1388است.
یافتٟٟای پژٞٚص ٘طاٖ زاز ٜاست و ٝضاتغٔ ٝثثت ٔ ٚؼٙازاضی تیٗ ویفیت اعالػات ٔاِی افطا ضس ٜتٛسظ
ٚاحس تداضی ٞ ٚعی ٝٙسطٔای ٝسٟاْ ػازی ٚخٛز زاضز.

ياشٌَای کلیدیٞ :عی ٝٙسطٔای ٝسٟاْ ػازی ،اعالػات ٔاِی  ٚویفیت اعالػات ٔاِی
عثمٟثٙسی ٔٛضٛػیM41, G11 :

 .دانشیبر دانشکده اقتصبد و مدیریت دانشگبه شهید ببهنر کرمبن (مسئول مکبتببت)opourheidari@uk.ac.ir،

 .دانشجوی کبرشنبسی ارشد حسببداری دانشکده اقتصبد و مدیریت دانشگبه شهید ببهنر کرمبن
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مقدمٍ
ٌصض اظ ػػط غٙؼتی ت ٝػػطاعالػات ٔٛخة تطخستٟتط ضسٖ ٘مص اعالػات زض فطآیٙس تػٕیٓ -
ٌیطی ضس ٜاست .زض چٙیٗ زٚضا٘ی ،اعالػات حىٓ واالیی تا اضظش تؼییٗ وٙٙسٔ ٜعیت ضلاتتی ٔطاضوت
وٙٙسٌاٖ زض ا٘ٛاع ٔرتّف تاظاضٞا ضا زاضز .افطای اعالػات ٔاِی ت ٝسطٔایٍٟصاضاٖ زض اضظیاتی تٟتط
ضطوتٞا وٕه ٔیىٙس  ٚفطآیٙس تػٕیٍٕیطی تا آٌاٞی تیطتط  ٚاتٟاْ وٕتطی غٛضت ٔیٍیطز وٝ
٘تید ٝآٖ ،سطاظیط ضسٖ سطٔای ٝت ٝسٕت ِٔٛستطیٗ استفاز ٜآٖ ذٛاٞس تٛز  ٚحاغُ ٟ٘ایی آٖ ،افعایص
ضضس ٚواضایی تطای وُ خأؼ ٝاست .افطای اعالػات ضفاف  ٚتا ویفیت تٛسظ ٚاحسٞای تداضی
ٔٛخة ٔیضٛز و ٝػسْ اعٕیٙاٖ سطٔایٍٟصاضاٖ ت ٝسٟاْ آٟ٘ا واٞص یافت ٚ ٝتٕایُ تطای ٔؼأّ ٝسٟاْ
افعایص یاتس و ٝایٗ أط ت ٝواٞص ضیسه ٔ ٚتٙاسة تا آٖ ،تاظز ٜسٟاْ ٔیا٘دأس  ٚزض ٘تیدٞ ٝعیٝٙ
تحٕیّی تط ٚاحس تداضی ٘یع واٞص ٔییاتس.
عثك ٔت٘ ٖٛظطی ٔٛخٛز ٘ظیط ٔغاِؼات ا٘داْ ضس ٜتٛسظ الٔثطت ( ،)2005ایسّی  ٚاٞاضا (ٚ )2002
ػطب ٔاظاضیعزی( ، )1387ویفیت اعالػات ٔاِی حساتساضی تط ٘طخ ٞعی ٝٙسٟاْ ػازی ضطوتٞا یا ٕٞاٖ
٘طخ تاظزٛٔ ٜضز ا٘تظاض سطٔایٌٝصاضاٖ ٘یع ٔٛثط ٔیتاضس .تا تغییط ویفیت اعالػات ٔاِی حساتساضی٘ ،طخ
یاز ضس ٜافعایص یا واٞص ٔییاتس .ت ٝعٛض وّی افطای اعالػات تا ویفیت سثة واٞص ػسْ اعٕیٙاٖ
سطٔایٌٝصاضاٖ ٔیضٛز .افعایص ویفیت اعالػات ٔاِی سثة واٞص ػسْ اعٕیٙاٖ سطٔایٍٟصاضاٖ زض
ذػٛظ اضظیاتی ضیسه سیستٕاتیه  ٚغیط سیستٕاتیه  ٚزض ٟ٘ایت ضیسه وُ ضس ٚ ٜتا تغییط
ضیسه وُ ،سطٔایٌٝصاضاٖ ٘طخ تاظزٛٔ ٜضز تٛلغ ذٛز ضا وٙتطَ ٔیوٙٙس.
اضتثاط ٔیاٖ اعالػات حساتساضی ٞ ٚعی ٝٙسطٔای ٝضطوت ،یىی اظ اساسیتطیٗ ٔٛضٛػات ٔغطح زض ظٔیٝٙ
حساتساضی است .ایٗ ٔٛضٛع اغّة ٔٛضز تٛخ ٝاستا٘ساضزٌصاضاٖ لطاض ٌطفت ٝاست .ت ٝػٛٙاٖ ٔثاَ ،آضتٛض
ِٛیت( ، )1998ضئیس ساتك وٕیسی ٖٛتٛضس  ٚاٚضاق تٟازاض تیاٖ وطز و« ٝاستا٘ساضزٞای حساتساضی تا ویفیت تاال ...

3.Lambert
4. Easley and O’Hara
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 ،)2003یىی اظ اػضای ساتك ٞیأت استا٘ساضزٞای
ٞعیٟٟٙای سطٔای ٝضا واٞص ٔیسٞس» .ت ٝعٛض ٔطات٘ ،ٝیُ فٛستط (
حساتساضی ٔاِی( )FASBازػا وطز و « ٝاعالػات تیطتط ٕٛٞاض ٜتا ػسْ اعٕیٙاٖ وٕتط ض ٚتٟط ٚاست  ... ٚافطاز پَٛ
تیطتطی تطای زستیاتی ت ٝاعٕیٙاٖ تاالتط پطزاذت ٔیوٙٙس٘ .تایح تسست آٔس ٜزض ظٔی ٝٙاعالػات ٔاِی تیاٍ٘ط ایٗ است
سایطیٗ.)،
و ٝافطای تٟتط ت ٝواٞص ٞعی ٝٙسطٔایٔ ٝیا٘دأس»(الٔثطت 2007 ٚ
تا تٛخ ٝتٔ ٝغاِة ٌفت ٝضس ٜزض ٔغاِؼات پیطیٗ ،ایٗ پطسص ٔغطح ٔیطٛز و ٝآیا تیٗ ویفیت
اعالػات ٞ ٚعی ٝٙسطٔای ٝسٟاْ ػازی اضتثاط ٔؼٙازاضی ٚخٛز زاضز؟ تسیٗ ٔٙظٛض اضتثاط ضص ٚیژٌی
ویفیت اعالػات تا ٞعی ٝٙسطٔای ٝسٟاْ ػازی تطضسی ضس ٜاست و ٝایٗ ٚیژٌیٞا ضا ٔی تٛاٖ ت ٝضطح ظیط
ذالغ ٝوطز:
ٞعی ٝٙسطٔای ٝت ٝوٕتطیٗ ٘طخ تاظزٛٔ ٜضز ا٘تظاض ٌفتٔ ٝیطٛز .زض غٛضتی و ٝتاظزٛٔ ٜضزا٘تظاض اظ
ٞعی ٝٙسطٔای ٝوٕتط تاضس ،اضظش ٚاحس التػازی واٞص ذٛاٞس یافت .تٙاتطایٗٔ ،سیطیت تطای حفظ
اضظش ٚاحس التػازی تایس تالش وٙس  ٚتاظزٛٔ ٜضز ا٘تظاض ضا حسالُ ت ٝسغح ٞعی ٝٙسطٔای ٝتطسا٘س .زض
ایٗ ٔیاٖ ،وّیس ٔٛفمیت واٞص ٞعی ٝٙسطٔای ٝاست .تایس تٛخ ٝزاضت و ٝضطوت تطای واٞص ٞعیٝٙ
سطٔای ٝذٛز  ٚافعایص ثطٚت سٟأساضاٖ تایس ضیسه سطٔایٍٟصاضی ضا واٞص زٞس (وطزستا٘ی ٚ
ٔدسی .)1386 ،تطذی زیٍط اظ پژٞٚطٍطاٖ ٘یع ٔؼتمس٘س وٟافطای تیطتط ٔیتٛا٘س اظ عطیك واٞص
ضیسه تطآٚضزیٞ ،عی ٝٙسطٔای ٝضا واٞص زٞس .تٙاتطایٕٙیتٛاٖ ٌفت و ٝافطای اعالػات تا ویفیت
تاالتط ،ضیسه تطآٚضزی حاغُ اظ تطآٚضزٞای سطٔایٍٟصاضاٖ زضتاض ٜپاضأتطٞای تٛظیغ تاظز ٜیه
زاضایی ضا واٞص ٔیسٞس ٔ ٚیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت و ٝویفیت افطای تاالتط تا واٞص ٞعی ٝٙسطٔایٝ
ضطوت ٕٞطا ٜاست(ستایط ٛسایطیٗ.)1390 ،

مربًط بًدن سًد :تط اساس استا٘ساضزٞای حساتساضی اعالػاتی ٔطتٛط تّمی ٔیط٘ٛسو ٝتط
تػٕیٕات التػازی استفازٞىٙٙسٌاٖ زض اضظیاتی ضٚیسازٞای ٌصضت ،ٝحاَ  ٚیا آیٙس ٜیا تاییس یا تػحیح
اضظیاتیٞای ٌصضت ٝآٟ٘ا ٔٛثط ٚالغ ض٘ٛسٔ .ثا٘ی ٘ظطی ٔٛخٛز زض ٌستطزٜتطیٗ حاِتٔ ،طتٛط تٛزٖ سٛز
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ضا ت ٝغٛضت تٛا٘ایی آٖ زض تیاٖ تغییطات زض اضظش ٚاحس تداضی تؼطیف وطزٜا٘س(وِٛیٙعٔ ،ایسٚ ٚ
ٚیس 1997 ،؛ فطا٘سیس  ٚاسىیپط .)1999 ،
قابلیت اتکا  :ت ٝعٛض وّی ،لاتُ اتىا تٛزٖ اعالػات ،یىی اظ ٚیژٌیٞای ٔ ٟٓتػٕیٕات ذاظ
است  ٚتطاساس استا٘ساضٞای حساتساضی ایطاٖ ،اعالػات ٔفیس تایس لاتُ اتىا تاضٙس .اعالػاتی لاتُ
اتىاست و ٝػاضی اظ اضتثا ٚ ٜتٕایالت خا٘ثساضا٘ ٝتا إٞیت تاضس  ٚت ٝعٛض غازلا٘ٔ ٝؼطف آٖ چیعی
تاضس ؤ ٝسػی تیاٖ آٖ است یا تٌٟ٘ٛ ٝای ٔؼم َٛا٘تظاض تیاٖ آٖ ٔیطٚز .زض ٔٛضز سٛز ،ػال ٜٚتط زاضا
تٛزٖ ٚیژٌیٞای شوط ضس ٜزض استا٘ساضز ،ایٌٗ ٝ٘ٛت٘ ٝظط ٔی ضسس وٞ ٝط چ ٝویفیت الالْ تؼٟسی تاالتط
تاضس ،سٛز لاتُ اتىاتط است .الالْ تؼٟسی ت ٝغٛضت تفاٚت ٔیاٖ سٛز حساتساضی  ٚخطیاٖٞای ٘مسی
تؼطیف ٔیطٛز  ٚاظ زیسٌا ٜسطٔایٍٟصاضاٖ ،ویفیت الالْ تؼٟسی ضا ٔیتٛاٖ زضخ٘ ٝعزیىی سٛز ضطوت
تا ٔیعاٖ خطیاٖٞای ٘مسی ایداز ضس ٜتؼطیف وطزٔ .یتٛاٖ اظ الالْ تؼٟسی سٛز حساتساضی ت ٝػٛٙاٖ
یه ٔؼیاض سٙدص زض اتٟاْ اعالػات ٔٛخٛز زض خطیاٖٞای ٘مسی ػّٕیاتی ضطوتٞا استفاز ٜوطز .ظیطا
اعالػات ٔطتٛط ت ٝخطیاٖٞای ٘مسی ػّٕیاتی ٚاحس تداضی تٚ ٝسیّ ٝاعالػات سٛز حساتساضی تٟسست
ٔیآیس .ت ٝتؼثیط زیٍط ،خطیاٖٞای ٘مسی
ػّٕیاتی تطاتط سٛز ٟٔٙای الالْ تؼٟسی است .تٙاتطایٗ ،آضىاض است وٞ ٝطچمسض ٔیعاٖ اتٟاْ زض اعالػات
وٕتط تاضس ،ویفیت آٖ اعالػات تیطتط تٛز ٚ ٜلاتُ اتىاتط ذٛاٙٞس تٛز(ػطب ٔاظاض  ٚعاِثیاٖ.)1388 ،
پایداری سًد :پایساضی اظ خّٕٚ ٝیژٌیٞای ویفی سٛز حساتساضی ت ٝضٕاض ٔیآیس و ٝتط اعالػات
حساتساضی ٔثتٙی است  ٚت ٝسطٔایٍٟصاضاٖ زض اضظیاتی سٛزٞای آتی  ٚخطیاٖٞای ٘مسی ضطوت وٕه
ٔیىٙس .پایساضی سٛز تٔ ٝؼٙی تىطاضپصیطی(استٕطاض) سٛز خاضی است (ذٛاخٛی ٘ ٚاظٕی.)1384 ،
صحت سًد :ت ٝعٛض وّی غحت ت ٝغٛضت ػاضی اظ اضتثا ٚ ٜیا ٘عزیه تٚ ٝالؼیت تؼطیف ٔیضٛز.
غحت یه ضٚیساز ت ٝچٍٍ٘ٛی خٕؼآٚضی زازٟٞا تستٍی زاضز .تا تٛخ ٝت ٝایٙى ٝزض ٔیاٖ الالْ
غٛضتٞای ٔاِی سٛز ٔیتٛا٘س تیاتٍط ٚضؼیت ٔاِی ٚاحس تاضس  ٚأىاٖ ا٘داْ پیطثیٙی زضتاض ٜآٖ تطای
ٔسیطیت ٚخٛز زاضز ،غحت سٛز ٔیتٛا٘س ت ٝػٛٙاٖ یه ػأُ تطای تؼییٗ ٔیعاٖ ویفیت اعالػات
5. Collines, Maydew and Wiess.
6 .Francis and Schipper
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ٔغطح تاضس .زض حمیمیت ،غحت سٛز تیاٍ٘ط ٔیعاٖ ٘عزیه تٛزٖ سٛزٞای تطآٚضزی (

ٞ EPSای

تطآٚضزی) تٛسظ ٔسیط ت ٝسٛزٞای ٚالؼی (ٞEPSای ٚالؼی) ٌعاضش ضس ٜتٛسظ ٚاحس تداضی ٔیتاضس.
دقت سًد :زلت زض فطٚ ًٙٞتستط(  )1972ت ٝغٛضت اضائ ٝتؼطیفی غطیح اظ یه ضٚیساز یا تؼییٗ
زلیك حس ٔ ٚطظ یه ٔٛضٛع تؼطیف ضس ٜاست .یه غٛضت ٔاِی ٍٙٞأی تا زلت ٕٞطا ٜاست وٝ
ٔغاِثی ضا تیطتط یا وٕتط اظ حس ٘یاظ اضائ٘ ٝىٙس  ٚت ٝتیاٖ زیٍط زلیما آ٘چ ٝضا و ٝضطٚضت زاضزٙٔ ،ؼىس
ٕ٘ایس.
فراياوی سًد :زض ٔغاِؼات آٔاضی ،فطاٚا٘ی تٙٔ ٝظٛض تىطاض یه ضٚیساز یا ٚضؼیت ذاظ است.
ٔٙظٛض اظ فطاٚا٘ی زض تحث ٔطتٛط ت ٝپیص تیٙیٟای ا٘داْ ضس ٜتٛسظ ٔسیط زض ٔٛضز سٛز ٚاحس تداضی،
فطآ ٓٞآٚضزٖ اعالػات خسیس  ٚتٟطٚظ تطای استفازٞىٙٙسٌاٖ است (ً٘.)2011،
ٞسف اغّی ایٗ پژٞٚص ،تطضسی ٚخٛز اضتثاط ٔؼٙازاض تیٗ ویفیت اعالػات ٞ ٚعی ٝٙسطٔای ٝسٟاْ ػازی است .زض
ایٗ ضاستا ،اضتثاط ٚیژٌیٞای ویفی شوط ضس ٜتا ٞعی ٝٙسطٔای ٝسٟاْ ػازی ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض ٌطفت .ویفیت اعالػات
زض تطٌیط٘سٚ ٜیژٌیٞای ٔرتّفی است و ٝاضتثاط ٞطیه اظ آٟ٘ا تا ٞعی ٝٙسطٔای ٝسٟاْ ػازی ٔیتٛا٘س ٔتفاٚت اظ
سایطیٗ تاضس .زض ٔغاِؼات پیطیٗ ،ایٗ اضتثاط تطای تطذی اظ ٚیژٌیٞا آظٔ ٖٛضس ٜاست .زض ایٗ پژٞٚص تٙٔ ٝظٛض
تىٕیُ ٔغاِؼات ا٘داْ ضسٔ ،ٜدٕٛػ ٝوأّتطی اظ ٚیژٌیٞا تطضسی ضس ٜاست و ٝتا اعالػات ٚالؼی ٕٞ ٚچٙیٗ
اعالػات پیصتیٙی ضس ٜزض اضتثاط ٞستٙس.
پیشیىٍ پصيَش
ػطب ٔاظاض  ٚعاِثیاٖ(  )1388زض پژٞٚطی ت ٝتطضسی تاثیط ویفیت ٌعاضضٍطی ٔاِی  ٚضیسه
اعالػالتی تط ٞعی ٝٙسطٔای ٝضطوتٞای پصیطفت ٝضس ٜزض تٛضس اٚضاق تٟازاض تٟطاٖ عی ساَ ٞای 1380
تا  1384پطزاذتٙس٘ .تایح حاغُ اظ پژٞٚص تیاٍ٘ط ایٗ است وٞ ٝعی ٝٙسطٔایٞ( ٝعی ٝٙتسٞی ٞ ٚعیٝٙ
حمٛق غاحثاٖ سٟاْ)ضطوتٞای تا ویفیت الالْ تؼٟسی تاال ،تیطتط است.
زستٍیط  ٚتعاظظاز ، )1382(ٜپژٞٚطی تحت ػٛٙاٖ تاثیط ٔیعاٖ افطا تط ٞعی ٝٙسٟاْ ػازی ا٘داْ زازٞا٘س.
ٔیعاٖ افطا ٞ ٚعی ٝٙسٟاْ زٔ ٚتغیط ایٗ پژٞٚص ضا تطىیُ ٔیسٙٞس٘ .تایح حاغُ اظ پژٞٚص تط ضٚی ٕ٘ٝ٘ٛ
 40ػضٛی ضأُ ضطوتٞای تِٛیسی ػض ٛتٛضس اٚضاق تٟازاض تٟطاٖ  ٚزاضای فؼاِیتی غیط اظ ظضاػت،
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استرطاج ٔؼازٖ ٘ ٚفت ٘طاٖ زاز ٜاست و ٝافعایص افطا ٔٛخة واٞص ٞعی ٝٙسٟاْ ػازی ٔیضٛز .تٝ
ػثاضت زیٍط ،سطٔایٌٝصاضاٖ تطای سطٔایٌٝصاضی زض ضطوتٞایی تیطتط تٕایُ زاض٘س و ٝزاضای ٔیعاٖ
افطای تیطتط یا ضیسه وٕتطی ٞستٙس.
وطزستا٘ی ٔ ٚدسی( ،)1386ت ٝتطضسی ضاتغ ٝتیٗ ٚیژٌیٞای ویفی سٛز ٞ ٚعی ٝٙسطٔای ٝسٟاْ ػازی
پطزاذتٙس .یافتٟٟای پژٞٚص اظ تاثیط ٚیژٌیٞای ویفی سٛز تط ٞعی ٝٙسطٔای ٝسٟاْ ػازی ذثط ٔیسٞس .تا
وٙتطَ ٔتغیطٞای ا٘ساظ ٜضطوت٘ ،سثت اضظش زفتطی ت ٝاضظش تاظاض سٟاْ  ٚضطیة تغییطات سٛز(ضیسه
ػّٕیاتی) ٘تایح پژٞٚص ٚخٛز ضاتغٔ ٝؼىٛس تیٗ ٚیژٌیٞای ویفی سٛز ضأُ پایساضی سٛز ،لاتّیت
پیص تیٙی سٛزٔ ،طتٛط تٛزٖ سٛز ت ٝاضظش سٟاْ ،تٛٔ ٝلغ تٛزٖ سٛز ٞ ٚعی ٝٙسطٔای ٝسٟاْ ػازی ضا تاییس
وطز ٜو ٝایٗ ضاتغ ٝاظ ٘ظط آٔاضی ٔؼٙی زاض تٛز ٜاست.
ایسّی  ٚاٞاضا( ،)Easley& O’Hara,2004پژٞٚطی تحت ػٛٙاٖ اعالػات ٞ ٚعی ٝٙسطٔای ٝا٘داْ زازٜا٘س.
ٞسف آٟ٘ا تطضسی ٘مص اعالػات زض تاثیطٌصاضی تط ٞعی ٝٙسطٔای ٝضطوت تٛز٘ .تایح حاغّ ٝتیاٍ٘ط ایٗ است وٝ
تفاٚت زض تطویة اعالػات ػٕٔٛی  ٚذػٛغی تط ٞعی ٝٙسطٔای ٝتاثیط ٔیٌصاضز .ت ٝایٗ غٛضت و ٝسطٔایٍٟصاضاٖ
تطای ٍٟ٘ساضی آٖ زست ٝاظ سٟأٟایی و ٝاعالػات ذػٛغی تیطتطی زض ضاتغ ٝتا آٟ٘ا ٔٙتطط ٔیضٛز تاظز ٜتیطتطی
ضا ٔغاِثٔ ٝیىٙٙس٘ .تایح ٕٞچٙیٗ ٘طاٖ زاز ٜاست وٚ ٝاحسٞای تداضی ٔیتٛا٘ٙس اظ عطیك ا٘تراب تطذی اظ ضاٞىاضٞا
ٔا٘ٙس ٘ح ٜٛػُٕٞای ٔرتّف حساتساضی ا٘داْ تدعی ٚ ٝتحّیُٞای ٔٛضز ٘یاظ  ٚوسة ضٙاذت اظ ساذتاض تاظاض تط
ٞعی ٝٙسطٔای ٝذٛز تاثیط تٍصاض٘س.
الٔثطت ٕٞ ٚىاضاٖ( ،)Lambert, et al,2007ت ٝتطضسی ایٗ ٔٛضٛع پطزاذتٙس و ٝچٍ ٝ٘ٛاعالػات
حساتساضی افطا ضس ٜزض ٔٛضز یه ٚاحس تداضی ،تا زض ٘ظط ٌطفتٗ تٛٙع آٟ٘ا ،زض ٞعی ٝٙسطٔای ٝآٖ ٚاحس ٕ٘ٛز
پیسا ٔیوٙس٘ .تایح تسست آٔس٘ ٜطاٖ زٙٞس ٜآٖ است و ٝویفیت اعالػات حساتساضی ت ٝز ٚغٛضت ٔستمیٓ ٚ
غیطٔستمیٓ تط ٞعی ٝٙسطٔای ٝضطوت تاثیط ٔیٍصاضز .اثط ٔستمیٓ اظ آ٘دا حاغُ ٔیضٛز و ٝافطای اعالػات تا
ویفیت تاالتط تط اضظیاتی وٛاضیا٘سٟای ٔطتٛط ت ٝخطیاٖٞای ٘مسی ٚاحس تداضی تا سایط ٚاحسٞا تاثیط ٔیٍصاضز.
اثط غیط ٔستمیٓ ٘یع ت ٝایٗ ظٔیٔ ٝٙطتٛط ٔیضٛز و ٝافطای اعالػات تا ویفیت تاال تط تػٕیٓٞای ٚالؼی ٚاحس
تداضی اثط ٔیٌصاضز و ٝایٗ ٘یع تٛ٘ ٝت ٝذٛز تط اضظش ٔٛضز ا٘تظاض  ٚوٛاضیا٘س خطیاٖٞای ٘مسی ٚاحس تداضی
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ٔٛثط است٘ .تیدٍٟیطی وّی تیاٍ٘ط ایٗ است و ٝغطف ٘ظط اظ اثط ٔستمیٓ  ٚیا غیط ٔستمیٓ ،افعایص زض ویفیت
اعالػات سثة واٞص آضىاض ٞعی ٝٙسطٔایٔ ٝیضٛز.
فرضیٍ پصيَش
زض ایٗ پژٞٚص یه فطضی ٝوّی ٔغطح  ٚآظٔ ٖٛضس ٜاست:
فرضیٍ پصيَش :تیٗ ویفیت اعالػات ٔاِی افطا ضس ٜتٛسظ ٚاحس تداضی ٞ ٚعی ٝٙسطٔای ٝسٟاْ
ػازی اضتثاط ٔٙفی ٔ ٚؼٙازاضی ٚخٛز زاضز.
ريش شىاسی پصيَش
ضٚش ٔٛضز استفاز ٜزض ایٗ پژٞٚصٕٞ ،ثستٍی اظ ٘ٛع ضث ٝتدطتی ٔیتاضسٔ .طاحُ وّی پژٞٚص
حاضط ت ٝایٗ غٛضت است و ٝاتتسا خأؼ ٝآٔاضی پژٞٚص ضأُ ضطوتٞای پصیطفت ٝضس ٜزض تٛضس اٚضاق
تٟازاض تٟطاٖ زض ساَٞای  1384تا ٛٔ 1388ضز تطضسی لطاض ٌطفت .سپس ضطوتٞایی و ٝپایاٖ ساَ ٔاِی
آٟ٘ا  29اسفٙس ٘ثٛز ، ٜتا٘هٞا ٛٔ ٚسسات ٔاَ  ٚضطوتٞای تا ٚلفٔ ٝؼأالتی تیص اظ سٔ ٝا ٜحصف ضس٘س
 ٚزض ٟ٘ایت ضطوتٞای تالیٕا٘س ٜت ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛپژٞٚص ا٘تراب ضس٘س.
تٙٔ ٝظٛض آظٔ ٖٛفطضی ٝپژٞٚص اظ ٔسَ ضٌطسی٘ٛی ظیط استفاز ٜضس ٜاست:
coc=Ψ0 +Ψ1 qualityi,t +Ψ2 psliquidityi,t +Ψ3 stock turnoveri,t +Ψ4 sizei,t +
Ψ5 bookt-to-marketi,t +εi,t

و ٝزض آٖ:
ٞ :COCعی ٝٙسطٔای ٝسٟاْ ػازی و ٝتا استفاز ٜاظ ٔسَ ضضس ٌٛضزٔ ٖٚحاسثٔ ٝیطٛز.
𝐷𝑡+1
𝑔+
𝑡𝑃

:𝐷𝑡+1سٛز تمسیٕی زض ساَt+1

𝑡𝑃 :لیٕت سٟاْ
7
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𝑔٘:طخ ضضس سٛز ػّٕیاتی
𝑡٘ : 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖,طاٖ زٙٞسٚ ٜیژٌیٞای ویفیت اعالػات است وٞ ٝط یه تسیٗ غٛضت ٔحاسثٔ ٝیضٛز:
ٔطتٛط تٛزٖ سٛز

(ٔ :)RLVطتٛط تٛزٖ سٛز تا استفاز ٜاظ ضٌطسی ٖٛغّتاٖ تاظزٟٞای سٟاْ

(تغییطات زض اضظش ضطوت) ٘سثت ت ٝتغییطات زض سٛز ٚاحس تداضی ا٘ساظٍٞیطی ٔیطٛز.
زض ایٗ ٔؼازِ R2ٝت ٝزست آٔس ٜاظ تطآٚضز ضٌطسیٖٞٛا ت ٝػٛٙاٖ ٔتغیط ٔطتٛط تٛزٖ استفازٔ ٜیضٛز.
Reti,t = ∅0,i + ∅1,i NIBEi,t + ∅2,i ∆NIBEi,t + νi,t

𝑡 :𝑅𝑒𝑡𝑖,تاظزٔ 15 ٜأ ٝٞطتٛط تٔ 3 ٝا ٜپس اظ پایاٖ ساَ ٔاِی ؛

𝑡 :𝑁𝐼𝐵𝐸𝑖,سٛز لثُ اظ الالْ

غیطٔتطلث ٝزض ساَ  :∆NIBEi,t ٚ tتغییطات زض سٛز لثُ اظ الالْ غیطٔتطلث ٝزض ساَ ٔ tیتاضس.
لاتّیت اتىا ( :)RlIتٙاتطایٗ ٔؼیاض اضظیاتی لاتّیت اتىا ویفیت الالْ تؼٟسی ( )AQزض ٘ظط ٌطفت ٝضسٜ
 ٚتطاساس ٔسَ ضٌطسی ٖٛػطضی استفاز ٜضس ٜتٛسظ فطا٘سیس ٕٞ ٚىاضاٖ(

 )2050ا٘ساظٌٜیطی ضسٜ

است .فطٔٛٔ َٛضز استفاز ٜتسیٗ غٛضت است:
𝑡𝑇𝐶𝐼𝑖,𝑡 = ∅0,i + ∅1,𝑖 CFOi,t−1 + ∅2,𝑖 𝐶𝐹𝑂i,t + ∅3,𝑖 𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡+1 + ∅4,𝑖 ∆𝑅𝐸𝑉𝑖.
𝑡+ ∅5,𝑖 𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡 + 𝜐𝑖,

وُ الالْ تؼٟسی خاضی تطاتط است تا:
𝑡𝑇𝐶𝐴𝑖,𝑡 = Δ𝐶𝐴𝑖,𝑡 − Δ𝐶𝐿𝑖,𝑡 − Δ𝐶𝐴𝑆𝐻𝑖,𝑡 − 𝐷𝑒𝑝𝑛𝑖,

𝑡 :Δ𝐶𝐴𝑖,تغییط زض زاضاییٟای خاضی؛
ٚخ٘ ٝمس؛

𝑡 :Δ𝐶𝐿𝑖,تغییط زض تسٞیٟای خاضی؛ 𝑡 :Δ𝐶𝐴𝑆𝐻𝑖,تغییط زض

𝑡ٞ :𝐷𝑒𝑝𝑛𝑖,عی ٝٙاستٟالن  ٚا٘مضا؛

𝑡 :∆𝑅𝐸𝑉𝑖.تغییط زض زضآٔسٞا ٚ

 :𝐶𝐹𝑂i,tخطیاٟ٘ای ٘مسی ػّٕیاتی؛

𝑡 :𝑃𝑃𝐸𝑖,اضظش ٘اذاِع أٛأَ ،اضیٙآالت  ٚتدٟیعات

ٔیتاضس.
پایساضی ( :)PRSپایساضی سٛز تٔ ٝؼٙی تىطاضپصیطی سٛز خاضی استٞ .طچ ٝپایساضی سٛز تیطتط
تاضس ،ضطوت تٛاٖ تیطتطی تطای حفظ سٛزٞای خاضی زاضز  ٚویفیت سٛز تاالتط است (ذٛاخٛی ٚ
7.Relevance
8.Reliability
9.Persistance
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٘اظٕی .)1384،تٙٔ ٝظٛض ا٘ساظٌٜیطی پایساضی ،تا استفاز ٜاظ ضٌطسی ٖٛغّتاٖ ،اضتثاط ٔیاٖ سٛز ٞط سٟٓ
(𝑆𝑃𝐸) ٞط ساَ تا ساَ ٌصضت ٝآٖ تطضسی ضس ٜاست .زض ایٗ ضاستا ضطیة

 𝐸𝑃𝑆𝑖,𝑡−1ت ٝػٛٙاٖ ٔتغیط

پایساضی زض ٘ظط ٌطفت ٝضس ٜاست.
EPSi,t = ∅0,i + ∅1,i EPSi,t−1 + υi,t

 :𝐸𝑃𝑆i,tتیاٍ٘ط سٛز ٞط س ٟٓزض ساَ ٔاِی  tاست.
زلت ( :)PRCتٙٔ ٝظٛض ٔحاسث ٝزلت اظ پیصتیٙی سٛز ٞط س ٟٓاستفاز ٜضس ٜاست .تسیٗ غٛضت
و ٝتطای پیصتیٙی یه تاضید ذاظ ،ضلٓ غفط زض ٘ظط ٌطفتٔ ٝیطٛز  ٚاٌط پیصتیٙی تطای یه زٚضٜ
ا٘داْ ضس ٜتاضس ،تا استفاز ٜاظ تیطتطیٗ ،وٕتطیٗ ٔ ٚیاٍ٘یٗ ٞEPSای تطآٚضزی ٔیعاٖ زلت ٔحاسثٔ ٝی -
ضٛز .زلت ٔحاسث ٝضس ٜتطای ٞط ساَ ت ٝغٛضت ٔیاٍ٘یٗ زلت تسست آٔس ٜتطای وّیٝ

ٞEPSای

تطآٚضزی ٔطتٛط ت ٝیه زٚض5 ٜسأِ ٝیثاضس.
حستاال
حسپاییٙثطآٚضزی
−
سٛزٞای

= زلت

و ٝزض آٖ:
حس تاال( حسپاییٗ) تاالتطیٗ( وٕتطیٗ) ٔمساض زض ٔحسٚز ٜتطآٚضز  ٚسٛز تطآٚضزی تطاتط تا ٔیاٍ٘یٗ تطآٚضزٞا ٔیثاضس.
غحت ( :)ACRغحت پیطثیٙیٟای ا٘داْ ضس ٜتٛسظ ٔسیطیت ٔیتٛا٘س ت ٝػٛٙاٖ ٔؼیاضی تطای
تؼییٗ ٔیعاٖ اتىای سطٔایٍٟصاضاٖ تط اعالػات افطا ضس ٜزض ٘ظط ٌطفت ٝضٛز .تطای ا٘ساظٌٜیطی غحت اظ
سٛزٞای ٌعاضش ضس ٜزض غٛضتٟای ٔاِی ٚاحستداضی  ٚپیصتیٙی سٛز غٛضت ٌطفت ٝتٛسظ آٖ
ٚاحس استفاز ٜضس ٜاست.

10.Precision
11.Accuracy
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= غحت

سٛز ٚالؼی ٕٞاٖ سٛز ٌعاضش ضس ٜتٛسظ ٚاحس تداضی  ٚسٛز تطآٚضزی ٕٞاٖ ٔیاٍ٘یٗ تطآٚضزٞا
ٔیثاضس.
فطاٚا٘ی ( :)FRQتىطاض تیطتط پیطثیٙیٟای ٔسیطیت تسیٗ ٔؼٙاست و ٝایٗ پیطثیٙیٟا اذثاض
تٝضٚظتطی ضا زضتاض ٜػّٕىطز ٚاحس تداضی زض اذتیاض سطٔایٍٟصاضاٖ لطاض ٔیسٙٞس .تط ٕٞیٗ اساس  ٚتا
تٛخ ٝت ٝایٙىٔ ٝسیطاٖ زض ع َٛیه ساَ ٔاِی ،زض زٚضٟٞای ظٔا٘ی ٔتفاٚت ،تطآٚضزٞای ٔرتّفی ضا تطای
سٛز ٞطس ٟٓاػالْ ٔیىٙٙس ،تىطاض ضا ٔیتٛاٖ تسیٗ غٛضت ا٘ساظٍٞیطی وطز و ٝتطای ٚاحسٞای تا
ٔمساض تطآٚضز ثاتت ،ضلٓ غفط  ٚتطای ٚاحسٞای تا اضلاْ ٔتفاٚت یه زض ٘ظط ٌطفتٔ ٝیطٛز.
ٔحاسث ٝضس ٜاست:
استأثائ( ٛ
𝑡٘ :𝑝𝑠𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦𝑖,مسض٘ٛسٌی سٟاْ و ٝتا استفاز ٜاظ ٔسَ پاستٛض )2003ٚ
e
𝑟i,t+1
𝑡= 𝜃i,t + ∅𝑖,𝑡 𝑟𝑖,𝑡 + 𝛾𝑖,𝑡 𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑟i,te × 𝑣𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,

𝑡 : 𝑟𝑖,تاظز ٜسٟاْ  iزض ساَ t؛

𝑡 : 𝑟i,te = 𝑟𝑖,𝑡 − 𝑟𝑚 ,و ٝػثاضتاظ غطف تاظز ٜساال٘ ٝاست و ٝت ٝغٛضت ٔاظاز تاظز ٜساال٘ ٝسٟاْ
٘سثت ت ٝتاظز ٜساال٘ ٝتاظاض تسست ٔیآیس ٚ
𝑡 : 𝑣𝑖,حدٓ ٔؼأّ ٝتطای سٟاْ  iزض ساَ ( tزض لاِة ٔیّی ٖٛضیاَ) ٔیثاضس.
𝑡 : 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟𝑖,ػثاضت اظ ٘سثت ٌطزش سٟاْ است و ٝاظ تمسیٓ حدٓ وُ ٔثازالت ٞط
ضطوت تط اضظش تاظاض وُ سطٔای ٝآٖ ضطوت زض پایاٖ ساَ ٔاِی تسست ٔیآیس.
𝑡٘ :𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖,طاٖ زٙٞس ٜا٘ساظ ٜضطوت است و ٝتطاتط تا ٍِاضیتٓ عثیؼی اضظش تاظاض سٟاْ زض پایاٖ زٚضٜ
ٔیثاضس.

12.Frequency
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𝑡 :𝑏𝑜𝑜𝑘𝑡 − 𝑡𝑜 − 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖,اظ تمسیٓ اضظش زفتطی وُ سطٔای ٝت ٝاضظش تاظاض وُ سطٔای ٝزض
پایاٖ ساَ ٔاِی تٟسست ٔیآیس.
جامعٍ ي ومًوٍ آماری
خأؼ ٝآٔاضی ایٗ پژٞٚص ،وّی ٝضطوتٞای پصیطفت ٝضس ٜزض تٛضس اٚضاق تٟازاض تٟطاٖ ٔی تاضٙس
و ٝاظ ساَ 1384تا  1389زض تٛضس پصیطفت ٝضسٜا٘س.تٙٔ ٝظٛض فطإٛ٘ ٓٞزٖ اعالػات ٕٔىٗ است خأؼٝ
آٔاضی ضطوت ٞای پصیطفت ٝضس ٜزض تٛضس اٚضاق تٟازاض تٟطاٖ اظ ساَ

 1381ضا ٘یع زض تطٌیطز.

ضطوتٞای زاضای ٚیژٌیٞای ظیط تطضسی ضسٞا٘س:
 .1تٙٔ ٝظٛض لطاضٌیطی یه ضطوت زض ٔسَ ٞط ساَ ،تایس تٕأی اعالػات ٔاِی ضطوت ضأُ تطاظ٘أٚ ٝ
غٛضتحساب سٛز  ٚظیاٖ  ٚسایط اعالػات ٔٛضز ٘یاظ تطای ٔحاسثٔ ٝتغیطٞا زض زستطس تاضس.
 .2ت ٝزِیُ ساذتاض ٔاِی ٔتفاٚت ضطوتٞای سطٔایٍٟصاضی  ٚتا٘ىٟا ،زض ایٗ پژٞٚص اظ ٚضٚز ایٗ
ضطوتٞا تٔ ٝسَ غطف٘ظط ضس ٜاست.
 .3ساَ ٔاِی ضطوتٟا ٔٙتٟی تٝ

 29اسفٙس ٔا ٜتاضس  ٚضطوتٞا تیٗ ساِٟای  1384تا  1388ػضٛ

تٛضس اٚضاق تٟازاض تاضٙس.
 .4ضطوتٞا ٘ثایس ٚلفٔ ٝؼأالتی تیطتط اظ سٔ ٝا ٜزاضت ٝتاضٙس.
تا تٛخ ٝتٔ ٝؼیاضٞای شوط ضس ،ٜتؼساز  100ضطوت ت ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تراب ضس .زازٟٞای ٔٛضز ٘یاظ
ایٗ پژٞٚص اظ ٘طْ افعاض ٔاِی تستیطپطزاظ  ٚغٛضتٞای ٔاِی ضطوتٞا استرطاج ضس ٜاست .تطای ترٕیٗ
ٔسَٞا اظ ٘طٔافعاضٞای  Eviews ٚ spssاستفاز ٜضس ٜاست.
تجسیٍ ي تحلیل یافتٍَای پصيَش
آمار تًصیفی
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خس ، 1 َٚآٔاض تٛغیفی ٔتغیط ٚاتستٔ ٚ ٝتغیطٞای ٔستمُ  ٚوٙتطِی ٔسَٞای پژٞٚص ضا ٘طاٖ
ٔیزٞسٔ .یاٍ٘یٗ ٔٚیا٘ٔ ٝتغیط ٞعی ٝٙسٟاْ ػازی ٘یع ت ٝتطتیة  0/1241ٚ 0/0995تٛز ٜاست  .زأٝٙ

تغییطات تٛظیغ ایٗ ٔتغیط ٘یع ٌستطز ٜتٛز ٚ ٜاظ  -0/8718تا  1/2633ضا پٛضص ٔیزٞس.
جديل  :1آمار تًصیفی
متغیرَای پصيَش

میاوگیه

میاوٍ

بیشیىٍ

کمیىٍ

اوحراف معیار

ٞعی ٝٙسٟاْ ػازی

0/099

0/124

1/263

-0/872

0/285

ٔطتٛط تٛزٖ

0/745

0/870

1/000

0/003

0/285

لاتّیت اتىا

0/000

-0/009

60/344

-36/064

3/203

پایساضی

0/075

-0/019

13/408

-6/355

1/107

زلت

0/323

0/226

15/086

-29/182

1/772

غحت

52/903

50/500

35933/000

-42554/000

3546/527

تىطض

0/054

0/000

1/000

0/000

0/226

٘مسیٍٙی

0/697

0/808

1/290

0/000

0/297

٘سثت ٌطزش سٟاْ

0/321

0/070

22/610

0/000

1/328

ا٘ساظ ٜضطوت

12/740

12/600

17/210

9/060

1/538

0/828

0/677

12/644

0/812

0/791

٘سثت اضظش زفتطی ت ٝاضظش تاظاض
حمٛق غاحثاٖ سٟاْ

آزمًن ماوایی

تط اساس آظٔ ٖٛضیطٚ ٝاحس ِٛیِٗ ،یٗ  ٚچ( ٛ

 ،)2002چٙا٘چٔ ٝؼٙازاضی آٔاض ٜآظٔ ٖٛوٕتط

اظ  0/05تاضسٔ ،تغیطٞای ٚاتستٔ ، ٝستمُ  ٚوٙتطِی پژٞٚص عی زٚض ٜپژٞٚص زض سغح پایا
ٞستٙس .ایٗ تساٖ ٔؼٙی است ؤ ٝیاٍ٘یٗ ٚ ٚاضیا٘س ٔتغیطٞا زض ع َٛظٔاٖ  ٚوٚٛاضیا٘س ٔتغیطٞا
تیٗ ساِٟای ٔرتّف ثاتت تٛز ٜاست٘ .تایح حاغُ اظ تطضسی ایستایی ( پایایی) ٔتغیطٞای ٔٛضز تطضسی،
تا استفاز ٜاظ آظِٔٛ ٖٛیِٗ ،یٗ  ٚچ ، )2002 ( ٛزض خس 2 َٚاضائ ٝضس ٜاستٕٞ .اٖعٛض ؤ ٝالحظٝ
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ٔسَ (ت ٝاستثٙای ٔتغیط زٚٚخٟی تىطض)،

ٔیضٛز ،تطای وّیٔ ٝتغیطٞای

زض آظٔ ٖٛضیطٚ ٝاحس ِٛیِٗ ،یٗ  ٚچ( ٛ
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سغح ٔؼٙازاضی

 )2002وٛچهتط اظ ٘ ٚ0/05طاٖزٙٞس ٜایستا(پایا) تٛزٖ

ٔتغیطٞای ٔٛضز تطضسی است  .ایٗ تساٖ ٔؼٙی است ؤ ٝیاٍ٘یٗ ٚ ٚاضیا٘س ٔتغیطٞا زض ع َٛظٔاٖ
 ٚوٚٛاضیا٘س ٔتغیطٞا تیٗ ساَٞای ٔرتّف ثاتت تٛز ٜاست .زض ٘تید ،ٝضطوتٞای ٔٛضز تطضسی
تغییطات ساذتاضی ٘ساضت ٚ ٝاستفاز ٜاظ ایٗ ٔتغیطٞا زض ٔسَ تاػث تٚ ٝخٛز آٔسٖ ضٌطسیٖٛ

واشب ٕ٘یضٛز.
جديل  :2آزمًن ماوايی
آمارٌ آزمًن

متغیرَای پصيَش

سطح معىاداری

ٞعی ٝٙسٟاْ ػازی

-257/7340

0/0000

ٔطتٛط تٛزٖ

-18/6694

0/0000

لاتّیت اتىا

-26/6646

0/0000

پایساضی

-24/1505

0/0000

زلت

-122/4380

0/0000

غحت

-17/5751

0/0000

٘مسیٍٙی

-24/2352

0/0000

٘سثت ٌطزش سٟاْ

-2/7708

0/0028

ا٘ساظ ٜضطوت

-12/4314

0/0000

٘سثت اضظش زفتطی ت ٝاضظش تاظاض حمٛق غاحثاٖ سٟاْ

-25/2600

0/0000

تحلیل رگرسیًن ي آزمًن فرضیٍَا
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ٞسف اظ عطح فطضی ٝایٗ تحمیك ،تطضسی اضتثاط تیٗ ویفیت اعالػات افطا ضس ٜتٛسظ
ٚاحس تداضی ٞ ٚعی ٝٙسطٔای ٝسٟاْ ػازی ضطوت ٔیثاضس .زض ایٗ پژٞٚص
ٞعی ٝٙسطٔای ٝسٟاْ ػازی ،تاتٛخ ٝت ٝایٗ وٝ

تطای تطآٚضز ٔسَ

زازٟٞا زاضای ز ٚتؼس ٔیثاضٙس و ٝیه تؼس آٖ

ٔطتٛط تٚ ٝاحسٞای ٔرتّف  ٚتؼس زیٍط آٖ ٔطتٛط ت ٝظٔاٖ ٔی تاشز،اظٔسَ ضٌطسی ٖٛحسالُ ٔطتؼات
 .تط ایٗ اساس ،اتتسأ ،تغیط ٚاتستٝ

ٔؼِٕٛی ت ٝضٚش زازٜٞای تطویثی استفاز ٜضس ٜاست

یؼٙی ٞعی ٝٙسطٔای ٝسٟاْ ػازی تٕٞ ٝطأ ٜتغیطٞای ٔستمُ ٚیژٌیٞای ویفیت اعالػات ٔاِی
ضأُ ٔطتٛط تٛزٖ ،لاتّیت اتىا ،پایساضی ،زلت  ٚغحت ٔ ٚتغیطٞای وٙتطِی ٘مسیٍٙی،
حدٓ ٔثازالت ،ا٘ساظ ٜضطوت ٘ ٚسثت اضظش زفتطی ت ٝاضظش تاظاض حمٛق غاحثاٖ سٟاْ
ٔٛضز تطضسی لطاض ٌطفت ٝاست .تطای ترٕیٗ ٔسَ ،اتتسا تٙٔ ٝظٛض ٌعیٙص یىی اظ ضٚشٞای
زازٜٞای تاتّٛیی  ٚزازٜٞای تّفیمی ،اظ آظِٔ F ٖٛیٕط استفاز ٜضس ٜاست و٘ ٝتایح تسست آٔس ٜزض
خس 3 َٚاضائٔ ٝیضٛز.
جديل :3آزمًن Fلیمر
وًع آزمًن

آمارٌ آزمًن

درجٍ آزادي

سطح معىاداري

آزمون F

3/5470

()92,455

0/0000

ٕٞا٘غٛض و ٝزض خس 3 َٚزیسٔ ٜیطٛز ٔ ،مساض ٔؼٙازاضی آٔاض F ٜوٛچه تط اظ  0/05است وٝ
تطتطی استفاز ٜاظ ضٚش زازٜٞای تاتّٛیی زض تطاتط ضٚش زازٜٞایتّفیمی ضا ٘طاٖ ٔی

زٞس .اظ آ٘دا وٝ

فطضی ٝغفط آظِٔ F ٖٛیٕط پصیطفت٘ ٝطس ٜاست (ضٚش زازٜٞای تاتّٛیی اضخح ضٙاذت ٝضس ٜاست) ،ایٗ
پطسص ٔغطح ٔیضٛز ؤ ٝسَ ٔٛضز تطضسی زض لاِة وساْ یه اظ ضٚشٞای اثطات ثاتت یا اثطات
تػازفی لاتُ تطآٚضز است؟ تٙاتطایٗ ،تطای ا٘تراب یىی اظ ضٚشٞای اثطات ثاتت  ٚاثطات تػازفی ،اظ
آظٔٞ ٖٛاسٕٗ استفاز ٜضس ٜاست٘ .تایح ایٗ آظٔ ٖٛزض خس٘ 4 َٚطاٖ زاز ٜضس ٜاست.
جديل  :4آزمًن َاسمه
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آمارٌ کايمربع

درجٍ آزادي

معىاداري

13/5313

10

0/1955

ٕٞاٖعٛض و ٝزض خس٘ 4 َٚطاٖ زازٔ ٜی ضٛزٔ ،مساض ٔؼٙازاضی آٔاض ٜوای ٔطتغ تعضيتطاظ 0/05
است و٘ ٝطاٖ زٙٞس ٜاضخح تٛزٖ استفاز ٜاظ ضٚش اثطات تػازفی زض ٔماتُ ضٚش اثطات ثاتت است.
تٙاتطایٗ ،تطای تطآٚضز ٔسَ ضیسه ٘مسض٘ٛسٌی اظ ضٚش اثطات تػازفی استفاز ٜضس ٜاست.
زض یه ٔؼازِ ٝضٌطسی ٖٛچٙس ٔتغیط ،ٜچٙا٘چٞ ٝیچ ضاتغٝای ٔیاٖ ٔتغیط ٚاتستٔ ٚ ٝتغیطٞای ٔستمُ  ٚوٙتطِی
ٚخٛز ٘ساضت ٝتاضس ،تایس تٕأی ضطایة ٔتغیطٞای ٔستمُ  ٚوٙتطِی زض ٔؼازِٔ ،ٝساٚی غفط تاضٙس .اظ ایٗ ض ،ٚتایس
ا٘داْ ٔیضٛزٕٞ .اٖعٛض وٝ
ٔؼٙازاض تٛزٖ ٔؼازِ ٝضٌطسیٛٔ ٖٛضز آظٔ ٖٛلطاض ٌیطز .ایٗ واض تا استفاز ٜاظ Fآٔاضٜ
فطضیٝ
زض خسٔ 5َٚالحظٔ ٝیضٛزٔ ،مساض آٔاض ٚ Fٜسغح ٔؼٙازاضی ٔطتٛط ت ٝایٗ آٔاض ،ٜتیاٍ٘ط ایٗ است وٝ
ٔی ٔ ٚسَ ضٌطسی ٖٛتطآٚضز ضس،ٜ
غفط آٔاضی ٔثٙی تط تیٕؼٙا تٛزٖ وُ ٔسَ (غفط تٛزٖ تٕاْ ضطایة) ،ضزضٛز
زض وُ ٔؼٙازاض است.
جديل  :5آزمًن فرضیٍ ايل ي معىاداري مدل
𝑐𝑜𝑐 = Ψ0 + Ψ1 qualityi,t + Ψ2 psliquidity𝑖,𝑡 + Ψ3 stock turnoveri,t
+ Ψ4 sizei,t + Ψ5 𝑏𝑜𝑜𝑘t − to − market𝑖,𝑡 𝑖,𝑡 + 𝜀i,t
متغیرهب

عالمت
اختصبری

ضرایب

خطبی
استبندارد

آمبره t

سطح
معنبداری

مربوطبودن

RLV

-0/0819

0/0406

-2/0180

0/0441

قببلیتبتکب

RLI

-0/0935

0/0036

-2/4733

0/0007

پبیداری

PRS

-0/0014

0/0104

-0/1362

0/8917

دقت

PRC

-0/0018

0/0066

-0/2779

0/7812

صحت

ACR

-0/0001

0/0001

-0/7438

0/4573

فراوانی

FRQ

0/0750

0/0515

1/4562

0/1459

نقدینگی

LIQ

0/0289

0/0388

0/7458

0/4561

نسبت گردش سهبم

S.T

-0/0084

0/0078

-1/0825

0/2795
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اندازه شرکت

SIZE

نسبت ارزش دفتری

B/M

0/0544

به ارزش ببزار

0/0078
0/0160

-0/0236

سال اول  ،شماره 1
تابستان 1392
6/9813
-1/4742

0/0000
0/1410

حقوق صبحببن سهبم
مقدار ثببت
ضریب تعیین تعدیل

0/1119

-0/5347
./1369

آمبره f

4/0911

سطح معنبداری

./0003

شده
آمبره دوربین

2/0678

واتسون

-4/7786

0/0000

ٔؼیاض ضطیة تؼییٗ (  )R2لٛت ضاتغٔ ٝیاٖ ٔتغیط ٚاتستٔ ٚ ٝتغیطٞای ٔستمُ  ٚوٙتطِی ضا تططیح
ٔیوٙس .زض ایٗ ٔسَ ،ضطیة تؼییٗ تطاتط تا  0/3922است .یؼٙی  39/22زضغس اظ تغییطات ٔتغیط ٚاتستٝ
تٛسظ ٔتغیطٞای ٔستمُ  ٚوٙتطِی لاتُ تٛضیح است .افع ٖٚتط ایٗ ،ػسز ٔطتٛط ت ٝزٚضتیٗٚ -اتسٔ ٖٛسَ
تطاتط  2/0703است٘ .تایح حاغُ اظ تطضسی ذٛز ٕٞثستٍی خٕالت ذغا تا استفاز ٜاظ آٔاض ٜزٚضتیٗ-
ٚاتس٘ ٖٛیع تا تٛخ ٝت ٝایٙى ٝآٔاض ٜتسست آٔس ٜزض تاظ ٜاػساز

 2/50 ٚ 1/50لطاض زاضز ،تیاٍ٘ط ٘ثٛز

ذٛزٕٞثستٍی تیٗ ذغاٞای ٔسَ است.
تٛاٖ تسیٗ غٛضت تفسیط وطز:
تا تٛخ ٝت ٝخس٘ ،5َٚتایح تسست آٔس ٜاظ آظٔ ٖٛفطضی ٝا َٚضا ٔی
تطای ٔتغیط ٔطتٛط تٛزٖ ،ضطیة  -./0819تیاٍ٘ط ٚخٛز اضتثاط ٔٙفی زض سغح اعٕیٙاٖ  %99است وٝ
٘طاٖ ٔیسٞس ٞط چٔ ٝطتٛط تٛزٖ اعالػات تیطتط تاضس ،اعالػات تا ویفیتتط تٛز ٚ ٜزض ٘تید ٝآٖ
ضیسه سطٔایٍٟصاضاٖ ٔ ٚتٙاسة تا آٖ تاظزٛٔ ٜضز ا٘تظاض آ٘اٖ ٘یع واٞص ٔییاتس و ٝایٗ أط ٞعیٝٙ
سطٔای ٝوٕتطی ضا تٚ ٝاحس تداضی تحٕیُ ٔیىٙس  .تا تٛخ ٝت ٝایٙىٔ ٝیعاٖ ٔؼٙازاضی ایٗ آٔاض ٜاظ %5
وٕتط ضس ٜاست ،ضطیة تسست آٔسٔ ٜؼٙازاض  ٚتیاٍ٘ط ایٗ ٔغّة است و ٝتیٗ ٚیژٌی ویفی ٔطتٛط
تٛزٖ  ٚضیسه ٘مسض٘ٛسٌی اضتثاط ٔؼٙازاضی ٚخٛز زاضز ٘ .تایح تسست آٔس ٜتطای ایٗ ٔتغیط ٔطات٘ ٝتایح
پژٞٚص ا٘داْ ضس ٜتٛسظ وطزستا٘ی ٔ ٚدسی (ٔ )1386یثاضس.
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ضطیة ٔ -./0935طتٛط تٔ ٝتغیط لاتّیت اتىا٘ ،طاٖ زٙٞس ٜایٗ است و ٝزض سغح اعٕیٙاٖ  %99اضتثاط
ٔٙفی تیٗ لاتّیت اتىا ٞ ٚعی ٝٙسطٔای ٝسٟاْ ػازی ٚخٛز زاضز .تسیٗ ٔؼٙی و ٝتا افعایص لاتّیت اتىای
اعالػاتٞ ،عی ٝٙسطٔای ٝسٟاْ ػازی واٞص ٔییاتس.

پاییٗتط اظ  %5تٛزٖ آٔاض ٜایٗ ٔتغیط و ٝتیاٍ٘ط

ٔؼٙازاض تٛزٖ ایٗ اضتثاط است.
تطاساس اعالػات اضائ ٝضس ٜزض خسٔ ،َٚمساضضطیة ٔحاسث ٝضس ٜتطای ٔتغیط پایساضی /0101؛ ٔمساض
آٔاضt ٜ؛ تطاتط ٔ ٚ -/1362ؼٙازاضی آٔاضٔ t ٜحاسث ٝضس ٜتطای ٔتغیط پایساضیٔ 0/8917 ،یتاضس  .تٝزِیُ
ایٙىٔ ٝیعاٖ ٔؼٙازاضی ایٗ آٔاض ٜاظ  %5تیطتط ضس ٜاست ،زض سغح اعٕیٙاٖ ٔ %99یتٛاٖ ٌفت و ٝضطیة
تسست آٔسٔ ٜؼٙازاض ٘یست  ٚزض ٚالغ تیٗ ٚیژٌی ویفی پایساضی

ٞ ٚعی ٝٙسطٔای ٝسٟاْ ػازی اضتثاط

ٔؼٙازاضی ٚخٛز ٘ساضز .تطذالف ا٘تظاض ٔٛخٛز یؼٙی اضتثاط ٔؼٙازاض تیٗ پایساضی اعالػات ٚ

ٞعیٝٙ

سطٔای ٝسٟاْ ػازی ،زض پژٞٚص حاضط ایٗ اضتثاط غیطٔؼٙازاض تٛز و ٝتا ٘تید ٝتسست آٔس ٜتٛسظ
وطزستا٘ی ٔ ٚدسی ( ٘ )1386یع ساظٌاض ٘یست .ضایس تتٛاٖ ٔؼٙازاض ٘ثٛزٖ ایٗ اضتثاط ضا ت ٝزٚض ٜظٔا٘ی
ٔٛضز آظٔٔ ٖٛطتثظ زا٘ست وٛ٘ ٝسا٘ات تاظاض تیطتط  ٚپایساض اعالػات پاییٙتط تٛز ٜاست.
ٕٞاٖعٛضو ٝخس 5 َٚزض ٔٛضز ٔتغیط زلت ٔالحظٔ ٝیضٛز ،ضطیة تسست آٔس ٜتطاتط /0066؛ آٔاضٜ
 ٚ -/2779 ، tسغح ٔؼٙازاضی آٔاضٔ t ٜحاسث ٝضس ٜتطای ایٗ ٔتغیطٔ 0/7812 ،یتاضس  .زض سغح اعٕیٙاٖ
 %99تٝزِیُ ایٙىٔ ٝیعاٖ ٔؼٙازاضی ایٗ آٔاض ٜاظ  %5تیطتط ضس ٜاست ،ضطیة تسست آٔسٔ ٜؼٙازاض ٘یست ٚ
تیاٍ٘ط ایٗ ٔغّة است و ٝتیٗ ٚیژٌی ویفی زلت ٞ ٚعی ٝٙسطٔای ٝسٟاْ ػازی ،اضتثاط ٔؼٙازاضی ٚخٛز
٘ساضز.
تا تٛخ ٝت ٝخسٔ ، 5 َٚمساضضطیة ٔحاسث ٝضس ٜتطای ٔتغیط غحت تطاتط /0001؛ ٔمساض آٔاض، t ٜ
تطاتط ٚ -/7438سغح ٔؼٙازاضی آٔاضٔ t ٜحاسث ٝضس ٜتطای ایٗ ٔتغیطٔ0/4573 ،یتاضس .تٝزِیُ ایٙىٔ ٝیعاٖ
ٔؼٙازاضی ایٗ آٔاض ٜاظ  %5تیطتط ضس ٜاست ،زض سغح اعٕیٙاٖ ٔ %99یتٛاٖ ٌفت و ٝضطیة تسست
آٔسٔ ٜؼٙازاض ٘یست  ٚزض ٚالغ تیٗ ٚیژٌی ویفی غحت ٞ ٚعی ٝٙسطٔای ٝسٟاْ ػازی اضتثاط ٔؼٙازاضی
ٚخٛز ٘ساضز ٔ .ؼٙازاض ٘ثٛزٖ ایٗ اضتثاط زض ایطاٖ تسِیُ ػسْ تٛخ ٝسطٔایٍٟصاضاٖ ت ٝاعالػات اضائ ٝضسٜ
تٛسظ ٚاحسٞا زض ٍٙٞاْ تػٕیٍٕیطیٞای سطٔایٍٟصاضی است و ٝایٗ أط سثة ٔیطٛز تا ٚاحسٞا
تٕایّی تطای اضائ ٝاعالػات غحیح  ٚزلیك ٘ساضت ٝتاضٙس.
17

تاريخ دريافت
91/01/16
تاريخ تصويب
92/05/26

فصلنامه راهبرد مدیریت مالی
دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

سال اول  ،شماره 1
تابستان 1392

ضطیة تسست آٔس ٜتطای ٔتغیط فطاٚا٘ی تطاتط /0750؛ ٘طا٘سٙٞسٚ ٜخٛز اضتثاط ٔثثت تیٗ فطاٚا٘ی
اعالػات ٞ ٚعی ٝٙسطٔای ٝسٟاْ ػازی است  .تٝزِیُ ایٙىٔ ٝیعاٖ ٔؼٙازاضی ایٗ آٔاض ٜاظ  %5تیطتط ضسٜ
است ،ضطیة تسست آٔسٔ ٜؼٙازاض ٘یست  ٚتیاٍ٘ط ایٗ ٔغّة است و ٝتیٗ ٚیژٌی ویفی فطاٚا٘ی ٞ ٚعیٝٙ
سطٔای ٝسٟاْ ػازی اضتثاط ٔؼٙازاضی ٚخٛز ٘ساضز  .تسیٗ ٔؼٙی و ٝزض ایطاٖ افعایص فطاٚا٘ی اعالػات
سثة واٞص ٞعی ٝٙسطٔای ٝسٟاْ ػازی ٕ٘یضٛز .ظیطا سطٔایٍٟصاضاٖ زض ٍٙٞاْ سطٔایٌٝصاضی تٛخٝ
ظیازی ت ٝاعالػات ٔٛخٛز زض تاظاض ٘ساض٘س .ایٗ ٘تید ٝتا ٔثا٘ی ٘ظطی ٔٛخٛز زض ایٗ ظٔی ٝٙساظٌاض ٘یست.
اظ تیٗ ٔتغیطٞای وٙتطِی ٘یع تٟٙا ا٘ساظ ٜضطوت زاضای ضاتغٙٔ ٝفی ٔ ٚؼٙازاض تا ضیسه ٘مسض٘ٛسٌی
است  ٚسایط ٔتغیطٞا ضأُ ٘مسیٍٙی ،حدٓ ٔثازالت ٘ ٚسثت اضظش زفتطی ت ٝاضظش تاظاض حمٛق
غاحثاٖ سٟاْ تأثیط ٔؼٙازاضی تط ضیسه ٘مسض٘ٛسٌی ٘ساضز.
٘تایح تسست آٔس٘ ٜطاٖ زاز و ٝاضتثاط تیٗ زٔ ٚتغیط ٔطتٛط تٛزٖ  ٚلاتّیت اتىای اعالػات تا ٞعیٝٙ
سطٔای ٝسٟاْ ػازی ٔؼٙازاض تٛز  ٚتا تٛخ ٝتٔ ٝؼٙازاض تٛزٖ ٔسَ وّی ٞعی ٝٙسطٔای ٝسٟاْ ػازی ( آٔاضf ٜ؛
ٔ )./0003ی تٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت و ٝاضتثاط تیٗ ویفیت اعالػات ٞ ٚعی ٝٙسطٔای ٝسٟاْ ػازی ٔؼٙازاض
است .تٙاتطایٗ ،فطضی ٝپژٞٚص تاییس ٔیطٛز.
بحث ي وتیجٍ گیری
پژٞٚص ،تطضسی اضتثاط ٔیاٖ ویفیت اعالػات  ٚضیسه
ٕٞا٘غٛض و ٝپیصتط ػٛٙاٖ ضسٞ ،سف اظ ا٘داْ ایٗ
٘مسض٘ٛسٌی است .تسیٗ ٔٙظٛض اظ ضص ٚیژٌی ویفیت اعالػات استفاز ٜضس ٜاست و ٝسٚ ٝیژٌی ت ٝویفیت
سٛزٞای ٌعاضش ضس ٜتٛسظ ٚاحس تداضی (لاتّیت اتىای سٛزٔ ،طتٛط تٛزٖ سٛز  ٚپایساضی سٛز)  ٚسٚ ٝیژٌی تٝ
ویفیت پیصتیٙیٞای سٛز ا٘داْ ضس ٜتٛسظ ٔسیطیت ( غحت سٛز ،زلت سٛز  ٚفطاٚا٘ی سٛز) اذتػاظ یافت ٝاست.
٘تایح تسست آٔس ٜتیاٍ٘ط ایٗ است و ٝزض ایطاٖ ت ٝزِیُ ضطایظ تاظاض سطٔای٘ ٚ ٝاواضا تٛزٖ آٟ٘ا ،تٕأی ٚیژٌیٞای
ویفیت اعالػات تط ٞعی ٝٙسطٔای ٝسٟاْ ػازی ٔٛثط ٘یست ٘ ٚطخ تاظزٛٔ ٜضز ا٘تظاض سطٔایٍٟصاض تحت تاثیط ػٛأُ
ٔتؼسزی لطاض زاضز أا زض ٟ٘ایت تا تٛخ ٝت ٝایٙىٔ ٝسَ وّی ٔؼٙازاض تٛز ٚ ٜاضتثاط سٚ ٝیژٌی ویفیت اعالػات تا ٞعیٝٙ
سطٔای ٝسٟاْ ػازی ٔؼٙازاض تٛز ٜاستٔ ،یتٛاٖ اظٟاض زاضت و ٝایٗ اضتثاط ٔؼٙازاض است.
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زض ایٗ پژٞٚص ،تطای سٙدص ٞعی ٝٙحمٛق غاحثاٖ سٟاْ ،ضٕٗ استفاز ٜاظ ٔسَ ٌٛضزٖ فطؼ
ٌطزیس و ٝضطوتٞای ٕ٘ ٝ٘ٛزض سٛٙات آتی اظ ضضس ثاتت تطذٛضزاض ٔیثاضٙس .ایٗ ٔٛضٛع تایس ت ٝػٛٙاٖ
یه ٔحسٚزیت زض تفسیط ٘تایح ٔس ٘ظط لطاض ٌیطز.
پیطٟٙاز ٔی ضٛز و ٝپژٞٚص حاضط ت ٝتفىیه غٙؼت ا٘داْ ضٛز  ٚاثط افطای اعالػات تط ٞعیٝٙ
سطٔای ٝسٟاْ ػازی زض غٙایغ ٔرتّف ٔٛضز تطضسی لطاض ٌیطز .ظیطا ٕٔىٗ است ٔیعاٖ اتىای
سطٔایٌٝصاضاٖ ت ٝاعالػات افطا ضس ٜزض غٙایغ ٔرتّف ٔتفاٚت تاضس.
مىابع


اضطالٙیای خٟطٔی ،ػثساِحٕیس  ٚوأیاض ٘طٛازیاٖ« ،)1387 ( ،آظٔایص ٔسَ س ٝػأّی فأا
 ٚفط٘چ زض تٛضس اٚضاق تٟازاض تٟطاٖ »ٔ ،دّ ٝػّٕی  ٚپژٞٚطی ضطیف  ،ضٕاض ،45 ٜظ.
.8-1



ذٛاخٛی ،ضىطاِٝ؛ ِٚیپٛضٞ ،اضٓ  ٚسٟیال ػسىطی( ،

« ،)1389تطضسی تاثیط ٔحافظ- ٝ

واضی تط پایساضی سٛز ضطوتٞای پصیطفت ٝضس ٜزض تٛضس اٚضاق تٟازاض تٟطاٖ» ،تحمیمات
حساتساضی  ٚحساتطسی ،ضٕاض ،8 ٜظ. 90-108 .


« ،)1384تطضسی اضتثاط تیٗ ویفیت سٛز ٚتاظز ٜسٟاْ تا تاویس تط
ذٛاخٛی ،ضىطاِ ٚ ٝأیٗ ٘اظٕی( ،
حساتطسیضٕاض،40ٜ
،
تٟطاٖتطضسیٟای حساتساضی ٚ
٘مص اضلاْ تؼٟسی زض تٛضس اٚضاق تٟازاض »،
ظ.37-60.



ضاػی ،ضضا  ٚاحٕس تٍّٙیٔ« ،)1387 ( ،سیطیت سطٔایٍٟصاضی پیططفت ،» ٝچاج ز،ْٚ
تٟطاٖ ،ا٘تطاضات سٕت.



ستایصٔ ،حٕسحسیٗ؛ واظٕٙژازٔ ،ػغفی ٔ ٚحسٗ شٚاِفماضی« ،)1390 ( ،تطضسی تاثیط
ویفیت افطا تط ٘مسض٘ٛسٌی سٟاْ ٞ ٚعی ٝٙسطٔای ٝضطوتٞای پصیطفت ٝضس ٜزض تٛضس
اٚضاق تٟازاض تٟطاٖ» ،پژٞٚطٟای حساتساضی ٔاِی ،ضٕاض ،3 ٜظ.55-74 .
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Financial Information Quality on Liquidity Risk
and Cost of Equity
Omid Pourheidari13
Neda Bagheri14

Abstract
The main objective of this study is to investigate the effect of financial
information quality on liquidity risk and cost of equity using information of
companies listed in the Tehran Stock Exchange. The period is the years between
2005 until 2009, and it reaches back to 2001 for collection of required
information. Characteristics related to financial information quality that are used
in this study are: Reliability, relevance, persistence, accuracy, precision and
frequency of the revenue. The first three features are dedicated to quality of
earning reported by the firm and the other three features refer to quality of
management earning forecast. For measuring the cost of capital, Gordon Model
is used. The Panel method is used for statistical analysis and the sample included
100 firms between years 2005 until 2009.
Findings show a negative and significant relationship between the cost of
capital and financial information quality.
Keywords: Liquidity Risk; Financial Information; Financial Information Quality
JEL: G11 D81, G23, G10, D83
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