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 چکیده

 نقش بررسی و هاشرکت سهام صاحبان حقوق هزینه بر حسابداری اطالعات کیفیت تأثیر تبیین حاضر تحقیق هدف
است.  بستر این در مالی هایصورت مقایسه قابلیت و متغیر این همزمان تعدیلگر نقش و اطالعاتی تقارن عدم تعدیلگر

 و است شده گرفته نظر در1396 سال پایان لغایت 1392 سال ابتدای از ساله 5 دوره برای پژوهش این زمانی قلمرو
 از آماری های تحلیل برای. باشد می تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 91 شامل پژوهش نمونه

 بر حسابداری اطالعات کیفیت که است آن از حاکی هاتحلیل و تجزیه نتایج. شده است استفاده متغیره چند  رگرسیون
 هزینه باشد، باالتر حسابداری اطالعات کیفیت به نحوی که هرچه دارد؛ معکوس تاثیر سهام صاحبان حقوق هزینه

 اما. دارد تاثیر این با مستقیمی ارتباط اطالعاتی تقارن عدم چنین،هم یابد؛ وبالعکس. می کاهش سهام صاحبان حقوق
 هزینه بر حسابداری اطالعات کیفیت تاثیر بر اطالعاتی تقارن عدم و مالی های صورت مقایسه قابلیت همزمان تاثیر

 ستاباشند. نتایج این پژوهش در دو فرضیه اول مشابه نتایج پژوهش های پیشین  نمی تائید مورد سهام صاحبان حقوق
اما نتیجه  که در کشور آمریکا به بررسی تاثیر کیفیت اطالعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام پرداختند،

 فرضیه سوم حاکی از عدم تطابق با آن می باشد.
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 مقدمه
 واحد درست شناخت نیازمند خود مالی منابع بهینه تخصیص جهت سرمایه بازار فعاالن

 هستند تجاری واحد با مرتبط اطالعات جستجوی در همواره، آنان می باشند. لذا تجاری

 اطالعاتی منابع از یکی مالی نمایند. گزارشگری اتخاذ مناسب تصمیم آن اساس بر تا

 اتخاذ برای کنند، می استفاده مالی از اطالعات که افرادی .مورد استفاده در این زمینه است

 از که مرتبطی با اطالعاتاطالعات مندرج در گزارش های مالی باید مناسب تصمیمات

 مالی گزارشگری نظری چارچوب اساس نمایند. بر ترکیب آورند، می به دست منابع سایر

 آمریکا مالی حسابداری هیئت استانداردهای
بین  حسابداری استانداردهای هیئت و 1

 هدف (،1390ایران ) مالی گزارشگری نظری با مفاهیم مطابق همچنین و (2010)2المللی

 و است اطالعات کنندگان از این برای استفاده مفید اطالعاتی تهیه مالی، گزارشگری اولیه
 باشند. برخی برخوردار خاصی کیفی خصوصیات از باید بودن مفید برای مالی اطالعات

 بودن مفید این افزاینده دیگر، برخی و اطالعات بودن مفید الزمه کیفی از خصوصیات

 رغمیعل افزاید. می مالی اطالعات سودمندی بر که است ای ویژگی مقایسه قابلیتد. باشنمی
کنندگان ی استفادهآن برا یایاز مزا یشواهد اندک ،یمال یصورت ها سهیمقا تیقابل تیاهم

در  یقاتیاطالعات، تحق یفیک اتیخصوص ریوجود دارد. در ارتباط با سا یمال یها صورت
 یمال یها صورت سهیمقا تیدر ارتباط با قابل یل، وانجام شده است یو پژوهش یمراکز علم

  است. نپذیرفته صورت جامعی و گسترده ان، تحقیقاتریدر ا

 لهبیان مسئ
بازار سرمایه یکی از ارکان اساسی رشد و توسعه اقتصادی در هر کشور به شمار امروزه 

های تعیین کننده سرنوشت اقتصاد هر کشور  مؤلفهترین  گذاری از مهم رود. سرمایه می
است. بازار سرمایه در کنار سایر بازارها نظیر بازار پول، کار و کاال، وظیفه تخصیص بهینه 

گیری ها در راستای تخصیص بهینه  به منظور هدایت صحیح تصمیم سرمایه را به عهده دارد.
کند. زیرا اغلب تصمیمات  سرمایه، اطالعات نقش اساسی در عملکرد بازار سرمایه ایفا می

(. 1386شود )بولو، گذاری درحالت عدم اطمینان اتخاذ می از جمله تصمیمات سرمایه
الن بازار اطالعات معتبر، قابل اتکاء، بی افتد که فعا تخصیص بهینه سرمایه زمانی اتفاق می

                                                                                                                   
1 International Accounting Standards Board 
2 Financial Accounting Standards Board 
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 1طرف و منصفانه ای در خصوص آثار اقتصادی معامالت بطور ویژه در یک بازار ناکامل
کنندگان از اطالعات در پی آن هستند، افزایش اطمینان  در اختیار داشته باشند. آنچه استفاده

گردد، بلکه این  نان نمییا کاهش ریسک است. اما اطالعات زیاد منجر به افزایش اطمی
(. 1388)خالقی مقدم و خالق،  شفافیت اطالعات است که عدم اطمینان را کاهش می دهد

 زیرا است، گذاری سرمایه برای گیری تصمیم در مهم ازعوامل یکی حسابداری اطالعات

 قرار تاثیر تحت را گذاری سرمایه های تصمیم و کارایی زیادی حد اطالعات تا کیفیت

 قدرت این است ممکن باشند داشته زیادی قدرت اجرایی شرکت، مدیران که زمانی دهد.

  بکاربرند. نفع خود به حسابداری اطالعات تولید کنترل برای را
 مبتنیکامل  طور به که دارند درست قضاوت به نیاز گیری تصمیم برای گذاران سرمایه 

 مالی اطالعات وجود(. 2018وهمکاران،  2یموفات )اس حسابداری کیفیت اطالعات بر

 از و آگاهانه های اقتصادی گیری تصمیم و پاسخگویی اساسی رکن مقایسه قابل و شفاف

 در .دولتی است و خصوصی بخش در اقتصادی رشد و توسعه بدیل بی ملزومات

 منابع کمیاب نباشد، مقایسه قابل و شفاف اطالعات بر مبتنی آگاهانه تصمیمات که صورتی

 (.1392)سیرانی و سلطان آبادی،  بیند می آسیب کشور اقتصاد و شود می تلف اقتصادی
در جوامع مردم ساالر دسترسی به اطالعات شفاف از حقوق اصلی افراد به شمار  
رود. شهروندان حق دارند در مورد تصمیمات مباشران خود )دولت ها و نهادهای  می

کافی داشته باشند. این موضوع جوهره اساسی عمومی( و مبانی این تصمیمات اطالعات 
رود. شفافیت برای اقتصاد نیز ضروری است، زیرا باعث بهبود  مباشرت به شمار می

گردد و به طور مستقیم با کارایی و رشد اقتصادی سر و کار دارد. نقصان  تخصیص منابع می
واهد شد. از این اطالعات شفاف در بازار موجب افزایش هزینه معامالت و شکست بازار خ

رو در بسیاری از شکست های اخیر بازار سرمایه نبود شفافیت به عنوان یکی از عوامل تاثیر 
(. شفافیت و افشای مناسب که باعث 1388گذار قلمداد شده است )خالقی مقدم و خالق،

گردند، به عنوان جزء جدایی ناپذیر از نظام راهبری  می 3تیکاهش عدم تقارن اطالعا
هایی که شفافیت  رود. بر اساس تحقیقات انجام شده ، شرکت ا به شمار میشرکت ه

و  بیشتری داشته اند، بیشتر از شرکت های دیگر در بازار ارزش گذاری شده اند )هرمالین
 تقارن عدم یابد، بهبود مالی گزارشگری در اطالعات کیفیت هرچه ( .2007، 4ویبسباچ

                                                                                                                   
1 Imperfect Market 
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4 Hermalin & Weisbach 
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 اطالعات رو، این از. یابد می کاهش نمایندگی های و هزینه سرمایه هزینة اطالعاتی،

 همچنین و قرارداد طرف گروه های گیری تصمیم برای سودمندی و مهم منبع حسابداری

 با حسابداری شود. اطالعات محسوب می مدیران مباشرت وظیفة ارزیابی در اصلی منبع

 تقارن عدم کاهشطریق  از گذاری سرمایه کارایی افزایش به منجر تواند می باال کیفیت
مشکالت  تواند می وجود صورت در اطالعاتی تقارن عدم این که گردد اطالعاتی
 .باشد داشته همراه به را نادرست و گزینش اخالقی مخاطرات همچون اقتصادی

 جایگزین فرصت های بین انتخاب شامل همواره استفاده کنندگان گیری های تصمیم 

 بتوان که بود خواهد سودمندتر زمانی گزارشگر واحد یک اطالعات نتیجه، در .باشد می

 دوره های برای واحد همان مشابه اطالعات با و واحدها سایر مشابه با اطالعات را آن ها

کیفی  خصوصیات از یکی مقایسه لیت(. قابFASB،2010 و  IASBمقایسه نمود ) دیگر
شماره  بیانیه می افزاید. طبق اطالعات بودن مفید بر که است اطالعات با ارائه مرتبط اصلی

8 (FASB،2010)  گزارشگری مفهومی چارچوبو (مالیIASB،2010قابلیت ،) ،مقایسه 

 سودمندی که هستند کیفی ویژگی های بودن فهم قابل و موقع بودن به تأیید، قابلیت

 .دهند می افزایش را شده اند ارائه صادقانه طور به و مربوط هستند که را اطالعاتی
و  ها شباهت درك و شناسایی در کنندگان استفاده به که است ویژگی مقایسه قابلیت 

کیفیت  و کمیّت و کاهش را اطالعات پردازش و کسب هزینه نماید، می کمک ها تفاوت
 فرانکو -دهد )دی می افزایش را شرکت ها مورد در موجود اطالعات کلی

، همکاران  و1
دیگر  از(. 2013 همکاران، و 2شود )چن می سرمایه ییکارا تخصیص موجب و (2011

در  اطالعات کیفیت کرد: افزایش اشاره موارد این به توان می مقایسه، قابلیت مزایای
 کاهش پراکندگی و آنان پیش بینی دقت و تحلیلگران پوشش افزایش نتیجه در و دسترس

افزایش  (،2010 همکاران، و  4لنگ ؛ 2013 همکاران، و 3آن ها )هورتن بینی پیش
 بازده در شرکت خاص اطالعات بیشتر انعکاس و سهام معامالت حجم و نقدشوندگی

 اطالعات از استفاده از ناشی مزایای کاهش و (2013 همکاران، و 5)بارث دوره جاری

 .(2012 همکاران، و 6چتمحرمانه )برو

  8شماره  مفهومی بیانیه در که است به میزانی مالی های صورت مقایسه قابلیت اهمیت 

                                                                                                                   
1 De Franco 
2 Chen 
3 Horton 
4 Lang 
5 Barth 
6 Brochet 
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استانداردهای  به نیاز دالیل مهمترین از یکی مالی، حسابداری استانداردهای أتهی
و  است شده عنوان شده، گزارش مالی اطالعات مقایسه قابلیت افزایش مالی، گزارشگری

 مربوط اطالعات اگر که است شده یان( ب1390) ایران مالی گزارشگری نظری مفاهیم در

 دچار نبودن فهم قابل و نبودن مقایسه قابل صورت در آن بودن مفید باشد، اتکا و قابل
 داخلی ، تحقیقاتمالی های صورت مقایسه قابلیت اهمیت علیرغم بود. خواهد محدودیت

 . است گرفته صورت زمینه این در اندکی
 بتوان که باشند ای به گونه باید مالی صورت های که دارد می بیان بودن مقایسه قابل 

 استفاده یکنواخت و مشابه حسابداری های روش از اینکه  نه ،نمود مقایسه با هم را ها آن

 میزان و ها شرکت فعلی ارزش مقایسه طریق از کنندگان استفاده دریک بازار ناکارا، شود.

 اینگونه به یافتن دست با کنندگان استفاده .نمایند می تصمیم اتخاذ اقدام به ها آن ریسک

و  نموده مقایسه هم با را مختلف های شرکت توانند می بینی ریسک پیشو  اطالعات
 (. 1391،درخشی)گیری نمایند تصمیم

 صاحبان حقوق هزینه بر حسابداری اطالعات کیفیت تاثیر بررسی پژوهش این هدف 
 در خصوصا مالی، های صورت مقایسه قابلیت گر تعدیل نقش به توجه با ها شرکت  سهام

 رابطه یک انتظار پیشین مطالعات براساس. است اطالعاتی تقارن عدم دارای های محیط
. رود می سهام صاحبان حقوق هزینه و حسابداری اطالعات کیفیت بین توجه قابل منفی

 پایدار وضعیت این مالی های صورت مقایسه قابلیت وجود با حتی رود می انتظار نتیجه، در
 این به و دهد می کاهش را گذاران سرمایه اطالعات ریسک پذیری مقایسه چراکه باشد

 پویایی مقایسه قابلیت امر، این و یابد می ضرورت ها آن موردنظر بازده نرخ محاسبه ترتیب
 اطالعات کیفیت تاثیر بر مقایسه قابلیت. دهد می افزایش را ها شرکت اطالعات محیط

 بررسی باال اطالعاتی تقارن عدم با هایی شرکت سهام صاحبان حقوق هزینه بر حسابداری
 با مالی، های صورت بیشتر مقایسه قابلیت اینکه بر مبنی شواهدی با رود می انتظار. شود می

 هزینه بر پذیری مقایسه قابلیت اثر و است متعلق تری پایین سرمایه صاحبان حقوق هزینه
 می گذاران سرمایه شرایط، برقراری این درصورت. ماند می باقی سهام صاحبان حقوق
 اطالعاتی محیط که هایی شرکت در پذیر مقایسه مالی های صورت که بگیرند نتیجه توانند

 پیدا بیشتری مطلوبیت( دارند بیشتری اطالعاتی تقارن عدم) دارند کمتری شفافیت شان
 کرد. خواهد
 :است زیر سواالت به گوییپاسخ تحقیق هدف
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 ها شرکت سهام صاحبان حقوق هزینه بر حسابداری اطالعات کیفیت اثر - اول پرسش
 است؟ چگونه
 ها شرکت سهام صاحبان حقوق هزینه بر حسابداری اطالعات کیفیت اثر – دوم پرسش
 است؟ چگونه اطالعاتی تقارن عدم گر تعدیل نقش به باتوجه
 با ها شرکت سهام صاحبان حقوق هزینه بر حسابداری اطالعات کیفیت اثر – سوم پرسش

 چگونه مالی های صورت مقایسه و قابلیت  اطالعاتی تقارن عدم گر تعدیل نقش به توجه
 است؟

 پژوهش ضرورت و اهمیت
 مالی  مدیریت و  حسابداری های حوزه پژوهشگران از بسیاری توجه که هایی سوال از یکی

 حسابداری اطالعات کیفیت اثرگذاری چگونگی و موجودیت است کرده جلب خود به  را
 ای سرمایه های دارایی گذاری قیمت  سـنتی های تئوری. است سهام صاحبان حقوق هزینه بر
 انتظار مورد بازده  بر بوده،  پذیر تنوع  ریسک  یک اطالعات، ریسک که است اعتقاد این بر

 رشد  اخیر   های سال در که ها پژوهـش از ای شـاخه که حالی در. نیست اثرگذار دارایی
  های پژوهش. اند پرداخته انتظار مورد بازده تعیین در العاتاط نقش به اند، داشـته ای فـزاینده

 بافت و برآورد( خطر) ریسک ناکامل، اطالعات چون مفاهیمی پایه بر عموما  حوزه  این
 گذاران سرمایه نئوکالسیک، تئوری فـرض بـا مطابق عبارتی،  به. دارنـد سرمایه قـرار بازار

 همین و ندارند  آینده  در شرکت های پرداخت ساختار  مورد در کاملی اطالعات بازار، در
 اطالعات ریسک نام به ریسکی با را ها آن سرمایه، بازار کارایی شرایط در حتی موضوع

 اطالعاتی مقابل در گذاران سرمایه. طلبند می ریسک صـرف بـرابرش در که کند می مواجه
 در ویژه به کند، نمی منعکس ها آن به را آینده از روشنی تصویر و داشته پایینی  کیفیت که

 (.2011، 1دارند )وسترهولم پاداش انتظار است، نوسان پر شرکت عملیات که زمانی
 بازار های پیچیدگی مالی، ابزارهای و بازارها توسعه و رشد موجود ادبیات به توجه با 
 مالی بازارهای شاغالن و گذاران سرمایه گذاری، سرمایه مقوله شدن تخصصی و مالی

 و گذاری سرمایه بهترین انتخاب در که هستند هایی مدل و ها روش ابزارها، نیازمند
 و ها مدل ها، نظریه که شد موجب امر این. دهد یاری ها آن به پورتفوی ترین مناسب
 بازدهی نرخ بینی پیش محاسبه و مالی های دارایی گذاری قیمت برای گوناگونی های روش

                                                                                                                   
1 Westerholm 
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(. 1391پارسائیان، و شمس) باشد تغییر و توسعه حال در روز هر و شده مطرح سهام،
 کاربران برای آن مزایای از اندکی شواهد مالی، های صورت مقایسه قابلیت اهمیت علیرغم
 در تحقیقاتی اطالعات، کیفی خصوصیات سایر با ارتباط در. دارد وجود مالی های صورت

 مالی های صورت مقایسه قابلیت با ارتباط در ولی است شده انجام پژوهشی و علمی مراکز
 اهداف پیشبرد در تواند می آن نتایج و است نشده انجام تحقیقی باید که آنطور ایران در

 های شکاف کند می تالش تحقیق این. شود واقع مفید کالن و خرد سطح در اقتصادی
 قابلیت تأثیر و کند پر مالی های صورت مقایسه قابلیت معیارهای توسعه وسیله به را موجود
 .بسنجد عملکرد ارزیابی معیارهای از برخی بر را مالی های صورت مقایسه

آگاهی  سهام قیمت های با کیفیت باالتر اطالعات که می دهند نشان گذشته مطالعات 
دارد  قصد حاضر تحقیق. دارد درمقابل هزینه حقوق صاحبان سهام پائین تر ارتباط تر بخش

 گرتعدیل نقش مشترك به توجه با بر هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر کیفیت اطالعات  که

 سیترس برردر دس اطالعات افزایش از منظر مقایسه و تاثیر عدم تقارن اطالعاتی قابلیت
 یمدل یحسابدار نیادیپژوهش تالش خواهد شد با توجه به اطالعات بن نیلذا در ا نماید.

ها  حقوق صاحبان سهام شرکت نهیبر هز یاطالعات حسابدار تیفیک ریتاث یابیجهت ارز
 یگذار هیسرما یرا در انتخاب سهام مناسب برا لگرانیگذاران و تحل هیشود، که سرما هیارا

 قیتحق نیبخشد. ا یاری یریپذ سهیمقا یژگیگرقتن  و نظربا در نهیبه یپورتفو لیو تشک
انتخاب  یبرا یحسابدار نیادیگذاران در استفاده از اطالعات بن هیتواند به سرما یم

مورد نظر  یبه بازده یابیخود جهت دست یمال یها یریگ میموردنظر و تصم یپورتفو
ترل ر کنب ینقش سازمان حسابرس شتریب یحسابرسان را جهت بررس ن،یکمک کند. همچن

 تیقابل شیافزا تیبر اهم دیتاک داخلی آن واحد سازمانی و یحسابدارموجود در های 
اساتید  ن،یرساند. عالوه بر ا یاری یو کاهش عدم تقارن اطالعات یمال یها صورت سهیمقا

 یاطالعات حسابدار تیفیمربوط به ک یها یتوانند جهت بسط تئور یم زیو پژوهشگران ن
 یعاتو عدم تقارن اطال سهیمقا تیقابل یژگیو فتنحقوق صاحبان سهام با درنظر گر نهیو هز

ادار اقدامات الزم وراق بهرانجام سازمان بورس و اد. سنیاستفاده نمااز نتایج تحقیق حاضر 
اطالعات  تیفیکه بتواند اثر ک یینامه ها و دستورالعمل ها نییآ نیدر خصوص تدو

 یالم یصورت ها سهیمقا تیحقوق صاحبان سهام با درنظر گرفتن قابل نهیبر هز یحسابدار
 یها کنندگان از صورت استفاده یریگ میبر تصم کهیرا در صورت یو عدم تقارن اطالعات

 دهد. شیواقع شود، را افزا دیمف یمال
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حقوق صاحبان سهام   نهیبر هز یاطالعات حسابدار تیفیک ریتاث یپژوهش بررس نیهدف ا
 طیخصوصا در مح ،یمال یصورت ها سهیمقا تیقابل گر لیها با توجه به نقش تعد شرکت

یموف و همچون پژوهش ا نیشیاست. براساس مطالعات پ یعدم تقارن اطالعات یدارا یها
 نهیهز تاثیر منفی معناداری بر یحسابداراطالعات  تیفیک می رودانتظار ( 2018همکاران )

 سهیمقا تیبا وجود قابل یحت براین استانتظار  جه،ینت . درداشته باشدحقوق صاحبان سهام 
 هیاطالعات سرما سکیر، سهیمقاقابلیت باشد چراکه  داریپا تیوضع نیا یمال یصورت ها

 یها ضرورت م محاسبه نرخ بازده موردنظر آن بیترت نیدهد و به ا یگذاران را کاهش م
درهمین . دهد یم شیها را افزا اطالعات شرکت طیمح ییایپو سهیمقا تیقابل مر،ا نیو ا ابدی

های مالی،اثر عدم تقارن اطالعاتی نیز صورت سهیمقا تیقابلهنگام، عالوه بر بررسی تاثیر 
تظار د. انشو یم یحقوق صاحبان سهام بررس نهیهز و یاطالعات حسابدار تیفیک ارتباطبر 

 تیبر قابل یمبن یشواهد هایی که عدم تقارن اطالعاتی باالتر باشد،در شرکت رود یم
. باشد تر همراه نییپا سهامحقوق صاحبان  نهیبا هز ،یلما یصورت ها ترشیب سهیمقا

 توانند یم گذاران هیسرما(، 2018به نقل از ایموف و همکاران) ط،یشرا نیرصورت برقرار اد
شان  یاطالعات طیکه مح ییها در شرکت ریپذ سهیمقا یمال یکه صورت ها رندیبگ جهینت

خواهد  دایپ یشتریب تیدارند( مطلوب یشتریب ی)عدم تقارن اطالعات دارند یکمتر تیشفاف
 تیقابل یارهایتوسعه مع لهیموجود را به وس یها شکاف کند یش متال حاضر قیتحق. کرد
از  یرا بر برخ یمال یها صورت سهیمقا تیقابل ریپر کند و تأث یمال یها صورت سهیمقا
 .عملکرد بسنجد یابیارز یارهایمع

 پژوهشپیشینه 
قابلیت مقایسه  اطالعات حسابداری   به بررسی( به انجام پژوهشی 2018)2،یانگ و دوتا1سو

ین چدر کشور و مدل تجربی هزینه سرمایه و بدهی براساس شرکت های پذیرفته شده 
های چینی شانگهای در دوره شرکت از شرکت-سال 9370نمونه آن ها شامل  داختند.پر

کت ها برای شرمی باشد. قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری  2013-2004سالیانه بین 
( شناسایی شده است. نتایج آن ها نشان می 2011فرانکو)-مطابق با مدل قابلیت مقایسه دی

ری دهد، قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری تحت تاثیر رابطه بین کیفیت اطالعات حسابدا
قابلیت مقایسه ها به این نتیجه رسیدند که  مچنین، آند. هو هزینه سرمایه تامین شده می باش

                                                                                                                   
1 Roger Su 
2 Amitabh Dutta 
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 اطالعات حسابداری ارتباط منفی معناداری با هزینه بدهی دارد.
 مالی های صورت قابلیت مقایسه چگونه که نمودند ( بررسی2018ایموف و همکاران ) 
 اصل یک مقایسه است.قابلیت شرکت مرتبط آن هزینه حقوق صاحبان سهام با شرکت یک
 بین تمایز هنگام دهد می اجازه مالی های صورت کاربران به زیرا است حسابداری مهم

 آنها. بزنند محک مشابه های بنگاه برابر در را شرکت ، جایگزین گذاری سرمایه هایفرصت
حقوق  هزینه آمدن پایین با بیشتر مالی صورتهای قابلیت مقایسه که دهند می ارائه شواهدی

حقوق صاحبان  هزینه بر مقایسه تأثیر قابلیت که دهیم می نشان و است همراه صاحبان سهام
 این، بر عالوه. است همچنان بدون تغییر باقی مانده حسابداری کیفیت کنترل از پس سهام

 که شرکتهایی در مالی صورتهای قابلیت مقایسه مزایای از گذاران سرمایه که یابیم درمی
 حقوق صاحبان سهام هزینه و( باال اطالعات تقارن عدم) است شفافتر آنها اطالعاتی محیطی

 برند. می سود( ناکارا بازارهای) است برخوردار کمتری رقابت با بازارهایی در آنها
 را مالی هایصورت مقایسه قابلیت از تجربی معیارهای (،2011) همکاران و فرانکو دی 

 ویژگی های و پوشش روی بر را مالی صورت های قابلیت مقایسه تأثیر و دادند توسعه

 افزایش موجب مقایسه که قابلیت دریافتند هاآن کردند. بررسی تحلیلگران بینی پیش

پراکندگی  با و مثبت ارتباط تحلیلگران بینی پیش دقت با می شود، تحلیلگران پوشش
 مقایسه قابلیت که است آن از حاکی نتایج این دارد. منفی ارتباط ها آن بینی پیش

 کلی کیفیت و کمیّت و کاهش را اطالعات و پردازش کسب هزینه مالی هایصورت

 می دهد. افزایش را شرکت ها مورد در دسترس در اطالعات

1المبرت 
 هزینه و افشا حسابداری، اطالعات "عنوان با پژوهشی رد (2007) همکاران و 

 نشان نتایج پرداختند. سرمایه هزینه بر حسابداری اطالعات کیفیت اثر به بررسی "سرمایه

 و مستقیم صورت به و دارد تری پایین بازار ریسک باالتر، اطالعات کیفیت که داد
 اثر گذارد.می تأثیر سرمایه ای دارایی قیمت گذاری مدل در سرمایه هزینه بر غیرمستقیم

 نقدی یک جریان کواریانس باالتر، اطالعات کیفیت که است دلیل این به آن مستقیم

 بر که است دلیل این به آن غیرمستقیم اثر و دهد می کاهش را دیگر شرکتهای با شرکت

  .می گذارد تأثیر ها شرکت واقعی تصمیمات روی
( در پژوهش خود به بررسی تاثیر 1397شیخیان، رضا و تقی پوریانی گیالنی، یوسف ) 

های پذیرفته شده وط بودن اطالعات حسابداری درشرکتبر مرب هزینه حقوق صاحبان سهام

                                                                                                                   
1 Lambert 
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هزینه حقوق به دست آمده نتایج . براساس در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است
صاحبان سهام بر مربوط بودن اطالعات حسابداری اثر معناداری ندارد؛ یعنی هرچه 

متر و ارزش سهام بیشتر اطالعات حسابداری بیشتر باشد، هزینه حقوق صاحبان سهام ک
( به بررسی تأثیر قابلیت مقایسه 1394خیراللهی، قاسمی و فاخری )ازسویی دیگر؛  است.

جربی . نتایج تاند های مالی بر هزینه حقوق صاحبان سهام و بازدهی سهام پرداخته صورت
زده های مالی و با نشان دادند که در بورس اوراق بهادار تهران بین قابلیت مقایسه صورت

 داری وجود ندارد. سهام فعلی ارتباط معنی
به بررسی رابطه ی بین کیفیت سود، افشاء خود  ( در پژوهش1395عباسی و بذرافشان ) 

رو نمونه  این ازم پرداختند. داوطلبانه، عدم تقارن اطالعات با هزینه حقوق صاحبان سها
و با استفاده از  1389 -1393بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  شرکت 127 آماری

رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد بین کیفیت سود و 
عبارتی  دارد. بهافشای داوطلبانه با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و معناداری وجود 

ام بهبود کیفیت سود و افشای داوطلبانه شرکت موجب کاهش هزینه حقوق صاحبان سه
شود. همچنین بین عدم تقارن اطالعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه  شرکت می

مثبت و معناداری حاکم است و عدم تقارن اطالعات موجب افزایش هزینه حقوق صاحبان 
 شود. سهام می

 را بدهی و سرمایه هزینه و تعهدی اقالم کیفیت بین رابطه (1387) حسینی و رسائیان  

و  تعهدی اقالم کیفیت تأثیر تحت شرکت ها سرمایه هزینه که دادند نشان و کرده بررسی
 سرمایه هزینه بین که پذیرفت توان نمی دیگر عبارت به. گیرد نمی قرار آن اجزای

 اقالم کیفیت با های شرکت با مقایسه در پایین، و ضعیف اقالم تعهدی کیفیت با هایشرکت

فالح  و رحمانی از سویی دیگر، .دارد وجودمعنی داری  اختالف مناسب، و خوب تعهدی
 هزینه سرمایه با آن اختیاری و ذاتی اجزای و تعهدی اقالم کیفیت بین رابطه( 1389) نژاد

سرمایه،  هزینه با تعهدی اقالم غیراختیاری جزء بین دریافتند و کردند بررسی را سهام
 در( 1388)  بولو و ثقفیهم چنین،  .دارد وجود قوی تری رابطه آن اختیاری جزء به نسبت

 حقوق هزینه رابطه "سود های ویژگی و سهام صاحبان حقوق هزینه" عنوان تحت پژوهشی

 کیفیت اقالم شامل حسابداری دادهای بر مبتنی سود ویژگی چهار با سهام صاحبان

 بورس در شده پذیرفته هایشرکت در بودن هموار و بینی پیش قابلیت پایداری، تعهدی،

 هزینه رابطه آزمون از آمده بدست نتایج ی قرار دادند.بررسرا مورد  بهادار تهران اوراق
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 سود پایداری ویژگی تنها که است آن بیانگر سود، ویژگی های و صاحبان سهام حقوق

  است. سهام حقوق صاحبان هزینه با منفی رابطه دارای

 پژوهش فرضیه های

 زیر تدوین می شود:ی فرضیه ها ه،بیان مسئل با توجه به سؤال های مطرح شده در بخش
ها تاثیرگذار  اطالعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتکیفیت  فرضیه اول:

 است.
ها با توجه به  اطالعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتفرضیه دوم: کیفیت 

 گر عدم تقارن اطالعاتی تاثیرگذار است. نقش تعدیل
ها با توجه  اطالعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتوم: کیفیت سفرضیه 

 عدم تقارن اطالعاتی تاثیرگذار است.و های مالی  مقایسه صورتقابلیت گر  به نقش تعدیل

 روش تحقیق

از نوع کاربردی است. از سوی  پژوهش، این پژوهش از منظر طبقه بندی برمبنای هدف
است. هم چنین پژوهش از منظر گردآوری  کمّیها،  دیگر، تحقیق از نظر ماهیت داده

  سری زمانی نظر طبقه بندی برحسب روش، مقطعی ازهمچنین، است.  علّیها از نوع  داده
 اطالعات حاضر تحقیق در استفاده مورد داده های اینکه به توجه با همچنیند. باش می

 د.ندی کرب طبقه نیز پس رویدادی نوع از توان می را آن هستند، و تاریخی واقعی

 جامعه و نمونه آماری

های پذیرفته شده در بورس اوراق جامعه آماری این تحقیق از نظر مکانی محدود به شرکت
 با که شود گیری از روش حذف سیستماتیک استفاده می برای نمونه. باشدبهادار تهران می

شرکت به عنوان نمونه تحقیق  91، آن تعدیل و آماری جامعه برایزیر  های محدودیت قید
 :انتخاب شدند

 1396تا  1389 یسال ها یعنی قیتحق یدوره زمان یرکت برامورد نیاز ش یاطالعات مال (1
 .موجود باشد

 د.اسفند ماه باش انیبه پا یآن ها منته یسال مال (2
 .نداده باشند یدوره مال رییتغ یدر دوره مورد بررس (3
 ،یمال یواسطه گر ،یگذار هیسرما ی)شرکت ها یبانک ها و مؤسسات مال ءجز (4
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 .ها(  نباشد نگیزیبانک ها و ل نگ،یهلد یشرکت ها
 .ماه نداشته باشند 6توقف معامالتی بیش از  (5
از پس  و محاسبه شده است، فیمستقل پژوهش در سطح صنعت تعر ریمتغ نکهیا لی(به دل6

شرکت در آن صنعت عضو  4شوند که حداقل  یانتخاب م یعیفوق صنا طیاعمال شرا
 باشد.

مانده  یشده در بورس باق رفتهیپذ یجزو شرکت ها 1396سال  انیدر پا دی( شرکت با7
 باشد.

ساله( می باشد. برای  5)یک دوره  1396تا  1392قلمرو زمانی تحقیق سال های 
گیری معیارهای قابلیت مقایسه صورت های مالی برای هر سال شرکت، به داده های  اندازه

جمع آوری  1396تا  1389 زمانیبرای بازه ی های موردنیاز سال قبل نیاز بوده است. داده 3
 شود.انجام می 1396تا  1392های  ها در قلمرو زمانی سالفرضیه و در نهایت آزمون

 گیری متغیرها اندازه

متغیر های  متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق شامل متغیر وابسته،متغیر های مستقل اصلی،
 گیری شده اند. گر و متغیرهای مستقل کنترل به شرح زیر اندازه تعدیل

 متغیر وابسته
آن است و  یریپذ رییتغ ینیب شیپ ای حیاست که هدف پژوهشگر تشر یریوابسته، متغ ریمتغ

هزینه حقوق پژوهش  این در وابسته متغیر (. 1391ی،شود )خاک یدر پژوهش بررس دیبا
می باشد. مدل مورد استفاده برای محاسبه هزینه  Cost of Equityبا نماد  صاحبان سهام

مدل  (،1392به تبعیت از بولو و رحمانی مهر )حقوق صاحبان سهام عادی در این تحقیق 
CAPM باشد می: 

E(Ri) = Rf + βi(E(Rm) – Rf)) 
 که در اینجا:

E(Ri) بیان کننده نرخ بازده مورد انتظار هر سهم i 

E(Rm) بیان کننده نرخ بازده مورد انتظار بازار 
Rf  بیان کننده بازده بدون ریسک 
βi (1389نشان دهنده ضریب بتای بازار است و به نقل از راعی و تلنگی)"  بتا تنها عامل

 شود:که از طریق فرمول زیر محاسبه می "توضیح دهنده بازده است

βi = 
cov (Ri,Rm)

Var(Rm)
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 مستقل اصلی متغیر

آن، اثرش را در  یو دستکار رییکند با تغ یم یاست که پژوهشگر سع یریمستقل، متغ ریمتغ
متغیر مستقل در تحقیق حاضر کیفیت اطالعات  (.1391،یکند )خاک وابسته مشاهده ریمتغ

برای اندازه گیری میزان  پژوهش این دراست.  Accounting Qualityبا نماد  حسابداری
( از مدل تعدیل شده جونز که 2010)1اقالم تعهدی اختیاری به تبعیت از دچائو و همکاران

کیفیت اقالم تعهدی از شود.  ( ارائه گردیده، استفاده می2005)2و همکاران وتاریتوسط ک
های با اهمیتی است که برای ردیابی کیفیت اطالعات حسابداری مورد جمله شاخص

پیشنهادی ارائه گیری میزان اقالم تعهدی اختیاری از مدل  استفاده قرار گرفته که برای اندازه
( که با تغییراتی بر روی مدل ارائه شده توسط 2018شده توسط ایموف و همکاران)

 :استفاده شده است( ارائه گردیده، 2005) و همکاران کوتاری
TAt = αt + β1ΔREVt  + β2PPEt   + β3ROAt  + εt 

 که در آن:
TA :  عملیاتی، تقسیم کل اقالم تعهدی شرکت)سود عملیاتی پس ازکسر جریان نقدی

 های ابتدای سال( برجمع کل دارایی
ΔREV تغییر در درآمد ازفروش شرکت بین سال:t1و سالt-  تقسیم برجمع کل دارایی

 های ابتدای سال
PPEناخالص اموال، ماشین آالت و تجهیزات شرکت درسال :t  تقسیم برجمع کل دارایی

 های ابتدای سال
ROAتهالك: سودعملیاتی پس ازکسر هزینه اس(OIADP) تقسیم برجمع کل دارایی ،

 های ابتدای سال 
برآورد باقیمانده پس از محاسبه کل اقالم تعهدی شرکت و اقالم تهعدی غیر اختیاری،  

دارد. بدین منظور از فارغ از مثبت یا منفی بودن  حاکی از ارزش اقالم تعهدی اختیاری
به عنوان ضریب کیفیت در منفی یک ضرب و  قدرمطلق این سری اعداد ،آنمقدار 

همانطور که  (.2018د. )ایموف وهمکاران، شو ( استفاده میAQ_Jonesحسابداری )
مطرح است، مقادیر بزرگتر اقالم تهعدی اختیاری نشان دهنده توانایی بیشتر مدیریت جهت 

کمتر سود اختیاری نشان از مدیریت  اقالم تععهدیمدیریت سود است و مقادیر کوچکتر 

                                                                                                                   
1 Dechow et al.  
2 Kothari, Leone, and Wasley 
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با کیفیت اطالعات حسابداری باالتر مطابقت  AQ_Jonesدارد. به طوری که مقادیر باالتر 
 دارد.

 گر متغیرهای تعدیل

 ریمستقل و متغ ریمتغ نیبر رابطه ب یقو یریتاث یکه دارا ی استریتغگر، ممتغیر تعدیل
 یها ریمتغ نیب هیاول یرابطه مورد انتظار اصل سوم، ریمتغ کیحضور  می باشد، یعنیوابسته 

 عدم  پژوهش عبارتند از: نیدر ا گر لیتعد یرهایمتغ .دهد یم رییمستقل و و ابسته را تغ
 مالی. های صورت مقایسه اطالعاتی و قابلیت تقارن

 عدم تقارن اطالعاتی

( از معیار 1384به منظورمحاسبة عدم تقارن اطالعاتی مطابق با قائمی و وطن پرست)
( استفاده شده است. این معیار از تقسیم تفاوت قیمت خرید و 1986) 1چیانگوینکاتش و 

 آید: فروش بر میانگین قیمت های پیشنهادی به شرح رابطة زیر به دست می

Hi Asymi,t = 
𝐴𝑃−𝐵𝑃

(𝐴𝑃+𝐵𝑃)/2
 × 100 

AP میانگین قیمت پیشنهادی فروش سهام : 

BP میانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام : 
Hi Asym دامنة تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت :  i  در سال.t 

از اختالف قیمت خرید و فروش برای اندازه گیری عدم تقارن اطالعات )پراکندگی( 
های زیادی در  شود، جائیکه اختالف قیمت خرید و فروش نشان دهنده تفاوت استفاده می

دهد. پراکندگی محاسبه شده به  را نشان می مقدار اطالعات بین خریداران و فروشندگان
عنوان میانگین ساالنه از تفاوت روزانه بین قیمت پیشنهادی خریدار و فروشنده در زمان 

متوسط قیمت روزانه در زمان بسته شدن براساس شود، که  بسته شدن بازار در نظر گرفته می
 است.ده ی شگذاربازار مقیاس

 یمال های صورت مقایسه قابلیت

 مشاهده هر برای مالی صورت های مقایسه قابلیت اندازه گیری جهت حاضر، تحقیق در

 DKV یا (2011) همکاران و فرانکو-دی سوی از شده معیارهای ارائه از شرکت،-سال

 تجربی مدل هاآن مقایسه، قابلیت نظری تعریف کردن عملیاتی برای است. شده استفاده

                                                                                                                   
1 Venkatesh & Chiang 
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 :می کنند ارائه را زیر مدل و دهندتوسعه می را حسابداری سیستم از ساده ای
Earningsi,t = αi + βi Returni,t εit 

Earnings : ،پیش فرض برابر با  درآمد خالص شش ماهه قبل از کسر اقالم غیرعادی
 باشد.میارزش اولیه بازار سهام 

Return :  ار که عبارت است از:اوراق بهادو  بورس سازمانبازده شش ماهه سهام از 
قیمت پایه –  قیمت پایانی   

قیمت پایه 
 *  100بازده سهام  =

منظور از قیمت پایانی،قیمت پایانی سهام در آخرین روز دوره مورد نظر پس از کسر قیمت 
 پایه)قیمت در ابتدای دوره موردنظر( تقسیم بر قیمت پایه می باشد.

به   tداده های منتهی به سال از استفاده با مدل این ابتدا مقایسه، قابلیت گیریاندازه جهت
 چارچوب اساس بر می شود. برآورد  شرکت-سال مشاهده هر برای قبل، نیم سال 8 همراه

 به می دهد. نشان را i شرکت حسابداری ( تابعβ̂ وα̂ شده ) برآورد ضرایب ،(1) معادله

(، 2011اران)فرانکوو همک-دیدهد. می نشان را j شرکت حسابداری تابعβ̂ وα̂ مشابه، طور
 بین مقایسه قابلیت دهنده نشان شرکت، دو توابع حسابداری بودن نزدیک که کنندمی بیان

 معیار یعنی، توابع حسابداری؛ بین فاصله برآورد منظور به ایشان باشد.می شرکت دو

 استناد مالی های صورت مقایسه قابلیت از مفهومی به مقایسه، قابلیت یا بودن نزدیک

 :کنند می

 باشند، کرده تجربه را اقتصادی رویدادهای از یکسانی مجموعه شرکت دو اگر 

 سپس، می شود. مشابه تر مالی های صورت به شرکت منجر دو مقایسه تر قابل حسابداری

 شرکت دو که فرض با این نمایند، می برآورد را j و i هایشرکت برای شده پیش بینی سود

 بینی پیش سود برآورد مقایسه، قابلیت گیری اندازه در بعدی گام لذا، دارند. یکسانی بازده

د باش می قبل دوره شش ماه 8 هر برای صنعت، در موجود شرکت جفت هر شده برای
 (:(2011) همکاران و فرانکو-)ی

E(Earnings)iit = α̂ +β̂ Returnit 
E(Earnings)ijt = α̂ +β̂ Returnit 

E(Earnings)iit  :شرکت شده بینی پیش سود i شرکت تابع به توجه با i شرکت بازده و 

i دوره  در t 

E(Earnings)ijt : شرکت شده بینی پیش سود j شرکت تابع به توجه با j شرکت بازده و 

i دوره  در t 
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می  داشته نگه ثابت اقتصادی رویدادهای پیش بینی، دو هر در i شرکت بازده از استفاده با
 شوند.
 و i شرکت دو بین مقایسه بلیتقا( 2011ران )همکا و فرانکو-دی سپس،

(CompAcctijt) j پیش  سودهای بین تفاوت میانگین قدرمطلق منفی ارزش صورت به را
 حسابداری مقایسه قابلیت ، CompAcctijt بیشتر می کنند که مقدار تعریف شده بینی

 یعنی: می دهد؛ نشان را بیشتر

Comparabilityjkt  = - 
1

8
  𝛴𝑡−7

𝑡  | (E(Earnings)jjt - E(Earnings)kjt | 
 مقایسه قابلیت دهنده نشان آن، باالتر ارزش که است این مدل این در(  -1) ضرب دلیل

 (.2018باشد )ایموف و همکاران،  بیشتر
 موجود j شرکت های تمام برای ، j  شرکت- kشرکت ترکیب هر برای مقایسه قابلیت

رگرسیون استفاده شده است که  455گردد. در این پژوهش از  می برآورد صنعت درهمان
 ( jدوره مالی می باشد؛که برای هر شرکت )به عنوان مثال شرکت 5شرکت در  91حاصل 

بینی  شود که پس از محاسبه سود پیش در هر یک سال مالی، یک رگرسیون تعریف می
هم صنعت های  بینی شده شرکت و سود پیش ( jشده همان شرکت)به عنوان مثال شرکت

 قابلیت از برآورد پس  وان به مقدار متناظر از تابع نتایج مشابه دست یافت.می ت دیگر

 شرکت هر برایمعادله فوق  مقادیر همه ،j شرکت - i شرکت ترکیب هر برای مقایسه

هرسال به و برای مرتب  مقدار کمترین به مقدار بیشترین از ،در همان صنعت i معین
بیشترین مقدار بدست آمده تحت عنوان قابلیت عدد از  4د. سپس نشو میمشخص  تفکیک

 شود. ( درنظر گرفته میjمقایسه همان شرکت )به عنوان مثال شرکت

 متغیرهای کنترل

متغیرهای مستقل کنترلی دراین تحقیق در برگیرنده نمادهای مختلف ریسک موثر بر هزینه 
، فرانسیس و ( 1993حقوق صاحبان سهام براساس تحقیقات قبلی )نظیر فاما و فرنچ )

طریق است.  بازده دارایی ها و بتامتغیر  (( شامل دو1388( و ثقفی و بولو )2004دیگران )
 از: است متغیرها عبارت محاسبه این

)ها  بازده دارایی
1
ROA) : 

 شود:که به شرح زیر محاسبه می بازده دارایی  -1
                                                                                                                   
1 Return on Asset 
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 بازده دارایی ها = بتا 
سودخالص

جمع کل دارایی ها
 

های مالی،  ای از دارایی گذاری یا مجموعه شاخصی از ریسک سیستماتیک یک سرمایه
نسبت به ریسک پرتفوی بازار است. ضریب بتا همان شیب معادله رگرسیون خطی و در 

گر نوسان قیمتی سهم، در مقایسه با بازار کلی  واقع یک ضریب همبستگی است، که نشان
وهش های متعددی درباره هزینه حقوق صاحبان سهام به باشد. بتا که درپژ در آن، می فعّال

 تغیر کنترلی در نظر گرفته می شود، از رابطه زیر محاسبه می شود:ن اوعن

βi = 
cov (Ri,Rm)

Var(Rm)
 

 پژوهش مدل های

برای اجرای پژوهش، باتوجه به عوامل شناخته شده طبق تحقیقات قبلی مدل رگرسیون 
تحقیق حاضر ی متغیر کنترل دوهزینه حقوق صاحبان سهام را روی ر که خطی چند متغیره زی

ار ی کار قربنا، منامیده شده است "یهمدل پا"کند و در این پژوهش اصطالحا یبرازش م
 گرفت:

Cost of Equity = α0  + β1Accounting Quality + β2ROA  + β3βi + εt 

 می شود: برای فرضیه دوم متغیر تعدیلگر عدم تقارن وارد معادله

Cost of Equity = α0  + β1Accounting Quality + β2Hi Asym   + 

β3Accounting Quality*Hi Asym   + β4ROA  + β5βi + εt 

در فرضیه سوم عالوه بر متغیر تعدیلگر عدم تقارن، قابلیت مقایسه صورت های مالی نیز به 
همچنین تاثیر همزمان هر دو متغیر شود و عنوان دومین متغیر تعدیلگر  وارد معادله می

 تعدیلگر مورد بررسی قرار می گیرد:

Cost of Equity = α0  + β1Accounting Quality + β2Comparability + β3Hi 

Asym   +  β4Comparability*Hi Asym + β5Comparability*Accounting 

Quality + β6Accounting Quality*Hi Asym+ β7Accounting Quality*Hi 

Asym* Comparabil ity + β8 ROA  + β9 βi + εt 

 صیفیآمار تو

 1شماره  در جدول شده، متغیرهای محاسبه مهم خصوصیات از کلی نمای یک ارائه ایبر
 .است شده ارائه امتغیره این توصیفی آمار مفاهیم از برخی
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 . آماره های توضیفی متغیرهای پژوهش1جدول 
 اریانحراف مع حداقل حداکثر انهیم نیانگیم ریمتغ

 0.108517 0.151292 0.682409 0.255820 0.286485 هزینه حقوق صاحبان سهام

 0.049302 -0.234767 -0.021107 -0.098526 -0.096018 کیفیت اطالعات حسابدای
 0.072998 -0.830865 -0.001201 -0.025560 -0.049194 قابلیت مقایسه صورت های مالی

 0.925318 0.498513 5.254584 3.063365 2.944884 اطالعاتیعدم تقارن 
 0.1412340 -0.7973105 0.6267836 0.09057276 0.1145422 بازده دارایی ها

 0.884942 0.009717 5.364033 0.995737 1.160861 بتا

 
 ساله 5 زمانی دوره طی صنعت 11از  شرکت نمونه 91 به مربوط توصیفی های آماره 

 بیانگر ها آن اندك اختالف و آنها میانه با مشاهدات میانگین مقایسه. است( 1395 تا 1391)
 حد قضیه اساس بر است ذکر شایان .باشد می نرمال توزیع به مشاهدات توزیع بودن نزدیک

 به توزیع کند، میل نهایت بی سمت به و باشد بزرگ نمونه حجم که هنگامی مرکزی،
 دانست بزرگ توان می را مشاهده 30 از بیش نمونه. کند می میل بودن نرمال سمت

 455 شامل تحقیق این نمونه که آنجا از(. 1388 مؤمنی، و آذر از نقل به( 1390 مرفوع،)
 کند. می میل نرمال توزیع سمت به ها داده توزیع است، شرکت سال
 در حسابداری اطالعات کیفیت میانگین است مشاهده قابل جدول در که گونه همان 

 0.286 سهام صاحبان حقوق هزینه نرخ متوسط طور به است؛ بوده -0.09 نمونه های شرکت
 مقایسه قابلیت میانگین و باشد می 2.945 اطالعاتی تقارن عدم میانگین. است بوده

 به برای که آنجائی از و است بوده -0.049 نمونه های شرکت مالی تأمین مالی های صورت
 آمده دست به اعداد همه از باید شده ارائه تجربی های مدل مطابق آماره این آوردن دست

 انتظار که گونه همان پس شود، ضرب 1.8 منفی ضریب در سپس و شود گرفته قدرمطلق
 -0.025 و -0.049 ترتیب به اینجا در که باشد منفی باید آمده دست به میانه اعداد رود می

 این مدل این در(  -1) در منفی ضریب یک ضرب علت شد عنوان که گونه همان و است؛
 متغیرهای میانگین همچنین. باشد بیشتر مقایسه قابلیت دهنده نشان آن، باالتر ارزش که است

 .باشد می 1.16 و 0.14 اعداد ترتیب به بتا ضریب و ها دارایی بازده شامل پژوهش کنترلی

 های پژوهش فرضیه آزمون

ضریب  شامل متغیر کنترلی موثر بر هزینه حقوق صاحبان سهام پژوهش، دو های در مدل
 ها عنوان شده است.ارایی و بازده د بتا
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 . مدل پایه آزمون فرضیه ها2جدول 
 معناداری سطح آماره آزمون بیضر ریمتغ

 0.0000 27.18938 0.170842 عرض از مبداء
 0.0000 25.68668 0.095314 بتا

 0.0000 1.876703 0.043633 بازده دارایی ها

 
 و بازده دارایی ها شود،متغیر های کنترلی بتا طور که در جدول فوق مشاهده می همان 

معنی دار با هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد و در  ارتباطدارای  0.05درسطح خطای 
 ماند. مدل اصلی باقی می

 روش برآورد مدل

 روش هاسمن، آزمون و لیمر()چاو  آزمون نتایج با مطابق( 1396به نقل از افالطونیان)

 تحلیل و تجزیه مورد های تحقیق فرضیه آن اساس بر و شود می انتخاب مناسب برآورد

 نتایج آزمون خالصه و 3 جدول در لیمر()چاو  آزمون نتایج الصهت. خگرف خواهد قرار

 است. شده ارائه 4 جدول در هاسمن
 لیمر()چاو  آزمون نتایج .3جدول 

 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون فرضیه
 روش تابلویی 0.0000 40.779150 اول

 روش تابلویی 0.0000 38.605238 دوم

 روش تابلویی 0.0000 39.048537 سوم

 
 آزمون هاسمن .4جدول  

 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون فرضیه
 اثرات ثابت 0.0000 26.485999 اول
 ثابتاثرات  0.0018 17.098517 دوم
 اثرات ثابت 0.0031 17.850367 سوم

  
 داری معنی سطح مقدار فرضیه، سههر برای دهد، می نشان 3 جدول که طور همان 

می  تابلویی یا پانل انتخاب های داده روش بنابراین،. است 0.0000 عدد چاو آزمون برای
 هاسمن آزمون برای داری معنی سطح مقدار ،4 جدول در منعکس نتایج به توجه با گردد.

 به توجه با شود. استفاده ثابت اثرات روش از داست و بای درصد 5کمتر از فرضیه هر سه 

 های داده فرضیه، روشهر سه  آزمون برآورد مدل روش هاسمن، و لیمر های آزمون نتایج
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 بود. خواهد ثابت اثرات-تابلویی

 نتایج آزمون فرضیه اول:

بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت تاثیرگذار اطالعات حسابداری کیفیت اول:  فرضیه
 است.

 معنی دار برای بررسی است. شده ارائه 5جدول  در اول فرضیه آزمون مدل برآورد نتایج

 می شود مشاهده که طور همان است. شده فادهاست  F آزمون از رگرسیون مدل کل بودن

 این که آنجا از باشد. یم 225.248 معادل 5 جدول طبق F آماره برای شده مقدار محاسبه

 نتیجه توان می بنابراین (،>0.05Pاست ) رگ ترجدول بز طبق آن بحرانی مقدار از مقدار

 شود. تائید می درصد پنج داری معنی سطح در رگرسیون مدل کل که گرفت
 . نتایج مدل فرضیه اول5جدول 

 معناداری سطح آماره آزمون بیضر ریمتغ
 0.0000 20.82531 0.185457 عرض از مبداء

 0.0195 -2.344691 -0،156909 کیفیت اطالعات حسابدای
 0.0000 25.36858 0.095281 بتا

 0.0430 2.029183 0.047896 بازده دارایی ها
 0،597069 ضریب تعیین تعدیل شده 0.599731 ضریب تعیین

 F 0،000000احتمال آماره  F 225،2479آماره 
   2.449504 واتسون نیآماره دورب

 
 گرفت نتیجه توان می د ومی باش 2.45برابر  مدل این در واتسون-دوربین آماره مقدار 

 ندارد.  وجود خودهمبستگی خطاها بین که
 کیفیت تاثیر بر مبنی صفر فرض به مربوط مستقل متغیر ضریب معناداری سطح 

 0.05 از که است 0.0195 برابر سهام، صاحبان حقوق هزینه بر حسابداری اطالعات
 متغیر ضریب. شود می تایید صفر فرض درصد 95 اطمینان با بنابراین، است. تر کوچک

 بودن منفی به توجه با. است -0.156909 با برابر حسابداری اطالعات کیفیت مستقل
 بر معکوس و معنادار تأثیر حسابداری اطالعات کیفیت که گرفت نتیجه توان می ضریب

حسابداری،  اطالعات دارد. به این معنا که با افزایش کیفیت سهام صاحبان حقوق هزینه
 و بتا چنین متغیرهای کنترلی سهام کاهش می یابد و بالعکس. هم صاحبان حقوق هزینه
 5 از کمتر هردو ها آن آزمون آماره و است مثبت ضریبشان که آنجائی از ها دارایی بازده
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 حقوق هزینه با معنادار و مثبت ارتباط دارای متغیر کنترل هردو بنابراین باشد، می درصد
 هستند. سهام صاحبان

 این. است 0.597 با برابر مدل شده تعدیل تعیین ضریب و 0.600 تعیین ضریب مقدار  
 حقوق هزینه) وابسته متغیر تغییرات درصد 59 حدود که است این دهنده نشان آماره

 و بتا) کنترلی و( حسابداری اطالعات کیفیت) مستقل متغیرهای وسیله به( سهام صاحبان
 شود. می داده توضیح( ها دارایی بازده

 :دوم هیآزمون فرضنتایج 

باتوجه  یها حقوق صاحبان سهام شرکت نهیبر هز یاطالعات حسابدار تیفیدوم: ک هیفرض
 است. رگذاریتاث یعدم تقارن اطالعات گر لیبه نقش تعد

 دار معنی برای بررسی است. شده ارائه 6جدول  در دوم فرضیه آزمون مدل برآورد نتایج

 است. شده استفاده Fآزمون از رگرسیون مدل کل بودن
 نتایج مدل فرضیه دوم .6جدول 

 معناداری سطح آماره آزمون بیضر ریمتغ
 0.0000 4.284041 0.117313 عرض از مبداء

 0.0282 -0.164389 0,041762- کیفیت اطالعات حسابدای
 0.0040 2.897764 0,026115 اطالعاتیعدم تقارن 

 0.0000 0.083665 0.080166 عدم تقارن اطالعاتی×کیفیت اطالعات حسابدای
 0.0000 17.98736 0.081556 بتا

 0.0001 3.866261 0.140333 بازده دارایی ها
 0.596872 ضریب تعیین تعدیل شده 0.681227 ضریب تعیین

 F 0,000000احتمال آماره  F 127.7835آماره 

   2.162003 واتسون نیآماره دورب

 
معادل  طبق جدول F آماره یشود مقدار محاسبه شده برا یکه مشاهده مطور همان

 آن طبق جدول بزرگ تر است داردمقدار از مقدار استان نیاز آنجا که ا باشد.می 127.783

(0.05P<)یدار یدر سطح معن ونیگرفت که کل مدل رگرس جهیتوان نت یم نی، بنابرا 
 .شود یم دیدرصد تائ کی

( مربوط به برآورد مدل با شری)ف F شود، آماره یکه در جدول مشاهده م گونه همان 
دار بوده و  یدر کل معن قیمدل دوم تحق ن،یدار است. بنابرا ی% معن 99 نانیسطح اطم

حقوق صاحبان سهام را در  نهیهز حیتوض ییتوانا ،یو کنترل گر لیمستقل،تعد رهاییمتغ
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بوده  0.596شده حاصل از آزمون مدل   لیتعد نییتع بیضر ن،یعالوه بر اند. مدل دار
حقوق صاحبان  نهیوابسته )هز ریمتغ راتییدرصد از تغ 60دهد که  یرقم نشان م نیاست. ا

)عدم تقارن  گر لی(، تعدیاطالعات حسابدار تیفیمستقل )ک رهاییسهام( توسط متغ
 .شود یداده م حی( توضها یی)بتا و بازده دارا ی( و کنترلیاتاطالع

بوده است، وجود خود  2.162واتسون حاصل  نیآماره دورب زانیکه م نیتوجه به ا با 
گونه که از جدول مشخص  همان نیهمچن. شود یخطای مدل رد م ریدر مقاد یهمبستگ
معکوس و معنادار  ریتاث یآن  دارا یمنف بیضر لیبه دل یاطالعات حسابدار تیفیاست، ک

 تقارن عدم×حسابدای اطالعات براساس آماره کیفیت ی.ارتباط عدم تقارن اطالعاتباشد یم
حقوق  نهیدرصد است با هز 5 تر ازکم و 0.000آن  سطح معناداریآنکه  لیبدل اطالعاتی

 یآن مثبت است دارا بیکه ضر یو از آنجائ باشند یمعنادار مدارای ارتباط صاحبان سهام 
 یرهای. متغردیگ یقرار م دییمورد تا قیدوم تحق هیو فرض باشد یو معنادار م میرابطه مستق

 نهیو معنادار به هز میارتباط مستق یشان دارا مثبت بیضر لیبه دل ییبتا و بازده دارا یکنترل
 حقوق صاحبان سهام هستند.

 وم:سنتایج آزمون فرضیه 

ها با توجه   اطالعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتوم: کیفیت سفرضیه 
 عدم تقارن اطالعاتی تاثیرگذار است. ومقایسه صورت های مالی قابلیت  گر به نقش تعدیل

 دار معنی برای بررسی است. شده ارائه 7جدول  در سوم فرضیه آزمون مدل برآورد نتایج

 است. شده استفاده Fآزمون از رگرسیون مدل کل بودن
 نتایج مدل فرضیه سوم .7جدول 

 سطح آماره آزمون بیضر ریمتغ
 معناداری

 0.0000 3.841110 0.105214 عرض از مبداء
 0.0001 -0.174170 -0.044838 کیفیت اطالعات حسابدای

 0.0025 3.045595 0.027214 عدم تقارن اطالعاتی
 0.2348 -1.189624 -0.531215 قابلیت مقایسه صورت های مالی

قابلیت مقایسه صورت های 
 عدم تقارن اطالعاتی×مالی

0.175779 1.243127 0.2145 

عدم × کیفیت اطالعات حسابدای
 تقارن اطالعاتی

0.047528 0.565235 0.0022 

 ×قابلیت مقایسه صورت های مالی
 کیفیت اطالعات حسابدای

1.876373 0.483474 0.6290 
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قابلیت مقایسه صورت های 
کیفیت ×عدم تقارن اطالعاتی ×مالی

 اطالعات حسابدای

0.536216- 0.416389- 0.6773 

 0.0000 25.85422 0.090385 بتا
 0.0071 2.703853 0.057446 ها بازده دارایی

ضریب تعیین تعدیل  0.725672 ضریب تعیین
 شده

0.717585 

 F 0,000000احتمال آماره  F 89.73575آماره 

   2.143667 واتسون نیآماره دورب

 
 با مدل برآورد به مربوط( )فیشر F آماره شود، می مشاهده جدول در که گونه همان 

 و بوده دار معنی کل در تحقیق سوم مدل بنابراین،. است دار معنی%  99 اطمینان سطح
 در را سهام صاحبان حقوق هزینه توضیح توانایی کنترلی، و گر مستقل،تعدیل متغیرهای

. است بوده 0.717 مدل آزمون از حاصل شده تعدیل تعیین ضریب این، بر عالوه. دارد مدل
( سهام صاحبان حقوق هزینه) وابسته متغیر تغییرات از درصد 72 که دهد می نشان رقم این

 مقایسه قابلیت)  گر تعدیل ،(حسابداری اطالعات کیفیت) مستقل متغیرهای توسط
 داده توضیح( ها دارایی بازده و بتا) کنترلی و( اطالعاتی تقارن عدم و مالی های صورت

 .شود می
 خود وجود است، بوده 143,2حاصل  واتسون دوربین آماره میزان که این به توجه با 

 بر عالوه ضرایب، بودن معنادار آزمون در. شود می رد مدل خطای مقادیر در همبستگی
 به توجه با. کند می تعیین نیز را وابسته متغیر بر ضرایب آن اثر جهت ضرایب معناداری تعیین
 تقارن عدم×مالی های صورت مقایسه قابلیت یعنی نظر مورد متغیر به مربوط آماره نتایج،

 اندازه این و است بوده 0.677 آن معناداری سطح حسابدای و اطالعات کیفیت× اطالعاتی
 معنادار مدل، در نظر مورد متغیر ضریب بنابراین است. بوده بیشتر 0.05 خطای سطح از

 بین رابطه بر اطالعاتی تقارن عدم و مالی های صورت مقایسه قابلیت معنادار تاثیر و نبوده
 سوم فرضیه و نبوده تایید مورد سهام صاحبان حقوق هزینه و حسابداری اطالعات کیفیت
 گیرد. نمی قرار تایید مورد تحقیق

 دلیل به حسابداری اطالعات کیفیت است، مشخص جدول از که گونه همچنین همان 
 اثر عدم همچنین،. باشد می معنادار و معکوس تاثیر دارای باشد می منفی ضریبش آنکه

 5 از کمتر 0.000 آن خطای احتمال آنکه سهام دلیل صاحبان حقوق اطالعاتی هزینه تقارن
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 و مستقیم رابطه آن، دارای ضریب مثبت عالمت خاطر بوده و به برمعنادار است درصد
 از بیشتر آنها خطای احتمال آنکه بدلیل مالی های صورت مقایسه قابلیت اما. باشد می معنادار

 کنترلی متغیرهای همچنین،. باشند نمی معنادار سهام صاحبان حقوق هزینه با است درصد 5
 حقوق هزینه به معنادار و مستقیم رابطه دارای شان مثبت ضریب دلیل به دارایی ها بازده و بتا

 .هستند سهام صاحبان

 نتیجه گیری
در قالب سه  هزینه حقوق صاحبان سهامدراین پژوهش تاثیر کیفیت اطالعات حسابداری بر 

صورت های قابلیت مقایسه  و عدم تقارن اطالعاتیفرضیه و با درنظرگرفتن نقش تعدیلگر 
اران ایموف و همکتحقیق  همچون تایج مطالعات گذشتهن مالی مورد بررسی قرار گرفت.

بین کیفیت اطالعات حسابداری و هزینه حقوق  منفیحاکی از وجود رابطه معنادار  (2018)
با عنایت به اینکه قابلیت مقایسه همانند افشا، اطالعات در دسترس  شد وصاحبان سهام می با

بر این بود که  (، انتظار2018)ایموف و همکاران،  دهددرباره شرکت ها را افزایش می 
 اثرکیفیت اطالعات حسابداری و هزینه حقوق صاحبان سهام بر رابطه ی یسه قابلیت مقا
دهند که عدم تقارن  داشته باشد. همچنین، برخی از تحقیق های قبلی نشان میمعناداری 

اثرگذار است. اطالعاتی در تاثیر کیفیت اطالعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام 
رفت که اثر مشترك قابلیت مقایسه و عدم تقارن اطالعاتی بر تاثیر نتظار میا همچنین

صل از حا د. نتایجباش برقرارکیفیت اطالعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام 
بین کیفیت اطالعات حسابداری و  آزمون فرضیه اول این تحقیق حاکی از آن است که

د دارد و فرضیه اول تحقیق تأیید معناداری وجو منفیهزینه حقوق صاحبان سهام رابطه 
 یک مالی های صورت کیفیت اطالعات حسابداری و رچهدهد همی نشان امر این شود. می

 سهام هزینه حقوق صاحبان این اطالعات موجب کمتر شدن انعکاس باشد، بیشتر شرکت

 کاهش هزینه حقوق صاحبان کیفیت اطالعات حسابداری به دیگر، عبارت به می شود؛

 و ایموف تحقیق با همسو این فرضیه آزمون از حاصل نتایج نماید. می کمک سهام
 حقوق هزینه بر حسابداری اطالعات کیفیت گرفتند نتیجه که باشد می( 2018) همکاران
 .است تاثیرگذار سهام صاحبان

 از حاصل در فرضیه دوم متغیر تعدیلگر عدم تقارن اطالعاتی وارد معادله می شود. نتیجه 
 هرچقدر کیفیت دهد،این امر نشان می است؛ آن شدن تائید از حاکی فرضیه این آزمون
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شود که این امر اطالعاتی می تقارن عدم باالتر باشد و منجر به کاهش حسابداری اطالعات
 محیط عدم که هایی شرکت در اما،. گرددمی سهام صاحبان حقوق هزینه کاهش به منتج

 برخوردار تری پائین کیفیت از ها آن مالی های صورت طبعا دارند، باالیی اطالعاتی تقارن
 افزایش را سهام صاحبان حقوق هزینه این امر باشد، که نمی شفاف اطالعات و است

 تردید آن واحد اقتصادی دچار در خود سرمایه آینده به نسبت گذاران دهد. زیرا سرمایه می
 جهت را اقتصادی آن واحد برابر، های فرصت مقابل در دهند می ترجیح و هستند
 بین باشد؛ هم چنین دردسترس و شفاف آن مالی اطالعات که نمایند انتخاب گذاری سرمایه

 نباشد. تفاوتی وجود نداشته اطالعاتی منظر از سازمان از خارج و سازمان داخل افراد
 اطالعات طبعا و دارند باالتری اطالعاتی تقارن عدم که اقتصادی دیگر واحد ازسویی 

 به مجبور ها آن گذاری، سرمایه باالتر ریسک دلیل به دارند، تری پائین کیفیت با حسابداری
 بتوانند تا هستند خود گذاران سرمایه به بیشترین سهام صاحبان حقوق هزینه درصد پرداخت

 حسابداری اطالعات دیگر،کیفیت عبارتی نمایند. به تامین را خود نیاز مورد مالی منابع
 افزایش به منجر مستقیما امر این که دارد درپی را باالتری اطالعاتی تقارن عدم تر، پائین
 شود. می گذاری برای سرمایه گذاران سرمایه ریسک و سهام صاحبان حقوق هزینه

ایموف و همکاران  تحقیق با همسو پژوهش این دوم فرضیه آزمون از حاصل نتایج 
 عدم گر تعدیل نقش به باتوجه حسابداری اطالعات نشان دادند کیفیت که باشد می( 2018)

 است. تاثیرگذار سهام صاحبان حقوق هزینه بر اطالعاتی تقارن
عدم تقارن اطالعاتی و قابلیت مقایسه که  رفت می انتظار ومس فرضیه با مطابق 

اطالعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام کیفیت های مالی بر تاثیر  صورت
است، اما  آن شدن رد از فرضیه حاکی این آزمون از حاصل نتیجهند. بگذار ها اثر شرکت

اطالعات حسابداری کیفیت تاثیر اری با عدم تقارن اطالعاتی به تنهایی رابطه مستقیم معناد
 بازدهها دارد. از بین متغیرهای کنترلی مدل نیز بتا و  بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت

 این نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم ستقیم معنادار می باشند.م ارتباطدارایی ها دارای 
نشان دادند کیفیت می باشد که ( ن2018ایموف، سیوی و اسیمت)همسو با تحقیق  پژوهش

اطالعات حسابداری باتوجه به حضور مشترك عدم تقارن اطالعاتی و قابلیت مقایسه 
 است.تاثیرگذار  های مالی بر هزینه حقوق صاحبان سهام صورت

 ارتباط دارای ها دارایی بازده و ها یعنی بتامدل نیز، هردو آن کنترلی متغیرهای میان از 
 باشند. می معنادار مثبت
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 مشابه با تحقیق حاضر تحقیق های یافته نبودن احتمالی همسو دالیل رسد می نظر به  

 باشد: زیر موارد (2018خارجی ایموف و همکاران )
های مالی به دلیل عدم  و تاثیر نقش قابلیت مقایسه صورت تفاوت در درك مشترك .1

 آگاهی و یا آموزش کافی در ایران؛
شده به دلیل شرایط حاکم، نظیر  ذکر سرمایه بازار سرمایه در دو شرایط بازار . تفاوت2

وجود متغیرهای کالن اقتصادی مانند تحریم های اقتصادی یا نفتی، و وابستگی اقتصاد 
 ی شدید برخی صنایع به درآمد نفتی؛کشور یا وابستگ

 استاندارد های حسابداری، قوانین پولی و بانکی در امور مالی و اقتصادی در . تفاوت در3

آمریکا وعدم پیروی از یک استاندارد واحد جهت درك  سرمایه بازار و ایران سرمایه بازار
 مفهوم قابلیت مقایسه؛

 و حاضر تحقیق در تحقیق، زمانی قلمرو و دسترس در اطالعات نوع و حجم در . تفاوت4
 خارجی؛ مشابه تحقیق

 دو در گران تحلیل و گذاران سرمایه مانند سرمایه بازار اصلی بازیگران تجربه . تفاوت5

 شده. ذکر سرمایه بازار

 تحقیق محدودیت های

 تحت را تحقیق نتایج است ممکن که دارد وجود محدودیت هایی تحقیقی، هر انجام در

 زیر های محدودیت معرض در و نبوده مستثنی امر این از نیز تحقیق حاضر دهد. قرار تأثیر

 دارد: قرار

این تحقیق متأثر از برخی عوامل کالن است که فرض شده اثر آن ها برای همه  .1
ها و مشاهدات یکسان است، درحالی که ممکن است چنین نباشد. برای مثال،  شرکت

، همواره تحت نظارت دولت بوده است. همچنین برخی صنایع، از جمله صنعت دارو
عامل تورم نیز به عنوان یکی از متغیرهای کالن اقتصادی از جمله عواملی است که 

 می تواند نتایج تحقیق حاضر را تحت تأثیر قرار دهد.

تعدیالت سنواتی و برخی از بندهای شرط مندرج در گزارش های حسابرسی از جمله  .2
گیری سود است؛ اما به دلیل عدم دسترسی به اطالعات الزم، عوامل موثر بر اندازه

 پذیر نبود. تعدیل بابت این اقالم امکان

 تجربی معیارهای از مالی های صورت مقایسه قابلیت محاسبه برای حاضر، تحقیق در .3
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 معیارها این است. شده استفاده (2011) همکاران و فرانکو-دی سوی از شده ارائه

 جزء ترین مهم سود اینکه رغم علی باشد. می شرکت دو سود تفاوت بر مبتنی

مقایسه  قابلیت دادن نشان برای سود از صرف استفاده است؛ مالی گزارشگری
 باشد. تحقیق این دیگر می تواند محدودیت مالی، های صورت

عدم تقارن با کیفیت اطالعات حسابداری از جمله  که دیگری متغیرهای شناسایی عدم .4
 هزینه حقوق صاحبان سهام همبسته و مالی های صورت مقایسه قابلیت اطالعاتی،

 هستند. تأثیرگذار تحقیق نتایج بر و است

در بخشی از دوره زمانی این پژوهش تحریم های اقتصادی و تحریم های نفتی در سال  .5
هایی وضع و اجرا شده است که احتماال می تواند نتایج تحقیق حاضر را تحت تأثیر 

چراکه فرض شده اثر آن ها برای همه شرکت ها و مشاهدات یکسان قرار دهد، 
است، درحالی که ممکن است چنین نباشد. برای مثال، برخی صنایع، از جمله کاالی 
اساسی مانند دارو و مواد غذایی، همواره تحت حمایت دولت بوده است و یا 

ی می تواند تاثیر وابستگی شدید درآمد برخی صنایع به نفت که اعمال تحریم های نفت
 مهمی بر عملکرد و درآمد آن ها داشته باشد.

  پیشنهادها
 بازار نظارتی نهادهای و ها شرکت مدیران ویژه به مختلفی های گروه برای تحقیق این نتایج

 نتایج که گونه همان. است کاربردی و عملی مضامین دارای گذاران سرمایه و سرمایه
 هزینه با حسابداری اطالعات کیفیت معیارهای از برخی دهد می نشان تحقیق این از حاصل
 صاحبان حقوق هزینه بر معیارها این از دیگر برخی اما دارند، رابطه سهام صاحبان حقوق

 ارائه پیشنهادهایی ادامه در حاضر تحقیق از حاصل نتایج به توجه با. نیستند اثرگذار سهام
 . گرددمی

 شرکت اطالعات کیفیت چه هر گردیده، حاصل پژوهش این نتایج از که گونه همان 
 بدست نتایج اساس بر بنابراین .یابد می کاهش آن سهام صاحبان حقوق هزینه باشد، بهتر

کیفیت  افزایش با توانند می ها شرکت مدیران که نمود ادعا توان می حاضر تحقیق از آمده
 را خود صاحبان سهامحقوق  هزینه و اطالعاتی تقارن صورت های مالی منتشره، عدم

 .دهند کاهش
 و حسابداری اطالعات کیفیت بین منفی رابطه وجود بر مبنی حاضر تحقیق های یافته 
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 و بورس سازمان رویکرد برای الزم تجربی پشتوانه تواند می سهام صاحبان حقوق هزینه
 در شده پذیرفته های شرکت برای اطالعات افشای الزامات وضع خصوص در بهادار اوراق
 حقوق هزینه باالتر، کیفیت با و بیشتر افشای که دهد می نشان تحقیق این نتایج. باشد بورس

 الزامات تواند می بهادار اوراق و بورس سازمان. دهد می کاهش را ها شرکت سهام صاحبان
 نظر در مالی های صورت اتکای قابلیت و ها بینی پیش این دقت افزایش برای را بیشتری

 در را جرائمی دارند، خود های بینی پیش در زیادی خطای که هایی شرکت برای و بگیرد
 .بگیرد نظر
 مشابه تحقیقات نتایج طبق و شد بیان پژوهش این نظری مبانی براساس که گونه همان 

 مورددر آمریکا  (2018ایموف و همکاران )کشورها نظیر پژوهش  سایر در شده انجام
 هزینه با اطالعاتی تقارن عدم و مالی های صورت مقایسه قابلیت بین است، گرفته قرار تأیید

 در شده انجام تحقیقات اساس بر. دارد وجود دار معنی رابطه سهام صاحبان حقوق
 برای برابر های فرصت ارزیابی به منجر مالی های صورت مقایسه قابلیت دیگر، کشورهای

 اطالعات کنندگان استفاده عنوان به گذاران سرمایه که آنجائی از. گردد می گذاران سرمایه
 دارند، دسترسی گردد می منتشر ها شرکت از که اطالعاتی سازمانی به طور معمول به برون

درون و برون  اطالعات بین فاصله و اطالعاتی تقارن عدم کاهش به منوط امر این لذا
 کافی آشنائی عدم از ناشی تواند می حاضر تحقیق سوم فرضیه تأیید باشد. عدمسازمان می

 و مالی های صورت مقایسه قابلیت مفهوم با تهران بهادار اوراق بورس در گذاران سرمایه
 اوراق و بورس سازمان شود می پیشنهاد لذا،. باشد مختلف دالیل به بنا اطالعاتی تقارن عدم

 مقایسه قابلیت جامع بررسی جزء، سهامداران حقوق و عموم منافع حفظ منظور به بهادار
 با و دهد قرار خود کار دستور در را ها شرکت اطالعاتی تقارن عدم و مالی های صورت
 دهد. یاری آن شناخت در را گذاران سرمایه خصوص، این در سازی فرهنگ

 آتی تحقیقات برای پیشنهاد

 این تکمیل جهت شد، مطرح محقق برای آن انجام طی که سواالتی و تحقیق نتایج توجه با
 جهت زیر پیشنهادهای تحقیق، این با مرتبط های حوزه در بیشتر تحقیقات انجام و تحقیق

 شود: می ارائه آتی تحقیقات
 هزینه ، حسابداری اطالعات کیفیت دیگر معیارهای از استفاده با تحقیق این تکرار .1

 در یا اطالعاتی؛ تقارن عدم و مالی های صورت مقایسه قابلیت سهام، صاحبان حقوق
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 .دیگر متفاوت زمانی بازه یک

 سهام صاحبان حقوق هزینه و حسابداری اطالعات کیفیت های ویژگی درباره تحقیق .2
 .کیفی یا و آزمایشی، پیمایشی، های تحقیق روش براساس گذاران سرمایه توجه مورد

 .شرکتها حسابداری اطالعات کیفیت بر حسابداری استانداردهای تدوین تأثیر بررسی .3

 های حوزه در کمی بسیار تحقیقات تهران، بهادار اوراق بورس در اینکه به عنایت با .4
 قابلیت خصوصا حسابداری اطالعات کیفیت و سهام صاحبان حقوق هزینه با مرتبط
 در بیشتری تحقیقات گردد می پیشنهاد لذا است، شده انجام مالی های صورت مقایسه

 .شود انجام حوزه این

 قابلیت نظیر) حسابداری اطالعات کیفیت دیگر عناصر از استفاده با تحقیق این تکرار .5
 اطالعات کیفیت ارتباط بر آنها از هرکدام تاثیر بررسی برای...( و بودن مربوط اتکاء،

 .سهام صاحبان حقوق هزینه با حسابداری
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 منابع
مطالعه سازمان تهران: . آمار و کاربرد آن در مدیریت(. 1388آذر، عادل و مومنی، منصور)

 ها )سمت(. و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 سازمان 160 نشریه.مالی گزارشگری نظری مفاهیم و ایران حسابداری های استاندارد
 .حسابرسی

 و حسابداری تحقیقات در EViews با آماری تحلیل و (. تجزیه1396)عباس ،افالطونی
 انتشارات ترمه. مالی. مدیریت

پایان نامه ).حبان سهام و ویژگی های کیفی سودهزینه حقوق صا(. 1386بولو، قاسم. )
 ،تهران.دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ا(.دکتر

 .سود شفافیت و سهام صاحبان حقوق (. هزینه1392مسعود.) مهر، قاسم و رحمانی بولو،
 .80-59: پژوهشی-علمی 8 ، شماره1392 تابستان ،حسابداری تجربی های پژوهش

 .(. هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی های سود1388ثقفی، علی و قاسم بولو . )
 .29-4: 88 ، تابستان2سال اول، شماره ،  یتحقیقات حسابدار

 .فوژان نشر: تهران. نویسی نامه پایان رویکرد با تحقیق روش(. 1391. )غالمرضا خاکی،

(. شفافیت شرکتی در ایران و عوامل موثر بر 1388خالقی مقدم، حمید و خالق، علیرضا.)
 . 60-32:  21، شماره فصلنامه مطالعات حسابداریآن. 

بررسی تاثیر قابلیت مقایسه  (.1394.)کیوان و فاخری، پیمان، قاسمی، فرشید ،خیراللهی
سهام در شرکت های پذیرفته  بازدهو صورت های مالی بر هزینه حقوق صاحبان سهام 

همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و  .شده در بورس اوراق بهادار تهران
تهران، موسسه مدیریت دانش  13تهران، مرکز آموزش علمی کاربردی واحد  .مدیریت

 . از:شباك

https://www.civilica.com/Paper-NAMA01-NAMA01_009.html 

(. رابطه کیفیت اقالم تعهدی و هزینه سرمایه در 1387) .وحید حسینی،  ورسائیان، امیر 
: 1387، زمستان 4، شماره 15. دوره فصلنامه بررسی ها حسابداری و حسابرسیایران. 

67-82. 

. ترجمه علی اثباتی حسابداری تئوری(. 1985زی مرمن، جرالد ال، ال. واتز، راس. )
 .(. تهران: انتشارات ترمه1387) پارسائیان

 ساختار تاثیر. (1391). باداور نهندی، یونس و برادران حسن زاده، رسول ،رضا درخشی،
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 بورس در شده پذیرفته های حسابرسی شرکت الزحمه حق بر مالی ساختار و مالکیت

 .113-93: 60 شماره. دانش حسابرسی. تهران بهادار اوراق

 میزان و شرکت های ویژگی بین رابطه (.1392آبادی، احمد.) و سلطان سیرانی، محمد
 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای در حسابداری استانداردهای رعایت
 .79- 64 ،(1392 تابستان) 6 پیاپی ،حسابرسی و حسابداری مطالعات صلنامهف تهران.

 های شبکه و فرنچ و فاما مدل عملکرد مقایسه ،(1391. )سمیرا پارسائیان، و ناصر شمس،
 و مالی مهندسی مجله. تهران بورس در سهام بازده بینی پیش در مصنوعی عصبی

 .118-103: یازدهم شماره. بهادار اوراق مدیریت

تاثیر هزینه حقوق صاحبان سهام بر  (.1397یوسف.)، رضا و تقی پوریانی گیالنی ،شیخیان
های کاربردی در  پنجمین کنفرانس ملی پژوهش .بودن اطالعات حسابداریمربوط 

 .از:مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران

 https://www.civilica.com/Paper-AMSCONF05-AMSCONF05_136.html 

(. بررسی رابطه بین کیفیت سود، افشاء 1395) .بذرافشان، محسنو عباسی، ابراهیم 
داوطلبانه، عدم تقارن اطالعات با هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته 

دانشکده ادبیات و علوم  (کارشناسی ارشد نامه پایان)شده در بورس اوراق بهادار تهران. 
 ، شاهرود.دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شاهرود ی دانشگاه آزاد اسالم، انسانی

 حسابداری اطالعات نقش (. بررسی1384محمدرضا) پرست، وطن محمدحسین و قائمی،
 حسابداری بررسی هایتهران.  بهادار اوراق بورس در اطالعاتی تقارن عدم کاهش در
 .103-85. 41،شماره 12  دوره ،1384 .پاییزحسابرسی و

 پایان. )حسابداری اطالعات کیفیت و سهام نقدشوندگی ریسک(. 1390. )محمد مرفوع،
 .تهران طباطبایی، عالمه دانشگاه حسابداری، و مدیریت دانشکده(. دکترا نامه
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