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چکـیده
سرمایهگذاران برای تصمیمگیری ،بر کمیت ،کیفیت و به موقع بودن اطالعات افشاء شده از سوی راهبران شرکتها اتکا
میکنند .در این راستا موضوع شفافیت صورتهای مالی و کیفیت افشای اطالعات ارائهشده در آن به عنوان یک راهکار
عملی موردتوجه قرار گرفته است .شفافیت اطالعاتی و ارائه اطالعات صحیح و به موقع توسط شرکتها ،یکی از مهمترین
عوامل مؤثر در خصوص دستیابی به یک بازار سرمایه کاراست .ازاینرو بر آن شدیم تا رابطه بین افشای اطالعات و کیفیت
حسابرسی و همچنین تصمیمگیری مدیران را بیابیم .یافتههای این تحقیق بر اساس دادههای  751شرکت پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  7131تا  7131جمعآوری شدند در این بخش ابتدا خالصهای از آمار توصیفی
متغیرهای تحقیق نشان داده شد .در ادامه نیز به ارائه آمار استنباطی پرداخته شد و مدلهای تحقیق در قالب آمار استنباطی
مورد بررسی قرار گرفت .در مطالعه حاضر برای آزمون الگوی تحقیق از روش رگرسیون دادههای پانل با الگوی اثرات
ثابت استفاده شد .نتایج برآورد مدل نشان داد که کیفیت افشای اطالعات بر کیفیت حسابرسی و همچنین تصمیمگیری
مدیران یعنی افزایش حجم معامالت تأثیر معنادار و مثبتی دارد.

واژگـان کلـیدی :افشای اطالعات ،کیفیت حسابرسی ،تصمیمگیری

 -1مدرس گروه حسابداری و مدیریت ،موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ،ساوه ،ایران.
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 -1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابرسی ،موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ،ساوه ،ایران
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 -1مقدمه
صورتهای مالی بخش عمدهای از اطالعات مورد نیاز سرمایهگذاران و اعتباردهندگان یک شرکت را تأمین میکنند .بر اساس
چنین سطح اعتمادی به صورتهای مالی ،نقش حسابرسان نیز نقش حیاتی است .حسابرسی صورتهای مالی امری الزم و
ضروری است ،زیرا صورتهای مالی حسابرسی شده میتواند این اطمینان را برای سرمایهگذاران و اعتباردهندگان فراهم کند که
اطالعاتی معتبر و قابلاتکا در اختیار آنها قرار میگیرد؛ بنابراین حسابرسی صورتهای مالی میتواند ارزش افزوده برای شرکت به
وجود بیاورد( .واعظ و همکاران .)7131 ،سرمایهگذاران برای تصمیمگیری ،بر کمیت ،کیفیت و به موقع بودن اطالعات افشاء شده از
سوی راهبران شرکتها اتکا میکنند .در این راستا موضوع شفافیت صورتهای مالی و کیفیت افشای اطالعات ارائهشده در آن به
عنوان یک راهکار عملی موردتوجه قرار گرفته است .شفافیت اطالعاتی و ارائه اطالعات صحیح و به موقع توسط شرکتها ،یکی از
مهمترین عوامل مؤثر در خصوص دستیابی به یک بازار سرمایه کاراست .اطالعات شفاف را میتوان به عنوان یکی از ابزارهای
ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست .هرچه انتشار اطالعات در جوامع بیشتر باشد ،امکان اتخاذ تصمیمهای آگاهانه و ایفای
مسئولیت پاسخگویی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع ،بیشتر میشود؛ بنابراین یکی از الزامات رشد و توسعه اقتصادی
دسترسی ذینفعان به اطالعات شفاف و باکیفیت است.
سال سوم ،شماره ( 4پیاپی  ،)9زمستان (دی)  ،1991جلد دو

 -2بیان مسئله
در سالهای پیش از  7321میالدی ،پژوهشهای حوزه مالی غالباً معطوف به تصمیمهای سرمایهگذاری و تقسیم سود بوده
است .مودیگلیانی و میلر ،پژوهش در زمینه تصمیمهای تأمین مالی را به مجموعه مطالعات حوزه مالی وارد نمودند .تمرکز
پژوهشهای اخیر بر پاسخ به این سؤال است که واحدهای تجاری باید چه میزان از سرمایه خود را از طریق ابزارهای بدهی و چه
میزان از طریق انتشار اوراق مالکانه ،تأمین کنند .به عبارت دقیقتر ،تصمیمهای تأمین مالی تعیینکننده ساختار سرمایه شرکت
هستند .در دنیای صنعتی امروز وجود اطالعات مالی قابلاتکا از اهمیت حیاتی برخوردار است .اقتصاد بسیاری از کشورها در کنترل
شرکتهای سهام بزرگی قرار دارد که سرمایه مورد نیاز خود را از میلیونها سرمایهگذار تأمین کردهاند .سرمایهگذاران که
پساندازهای خود را در اختیار شرکتهای سهامی قرار دادهاند با توجه به صورتهای مالی سالیانه یا فصلی که توسط شرکتها
انتشار مییابد از استفاده درست و مؤثر وجوه سرمایهگذاری شده خود اطمینان حاصل میکنند (حاجیها و قانع ،)7132 ،اطالعات
منعکس در صورتهای مالی زمانی برای استفادهکنندگان مفید و مؤثر است که از ویژگیهای کیفی الزم برخوردار باشد .یکی از
ویژگیهای کیفی اطالعات مالی ،قابلیت اعتماد است .اطالعات مالی زمانی قابلاعتماد و اتکاست که آثار مالی معامالت و سایر
رویدادهای مالی بهگونهای بیطرفانه اندازهگیری شده و نتایج اندازهگیریها معتبر و قابلتأیید باشد.

 -3مبانی نظری پژوهش
سرمایهگذاران و اعتباردهندگان بر اساس اطالعات منتشر شده در گزارشهای اقتصادی ،مالی و غیرمالی ،تصمیم میگیرند.
سرمایهگذاران و اعتباردهندگان در تصمیمهایشان ،عالوه بر اطالعات مالی ،اطالعات غیرمالی مانند اطالعات کارکنان ،عملکرد
اجتماعی و زیستمحیطی و دارایی نامشهود را دخالت میدهند .مدیران میتوانند برای شفافتر شدن اطالعات ،اطالعات مالی و
غیرمالی واقعیتهای اقتصادی شرکت را بهطور داوطلبانه از طریق گزارشگری مالی ،افشاء کنند( .بشیری منش و همکاران.)7131 ،
مدیران همواره به دنبال ارائه و افشای اطالعات خصوصی سودمند هستند ،بنابراین آنها نیاز به برخی از مکانیزم های اعتبار بخشی
دارند .کیفیت باالی حسابرسی یکی از این مکانیزم ها می باشد (احمدی و بوری.)5171 ،
از جمله عواملی که میتواند بر سطح افشای اختیاری اطالعات در شرکتها تأثیر گذار باشد ،ویژگیهای کیفیت حسابرسی
است .لی و همکاران ( )5112این موضوع را مطرح میکنند که کیفیت اطالعات صورتهای مالی ،عملکرد مشترکی از اطالعات
ارائهشده توسط مدیریت از یک سو و فرایند حسابرسی از سوی دیگر است؛ بنابراین محتوای گزارش ساالنه ،صرفاً توسط حسابرسان
مورد حسابرسی قرار نگرفته ،بلکه از آنها تأثیر نیز می پذیرد .مارتینز و همکاران ( )5172بیان می دارند که صورتهای مالی
حسابرسی و تأیید شده توسط حسابرسان مصطلح به «بیگ  »71اعتماد سرمایهگذاران در بازارهای مالی را تأیید کرده و از سوی
دیگر باعث افزایش کیفیت و کمیت اطالعات افشا شده خواهند شد.
اصل افشاء یکی از اصول حسابداری است که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تأثیر دارد .اصل افشاء ایجاب می کند که کلیه
واقعیتهای با اهمی ت مربوط به رویدادها و فعالیت های مالی واحد تجاری به شکل مناسب و کامل گزارش شود .بر اساس این
اصل ،صورتهای مالی اساسی باید حاوی تمامی اطالعات با اهمیت ،مربوط و به موقع باشد و این نوع اطالعات بهگونهای قابل
فهم و به ورت کامل ارائه شود تا امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه برای استفاده کنندگان را فراهم سازد .از سوی دیگر ،اطالعاتی که
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ارائه میشود نباید از لحاظ کمیت و کیفیت بهگونهای باشد که موجبات سردرگمی استفاده کنندگان صورتهای مالی را فراهم سازد.
(خواجوی و ممتازیان.)7131 ،

 -4پیشینه پژوهش

سال سوم ،شماره ( 4پیاپی  ،)9زمستان (دی)  ،1991جلد دو

افالطونی و نیکبخت ( )7132در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که افزایش در کیفیت افشاء ،سرعت تعدیل ساختار سرمایه را به
صورت معناداری افزایش می دهد .از طرفی افزایش در کیفیت اقالم تعهدی ،تأثیر معناداری بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه ندارد.
پاک مرام و عنایتی ( )7132به این نتیجه رسیدند که قابلیت اتکای اطالع رسانی شرکتها بر مربوط بودن ارزش سود
حسابداری طبق مدل قیمت و بازده ،تأثیر ندارد .این درحالی است که به موقع بودن اطالع رسانی شرکتها بر مربوط بودن ارزش
سود حسابداری طبق مدل قیمت و بازده ،تأثیر مستقیم دارد .همچنین ،نوع حسابرس و ارزش دفتری سهام بر ارزش بازار سهام،
تأثیر مستقیم و معنادار و اندازه شرکت بر ارزش بازار سهام ،تأثیر معکوس و معنی داری دارد.
خواجوی و ممتازیان ( )7131به بررسی تأثیر کیفیت افشای اطالعات مالی بر بازده جاری و آتی سهام پرداختند و یافتههای
آنها بیانگر این است که کیفیت افشاء بر بازده جاری و آتی سهام شرکتها تأثیر مثبتی دارد.
ولی پور و همکاران ( ) 7131به این نتیجه رسیدند که سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم از عوامل مؤثر در ارزش گذاری
شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران در دوره مطالعه هستند .سایر نتایج حاکی از آن است که با افزایش سطح افشای
اختیاری ،مربوط بودن و محتوای اطالعاتی ارزش دفتری هر سهم افزایش یافته است .از طرفی محتوای اطالعاتی سود هر سهم در
تمام سطوح افشای اختیاری اطالعات یکسان بوده است.
الفرح و الموتاوا ( )5171به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه پرداختند .نتایج بیان داشت که ریاست
متقابل ،اندازه هیات مدیره و دوگانگی وظایف ،رابطه ای منفی با افشای داوطلبانه دارند .در حالیکه مالکیت دولتی رابطه ای مثبت با
افشای داوطلبانه دارد .در مقابلف نسبت مدیران غیر موظف ،اعضای خانواده در هیات مدیره فوجود کمیته حسابرسی و حضور
خانواده حاکم در هیات مدیره تأثیر فاقد معنی دار بر رویه های افشای داوطلبانه دارند.
احمدی و بوری ( )5171به بررسی تأثیر برخی وسژگی های کیفیت حسابرسی (اعتبار حسابرس و تخصص در صنعت
حسابرس) بر سطح افشای داوطلبانه در گزارشهای سالیانه پرداختند .با تجزیه و تحلیل داده های پانل از طریق نمونه ای از 53
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تونس در دوره  5113تا  5177نتایح نشانگر این بود که تخصص در صنعت حسابرس و
اعتبار حسابرس ،سطح افشای داوطلبانه را بهبود می بخشد.
الدیفتار و همکاران ( )5171به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و افشای داوطلبانه و شفافیت شرکت پرداختند .نتایج تجربی
نشانگر این موضوع بود که مالکیت نهادی و مالکیت خارجی ،اثرات مثبت معنی داری بر افشای داوطلبانه و شفافیت دارند .در میان
چهار ویژگی شرکتی که در تحقیق مورد بررسی قرار گرفته بود ،تنها اندازه شرکت ،تأثیر مثبتی بر افشای داوطلبانه و شفافیت
داشت.
مارتینز و همکاران ( )5172بیان می دارند که صورتهای مالی حسابرسی و تأیید شده توسط حسابرسان مصطلح به «بیگ
 ،»71اعتماد سرمایهگذاران در بازارهای مالی را تقویت کرده و از سوی دیگر باعث افزایش کیفیت و کمیت اطالعات افشا شده
خواهند شد.
آلوس و همکاران ( )5172به بررسی رابطه میان افشاء اختیاری ،عدم تقارن اطالعاتی و کیفیت نظام راهبردی شرکت پرداختند.
آنان دریافتند که با افزایش افشای اختیاری ،عدم تقارن اطالعاتی کاهش و کیفیت نظام راهبری شرکتی افزایش مییابد.
با افزایش کیفیت گزارشگری مالی و ارائه کامل اطالعات در راستای استفاده بهینه سرمایهگذاران برای اتخاذ تصمیمهای
مناسب و مفید ،هزینه سرمایه کاهش مییابد( .چن و الیو.)5172 ،
باالک ریشنان و همکاران ( )5171شواهدی فراهم آوردند که نشان می داد شرکتها برای افزایش شرکت خود و همچنین
کاهش هزینه های تأمین مالی اقدام به افشاء با کیفیت تر میکنند.
هسین لی و هو ( )5171در پژوهشی در بازار سرمایه تایوان به این نتیجه رسیدند که سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
شرکتهایی که توسط چهار موسسه برتر حسابرسی می شوند تغییر پذیرتر از شرکتهایی هستند که توسط موسسات کوچک
حسابرسی می شوند .بار ارزشی سود در شرکتهایی که توسط چهار موسسه برتر حسابرسی می شوند ،بسیار مربوطتر و دارای ارزش
پیش بینی کنندگی بیشتری نسبت به شرکتهایی است که توسط موسسات کوچک ،حسابرسی می شوند.

 -4فرضیات پژوهش
فرضیه اول این پژوهش عبارت است از "کیفیت افشاء اطالعات بر کیفیت حسابرسی تأثیر معناداری دارد".
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فرضیه دوم این پژوهش عبارت است از "کیفیت افشاء اطالعات بر تصمیمگیری سرمایهگذاران تأثیر معناداری دارد".
روش تحقیق:
تحقیق حاضر از نوع توصیفی-همبستگی مبتنی بر تحلیل دادههای مقطعی است و از حیث هدف کاربردی است.
قلمرو زمانی پژوهش بین سالهای  7131-7131می باشد؛ و برای جمع آوری داده ها از سایت ها و نرمافزار  SPSSو
 Eviewsبهره برده ایم.

 -5جامعه و نمونه آماری

سال سوم ،شماره ( 4پیاپی  ،)9زمستان (دی)  ،1991جلد دو

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماری این تحقیق را تشکیل میدهند .از بین شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران ،شرکتهای سرمایهگذاری و بانکها به سبب ماهیت خاص فعالیتشان حذف شده اند .در این
تحقیق شرکتهایی مدنظر قرار خواهند گرفت که:
 از سال  7131تا  7131در بورس حضور داشته باشند. سال مالی آنها به پایان اسفند ختم شود. شرکت بین سالهای  7131تا  7131تغییر سال مالی نداده باشد. شرکت بین سالهای  7131تا  7131فعالیت مستمر داشته باشد. شرکت حداقل در هر سال  11روز معامالتی داشته باشد. جزء شرکتهای سرمایهگذاری و بانکها نباشد. -شرکت بین سالهای  7131تا  7131سودده باشد.

 -6تجزیه و تحلیل اطالعات
این بخش به ارائه تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق اختصاص دارد .پژوهشگر پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد،
اکنون نوبت آن است که با بهرهگیری از تکنیکهای آماری مناسب که با روش تحقیق ،نوع متغیرها و  ...سازگاری دارد ،دادههای
گردآوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نمایند و در نهایت ،فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کردهاند،
در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخ یا راه حلی برای پرسش تحقیق بیابد در این فصل با
استفاده از دادههای جمعآوریشده از نمونه آماری تحقیق که شامل  751شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره
زمانی  7131لغایت  7131میباشد ،فرضیههای تحقیق مورد آزمون قرار میگیرند .روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر روش
رگرسیون پانل دیتا میباشد که با بهرهگیری از نرمافزار SPSSو  Eviewsانجام شده است .در ادامه ابتدا بهمنظور کسب شناخت
بیشتر درباره جامعه آماری و متغیرهای موردمطالعه ،خالصهای از آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ارائه میگردد .سپس بر اساس
طبقهبندی صورت گرفته در خصوص فرضیههای تحقیق ،به گزارش آزمون فرضیهها و تجزیهوتحلیل نتایج حاصل پرداخته میشود.
برای تجزیه و تحلیل فرضیهها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است .در این مدلها وجود یا عدم وجود اثرات و همچنین
ثابت یا تصادفی بودن اثرات در مدلها بررسی و درنهایت مناسبترین مدل انتخاب و برآورد شده است .مبنای استنباط از روی
سطح معناداری 7یا مقدار احتمال 5بوده است بدین گونه که هرگاه مقدار احتمال یا سطح معناداری آزمون کمتر از  1/12باشد فرض
صفر در سطح  %32اطمینان رد میشود.

 -1-6آمار توصیفی و تحلیل آن
بهطورکلی ،روشهایی را که بهوسیله آنها میتوان اطالعات جمعآوری شده را پردازش کرده و خالصه نمود ،آمار توصیفی
مینامند .این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه یا نمونه میپردازد و هدف از آن محاسبه پارامترهای جامعه یا نمونه تحقیق است در
بخش آمار توصیفی ،تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از شاخصهای مرکزی همچون میانگین و شاخصهای پراکندگی انحراف
معیار ،چولگی و کشیدگی انجام پذیرفته است .در ادامه خالصه وضعیت آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق به تفکیک هر
مدل پس از غربالگری و حذف دادههای دورافتادهتر ارائهشده است.

2-Significant Level
3-P-value
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جدول  -1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نام و تعداد متغیرها

شاخصهای کشیدگی

شاخصهای مرکزی

متغیرها

عالمت
اختصاری

تعداد

میانگین

میانه

انحراف
معیار

چولگی

کشیدگی

کمینه

بیشینه

کیفیت
حسابرسی

Audit
quality

251

1/71

1/13

1/72

5/11

71/11

1/1111

7/75

کیفیت افشا

Quality
disclousure

251

11/715

18/821

78/115

-1/213

5/211

52/822

33/113

تصمیمگیری
سرمایهگذاران
اندازه شرکت
بازده دارایی ها
نسبت
دفتری به بازار

decision
making

251

71/11

71/11

1/11

-1/15

71/11

1/12

52/15

SIZE

251
251

75/11
1/78

75/12
1/75

7/11
1/57

1/12
1/12

1/22
1/12

3/11
-1/15

78/75
1/11

BM

811

1/21

1/12

1/12

7/75

2/11

-1/12

7/12

ROA

 -2-6تحلیل توصیفی متغیر های تحقیق:

سال سوم ،شماره ( 4پیاپی  ،)9زمستان (دی)  ،1991جلد دو

منحنی نرمال استاندارد منحنی نرمالی است که میانگین آن صفر و انحراف معیار آن یک باشد؛ اما اگر همه داده های آماری
یکسان باشند انحراف معیار برابر با یک است از بین شاخصهای مرکزی بیان شده ،میانگین مهمترین آنها محسوب میشود که
نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است .میانگین شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده ها است .از آنجاییکه
میزان چولگی توزیع نرمال برابر با صفر است ،چولگی نزدیک به صفر ،نرمال بودن توزیع دادهها را بیان میکند .همچنین اگر
چولگی متغیری از  -5کوچکتر و از  5بزرگتر باشد ،آن توزیع متغیر مطلقاً نرمال نخواهد بود .شکل توزیع دادهها را از مقدار
میانگین ،میانه و مقایسهی آنها نیز میتوان حدس زد .اگر مقدار میانگین از میانه بهاندازهی قابلتوجهی بزرگتر باشد ،دادهها چوله
به راست و در حالت برعکس چوله به چپ هستند .مقدار انحراف معیار ،کمینه و بیشینه نیز پراکندگی داده را نشان میدهد .هر چه
مقدار انحراف معیار کمتر باشد ،داده ها حول میانگین متغیر متمرکزترند .پراکندگی کمتر میزان اعتماد به مقدار میانگین را افزایش
میدهد و در حالت برعکس کاهش .درواقع اگر انحراف معیار بزرگ باشد ،دادههای حول میانگین نیستند و دور از میانگین
پراکندهاند .همچنین کشیدگی معیاری از تیزی منحنی در نقطه ماکزیمم است( .کشیدگی توزیع نرمال برابر  1است) در حالت کلی
چنانچه چولگی و کشیدگی به ترتیب نزدیک به صفر و  1نباشند داده ها از توزیع نرمال برخوردارنیستند.

-7جدول  7نشان می دهد که میانگین اکثر مشاهدات و میانه آنها اختالف اندکی دارد ،نزدیک بودن مقادیر میانگین و میانه
مشخص می کند که داده از توزیع نسبتا نرمال برخوردار هستند
-5تمام متغیرهای پژوهش به جز تصمیمگیری سرمایهگذاران با توجه به بزرگتر بودن میانه از میانگین درای چولگی مثبت
هستند .با توجه به مثبت بودن ضریب چولگی میتوان گفت که توزیع متغیرهای یاد شده دارای چوله به راست هستند.
-1همچنین ضریب کشیدگی تمامی متغیرها مثبت است که با توجه به اینکه کشیدگی توزیع نرمال برابر با  1است وضعیت
آنها را نسبت به توزیع نرمال نشان می دهد.
 -1انحراف معیار ( )1411تصمیمگیری سرمایهگذاران نشان می دهد که این متغیر دارای بیشترین پراکندگی بوده است
 -2کیفیت افشای شرکتهای نمونه که از طریق شاخص منتشر شده توسط بورس اندازهگیری شده برابر با  11/715بوده و
میانه آن معادل  18/821میباشد .انحراف معیار این متغیر برابر با  78/115بوده و چولگی و کشیدگی آن به ترتیب -1/213و
 5/211میباشد .میانگین کیفیت حسابرسی شرکتهای مورد مطالعه که بر اساس کیفیت اقالم تعهدی مول جونز و همکاران
محاسبه شده برابر با  1/71که با توجه به نزدیکی آن به میانه بیانگر توزیع نرمال این متغیر است .میانگین در حدود  71درصدی
تصمیمگیری سرمایهگذاران که بر اساس لگاریتم حجم معامالت اندازهگیری شده و همچنین انحراف معیار باالی آن نشان از تفاوت
تصمیمات سرمایهگذاران دارد .میانگین بازده دارایی های شرکتهای مورد مطالعه 78 ،درصد بوده است که نشان می دهد بهطور
کلی شرکتهای مورد مطالعه در طی دوره تحقیق سودده بوده اند .همچنین این میزان در بیشترین حال خود به  1/11درصد نیز
رسیده است .در خصوص نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نیز با توجه به آمار توصیفی بدست آمده بهطور متوسط ارزش دفتری
شرکتهای نمونه معادل  1/21ارزش بازار آنها میباشد
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 -3-6برازش مدل فرضیه اول پژوهش
فرضیه اول پژوهش :کیفیت افشاء اطالعات بر کیفیت حسابرسی تأثیر دارد
در این پژوهش برای بررسی فرضیه ،مدل آماری ذیل جهت تجزیهوتحلیل مورداستفاده قرار میگیرد (مدل رگرسیونی):

Audit quality = α 0 + β1 Quality disclousure + β2SIZE + β3 LOSS + β4 BM + £it

 -7انتخاب مدل

سال سوم ،شماره ( 4پیاپی  ،)9زمستان (دی)  ،1991جلد دو

در انتخاب مدل داده های ترکیبی با دو حالت کلی روبرو هستیم .در حالت اول عرض از مبدأ برای کلیه شرکتها یکسان است
که در این صورت با روش پول و در حالت دوم عرض از مبدأ برای تمام شرکتها متفاوت است که در این حالت روش پانل انتخاب
میشود .برای شناسایی دو حالت مذکور از آزمون اف  -لیمر استفاده میکنیم.
در هر دو روش پول و پانل ضریب شیب مقداری ثابت است ولی عرض از مبدا در مدل پول ثابت و در مدل پانل متغیر است.
مدل پانل را میتوان به دو طبقهی جدید رده بندی نمود .اگر عرض از مبداهای متفاوت مدلهای پانلی با متغیرهای توضیحی مدل
رگرسیون ،همبستگی معناداری داشته باشند (و به صورت تصادفی تعیین نشوند) میگوییم الگو از نوع اثرات ثابت است .چنانچه
عرض از مبداهای متفاوت الگوهای پانلی با متغیر توضیحی مدل رگرسیون ،همبستگی معناداری نداشته باشند (و به صورت
تصادفی تعیین شوند) گفته می شود الگو از نوع اثرات تصادفی است .هر دو الگوی اثرات ثابت و تصادفی در طبقه برآورد پانلی قرار
میگیرند .در برآورد یک مدل که دادههای آن از نوع ترکیبی است ،ابتدا باید نوع الگوی برآورد مشخص شود.
قاعده آماری تصمیمگیری آزمون لیمر به شکل زیر است:
تمام عرض از مبداها با هم برابرند.
𝐻0 :
حداقل یکی از عرض از مبداها با بقیه متفاوت است.
𝐻1 :
در صورتی که فرض صفر رد نشود ،از الگوی پول برای برازش دادهها استفاده میکنیم .ولی در صورت رد فرض صفر ،باید با
استفاده از آزمون هاسمن ،الگوی اثرات ثابت را در مقابل الگوی اثرات تصادفی آزمون کرده و الگوی برتر را جهت برآورد مدل
انتخاب کنیم.
روش اثرات
ثابت
ثابت

جدول  .2نتایج انتخاب مدل برای هر دو فرضیه پژوهش
آزمون چاو
آزمون هاسمن
معنی داری
معنی داری
F
F
1/11
141115
38/11
141122
8/18
141111
12/81
14111

فرضیه های پژوهش
اول
دوم

با توجه به نتایج حاصل از آزمون  Fلیمر ،ازآنجاییکه مقدار  P-Valueاین آزمون کمتر از  1/12میباشد ( ،)1/1111همسانی
عرض از مبدأها رد شده و الزم است در برآورد مدل از روش دادههای پانل استفاده شود .لذا الزم است برای انتخاب الگوی اثرات
ثابت یا اثرات تصادفی آزمون هاسمن انجام شود .نتایج آزمون هاسمن نیز در جدول مشاهده میشود .همچنین با توجه به نتایج
حاصل از آزمون هاسمن ،ازآنجاییکه مقدار  P-Valueاین آزمون نیز کمتر از  1/12میباشد بنابراین در هر دو مدل برآورد
میبایست روش اثرات ثابت بکار برده شود.

 -1-7برآورد رگرسیونی مدل فرضیه اول پژوهش
جدول  -3نتایج برآورد مدل فرضیه اول پژوهش
متغیر وابسته :کیفیت حسابرسی
مقدار احتمال
مقدار ضرایب
مقدار t

متغیر
Quality
1/21
disclousure
1/111
SIZE
1/118
ROA
7/11
BM
1422
(Cمقدار ثابت)
مقدار F
ضریب تعیین )(R2
ضریب تعیین تعدیل شده
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2/21
1/11
5/22
7/12
7422
2411
141111
142381

نتیجه

VIF

معنی دار و مثبت

5/11

معنی دار و مثبت
1/111
معنی دار و مثبت
1/158
بی معنی
1/712
بی معنی
14152
مقدار احتمال F

7/12
7/21
7/18
14111

1/111

دوربین واتسون

7438

معناداری کل مدل :معنیداری مدلها بستگی به مقدار آماره  Fو مقدار احتمال آن دارد که برای هر مدل رگرسیونی
محاسبه میشود .در صورت که مقدار احتمال برای این آماره کمتر از  1/12باشد ،فرض صفر مبنی بر «عدم وجود رابطهی
معنیدار» رد میشود و در سطح اطمینان  32درصد رابطهی معنیداری وجود دارد .فرض صفر و فرض مقابل معنیداری مدل
بهصورت زیر میباشد.
ندارد.
وجود
ی
معنادار
مدل
𝐻0 :
مدل معناداری وجود دارد.
𝐻1 :
در جدول  1مشاهده میشود که متغیر ( Quality disclousureکیفیت افشا) با ضریب  1/21و متغیر ( SIZEاندازه شرکت)
و همچنین متغیر بازده دارایی ها مثبت و معنیدار هستند ،بنابراین در جدول باقی میمانند؛ اما متغیر رزش دفتری به ارزش بازار در
جدول بی معنی است و بنابراین حذف میشود.
در مدل نشان داده شد که Cدر مدل با ضریب  1/22بی معنی است ،یعنی مدل بدون عرض از مبدأ برآورد میشود .همچنین
با توجه با معنی داری آماره  )1/111(Fدر سطح اطمینان  32درصد میتوان گفت که در مجموع مدل از معناداری باالیی برخوردار
است.

آماره دوربین واتسن(خود همبستگی) :با توجه به جدول  1مقدار آماره دوربین واتسون برابر با  7/38است و ازآنجاکه
اگر این آماره برای مدلی در اطراف  5برآورد گردد (مابین  7/2و  )5/2نشاندهنده عدم وجود خودهمبستگی در مدل میباشد .پس
استقالل باقیماندههای این مدل نیز تائید میگردد.
بررسی هم خطی (آماره  :)VIFمقادیر (VIFعامل تورم واریانس) شاخصی برای بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل
است درصورتیکه مقدار آن باالتر از  71باشد احتمال وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل وجود دارد .در این آزمون میزان
شاخص  VIFبین یک تا دو است .پس بین متغیرهای مستقل هم خطی شدیدی وجود ندارد.
نحوه تصمیمگیری برای رد یا پذیرش فرضیه :هدف از آزمون فرضیهی  7پژوهش ،بررسی تأثیر کیفیت افشاء
اطالعات بر کیفیت حسابرسی تأثیر بود؛ اما فرضیه آماری آزمون بهصورت زیر قابلبیان است.
 :𝐻0کیفیت افشاء اطالعات بر کیفیت حسابرسی تأثیر ندارد.
 :𝐻1کیفیت افشاء اطالعات بر کیفیت حسابرسی تأثیر دارد.

سال سوم ،شماره ( 4پیاپی  ،)9زمستان (دی)  ،1991جلد دو

ضریب تعیین :میزان ضریب تعیین (تعدیلشده) مدل برابر با  1/2381است یعنی  23/81درصد از تغییرات متغیر وابسته
(کیفیت حسابرسی) توسط متغیرهای مستقل و کنترل بیان میگردد میزان ضریب تعیین در حد مطلوب میباشد و نشاندهنده
ارتباط باال بین متغیرهای مستقل و کنترلی با متغیر وابسته است.

نمودار  -1ناحیه رد و عدم رد فرض صفر فرضیه اول

بر اساس نتایج ارائهشده در جدول  1سطح معنیداری ( )P-Valueآماره  tمربوط به متغیر کیفیت افشا کوچکتر از  1/12بوده
( )1/111یعنی معنیدار است و ضریب آن ( )1/21مثبت می باشد و مقدار آماره  tبرای آن برابر با  2/21می باشد این مقدار آماره t
در ناحیه رد فرض صفر قرار میگیرد؛ بنابراین میتوان گفت کیفیت افشا در مدل پژوهش معنیدار و مثبت است یعنی افزایش
کیفیت افشای شرکتهای مورد مطالعه باعث افزایش کیفیت حسابرسی آنها میشود بنابریان فرضیه اول پژوهش تائید میگردد.
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برازش مدل فرضیه دوم پژوهش
فرضیه دوم پژوهش :کیفیت افشاء اطالعات بر تصمیمگیری سرمایهگذاران تأثیر دارد
در این پژوهش برای بررسی فرضیه ،مدل آماری ذیل جهت تجزیهوتحلیل مورداستفاده قرار میگیرد (مدل رگرسیونی):

Audit quality = α 0 + β1 decision making + β2SIZE + β3 LOSS + β4 BM + £it

 2-3برآورد رگرسیونی مدل فرضیه دوم پژوهش
جدول  -4نتایج برآورد مدل فرضیه دوم پژوهش
متغیر وابسته :تصمیمگیری سرمایهگذاران
مقدار t
مقدار احتمال
مقدار ضرایب

متغیر
Quality
disclousure
SIZE
ROA

سال سوم ،شماره ( 4پیاپی  ،)9زمستان (دی)  ،1991جلد دو

BM

(Cمقدار ثابت)

7/51

1/12

1/171
1/72
1/21
7417

5/18
1/33
1/22
7481
77422
142182
142758

مقدار F
ضریب تعیین )(R2

ضریب تعیین تعدیل شده

نتیجه

VIF

معنی دار و مثبت

5/12

معنی دار و مثبت
1/111
معنی دار و مثبت
1/158
معنی دار و مثبت
1/111
بی معنی
14713
مقدار احتمال F

7/71
7/11
7/22
14111

1/111

دوربین واتسون

7481

معناداری کل مدل :معنیداری مدلها بستگی به مقدار آماره  Fو مقدار احتمال آن دارد که برای هر مدل رگرسیونی
محاسبه میشود .در صورت که مقدار احتمال برای این آماره کمتر از  1/12باشد ،فرض صفر مبنی بر «عدم وجود رابطهی
معنیدار» رد میشود و در سطح اطمینان  32درصد رابطهی معنیداری وجود دارد .فرض صفر و فرض مقابل معنیداری مدل
بهصورت زیر میباشد.
مدل معناداری وجود ندارد.
𝐻0 :
مدل معناداری وجود دارد.
𝐻1 :
در جدول  1مشاهده میشود که متغیر ( Quality disclousureکیفیت افشا) با ضریب  7/51و متغیر ( SIZEاندازه شرکت)
و همچنین متغیر بازده دارایی ها متغیر ارزش دفتری به ارزش بازار مثبت و معنیدار هستند ،بنابراین در جدول باقی میمانند.
در مدل نشان داده شد که Cدر مدل با ضریب  7/17بی معنی است ،یعنی مدل بدون عرض از مبدأ برآورد میشود .همچنین
با توجه با معنی داری آماره  )1/111(Fدر سطح اطمینان  32درصد میتوان گفت که در مجموع مدل از معناداری باالیی برخوردار
است.
ضریب تعیین :میزان ضریب تعیین (تعدیلشده) مدل برابر با  1/2758است یعنی  27/58درصد از تغییرات متغیر وابسته
(تصمیمگیری سرمایهگذاران) توسط متغیرهای مستقل و کنترل بیان میگردد میزان ضریب تعیین در حد مطلوب میباشد و
نشاندهنده ارتباط باال بین متغیرهای مستقل و کنترلی با متغیر وابسته است.
آماره دوربین واتسن (خود همبستگی) :با توجه به جدول  1مقدار آماره دوربین واتسون برابر با  7/81است و ازآنجاکه
اگر این آماره برای مدلی در اطراف  5برآورد گردد (مابین  7/2و  )5/2نشاندهنده عدم وجود خودهمبستگی در مدل میباشد .پس
استقالل باقیماندههای این مدل نیز تائید میگردد.
بررسی هم خطی (آماره  :)VIFمقادیر (VIFعامل تورم واریانس) شاخصی برای بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل
است درصورتیکه مقدار آن باالتر از  71باشد احتمال وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل وجود دارد .در این آزمون میزان
شاخص  VIFبین یک تا دو است .پس بین متغیرهای مستقل هم خطی شدیدی وجود ندارد.
نحوه تصمیمگیری برای رد یا پذیرش فرضیه :هدف از آزمون فرضیهی  5پژوهش ،بررسی تأثیر کیفیت افشاء
اطالعات بر تصمیمگیری سرمایهگذاران تأثیر بود؛ اما فرضیه آماری آزمون بهصورت زیر قابلبیان است.
 :𝐻0کیفیت افشاء اطالعات بر تصمیمگیری سرمایهگذاران تأثیر ندارد.
 :𝐻1کیفیت افشاء اطالعات بر تصمیمگیری سرمایهگذاران تأثیر دارد.
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نمودار  -2ناحیه رد و عدم رد فرض صفر فرضیه دوم

بر اساس نتایج ارائهشده در جدول  1سطح معنیداری ( )P-Valueآماره  tمربوط به متغیر تصمیمگیری سرمایهگذاران کوچکتر
از  1/12بوده ( )1/111یعنی معنیدار است و ضریب آن ( )7/51مثبت می باشد و مقدار آماره  tبرای آن برابر با  1/12می باشد این
مقدار آماره  tدر ناحیه رد فرض صفر قرار میگیرد؛ بنابراین میتوان گفت کیفیت افشا در مدل پژوهش معنیدار و مثبت است یعنی
افزایش کیفیت افشای شرکتهای مورد مطالعه باعث افزایش تصمیمگیری سرمایهگذاران و در واقع افزایش حجم معامالت آنها
میشود بنابراین فرضیه دوم پژوهش تائید میگردد

سرمایهگذاران برای تصمیمگیری ،بر کمیت ،کیفیت و به موقع بودن اطالعات افشاء شده از سوی راهبران شرکتها اتکا
میکنند .در این راستا موضوع شفافیت صورتهای مالی و کیفیت افشای اطالعات ارائهشده در آن به عنوان یک راهکار عملی
موردتوجه قرار گرفته است .شفافیت اطالعاتی و ارائه اطالعات صحیح و به موقع توسط شرکتها ،یکی از مهمترین عوامل مؤثر در
خصوص دستیابی به یک بازار سرمایه کاراست .یافتههای این تحقیق بر اساس داده های  751شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران در بازه زمانی  7131تا  7131جمع آوری شدند در این بخش ابتدا خالصهای از آمار توصیفی متغیرهای تحقیق نشان
داده شد .در ادامه نیز به ارائه آمار استنباطی پرداخته شد و مدلهای تحقیق در قالب آمار استنباطی مورد بررسی قرار گرفت .در
مطالعه حاضر برای آزمون الگوی تحقیق از روش رگرسیون دادههای پانل با الگوی اثرات ثابت استفاده شد .نتایج برآورد مدل نشان
داد که کیفیت افشای اطالعات بر کیفیت حسابرسی و همچنین تصمیمگیری مدیران یعنی افزایش حجم معامالت تأثیر معنادار و
مثبتی دارد.
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حاجیها زهره ،قانع علی (« .)7132بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر فرصت سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران» .دانش حسابرسی.
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