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و محتواي سود حسابداري افشابین کیفیت يبررسی رابطه
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چکیده
، وقتی حجم اطالعات. لی اشاره داردهاي مابه سهولت مطالعه و تفسیر گزارشافشاکیفیت 

ران درباره گذادهندگی ایجاد کند و سرمایهشده توان آگاهیافشاموقع بودن و دقت اطالعات به
شده کیفیت افشااطالعات ،ارزش اوراق بهادار پس از دریافت اطالعات به باور درستی برسند

رود با افزایش پس انتظار می. بر ارزش اوراق بهادار تاثیر داردافشابنابراین کیفیت . باالیی دارند
رفتار تر برو سود گزارش شده بیشمحتواي اطالعاتی سود افزایش یابدافشاکیفیت 
ارزیابی ترین معیارها جهتیکی از مهمي اطالعاتکیفیت افشا.تاثیرگذار باشدگذاران سرمایه

ه شده اعتبار افزایش یابد اطالعات ارایافشاکیفیت چهچنان.اطالعات گزارش شده است
افشاي کامل . دهدداشته و اطالعات محرمانه و عدم تقارن اطالعاتی را کاهش میتري بیش
تواند شرایط مطمئنی را ایجاد کند که اعتماد گري مالی میه با شفافیت گزارشهمرا

تواند از داران تاثیر مثبت دارد و میشفافیت بر عملکرد سهام. دهدگذاران را افزایش میسرمایه
مورد انتظار را کاهش داده و يگذاران، بازدهباال رفتن اعتماد سرمایه. ها حفاظت کندمنافع آن

. دهدشرکت را افزایش میارزش
طیشرکت پذیرفته شده در بورس تهران 76هاي براي بررسی تجربی این موضوع داده

تحقیق به دو روش آماري يفرضیه. گرفتقراربررسیمورد1388تا1382زمانیيدوره
مثبتارتباطهاي ترکیبیدادهبر اساس هاي تحقیق یافته. هاي مقطعی و ترکیبی آزمون شدداده
.کندرا تایید میحسابداريسودمحتوايوافشاکیفیتبین
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مقدمه
ادرست افشاي کامل اطالعات است پاسخ حسابداري به پیامد اطالعات نامتقارن یعنی گزینش ن

گران مالی در بازار مالی گزینش البته افشاي کامل در کنار وجود تحلیل. )2007ویلیام، اسکات، (
مطالعه و درك صحیح اطالعات مالی را افشاکه کیفیت کند مشروط بر ایننادرست را حل می

اتی را از طریق اصالح از جانب شرکت، ریسک اطالعافشاکیفیت سطح انتخاب .تسهیل کند
).2؛2005براون و هیل گیست، (دهدافراد را کاهش میتوزیع اطالعات محرمانه و عمومی بین 

تواند عدم تقارن اطالعاتی را کاهش دهد که ها در صورتی میشرکتهاي مالی صورت
ع بودن، در دسترس بودن، قابل اتکا بودن، جام. باشدباالیی داشته افشاشفاف بوده و کیفیت 

بنابراین براي این که . هاي کیفی اطالعات مالی هستنداز ویژگیموقع بودنمربوط بودن و به
. و قابلیت اتکاي باالیی داشته باشندشوندارایهموقع باشند باید بهافشااطالعات داراي کیفیت 

نقدي و هايهاي عملکرد از قبیل سود نقدي، جریانداران در مقایسه با سایر شاخصسهام
بنابراین سود گزارش شده یکی . تري بر اطالعات مربوط به سود دارندتغییرات سود، اتکاي بیش

عنوان شاخصی داران است و انتظارات از سود آینده بهمورد انتظار سهامياز معیارهاي تعیین بازده
تر ه با کیفیتهر چقدر سود گزارش شد. شودمحسوب میگذاريآتی سرمایهيبراي برآورد بازده

تر باشد، عدم تقارن اطالعاتی و صرف ریسک اطالعاتی و احتمال گزینش معکوس و شفاف
؛2008،بارت و شیپر(کنند تري را طلب میداران نرخ بازده مورد انتظار کمکاهش یافته و سهام

ارزش شرکت را داران،مورد انتظار سهاميثیر بر نرخ بازدهااز طریق تافشابنابراین کیفیت ).175
بین کیفیت يتا شواهدي پیرامون رابطهاز این رو در این تحقیق تالش شده است . دهدتغییر می

.شودو محتواي سود حسابداري فراهم افشا

افشاکیفیت 
. رسدنظر میدشوار بهکه مورد قبول همگان قرار گیرد کمی افشا تعریفی از کیفیت يهیاار

: اند کردهارایهافشااز کیفیت تیتعاریف متفاوپژوهشگران
عبارت است از میزان درستی باور افشا کیفیت ) 1991(طبق نظر دیاموند و ورشیا 

يدر چارچوب قضیهشدهافشابهادار پس از دریافت اطالعات اوراقگذاران درباره ارزش سرمایه
هاي پیشین ایجاد تمالتري براي یک مجموعه احی که توزیع پیوستهفشایبه عبارت دیگر ا. بیز

.نماید، از کیفیت باالتري برخوردار است
عنوان توان بهرا میافشامعتقد است در غیاب مقررات ضد تقلب، کیفیت ) 1996(کینگ 

. طلبی شخصی مدیران تعریف کردداري مبتنی بر منفعتاي از جانبدرجه



1392، زمستان 1، دوره اول، شماره حسابداريهايررسیب 

هاي مالی توسط و تفسیر صورترا سهولت مطالعهافشاکیفیت ) 1996(هاپکینز
. گذاران تعریف نموده استسرمایه

اطالعات آگاهی بخشی کلی توانافشاکیفیت ) 2006( مطابق نظر براون و هیل گیست 
موقع بودن اطالعات و دقت شده، بهافشادهد و به حجم اطالعات شرکت را نشان میشدهافشا

موقع و به انتشار مستمر اطالعات بهرا منوط افشاگران کیفیت برخی از پژوهش. آن بستگی دارد
باالست احتمال خودداري از افشاهایی که کیفیت ها در شرکتاز نظر آن. دانندآگاهی بخش می

).461؛1998،سنگوپتا(تر است افشاي اطالعات نامساعد ولی باارزش، کم

ي شرکتگیري کیفیت افشااندازه
در این تحقیق امتیـاز سـالیانه   . اي این تحقیق استزکیفیت افشاي شرکتی، یکی از متغیرهاي درون

-88هـاي  هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالافشاي شرکتی که براي شرکت
امتیازهـاي کیفیـت افشـاي    . شـده اسـت  در نظـر گرفتـه  افشاعنوان کیفیت بهشدهمحاسبه 1382

ماهه محاسبه و توسط سازمان بورس و اوراق 12، 9، 6، 3هاي هاي پذیرفته شده براي دورهشرکت
میـزان آگـاهی   ي، ارزیابی بـورس دربـاره  این امتیازها. استشدهبه بعد منتشر 1382سال ازبهادار 

امتیازهاي مذکور، بر اسـاس میـانگین وزنـی معیارهـاي     . نمایدبخشی افشاي شرکتی را منعکس می
اطالعات ارزیابی شده، بر اساس . گرددمحاسبه میشده افشاموقع بودن و قابلیت اتکاي اطالعات به

هـاي مـالی میـان    هـاي مـالی سـالیانه، صـورت    مقررات افشاي اطالعات در بورس، از جمله صورت
12و 9، 6، 3ی درآمد هر سهم در مقاطع زمـانی  بینماهه و پیش9و ) حسابرسی شده(6، 3اي دوره

هـاي زمـانی مقـرر و تفـاوت در     مقایسه با مهلـت خیر در ارسال اطالعات به بورس درات. استماهه 
استفاده افشاموقع بودن و قابلیت اتکا بهيها براي محاسبهبینیسودهاي محقق شده نسبت به پیش

موقع بـودن  بههايویژگیبهنیازمند وزن دادن افشاي شرکتی برايکليرتبهيمحاسبه. شودمی
).121؛1388ینی، نوروش و حس(اطالعات استو قابلیت اتکا 

محتواي سود حسابداريبر افشاتاثیر کیفیت 
دهد و گذاران را نشان میسودمندي اطالعات گزارش شده براي سرمایهمحتواي سود حسابداري 

اطالعات تشویق افشابینی سودهاي آتی و مدیران را جهت پیشیافته تا توسعهفاکتوري،عنوان به
گذاران در برابر اخبار سود تا بداري به این معنی است که سرمایهبنابراین محتواي سود حسا. کند

سود هايگذاران نسبت به گزارشکه واکنش سرمایهدهند و در صورتیچه حد واکنش نشان می
تري خواهد بیشاطالعات ، سود داراي محتواي )تري نشان دهندالعمل بیشعکس(شدیدتر باشد 
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داشتهکیفیت افشاي باالتري دارند محتواي اطالعاتی باالتريهایی که رود شرکتانتظار می. بود
به اطالعات نسبت گذاران دهد و سرمایهاعتبار اطالعات را افزایش میافشافیت زیرا کی،باشند

بر محتواي افشاثیر کیفیت ااین تحقیق در صدد است تا ت. دندهتري نشان میمعتبر واکنش بیش
.اطالعاتی سود را ارزیابی کند

پژوهشيپیشینه
تحقیقات خارجی

تر باعث کاهش احتمالی عدم تقارن اطالعاتی بین که افشاي بیشدهدتحقیقات نشان می
شود این امر باعث می. شودگذاران یا خریداران و فروشندگان سهام میها و سرمایهمدیران شرکت

دیاموند و (سهام کاهش یابدانتشار يیجه هزینهتا افت قیمت فروش سهام تقلیل یافته و در نت
.)1325؛1991ورشیا، 

عنوان معیاري بهافشابین شهرت شرکت و کیفیت يبه بررسی رابطه) 2012(کاو و همکاران 
شرکت از 11964ها شامل اطالعات ساالنه آنينمونه. بینی سود، پرداختندجهت مدیریت پیش

تري دارند هایی که شهرت بیشد که شرکتها با این نتیجه رسیدنآن. بود2009تا 1995سال 
تر و هاي بیشبینیها پیشبینی سود دارند و نسبت به سایر شرکتتري به پیشتمایل بیش

تري دارند تمایل هایی که اعتبار بیشها دریافتند شرکتچنین آنهم. دهندتري را انجام میدقیق
).2؛ 2012کاو و همکاران، (تی دارند تري به افشاي اختیاري و کاهش عدم تقارن اطالعابیش

در ابتدا اهآن. ها پرداختندبه بررسی کیفیت افشاي در شرکت) 2012(انیس، فراسر و حسینی 
شده توسط هیات افشاعناصر کیفی اطالعات يکلیه. نمودندافشاگیري کیفیت اقدام به اندازه

هر یک . مد نظر قرار گرفتافشاکیفیت گیري عنوان معیار اندازهبه) ASB(حسابداري استاندارد 
شود، در نظر گرفته میافشاعنوان امتیازي جداگانه براي کیفیت هاي کیفی اطالعات بهاز ویژگی

دهد این ها نشان میتحقیقات بعدي آن. آیددست میهبافشاکه در مجموع امتیاز کل کیفیت 
گیري عنوان معیاري براي اندازهرا بهافشامقدار ها در پایان آن. گیري معتبر و قابل اتکا استاندازه

ها نشان داد که کمیت معیار مناسبی براي اما نتایج تحقیقات آن.مدنظر قرار دادندافشاکیفیت 
.)2؛ 2012انیس، فراسر و حسینی، (نیستافشاارزیابی کیفیت 

ی را در بین کیفیت افشاي اجباري و پاداش مدیران اجرایيرابطه) 2011(ت رواسک
داران بر اساس محتواي فرض بر این است که سهام. هاي بازرگانی را مورد مطالعه قرار دادشرکت

دهد که افزایش در کیفیت نتایج نشان می. کنندشده بر کار مدیران اجرایی اتکا میافشااطالعات 
ال آن قیمت شود و به دنبافشاي اجباري اطالعات باعث افزایش سطح پاداش مدیران اجرایی می
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؛ 2011ت، رواسک(یابد یابد و سود شرکت به علت ارتقا نظارت بازار افزایش میسهام افزایش می
1(.

افشابین کیفیت اقالم تعهدي و کیفیت يبه بررسی رابطه) 2011(موسلی، جعفر و حسینی 
د یا و بررسی کردند که آیا این دو در تشریح بازده پرتفوي سهام مکمل یکدیگرنپرداختند

ها به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت اقالم نبندي پرتفوي، آبر اساس گروه. جانشین هم
باالتري افشاهایی که کیفیت مثبت وجود دارد، در اصل شرکتيرابطهافشاتعهدي و کیفیت 

در ضمن. تر استها نیز باکیفیتتري به مدیریت سود دارند و اقالم تعهدي آندارند تمایل کم
جانشین یکدیگر هستند افشاها به این نتیجه رسیدند که کیفیت اقالم تعهدي و کیفیت آن

). 1؛2011موسلی، جعفر و حسینی، (
و شفافیت اطالعات مالی افشاموقع بودن بین بهيبه بررسی رابطه) 2007(ان وانگ و همکار

از کنترل فاکتورهاي عادي از بعددهدشواهد نشان می. گزارش شده در بازار بورس چین پرداختند
يهاي مالی ساالنه با شفافیت اطالعات رابطهموقع بودن گزارشقبیل اظهارنظر حسابرسی، به

اطالعات مالی آتی را منتشر ویژهبهبندي اطالعات مالی هایی که زمانشرکت. داردمثبتی 
ها بیان آندر واقع . دارندو پایین بودن مدیریت سودسطوح باالیی از شفافیت اطالعات کنند، می

عنوان خبري خوب تفسیر شود که تواند بهموقع میه و افشاي اطالعات مالی بهیداشتند که ارا
کاري سود وجود ندارد، بنابراین اي براي دستانگیزهدهنده عملکرد خوب شرکت است و ننشا

تواند میتاخیرنگر و با ه اطالعات مالی گذشتهدر حالی که ارای. مالی شفاف هستندهاي صورت
.)2007؛وانگ و همکاران(عالمت شفافیت پایین باشد

بـین  دهد نشان می) 2006(1توسط بن آمر و بوجنوافشاکیفیت يکنندهبررسی عوامل تعیین
هـا  آن. منفی وجـود دارد يرابطهسازمانی، دوگانگی مدیر عامل و کیفیت اطالعات مالکیت درون

بـین  واي مثبـت رابطـه افشـا که بین استقالل هیات مـدیره و کیفیـت   ند چنین مشاهده کردهم
).1؛2006بن آمر و بوجنو، (اي مثبت وجود داردهم رابطهافشاشرکت و کیفیت ياندازه

هاي مطابق یافته. بدهی را بررسی کرديو هزینهافشاي بین کیفیت رابطه)1998(2سنگوبتا
بهره يگران مالی داراي کیفیت افشاي باالیی هستند، هزینههایی که از نظر تحلیلاو، شرکت

موقع و مشی افشاي بهاین یافته در راستاي این بحث است که خط. شوندتري متحمل میکم
هاي متعهد خرید و توسط شرکت را نزد موسسههاآگاهی بخش، احتمال عدم پرداخت بدهی

چنین در هم. یابدکاهش میبدهی يههزینبه تبع آندهد، که کاهش میگاندهندقرض

1. Ben Amar, W. Boujenoui, A
2. Sengupta, P
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وجود دارد و به شکل نوسان در بازار تري راجع به شرکت هایی که عدم اطمینان بیشوضعیت
سنگوبتا، (تري برخوردار استاز اهمیت نسبی بیشافشادهد، سهم خود را نشان میيبازده

.)460؛1998
فشاي اطالعات حسابداري و تغییرپذیري ايرابطهيبه مطالعه)2005(1مدیروس و کوئینترو

ها توسط افشاي آنيشرکت برزیلی که رتبه30این مطالعه روي . سهام پرداختنديبازده
نتایج نشان . منشر شده صورت گرفت2001بندي استاندارداند پورز در سال رتبهيموسسه

) پذیري بازده سهامتغییر(ت حسابداري با ریسک بازار سهام دهد که سطح افشاي اطالعامی
است که سطح افشاي باالتر منجر به کاهش عدم ها حاکی از این این یافته. منفی دارديرابطه

. )1؛2005مدیروس و کوئینترو، (شودتقارن اطالعاتی و کاهش ریسک مربوط به سهام می
توزیع يها پیش از انتشار اعالمیهکنند که اکثر شرکتعنوان می)2000( الندهلم و النگ 

چنین دریافتند که پیش از انتشار ها همآن. دهندسهام، میزان افشاي اطالعات را افزایش می
د، قیمت باالتري براي بودنباالتريافشاي سطحهایی که دارايتوزیع سهام، شرکتياعالمیه

با اًهر چند افزایش قیمت سهام عموم. اندتجربه کرده) بینی شدهبیش از حد پیش(سهام خود 
گیرد، ولی واکنش بازار نسبت به این انتشار اعالمیه توزیع سهام، روند معکوس به خود می

الندهلم و النگ، (داردبستگی از سوي شرکت ،تري اطالعات بیشافشااعالمیه به چگونگی 
.)624؛ 2000

ا بینی سود مدیران ربین محتواي سود حسابداري و پیشيرابطه) 2006( لنوکس و پارك 
هاي سود جهت کاهش عدم تقارن اطالعاتی بسیار سودمند بینیپیش. مورد بررسی قرار دادند

. محتواي اطالعاتی داردتعیین ارزش شرکت براي، استداراي اخبار سودیی کههابینیپیش. است
هاي مورد انتظار محتواي اطالعاتیسودبرايگذاران که سرمایهفرض کردند در صورتیها آن

ها ضریب آن. بینی سود خواهند داشتانتشار پیشبرايتري، مدیران تمایل بیشاشندقایل ب
برآورد ها، بینیبراي سه ماه قبل از تصمیم به انتشار پیشها راشرکت) ERC(سود واکنش
سود هاي بینیبا انتشار پیشهاسود شرکتواکنشها، ضریب با مفروضات آندر انطباق. کردند

.)440؛2006لنوکس و پارك ، (اي مثبت داردرابطهمدیریت 

تحقیقات داخلی
51مربوط به 1381-1386هاي هاي تاریخی سالبا استفاده از داده) 1388(نوروش و حسینی 

شامل (بین کیفیت افشاي شرکتی ي، رابطهشرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1. Medeiros, O, R. Quinteiro, L, G



1392، زمستان 1، دوره اول، شماره حسابداريهايررسیب 

ها فرض اصلی تحقیق آن. سود را مورد بررسی قرار دادندو مدیریت ) موقع بودنقابلیت اتکاء و به
هاي تحقیقیافته. منفی داردياین است که بهبود کیفیت افشاي شرکتی با مدیریت سود رابطه

چنین هم. منفی وجود دارديدهد بین کیفیت افشاي شرکتی و مدیریت سود رابطهنشان میهاآن
موقع بودن افشاي شرکتی و مدیریت سود منفی بین بهيهاي تحقیق حاکی از وجود رابطهیافته
.)117؛1388نوروش و حسینی ، (است

وتعهدياقالمدقیقارزیابیدرافشاکیفیتکهنقشی) 1391(امیري و وحیدنیا سلیمانی
سهامهايقیمتکهشودمیبینیپیش.قرار دادندبررسیدارد را موردنقديهايجریان
طوربهرانقديهايجریانوتعهدياقالمبرخوردارند،باالتريافشايیفیتکازکههاییشرکت
.گرفتندقراربررسیمورد1388تا 1384هايسالدرشرکت70تعداد.کنندمنعکستردقیق
اوراقوبورسسازمانتوسطشدهمنتشرافشايبنديرتبهازهاشرکتافشايسنجیدنبراي
هايشرکتگروهبراينامناسبگذاريارزشازشواهدينتایج،.استشدهاستفادهتهرانبهادار

باهايشرکتبراينامناسبگذاريارزشدرمالحظهقابلکاهشوپایینافشايکیفیتبا
بر باالافشايکیفیتيثرکاهندهت اتحقیقانتایجنهایت،در.دهدنمینشانراباالافشايکیفیت
.)217؛ 1391،سلیمانی امیري و وحید نیا(کندنمیاییدتراسودنامناسبگذاريارزش

يسرمایهيهزینهونقدشوندگیبرافشاکیفیتثیرات) 1390(نژاد و ذوالفقاري ستایش، کاظم
بررسیرا موردتهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههايشرکتآتیوجاريعاديسهام

توسطشرکتهربهگرفتهتعلقامتیازهايازشا،افکیفیتمتغیرسنجشبراي.قرار دادند
ازنیزنقدشوندگیسنجشبراي.استدهشاستفادهتهرانبهاداراوراقوبورسسازمان

.ه استگردیداستفادهمبادالتریالیحجموشدهمبادلهسهامتعدادسهام،گردشنرخمعیارهاي
کهاستآنگربیان1387الی1383یزمانيدورهدرشرکت105ها رويآنبررسیهايیافته
امادارد،وجودمعناداريومثبتيرابطهآنآتیوجارينقدشوندگیوشرکتياندازهبین

این،برافزون.نداردوجودشرکتآتیوجارينقدشوندگیوافشاکیفیتبینمعنادارييرابطه
شرکتآتیوجاريعاديسهاميیهسرمايهزینهوافشاکیفیتبینمعناداريومنفیيرابطه
يهزینهوشرکتياندازهبینمعناداريرابطهوجودبردالشواهديوصف،اینبا.داردوجود

نژاد و ذوالفقاري، ستایش، کاظم(استهنشدمشاهدهآنآتیوجاريعاديسهاميسرمایه
.)55؛ 1390

بهمربوط1383-1387هايسالتاریخیهايدادهازاستفادهبا) 1390(نژاد و ذبیحی یعقوب
وشرکتافشايکیفیتبینيرابطهتهران،بهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتهشرکت72

کیفیتبهبودکهاستآنتحقیقایناصلیفرض.قرار دادندبررسیرا موردسهامنقدشوندگی
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وافشاکیفیتبینرتباطاآزمونبراي.داردمثبتيرابطهسهامنقدشوندگیباشرکتافشاي
استگردیدهاستفادهتلفیقیهايدادهازاستفادهباچندمتغیرهرگرسیونازسهامنقدشوندگی

وجودمعنادارييرابطهسهام،نقدشوندگیوافشاکیفیتبینکهاستآنگربیانتحقیقنتایج
.)217؛ 1390نژاد و ذبیحی، یعقوب(ندارد

يسرمایهيبین شفافیت اطالعات و هزینهيه بررسی رابطهب) 1389(کردستانی و علوي
کهسازدمیفراهمراشرایطیمالیاطالعاتپایینکیفیتوکمشفافیت.سهام عادي پرداختند

فرض .سازدمیمواجهابهامشرایطباراهاآنوکردهمشکلگذارانسرمایهبرايراگیريتصمیم
.کندمیحفاظتدارانسهاممنافعازوداشتهمثبتیثیراتاهشرکتعملکردبرشفافیتشودمی
ارزشودادهکاهشراانتظارمورديبازدهریسک،کاهش صرفودارانسهاماعتمادرفتنباال

منفی بین شفافیت سود يدهنده وجود رابطهنشانهانتایج تحقیق آن.دهدمیافزایشراشرکت
. )43؛1389کردستانی و علوي، (ستسهام عادي ايسرمایهيو هزینه

کاملافشايبرمالیهاينسبتواندازهثیراتبررسیبه ) 1383(سیدآباديوملکیان
ازوبودقلم168شاملکهالزامیافشاياقالمازلیستچکیکپرداختند ومالیهايصورت

50رويبرراخودمدلهاآن.کردندرا تهیهبودگردیدهاستخراجحسابدارياستانداردهايمتن
بینکهدادنشانهانآهايیافته.نمودندآزمونبورسدرشدهپذیرفتههايشرکتازشرکت
فروشبهمالیاتازقبلسودنسبتوسهامصاحبانحقوقبههابدهینسبتشرکت،ياندازه

، سیدآباديوملکیان(داردوجوددارمعنیيرابطهمالیهايصورتکاملافشايباخالص
.)4؛1383

شرکت پذیرفته 58بینی سود محتواي اطالعاتی پیشيبه مطالعه)1383(مقدم و آزاد خالقی
نتایج . پرداختند1377-1381زمانی يشده در بورس اوراق و بهادار تهران مربوط به دوره

داراي هابینی شده توسط شرکتدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که سود پیشهب
بینی سود حسابداري به دلیل نقش یی بوده و از این جهت اهمیت پیشآمحتواي اطالعاتی و کار

مقدم و آزاد خالقی(گذاران بارزتر استویژه سرمایهکنندگان بهگیري استفادهو تاثیر آن در تصمیم
.)33؛1383،

هاي تحقیقفرضیه
سازمانی به روشی طالعات به افراد برونگري مالی، انتقال اثر بخش انقش اصلی در گزارش

سازمانی و افراد صورت متقارن بین افراد دروندر صورتی که اطالعات به.موقع استمعتبر و به
آید که باعث بروز مشکالتی از جمله وجود میسازمانی توزیع نگردد، عدم تقارن اطالعاتی بهبرون
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ن مشکالت و کاهش عدم تقارن اطالعاتی جهت رفع ای. شودخطر اخالقی و گزینش معکوس می
در اصل حسابداري راه حل اصلی براي رفع این مشکل . در شرکت باید به فکر افشاي مناسب بود

ترین معیارهاي یکی از مهماز طرف دیگر . داندرا افشاي مناسب و کافی اطالعات می
ها جهت ترین معیارمهمنیز یکی ازافشاداران سود حسابداري است و کیفیت گیري سهامتصمیم

ه گردند و قابلیت اتکا در صورتی که اطالعات به موقع ارای. ارزیابی اطالعات گزارش شده است
ه شده به افزایش یابد اطالعات ارایافشااگر کیفیت . یابدافزایش میافشاداشته باشند، کیفیت 

د حسابداري داراي سوواقعتري خواهند داشت، در خصوص سودهاي گزارش شده اعتبار بیش
افشابین کیفیت يبه بررسی رابطهاز این رو این تحقیق. خواهد بودتريبیشمحتواي اطالعاتی

. هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته استو محتواي سود حسابداري شرکت
: هاي اصلی این تحقیق به شرح زیر مطرح شده استبنابراین سوال

ابداري داراي محتواي اطالعاتی است؟آیا سود حس.1
آیا میان کیفیت افشاي شرکتی و محتواي سود حسابداري رابطه وجود دارد ؟.2
دهد؟آیا کیفیت افشاي باالتر محتواي اطالعاتی سود را افزایش می.3

یابی به اهداف تحقیق، هاي اصلی تحقیق و دستدر راستاي پیدا کردن پاسخی براي سوال
: وین شده استهاي زیر تدفرضیه
.سود حسابداري داراي محتواي اطالعاتی است. 1يفرضیه
.مثبت وجود دارديبین کیفیت افشاي شرکتی و محتواي سود حسابداري رابطه. 2يفرضیه
.دهدکیفیت افشاي باالتر محتواي اطالعاتی سود را افزایش می.3يفرضیه

روش تحقیق
ید یا رد فرضیات از یااست که در آن براي تهمبستگیي و هاي کاربرداین تحقیق از نوع پژوهش
آماري این يجامعه. شودهاي رگرسیون استفاده میها و برآورد مدلاطالعات تاریخی شرکت

قلمرو زمانی. دهدهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل میتحقیق را شرکت
سال افشابه دلیل این که اطالعات کیفیت . است1388تا پایان سال 1382این تحقیق از سال 

.اکتفا گردید88هاي سال هاي این تحقیق در دسترس نبود به دادهآوري دادهدر تاریخ جمع1389
:معیارهاي زیر انتخاب شده استآماري به روش حذفی و با در نظر گرفتن ينمونه

.پایان سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه باشد .1
.تحقیق تغییر سال مالی نداده باشد يشرکت در دوره.2
کیفیتيامتیاز سالیانه.3
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.شرکت و اطالعات مالی آن در دسترس باشد افشا.4
معـامالتی  يتحقیق مورد معامله قرار گرفته باشد یا وقفهيهاي دورهسهام شرکت در سال.5

.بیش از شش ماه نداشته باشد
هاي شرکتيها و کلیهشود، لذا بانکم میهاي غیرمالی انجاتحقیق براي شرکت.6

دالیلی که براي حذف . شوندها و موسسات مالی از نمونه حذف میگذاري، لیزینگسرمایه
: صورت زیر استتوان ذکر کرد بههاي مالی از نمونه میشرکت

ست، دراهاگر ریسک مالی این شرکتهاي غیرمالی نشانهاي اهرمی باالي شرکتنسبت) الف
هاي مالی نیز در عادي است، لذا اگر شرکتهاي مالی این مسئله کامالًحالی که براي شرکت

دار بودن بعضی از هاي اشتباه در مورد معنیاین تحلیل مورد بررسی قرار گیرند منجر به استنتاج
.متغیرها خواهد شد

استفاده در هاي موردهاي مالی با روشهاي حسابداري مورد استفاده در شرکتروش) ب
کار گرفته شده براي عوامل هاي بهبنابراین تفسیرها و توجیه. هاي غیرمالی متفاوت استشرکت

.شرکت را شامل شد76تحقیق يبر این اساس نمونه. ستاي این دو گروه بسیار متفاوت اپایه

هاهاي استفاده شده براي آزمون فرضیهمدل
به "سود حسابداري داراي محتواي اطالعاتی است"که اول مبنی بر اینيبراي آزمون فرضیه

يغیرعادي سهام و تغییر درآمد خالص سهام شرکت رابطهيعبارت دیگر بین میانگین نرخ بازده
:شده استبرآورد)1(مدل داري وجود دارد،مثبت معنی

)1( مدل 
ARit = α0 + α1 ΔNIit + µ it

:ارتند از متغیرها عب) 1(در مدل 
ΔNIit:تغییر درآمد خالص سهام شرکتi در سالt

1α : ضریب واکنش سود)ERC(
µ it : ضریب خطا

ARit :غیرعادي سهام شرکت يمیانگین نرخ بازدهi در سالt

افشابین محتواي سود حسابداري و کیفیت "که اینمبنی بر دوم يفرضیهبراي آزمون 
افزار داده شده و در ها به صورت ترکیبی به نرمابتدا داده. "داردمثبت معنادار وجود يرابطه
براي) 2(مدل . شده یارا) ساله اطالعات7میانگین (بعد نتایج حاصل از آزمون مقطعیيمرحله

:برآورد شده است)2(يآزمون فرضیه
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)2(مدل
ARit = α0 + α1 ΔNIit + α2 ΔNIit DSit + α3 ΔNIitSIZEit + α4 ΔNIit Qit + α  ΔNIit

LEVit + µ it

:عبارتند از) 2(متغیرهاي مدل
DSit : امتیاز کل افشاي شرکتi در سالt

SIZE : لگاریتم طبیعی ارزش بازار
Q :آیددست میهفرصت رشد، که از تقسیم ارزش بازار بر ارزش دفتري ب.

LEV :آیددست میهها بها بر کل دارایینرخ بدهی که از تقسیم کل بدهی.
µ it :ضریب خطا

کیفیت افشاي بـاالتر محتـواي اطالعـاتی سـود را     "که اینمبنی بر سوم يفرضیهبراي آزمون 
این متغیر مجـازي بـه   . شودباید متغیر مجازي کیفیت افشاي شرکتی محاسبه. "دهدافزایش می

سـال محاسـبه   در هـر افشـا براي این منظور میانه کیفیت . صورت صفر و یک تعریف شده است
هایی که کیفیـت  شرکتبههایی که کیفیت افشاي باالي میانه دارند عدد یک وشرکتبه و شده

برآورد ) 3(سوم مدل يبراي آزمون فرضیه. گیردتعلق میتر از میانه دارند عدد صفر افشاي پایین
:شده است

)3(مدل
ARit = α0 + α1 ΔNIit + α2 ΔNIit DUMit + α3 ΔNIit DSit + α3 ΔNIit DSit DUMit

+ α3 ΔNIit SIZEit + α4 ΔNIit Qit + α5 ΔNIit LEVit + µ it

:عبارت است از) 3(متغیرهاي مدل 
DUMit : متغیر مجازي امتیاز کل افشاي شرکتi در سالt

گیري محتواي سود حسابدارياندازه
؛ 1979ر، کالرك و رایت یعنی، بی و(شده است مستندسود به خوبی اطالعاتی محتواي آزمون

و 1993؛ استرانگ و واکر 987؛ کولینز و کوتاري 1985؛ براون و وارنر 1980براون و وارنر 
، ارتباط بین ساختار مالکیت شرکت و محتواي سود حسابداري را در )2002(فن و وانگ ). دیگران

تواي سود حسابداري از گیري محبراي اندازهدر این تحقیق. آسیاي شرقی مورد بررسی قرار دادند
). 26؛2007لین و همکاران، (الگوي فن و وانگ استفاده شده است

ARit :غیرعادي سهام شرکت يمیانگین نرخ بازدهi در سالt
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. شده استسود استفاده ي، از مدل بازدهبراي بررسی محتواي سود حسابداريدر این تحقیق
گیري بازار اندازهيبازدهکمکبه سهامرعاديغیي؛ بازدهمنظور از سود، سود خالص است

.شود می
:شودمحاسبه می1يبا استفاده از رابطهtدر سال iغیرعادي سهام شرکت يبازده

1ARitيرابطه = Rit – Rmt

: عبارتند از1يمتغیرهاي رابطه
Rit :واقعی سهام شرکت ينرخ بازدهi در سالt

Rmt :بازار در سال يازدهنرخ بt

 سود خالصتغییر
:شوداستفاده می2يگیري این متغیر از رابطهبراي اندازه

2ΔNIit= (Earntيرابطه - Earn t-1) / Total Asset t-1

:عبارتند از2يمتغیرهاي رابطه
Earnt : سود خالص شرکت در سالt

Earn t-1 : 1سود خالص شرکت در سال–t
Total Asset t-1 :شرکت در سال يهاي اول دورهجمع کل داراییt

امتیاز افشاي شرکت
توسط بورس اوراق بهادار محاسبه و 1388تا 1382هاي براي سالي شرکت افشاکیفیت 

کیفیت افشاي مربوط به يحداقل، حداکثر و میانهيدهندهنشان1جدول. گزارش شده است
:است1388تا 1382هاي سال

1388تا 1382هاي سالافشاي امتیاز کیفیت حداقل، حداکثر و میانه: 1جدول 
میانهحداقلحداکثرسال
13829635/46
13838655/40
138496048
13858512-5/48
13869517-56
13879513-54
13889928-5/63
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تر از ها کمهایی که امتیاز آنبه شرکت. دندمرتب شافشاامتیاز کیفیت ها بر اساس شرکت
تر از عدد میانه است رقم یک ها بیشهایی که امتیاز آنعدد میانه است رقم صفر و شرکت

. اختصاص یافت

هاي تحقیقیافته
: هاي مقطعی استدادهنتایج آمار توصیفی يدهندهنشان2جدول

ي تحقیقنتایج آمار توصیفی متغیرها: 2جدول

.MinimumMaximumMeanMedianStdتعدادمتغیر
Deviation

Jarque
BeraP-Value

ARit763589/0-9179/10709/00068/03348/016/789579/0

∆NIit760273/0-6486/00430/00290/00798/096/5981345/0

∆NIit DSit764454/1-0913/242678/24746/13586/353/1676187/0

∆NIit SIZEit763334/0-8478/75625/03541/03544/595/4400447/0

∆NIit Qit761287/0-5893/85644/01171/03387/465/1736324/0

∆NIit LEVit7601522/0-1410/10360/00170/01595/89/14902167/0

ARit میانگین نرخ بازده غیر عادي سهام شرکتi در سالt

∆NIit تغییر سود خالص شرکتi در سالt

DSit ∆NIit امتیاز کل کیفیت افشاي شرکتi در سالt ضرب در تغییر سود خالص شرکتi در سالt

∆NIit SIZEit لگاریتم طبیعی ارزش بازار ضرب در تغییر سود خالص شرکتi در سالt

∆NIit Qit فرصت رشد شرکتi در سالtلص شرکت ضرب در تغییر سود خاi در سالt

NIit LEVit نرخ بدهی شرکتi در سالt ضرب در تغییر سود خالص شرکتi در سالt

يآماره. درصد است3/4تغییر سود خالصدرصد و میانگین 7غیرعادي يمیانگین بازده
که برا نیز چولگی و کشیدگی توزیع نمونه را با توزیع نرمال مقایسه کرده و آزمون کرده-جارکو

5تر از بیشها P-Valueکه مقادیر باشد یا خیر؟ با توجه به اینآیا متغیر داراي توزیع نرمال می
.باشندتوان نتیجه گرفت که متغیرهاي فوق داراي توزیع نرمال میباشند لذا میدرصد می



 ...ي بین کیفیت افشا و محتواي بررسی رابطه 

آزمون تشخیص مدل 
. هاي مربوط به آن را انجام دادزمونهاي ترکیبی ابتدا باید آقبل از تخمین مدل با استفاده از داده

بودن اطالعات است تحت عنوان اف Panelیا Pooledاولین آزمون که در خصوص تشخیص 
ها به گیرد تا تعیین شود که دادهاین آزمون صورت می. گذاري شده استنام) F_ Limer( لیمر 

قابل بررسی Panelهادر صورتی که داده. Panelبررسی شوند یا به صورت Pooledصورت
آزمون اف لیمر این موضوع . باشند نیاز به انجام آزمون دیگري تحت عنوان آزمون هاسمن است

صفر و يفرضیه. خیرثابت است یاهامبدا در تمامی سالعرض ازکند که آیا را بررسی می
: طور ساده این چنین بیان کردتوان بهمقابل آن را میيفرضیه

H0انل قابل بررسی نیست و عرض از مبداها با هم برابرند               مدل به صورت پ :

:H1مدل به صورت پانل قابل بررسی استو عرض از مبداها با هم برابر نیستند    

:گرددآزمون جهت آزمون فرضیه به صورت زیر محاسبه میيآماره
F ( n -1, nt-n-k) =  ( ( RSSr- RSSur)/(n -1) )/ ( (RSSur )/ (nt-n-k) )

. تعداد متغیرهاي توضیحی استkها، تعداد شرکتtها، گر تعداد سالبیانnفوق يدر معادله
RSSurناشی از مدل محدود نشده و يماندهگر مجموع مربعات باقیبیانRSSrگر مجموع بیان

.باشده میناشی از مدل محدود شديماندهمربعات باقی
پذیرفته H1باشد فرض 1/2تر ازدست آمده از مدل و نرم افزار بزرگهبيچه آمارهحال چنان

H0شود و فرض رد میH1باشد فرض 1/2تر از کوچکFيشود و در صورتی که آمارهمی

. شودپذیرفته می
: اند ازا عبارتهمدل. در این تحقیق براي دو مدل زیر آزمون اف لیمر انجام گردیده است

1. ARit = α0 + α1 ΔNIit + µ it

2. ARit = α0 + α1 ΔNIit + α2 ΔNIit DSit + α3ΔNIitSIZEit + α4 ΔNIit Qit + α5

ΔNIit LEVit + µ it

توان تجزیه و دست آمده میههاي بطبق آماره. براي هر دو مدل محاسبه گردیدFيآماره
ي دهندهنشان3جدول. Panelقابل بررسی هستند یا Pooledها به صورتتحلیل نمود که داده

. نتایج حاصل از آزمون اف لیمر است
نتایج آزمون اف لیمر: 3جدول

مدل مورد استفادهگیريجهینتFيآمارهمدليشماره
Pooledعرض از مبداها با هم برابرند137/1

Pooledعرض از مبداها با هم برابرند289/0
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توان این گونه نتیجه گرفت که مدل مورد استفاده در تحقیق می3جدولبا توجه به نتایج 
Pooledهستند، بنابراین 1/2تردست آمده براي هر دو مدل کمههاي بزیرا آماره. خواهد بود

ها به که دادهبا توجه به این.شودمقابل آن پذیرفته میيشود و فرضیهرد میH1يفرضیه
.باشدقابل بررسی هستند دیگر نیازي به آزمون هاسمن نمیPooledصورت

تحقیقينتایج آزمون فرضیه
اولينتایج آزمون فرضیه

به عبارت دیگر بین . اول سود حسابداري داراي محتواي اطالعاتی استيفرضیهبر اساس 
. وجود داردمثبت ارتباطخالص شرکت سودغیرعادي سهام شرکت و تغییريمیانگین نرخ بازده

ارایه4جدولدر آن نتایج حاصل از برآورد برآورد شده که ) 1(مدل يبراي آزمون این فرضیه
.شده است

اولينتایج آزمون فرضیه:4جدول
1ARitمدل  = α0 + α1 ΔNIit + µit

هاي ترکیبیآزمون دادهون مقطعیآزم
-tPآماره ضریبمتغیر توضیحی valueآماره ضریبtP- value

 )Constant(041/0 -210/1 -229/0014/0102/0918/0
∆NIit615/2869/6000/0307/1335/6000/0
F187/47000/57آماره 

P- value000/0000/0
R2389/0097/0

R2. Adj381/0095/0
723/1771/1آماره دوربین واتسون

مثبتی بین میانگین نرخ يدهد رابطههاي ترکیبی نشان مینتایج آزمون بر اساس داده
غیرعادي سهام شرکت و تغییر سود خالص شرکت وجود دارد، بنابراین سود حسابداري يبازده

است که 000/0طح اهمیت برابر و س335/6برابر tيآماره. داراي محتواي اطالعاتی است
-Pو Fيآماره. شوددرصد تایید می1اول در سطح خطاي يفرضیه valueگر معناداري بیان

.مدل است
يمثبت بین میانگین نرخ بازدهيدهد رابطههاي مقطعی نشان مینتایج آزمون بر اساس داده

دارد، بنابراین سود حسابداري غیرعادي سهام شرکت و تغییر درآمد خالص سهام شرکت وجود 
Fيآماره. است000/0برابر P-valueو 869/6برابر tيآماره. داراي محتواي اطالعاتی است
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درصد تایید 1اول در سطح خطاي يبنابراین فرضیه. گر معناداري مدل استبیانP-valueو
.شودمی

.بین اجزاي خطاها دارددوربین واتسون داللت بر عدم وجود خود همبستگی يآماره

دوميهینتایج آزمون فرض
يو محتواي سود حسابداري رابطهافشابین کیفیت "که داردابراز میدوم تحقیق يفرضیه

برآورد شده که نتایج حاصل از برآورد آن در ) 2(مدل براي آزمون این فرضیه. "مثبت وجود دارد
.ه شده استیارا5جدول

دوميون فرضیهنتایج آزم:5جدول
2مدل 

ARit = α0 + α1 ΔNIit + α2 ΔNIit* DSit + α3 ΔNIit* SIZEit+ α4 ΔNIit * Qit + α5 ΔNIit * LEVit +
µit

هاي ترکیبیآزمون دادهآزمون مقطعی
-tPيآمارهضریبمتغیر توضیحی valueيآمارهضریبtP- value

 )Constant(136/0 -782/3 -000/0040/0 -293/0769/0
∆NIit670/47234/5000/0601/4 -452/1 -147/0

∆NIit DSit073/0 -883/1 -063/0065/0095/2036/0
ΔNIit SIZEit524/2 -570/4 -000/0286/0225/1221/0

ΔNIit Qit038/0 -750/0 -453/0006/0310/0756/0
ΔNIit LEVit546/6 -162/5 -000/0012/0223/0823/0

F199/20846/22يآماره
P- value000/0000/0

R2590/0178/0
R2. Adj561/0170/0

843/1687/1دوربین واتسونيآماره

و افشامثبت بین کیفیت يدهد رابطههاي ترکیبی نشان مینتایج آزمون بر اساس داده
و 095/2یر کیفیت افشاي شرکتی برابر براي متغtيآماره. محتواي سود حسابداري وجود دارد

P- value يآماره. است036/0برابرF وP- valueيآماره. گر معناداري مدل استبیان
يبر این اساس فرضیه. دوربین واتسون داللت بر عدم وجود خود همبستگی بین اجزاي خطا دارد

.شوددرصد تایید می5دوم در سطح خطاي 
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و محتواي سود افشامثبت بین کیفیت يهاي مقطعی رابطهدادهنتایج آزمون بر اساس
-Pو -883/1برابر افشاکیفیت tيآماره. کندحسابداري را تایید نمی value در 063/0برابر

گر معناداري کل مدل و سطح معناداري آن بیانFيآماره. دار نیستمعنی% 5سطح خطاي 
بنابراین . بر عدم وجود خود همبستگی بین اجزاي خطا دارددوربین واتسون داللتيآماره. است

.شودرد می% 5هاي مقطعی در سطح خطاي دوم با استفاده از دادهيفرضیه

نتایج آزمون فرضیه سوم
. "دهدکیفیت افشاي باالتر محتواي اطالعاتی سود را افزایش می"داردابراز میسوم يفرضیه

این . استتربیشها سود آناي باال دارند محتواي اطالعاتی هایی که کیفیت افششرکتیعنی
هاي ترکیبی که داراي متغیر مجازي صفر و یک است فقط به صورت دادهفرضیه به دلیل این
. گیردمورد آزمون قرار می

سومينتایج آزمون فرضیه: 6جدول
3مدل 

ARit = α0 + α1 ΔNIit + α2 ΔNIit* DUMit + α3 ΔNIit* DSit + α3 ΔNIit*
DSit* DUMit + α3 ΔNIit* SIZEit + α4 ΔNIit * Qit + α5 ΔNIit * LEVit + µit

tP-valueيآمارهضریبمتغیر توضیحی
 )Constant(011/0 -333/0 -739/0

∆NIit409/0 -133/0 -894/0
ΔNIit DUMit216/1 -428/0 -668/0

ΔNIit DSit151/0809/8000/0
ΔNIit DSit DUMit066/0 -526/1 -127/0

ΔNIit SIZEit149/0 -630/0 -528/0
ΔNIit Qit014/0618/1106/0

ΔNIit LEVit179/0 -243/1 -214/0
R2 = 224/0R2. Adj  = 234/0
F = 910/22P- value = 000/0
DW = 720/1N = 532

کیفیت افشاي دهد که کیبی نشان میهاي ترسوم با استفاده از دادهينتایج آزمون فرضیه
ها باالتر از هایی که کیفیت افشاي آنشرکت. دهدباالتر محتواي اطالعاتی سود را افزایش نمی

ΔNIitبراي متغیرtيآماره.تري ندارندمیانه است لزوماً محتواي اطالعاتی سود بیش *

DUMit و - 0.428برابرP-value و براي متغیر0.668برابرΔNIit * DSit* DUMit برابر با-
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ي مثبت بین افشاي دار نیست و رابطهمعنی% 5است که در سطح خطاي 127/0و 526/1
گر و سطح معناداري آن بیانFيآماره.کندباالتر و محتواي اطالعاتی سود را تایید نمی

.معناداري کل مدل است
بنابراین . ستگی بین اجزاي خطا دارددوربین واتسون داللت بر عدم وجود خود همبيآماره

.شودرد می% 5سوم در سطح خطاي يفرضیه
:ه شده استیارا6جدول در 3نتایج حاصل از برآورد مدل 

گیرينتیجه
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهـران  76آوري شده از هاي جمعدر این تحقیق داده

. هاي تحقیق مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفـت    هاي مطرح شده در بخش روشبر اساس مدل
ت بمثيوجود رابطهيدهندههاي مقطعی نشانهاي ترکیبی و نیز دادهنتایج حاصل از آزمون داده

سـود حسـابداري داراي   بر این اساس. بین تغییر درآمد خالص شرکت و نرخ بازده غیرعادي است
ـ  يضیهاما در رابطه با آزمون فر. محتواي اطالعاتی است دسـت آمـده از دو روش   هدوم، نتـایج ب

هـاي ترکیبـی   بـا توجـه بـه آزمـون داده    . هاي مقطعی متفاوت بودهاي ترکیبی و دادهآزمون داده
رابطـه  سود حسـابداري اطالعاتی بین کیفیت افشاي شرکتی و محتواي هدوم تایید شديفرضیه
بـاالتري  افشـا هایی کـه کیفیـت   کتکه شرگر این استسوم بیانيرد فرضیه. وجود داردمثبت

سـودمندي  افشـا بنـابراین کیفیـت   . نیسـتند يسـود بـاالتر  اطالعاتیداراي محتوايدارند لزوماً
.دهداطالعات حسابداري را افزایش می

هاي تحقیق محدودیت
هاي اصلی این تحقیق که متغیر وابسته آن بازده مورد انتظار است، وقفه یکی از محدودیت

تحقیق به میزان زیادي وجود يی سهام است که در بورس اوراق بهادار تهران طی دورهمعامالت
.کاهدتحقیق، از قابلیت اتکاء نتایج میيداشته و عالوه بر کاهش نمونه

از . استافشااین تحقیق عدم دسترسی آسان با اطالعات مربوط به کیفیت محدودیت دیگر 
در این تحقیق به دلیل عدم . یز با مشکالتی همراه استنافشاگیري کیفیت طرف دیگر اندازه

ها و فرضیه) موقع بودن و قابلیت اتکابه(افشادسترسی به اطالعات تفکیک شده کیفیت 
موقع بودن و قابلیت اتکا بین بهيهاي تحقیق کاهش یافت و امکان بررسی جداگانه رابطهمدل

.ردیدبا محتواي سود حسابداري فراهم نگافشاکیفیت 
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پیشنهادات برخاسته از تحقیق
دهد که بین کیفیت افشـاي شـرکتی و محتـواي سـود حسـابداري      نتایج تحقیق حاضر نشان می

اطالعات . داري وجود دارد و سود حسابداري داراي محتواي اطالعاتی استمثبت و معنیيرابطه
ت بـا کیفیـت ایـن    گـذاران سـودمند اسـت و افشـاي اطالعـا     حسابداري براي تصمیمات سرمایه

گیـري  از طرف دیگر کـه سـود شـرکت عامـل مهمـی در تصـمیم      . دهدسودمندي را افزایش می
هاي مـالی بـر اسـاس ایـن     کنندگان از صورتگذاران و سایر استفادهگذاران است، سرمایهسرمایه

توانند قابلیت اتکا و اطمینـان سـود شـرکت را ارزیـابی کـرده و تصـمیمات صـحیح در        رابطه می
.ها اتخاذ نمایندگذاريصوص خرید و فروش سرمایهخ

پیشنهادات براي تحقیقات آتی 
موضوعات پیشنهادي براي پژوهش در نظـر گرفتـه   عنوانبهتواند در تحقیقات آتی موارد زیر می

:شود 
بین به موقع بودن کیفیت افشاي شرکتی و محتواي سود حسابدارييبررسی رابطه.1
بلیت اتکا کیفیت افشاي شرکتی و محتواي سود حسابداري بین قايبررسی رابطه.2
در ایران افشاگیري کیفیت هاي مختلف جهت اندازهبررسی شیوه.3
و محتواي سود حسابداريافشابررسی عوامل موثر بر کیفیت .4
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