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این تحقیق به بررسی رابطه بین کیفیت افشا و عدم تقارن اطالعاتی با اقالم تعهدی غیرعادی در  -چکیده

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در راستای این هدف، کلیه شرکتهای 

د وزیان( و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی )ترازنامه، صورت حساب سو

 505ارائه داده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع  1387-1391اطالعات مورد نیاز را در سالهای 

شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغییره)روش اینتر( 

صورت گرفت؛ همچنین برای آزمون  Fو  tاستفاده شد و معنی دار بودن آنها با استفاده از آماره 

واتسون استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که هیچگونه  -خودهمبستگی مدل از آزمون دوربین

 عادی وجود ندارد.ارن اطالعاتی با اقالم تعهدی غیررابطه معناداری بین کیفیت افشا و عدم تق

 اقالم تعهدی، محافظه کاری : شفاف سازی سود، تداوم فعالیت، کیفیتهای کلیدی واژه



 

 

 

 

 

 

 

 1393ماه  و شهریور ، مرداددوم و سومشماره                     های مدیریت و حسابداری           پژوهش

 

 

 

2 

 مقدمه

پدیده جهانی سازی، رقابت و پیشرفت های فزآینده فناوری، شرکتها را به سمت بین المللی     

-شدن سوق داده و محیط های تجاری پیچیده و فرصت های سرمایه گذاری جدید را به وجود می

اطالعات کافی درباره شرکت ها آورد که جهت استفاده از این فرصت ها، سرمایه گذاران نیازمند 

هستند. شرکت ها عالوه بر رعایت الزامات گزارشگری، با افشای اطالعات اضافی دیگر، یک نوع 

کنند. با افشای زیاد اطالعات توسط شرکت، عدم تقارن مزیت رقابتی برای خود ایجاد می

(. 1388لی فرد، گذاران تا حدود زیادی کاهش می یابد)وکیاطالعات بین مدیریت و سرمایه

افزایش افشای اختیاری اطالعات توسط شرکت ها عالوه بر کاهش عدم تقارن اطالعاتی به حل 

مشكالت ناشی از نمایندگی منجر می شود و در نتیجه شفافیت و جلب اعتماد سرمایه گذاران را در 

اطالعات در پی خواهد داشت. الزم است با انجام این چنین تحقیقاتی در حوزه افشای اختیاری 

کشور ما به اهمیت واقعی گزارشگری مالی، توسط شرکت ها پی برده شود و شرکتهای ایرانی 

عالوه بر رعایت الزامات استانداردهای حسابداری، در افشای اختیاری اطالعات اضافی سودمند، 

البته در قالب چارچوب های گزارشگری تجاری مورد قبول حرفه، گامی رو به جلو جهت کاهش 

شكاف اطالعاتی بین مدیریت و سرمایه گذاران بردارند که این امر به افزایش رونق بازارهای 

سرمایه منجر می شود و در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور کمک شایانی می نمایند.  مدل 

های تحلیلی متعددی روشن ساخته اند که میزان مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی غیرعادی 

بانه به تناسب سطح عدم تقارن اطالعاتی افزایش می  یابد.  با توجه به موارد ذکر شده فرصت طل

می توان پیش بینی کرد که سطح افشای شرکت و اقالم تعهدی غیرعادی به عنوان معیاری از 

مدیریت سودرابطه معناداری با هم داشته باشند و همچنین پیش بینی می شود که عدم تقارن 

 این رابطه تاثیرگذار است. بنابراین مساله در این تحقیق بررسی و شناخت این رابطه اطالعاتی نیز بر
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در اینجا تعدادی از تحقیقات داخلی و خارجی . ها بر اساس مبانی نظری یاد شده، در ایران است

 :شودمرتبط با موضوع تحقیق بیان می

های هموارسازی سود در  تحت عنوان بررسی انگیزه ( با تحقیقی1385پورحیدری و افالطونی)

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند که  هموارسازی سود با 

استفاده از اقالم تعهدی اختیاری، توسط مدیران شرکتهای ایرانی صورت میگیرد و مالیات بر 

فاده از اقالم تعهدی درآمد در فعالیتهای عملیاتی، محرك اصلی برای هموارکردن سود با است

 .اختیاری است

 87( رابطه بین هزینه سرمایه با سطح افشای اطالعات مالی در1386قسیم عثمانی و عباسی)   

نتایج نشان داد بین سطح د. وراق بهادار تهران را بررسی کردنشرکت پذیرفته شده در بورس ا

هزینه بدهی( رابطه معنی داری )هزینه حقوق صاحبان سهام،  افشای اطالعات و هزینه سرمایه ای

 .وجود ندارد

بررسی عوامل موثر بر بر سطح "( در تحقیق تحت عنوان 1390علی محمدپور و مدرس )   

عامل  4به بررسی  "افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

-با انتخاب نمونه ند ورداختعمر، اندازه، سودآوری و پیچیدگی شرکت بر سطح افشای شرکت ها پ

متغیر اندازه، سودآوری و  3به این نتیجه رسید که  1388الی  1386شرکتی طی سال های  57ای 

پیچیدگی بر سطح افشای اختیاری اطالعات تاثیر گذار است ولی هیچ گونه رابطه معناداری بین 

 .عمر شرکت ها با سطح افشای آنها وجود ندارد
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مقاله ای با عنوان  در(  1388عبداالریم کامران زاده اضماره )  ه ورسول برادران حسن زاد

، بیان کردند که "بررسی مدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده دربورس واوراق بهادار تهران"

شرکت های سهامی باعث دسترسی انحصاری مدیریت به  تفكیک مدیریت از مالكیت در

این هدف را از  می بایست تیابی به سود مورد انتظاراطالعات مالی گردیده است. مدیران جهت دس

راه افزایش اقالم تعهدی اختیاری دنبال نمایند. نتایج نشان داد بین اقالم تعهدی اختیاری و وجوه 

معكوس وجود دارد. این رابطه معكوس قوی بین اقالم تعهدی  نقد حاصل ازعملیات رابطه معنادار

به هنگام کاهش وجوه  می دهد مدیران شرکت های مذکور اختیاری و وجوه نقد عملیاتی، نشان

نقد عملیاتی، اقالم تعهدی اختیاری را با هدف دستیابی به سود مورد انتظار خود افزایش داده اند و 

درهنگام افزایش وجوه نقد عملیاتی، اقدام به کاهش اقالم تعهدی اختیاری نموده اند و یا به عبارتی 

 نددست به مدیریت سود زده ا

نقش حسابرسان مستقل درکاهش اقالم تعهدی  "(  درپژوهشی با عنوان 1387سیدعزیزسیدی )

، رابطه بین حسابرسان مستقل و نوع اظهارنظرحسابرس با مدیریت سود را مورد بررسی "اختیاری

قرارداده است. مدیریت سود با اقالم تعهدی اختیاری سنجیده شده است. رابطه با حسابرسان مستقل 

ع اظهارنظر حسابرس، تاثَیر نوع مؤسسه حسابرسی، نوع اظهارنظرحسابرس در گزارش ونو

-گزارش حسابرسی برروی اقالم تعهدی اختیاری سنجیده می حسابرسی و تعداد بندهای شرط در

شود. برای برآورد اقالم تعهدی اختیاری ازمدل تعدیل شده جونزاستفاده شده است. یافته های 

 .ه فقط نوع مؤسسه حسابرسی با اقالم تعهدی اختیاری ارتباط داردپژوهش نشان می دهد ک
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( در تحقیقی رابطه بین افشای شرکتی و عدم تقارن اطالعاتی را در 1985گلوستن و میلگرام )  

قالب یک مدل ارائه کردند. مدل آنها نشان می دهد که عدم تقارن اطالعاتی به تناسب افزایش 

بد بنابراین نتیجه گرفتند که رابطه منفی معناداری بین سطح عدم سطح افشای شرکتی، کاهش می یا

 .تقارن اطالعاتی و سطح افشای شرکت ها وجود دارد

( در تحقیقی به بررسی ارتباط بین سیاست های افشای اطالعات 1996النگ والندهلم )  

د شرکت هایی که وعدم تقارن اطالعاتی پرداختند. آنها شواهدی را ارائه کرده اند که نشان می ده

دارای سیاست افشای آگاهی بخش هستند از تحلیل گران پیرو بیشتر، سودهای پیش بینی شده 

صحیح تر، پراکندگی کمتر در پیش بینی های تحلیل گران و نوسان های کمتری در پیش بینی 

عیار های اصالح شده برخوردار می باشند. اگر پراکندگی کمتر میان پیش بینی های تحلیل گران م

معتبری برای تقارن اطالعاتی باشد، آنگاه نتایج حاکی از آن است که سیاست افشای آگاهی بخش 

 .از عدم تقارن اطالعاتی می کاهد

دستكاری فعالیتهای انجام داد و  ( پژوهشی را با عنوان دستكاری اقالم تعهدی و2005ژانگ )  

شیوه هایی است، که مدیران برای  فرض کرد دستكاری فعالیتهای واقعی و اقالم تعهدی تنها

دستكاری استفاده می کنند. آزمونهای تجربی او فرضیاتی را رد کرد که دستكاریهای اقالم تعهدی 

 .و فعالیتهایی واقعی به طور همزمان انجام می شود

در تحقیقی به بررسی ارتباط بین سطح افشای اطالعات واقالم تعهدی غیر  (2011الترادیس )

پرداخت. نتیجه تحقیق آن نشان  2009الی  2002کت های آمریكایی در بازه زمانی عادی در شر

بنابراین  .داد که با افزایش سطح افشای شرکت ها باعث کاهش اقالم تعهدی غیرعادی شده است

نتیجه گرفت که بین سطح افشای اطالعات و اقالم تعهدی غیرعادی رابطه منفی معناداری وجود 

 .دارد
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 حقیقهای ت فرضیه 

 .بین سطح افشای شرکتها و اقالم تعهدی غیرعادی آنها رابطه معناداری وجود دارد - 1فرضیه اصلی

مالیات و اقالم تعهدی غیرعادی  رابطه معناداری  بین سود قبل از کسر  بهره و -1فرضیه فرعی

 .وجود دارد

 .وجود داردبین اهرم شرکت و اقالم تعهدی غیرعادی رابطه معناداری  -2فرضیه فرعی

  .بین اندازه شرکت و اقالم تعهدی غیرعادی رابطه معناداری وجود دارد -3فرضیه فرعی

 بین عدم تقارن اطالعاتی و اقالم تعهدی غیرعادی آنها رابطه معناداری وجود دارد. -2فرضیه اصلی

 

 گیری  جامعه آماری، روش نمونه

 پذیرفته هایهای پیوست شرکترا صورتهای مالی و یاداشت حاضر تحقیق آماری جامعه

 شرکت مطالعه، مورد نمونه تعیین برای دهند. می تهران تشكیل بهادار اوراق بورس در شده

 می شوند که: یاد شده، انتخاب آماری جامعه از هایی

 در بورس اوراق بهادار معامله شده باشد.1391لغایت 1387سهام شرکت از سال  -

 فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.طی سالها مالی یاد شده تغییر  -

گری گذاری، واسطههای سرمایهها و موسسات مالی سرمایه گذاری )شرکتجزء بانک -

 ها(نباشند.ها و لیزینگهای هلدینگ، بانکمالی، شرکت

 سال مالی تمامی  شرکت ها پایان اسفند ماه باشد. -

 باشد. 1387سال پذیرش آنها قبل از سال  -

 د نیاز شرکت در دسترس باشند.اطالعات مور -

 برای انتخاب حجم نمونه آماری مورد نیاز از رابطه ذیل استفاده شده است.
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𝑁 × 𝑍𝑎
2⁄

2 × 𝑝(1 − 𝑝0)

(𝑁 − 1) × 𝜀2 + 𝑍𝑎
2⁄

2 × 𝑝0(1 − 𝑝0)
 

n ،حجم نمونه = N،حجم جامعه آماری = 𝑍a
  ،جدول برای سطح اطمینان مورد نظر z= مقدار 2/2

ϵ خطای قابل قبول در گزینش نمونه است= میزان دقت اختمالی یا دامنه، P 1و  = میزان موفقیت-

P .میزان عدم موفقیت = 

گیرند تا )مقدار آن را معموال این رقم در نظر می 05/0را  𝑝0برای انتخاب حداکثر نمونه  

در نظر گرفته وحجم نمونه را اندازه  25/0را    و ε  05/0را   αبیشترین حجم نمونه حاصل شود( ،

 می نماییم. گیری

 

 ها شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده
این تحقیق از نظر روش تحقیق تجربی بوده و از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از نظر 

-گردآوری داده ها، توصیفی  همبستگی تلقی می شود که در آن از اطالعات واقعی در صورت

های مالی شرکت ها استفاده می شود. در نهایت تحلیل داده ها و آزمون ها به کمک صفحه 

به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند  انجام پذیرفت.  SPSSو نرم افزار  Excelگسترده  

صورت گرفت؛ F و  t)روش اینتر( استفاده شد و معنی دار بودن آنها با استفاده از آماره  متغییره

 واتسون استفاده شده است. -نین برای آزمون خودهمبستگی مدل از آزمون دوربینهمچ
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 بررسی و اندازه گیری متغیرها

  مدل و متغیرهای پژوهش

 در پژوهش حاضر مدل و متغیرهای تحقیق به شرح زیرتعریف می شوند

 مدل تحقیق

DACit = β0+ β1 DP I,t +  β2SBAS I,t +  β3S i.t + β4L I,t + β5 EBITi,t + 

β6Q I,t+ β7 FCFi,t + ε 

  که در آن

β0مقدار ثابت : 

 DAC،غیرعادی بدون در نظر گرفتن  اقالم تعهدی : اقالم تعهدی غیرعادی که برای بررسی

جهت آن یعنی قدر مطلق آن مورد استفاده قرار می گیرد که مبتنی بر مدل جونز است که نحوه 

: نمره افشای شرکت های DP ، تحقیق توضیح داده شده استمحاسبه آن در قسمت متغیرهای 

: سود قبل از کسر  بهره  EBIT، : عدم تقارن اطالعاتی SBAS، مورد نظر در زمان تحقیق

دازه شرکت که در اینجا با : ان S،نسبت بدهی کل به دارایی کل : اهرم مالی، L ، ومالیات شرکت

:کیوی توبین که از  Q، استفاده از معیار ارزش بازار شرکت در ابتدای سال نشان داده خواهد شد

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری محاسبه خواهد شد. که یكی از ابزار های اندازه گیری عملكرد 

  .جریان نقدی آزادFCFو  شرکتها می باشد

 

 متغیرهای تحقیق

ها که توسط سازمان (: برای اندازه گیری کیفیت افشا، نمره افشا شرکتDPکیفیت افشا)

گیری سطح افشا شرکت ها مورد استفاده قرار می برای اندازه ،بورس اوراق بهادار داده می شود

 گیرد.
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گیری ندازه(: در این تحقیق ما از اقالم تعهدی اختیاری برای اDACاقالم تعهدی غیرعادی)

میزان و حدود مدیریت سود استفاده می کنیم. برای محاسبه اقالم تعهدی از مدل توصیفی جونز 

 استفاده می کنیم، که به صورت زیر می باشد:

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑐𝑟𝑢𝑎𝑙𝑠𝑖 𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1∆𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 ,𝑡 + 𝛼2𝑃𝑃𝐸𝑖 ,𝑡 + 𝜀𝑖 ,𝑡 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑐𝑟𝑢𝑎𝑙𝑠  سود قبل از اقالم غیر مترقبه و فعالیت های متوقف شده بعد از کسر گردش =

 وجوه نقد عملیاتی تقسیم بر کل دارایی ها در ابتدای دوره.

∆𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 ,𝑡 تغییرات فروش از سال =t-1  به سالt .تقسیم بر کل دارایی های در ابتدای دوره 

 PPE ،ات در سال ماشین آالت و تجهیز = ناخالص اموالt  تقسیم بر کل دارایی ها در ابتدای

 دوره.

𝛼0 عرض از مبدا  = 

𝜀𝑖 ,𝑡  خطای مجاز  = 

, PPE,∆𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠ابتدا  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑐𝑐𝑟𝑢𝑎𝑙𝑠,  واقعی شرکت را در مدل فوق قرار داده و با استفاده

سپس ضرایب و  کنیم،را به صورت مقطعی برای هر سال شرکت محاسبه می α0وα1وα2از آن 

PPE ,∆𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠  واقعی را در فرمول قرار داده تا𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑐𝑐𝑟𝑢𝑎𝑙𝑠 .برآوردی به دست آید 

سپس با مقایسه اقالم تعهدی واقعی با اقالم تعهدی برآوردی، اقالم تعهدی غیر عادی به صورت 

 مقطعی هر سال شرکت محاسبه شده اند.

 محاسبه جریان نقدی آزاد از معادله زیر استفاده می شود:(:جهت FCFجریان نقدی آزاد)
FCF= INC-TAX-INTEXP-ORDIV -CAPEXP 

 که درآن: 

FCF جریان وجوه نقد آزاد : 

INC  درآمد عملیاتی قبل از کسر استهالك : 



 

 

 

 

 

 

 

 1393ماه  و شهریور ، مرداددوم و سومشماره                     های مدیریت و حسابداری           پژوهش

 

 

 

10 

TAX  مالیات : 

INTEXP  مجموع هزینه بهره بدهی های بلند مدت و کوتاه مدت : 

ORDIV :  سود پرداختی به سهامداران عادی 

CAPEXP مجموع مخارج سرمایه ای سال مالی : 

وحقوق صاحبان  از لگاریتم مجموع بدهیها برای اندازه گیری اندازه شرکت (:Sاندازه شرکت) 

 سهام محاسبه می شود :

  اندازه شرکت  Ln = تعداد سهام ( [ × + ) قیمت سهام  ] ارزش بدهی ها   

بت بدهی یكی از نسبتهای اهرمی می باشد که نشان دهنده درصد وجوهی است که از (: نسLاهرم)

اند. اگر بازده حاصل از آن بیشتر از هزینه بدهی باشد، استفاده از اهرم به طریق بدهیها تامین شده

  :نفع مالكین است باال بودن این نسبت خطر تحمل زیان را نشان می دهد و بلعكس

 کل دارایی ها / کل بدهی ها = اهرم 

QTobin =   نسبتQ توبین ساده 

MVCS  =   ارزش بازار سهام عادی شرکت در پایان سال که از حاصل ضرب تعداد سهام منتشره

 در قیمت بازارسهام در پایان سال محاسبه می شود. 

MVPS  =  ه عبارتی صفراست(ارزش بازار سهام ممتاز شرکت در پایان سال)در ایران نداریم ب 

BVLTD  =  ارزش دفتری بدهی های بلند مدت در پایان سال 

BVSTD  =  ارزش دفتری بدهی کوتاه مدت 

BVA =  ارزش دفتری کل دارییهای شرکت 

 کیفی مفهوم یک تقارن اطالعاتی (: عدمSBASitمعیار ارزیابی عدم تقارن اطالعاتی شرکت ها)

 تا داریم نیاز به مدلی کنیم، بیان ارقام و اعداد قالب در را آن باشیم قادر اینكه برای است،
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 سهام استفاده فروش و خرید پیشنهادی قیمت دامنه از کار این برای کنیم. کمی را آن بتوانیم

پیشنهادی  قیمت دامنه تعیین برای 1986 سال در وکینتاش و چیانگ توسط مدل کنیم. اینمی

 .گرفت اسفاده قرار مورد سهام فروش و خرید

 .باشد می زیر شرح به مذکور مدل

 SBAS
𝑖𝑡

=
(𝐴𝑃 − 𝐵𝑃)

(𝐴𝑃 + 𝐵𝑃)
2

×100 

=SBASکه در این  روز قبل از اعالم سود 21سهام  فروش و خرید پیشنهادی قیمت تفاوت دامنه

 تحقیق معیار عدم تقارن اطالعاتی است.

 =(ASK PRICE) AP بررسی مورد دوره در i شرکت سهام فروش پیشنهادی قیمت میانگین  

=(BID PRICE) BP بررسی مورد دوره در i شرکت خرید پیشنهادی قیمت میانگین 

  
 

 آمار توصیفی

در  .توصیف شاخصهای مرکزی وپراکندگی متغیرهای تحقیق را نشان می دهد 1-4جدول   

بوده که بیشترین عدد این  416/0( دارای میانگین DPمشاهده می شود که متغیر افشا ) 1-4جدول 

است و این به معنای این است که تقریبا به صورت متوسط  05/0است و کمترین آن   76/0متغیر 

درصد از موارد افشای اختیاری توسط شرکت ها افشا می شوند و همچنین نتیجه آمار توصیفی  42

درصد بوده است که نتیجه  76ت های نمونه فقط نشان می دهد که بیشترین مقدار افشا توسط شرک

( و علی محمدپور 1388این تحقیق با تحقیقات انجام شده در زمینه افشای در ایران مانند پارچینی)

است که با توجه به  204/0( همسو است و همچنین انحراف معیار آن برابر با 1390و مدرس)

باالیی برخوردارند. در ارتباط با متغیر اقالم تحقیقات مشابه داده های این تحقیق از پراکندگی 
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به عنوان کمترین  -352/0است و همچنین عدد  125/0( دارای میانگین DACتعهدی اختیاری)

( که جهت سنجش آن از شاخص ارائه شده در SBASمشاهده است. متغیر عدم تقارن اطالعاتی)

 می باشد. 99/62اکثر و حداقل صفر و حد 07/11استفاده شده دارای میانگین  3فصل 

 

 : آمار توصیفی)کلیه اعداد به میلیون ریال است(1-4جدول                               

تعداد  متغیر

 مشاهدات

انحراف  میانگین حداکثر حداقل

 معیار

 واریانس

 035. 18741. 6540. 1.00 01. 505 اهرم مالی

 308. 55463. 5.5611 7.66 4.27 505 اندازه شرکت

 042. 20413. 4190. 0.76 01. 505 نمره افشای شرکت

 851. 92232. 1.7830 8.76 29. 505 توبین کیوی 

 3.5160 592995 6.490- 1865040 1.07- 505 جریان نقدی آزاد

سود قبل از کسب بهره 

 ومالیات شرکت

505 -839611 8115501 1.29E5 683706 4.675E11 

 158. 396883. 12527. 3.848 359.- 505 اقالم تعهدی غیرعادی

11.971 62.99 000. 505 عدم تقارن اطالعاتی

7 

7.47255 55.839 

Valid N (listwise) 505      

 

( در این تحقیق  که از لگاریتم مجموع دارایی ها استفاده شده است Sبرای اندازه شرکت ها)

می باشد که با توجه به  27/4آن  و کمترین 66/7و بیشترین مقدار این متغیر  56/5دارای میانگین 

تحقیقات انجام در کشور شرکت های نمونه این تحقیق تقریبا دارای اندازه متوسط هستند. هم 

 آمار توصیفی سایر متغیرهای تحقیق آورده شده است. 1-4چنین در جدول 
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 آمار استنباطی

 آزمون فرضیه ها:

 زیر استفاده شده است:جهت سنجش فرضیات در این تحقیق از مدل رگرسیون   

DACit = β0+ β1 DP I,t +  β2SBAS I,t +  β3S i.t + β4L I,t + β5 EBITi,t + 

β6Q I,t+ β7 FCFi,t + ε 

 

 فرض استقالل خطاها از یکدیگر

جهت آزمون استقالل خطاها از یكدیگر از آزمون دوربین واتسون استفاده می شود. همانطور  

باشد که  بین می 869/1واتسون به دست آمده  –مشاهده می شود مقدار دوربین  3-4که در جدول

 شود.است بنابراین فرضیه استقالل خطاها پذیرفته می 5/2و5/1
 

 : خالصه مدل3-4جدول                                            

 واتسون -دوربین خطای معیار برآورد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

1 .259
a

 .067 .054 .385984 1.869 

توبین، اهرم  الف: پیش بینی )ثابت(، سود قبل از کسر بهره و مالیات، عدم تقارن اطالعاتی، کیوی

 مالی، نمره کیفیت افشا، اندازه شرکت، جریان نقدی آزاد.

 

 ب: متغیر وابسته: اقالم تعهدی غیرعادی

می باشد 25/0مشاهده می شود که ضریب همبستگی به دست آمده  4-4همانطور که از جدول 

ضریب تعیین که حاکی از همبستگی خوب بین متغیرهای مستقل ومتغیر وابسته می باشد. مقدار 

% تغییر در متغیر وابسته مدل  ناشی 6می باشد.  بنابراین  فقط تقریبا  0/ 067استاندارد به دست آمده  

درصد از تغییر در سطح  6از تغییرات در متغیرهای  مستقل مدل می باشد و به عبارت دیگر فقط 

 اقالم تعهدی غیر عادی  شرکت ها ناشی از متغیرهای مستقل مدل است.
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 بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل ومتغیر وابسته         

 Fجهت آزمون وجود رابطه هم خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون پارامتریک     

همانطور  در این تحقیق استفاده می شود.   ANOVAفیشر استفاده می شود و از تجزیه و تحلیل 

درصد )صفر( بوده است  5کمتر از  Fطح معنی داری آزموندیده می شود س 4-4که در جدول 

بنابراین طبق این جدول فرض وجود رابطه خطی بین متغیر مستقل و وابسته  و وجود رابطه خطی در 

 مدل تحقیق تایید می شود.

 

  :4-4جدول   تجزیه و تحلیل واریانس                                 

 معنی داری F میانگین مربعات درجه آزادی جمع مربعات مدل

000. 5.124 763. 7 5.343 رگرسیون 1
a

 

   149. 497 74.045 باقیمانده

    504 79.388 کل

الف: پیش بینی )ثابت(، سود قبل از کسر بهره و مالیات، عدم تقارن اطالعاتی، 

 کیوی توبین، اهرم مالی، نمره کیفیت افشا، اندازه شرکت، جریان نقدی آزاد.

  

 ب: متغیر وابسته: اقالم تعهدی غیرعادی

 

 بررسی معنی داری ضرایب برآورد شده مدل تحقیق: 

شود که ضریب برآورد شده برای متغیر عدم تقارن اطالعاتی مشاهده می 5-4در جدول    

(SBAS برابر با صفر است که با توجه ستون معنی داری مشاهده می شود که ضریب برآورد شده )

% سطح 5است و این عدد بیشتر از  855/0% معنی دار نیست زیرا معناداری آن 95در سطح اطمینان 
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% 95خطای پذیرفته شده در این تحقیق است. بنابراین وجود هیچگونه رابطه ای در سطح اطمینان 

 غیرعادی شرکت ها تایید می شود. تقارن اطالعاتی واقالم تعهدی بین عدم

 

 : ضرایب متغیرهای مدل5-4جدول                                

 متغیرها
 ضرایب غیر استاندارد

ضرایب 

 T استاندارد شده

معنی 

 داری
 آماره های هم خطی

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

   07. 1.817-  214. 388.- ثابت 

عدم تقارن 

 اطالعاتی
.000 .002 -.008 -.183 .855 .987 

1.104 

 1.032 969. 199. 1.285- 057.- 086. 110.- نمره افشای شرکت

 1.029 972. 235. 1.190 052. 093. 111. اهرم مالی

 292 .1 774. 21. 1.559 077. 035. 055. اندازه شرکت

 1.019 982. 000. 5.681 248. 019. 107. کیوی توبین

 1.452 689. 462. 736. 038. 000. 000. جربان نقدی آزاد

سود قبل از کسب 

 بهره ومالیات
.000 .000 -.029 -.533 .594 .630 

1.586 

 الف: متغیر وابسته: اقالم تعهدی غیرعادی

( برابر با DPافشا )شود که ضریب برآورد شده برای متغیر همچنین در جدول فوق مشاهده می 

است که با توجه ستون معنی داری مشاهده می شود که ضریب برآورد شده در سطح  -111/0

% است( 5است که بیشتر از  199/0)معنی داری این ضریب برابر با  % معنی دار نیست95اطمینان 

شود. ایید نمی% بین افشا و اقالم تعهدی شرکت ها ت95بنابراین رابطه معناداری در سطح اطمینان 

است که با توجه به ستون معناداری مشاهده  111/0ضریب برآورد شده برای اهرم شرکت برابر با 
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ها نشان می دهد که ضریب نیست همچنین تجزیه و تحلیل داده شود که این ضریب معنادارمی

د شده باشد نیز معنادار نیست ولی ضریب برآورمی 055/0برآورد شده برای اندازه شرکت که 

اداری این ضریب بیشتر از چون معن ؛برای سود قبل از بهره و مالیات که صفر است معنادار نیست

ضرایب سایر متغیرهای مدل و معنی داری هر یک نشان داده  5-4همچنین در جدول  % است.5

 شده است.

معناداری ها و اقالم تعهدی غیرعادی آنها رابطه : بین سطح افشای شرکت1فرضیه اصلی

 وجود دارد.

تائید نشده است. زیرا  نتایج این تحقیق نشان می دهد که این فرضیه در جامعه این تحقیق 

در این تحقیق نشان داده   DPضریب برآورد شده در مدل تحقیق برای افشای شرکت ها که با نماد 

 05/0تر از است که بیش 199/0% معنادار نیست )سطح خطای آن95شده است در سطح اطمینان 

ها و اقالم تعهدی غیر است(. این به معنای این است که هیچگونه رابطه معناداری بین افشای شرکت

 عادی ارتباط وجود ندارد و فرضیه اول تحقیق تائید نمی شود. 

: بین سود قبل از کسر  بهره ومالیات و اقالم تعهدی غیرعادی رابطه 1فرضیه فرعی

 معناداری وجود دارد.

( در EBITسود قبل از بهره و مالیات) جه به یافته های تحقیق مشاهده می شود که ضریببا تو

برابربا صفر است تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد  1مدل  تحقیق که جهت سنجش فرضیه فرعی 

درصد بیشتر است. بنابراین این  5است که این مقدار از  594/0( آن برابر با sigکه سطح معناداری )

 تائید نشد . ضریب معنادار نیست و فرضیه دوم تحقیق

 : بین اهرم شرکت و اقالم تعهدی غیرعادی رابطه معناداری وجود دارد.2فرضیه فرعی

( در مدل  تحقیق که جهت Lاهرم ) با توجه به یافته های تحقیق مشاهده می شود که ضریب 

است که سطح معناداری  111/0بربا براتحقیق مورد استفاده قرار می گیرد  2سنجش فرضیه فرعی 
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(sig آن برابر با )درصد است. بنابراین این ضریب معنادار  5است که این مقدار بیشتر از  235/0

 نیست بنابراین این فرضیه تایید نشد.

 : بین اندازه شرکت و اقالم تعهدی غیرعادی رابطه معناداری وجود دارد.3فرضیه فرعی

( در مدل تحقیق که Sاندازه شرکت) یق مشاهده می شود که ضریببا توجه به یافته های تحق 

است که سطح  055/0برابربا تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد  3جهت سنجش فرضیه فرعی 

درصد بیشتر است. بنابراین این ضریب  5است که این مقدار از  12/0( آن برابر با sigمعناداری )

 تایید نشد. 3معنادار نیست بنابراین فرضیه فرعی 

: بین عدم تقارن اطالعاتی و اقالم تعهدی غیرعادی آنها رابطه معناداری 2فرضیه اصلی

 وجود دارد.

( SBASعدم تقارن اطالعاتی) با توجه به یافته های تحقیق مشاهده می شود که ضریب       

معناداری سطح تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد  2در مدل تحقیق که جهت سنجش فرضیه 

(sig آن برابر با )درصد بیشتراست. بنابراین این ضریب معنادار  5است که این مقدار از  855/0

نیست و به معنای این است که رابطه معناداری بین عدم تقارن اطالعاتی و افشای شرکت ها وجود 

 تائید نشد. ندارد. بنابرین فرضیه دوم تحقیق

 

 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق
با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق پیشنهاد می گردد سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان 

ها، نمونه ای غیر الزامی از گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی که دهی شرکتناظر بر گزارش

های که تعداد کنندگان باشد را به شرکتشامل یک سری از اطالعات مورد نیاز استفاده

ها کم است و شرکت تحت کنترل مالكان عمده کمتری می باشد ارائه نماید سهامداران عمده آن

 تا این امر در افزایش سطح افشای آن شرکت ها کمک نماید.
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