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Abstract 
Financial information comparability among peer firms in the same industry 
reflects the similarity and the relatedness of firms’ operating environments 
and financial reporting. The main aim of this study is to investigate the effect 
of financial information comparability on financial reporting timeliness with 
an emphasis on the moderating role of stock price information ambiguity. In 
order to achieve the goal of the research, a sample of 118 companies during 
the period 2011 to 2020 was selected. To test the research hypotheses, the 
generalized least squares linear multiple regression method was used. The 
results show that the financial reporting timeliness increases by enhancing 
financial information comparability and this positive effect is more intense 
for firms with high stock price ambiguity. Efficient investment decisions are 
not possible without timely and comparable information. The comparability 
with improving the timeliness, increases the efficiency of the capital market. 
Also, it can be concluded from the research findings that in the conditions of 
stock price information ambiguity, the role of financial information 
comparability in the information transparency of the company environment 
and timely financial reporting is very important for users. Thus, financial 
information comparability extensively increases the usefulness of accounting 
information for all users, especially in conditions of stock price information 
ambiguity. 
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 یمال گزارشگریموقع بودن بر به یاطلاعات مال سهیمقا تیقابل اثر

 مسها متیق یابهام اطلاعات گربر نقش تعدیل دیتأکبا 

 رانیا ز،یتبر ،یدانشگاه آزاد اسلام ز،یواحد تبر ،یگروه حسابدار اریدانش   یبادآورنهند ونسی

 

 رانیآذرشهر، ا ،یواحد آذرشهر، دانشگاه آزاد اسلام ،یگروه حسابدار اریاستاد  ییقادر بابا
 

 چکیده
 با و داده انعکاس را هاتفاوت و هاشباهتعت در سطح هر شرکت و صناطلاعات مالی  سهیمقا تیقابل زانیم

 تیقابل اثر بررسیپژوهش،  نیا اصلی هدف. است مرتبط هاشرکت یمال گزارشگریو  یاتیعمل هایطمحی

بر نقش  دیتأکبا  یمال گزارشگریموقع بودن به بر ینسب یگذارارزش یتئور یبر مبنا یاطلاعات مال سهیمقا

شرکت  111مشتمل بر  یانمونهبه هدف پژوهش،  یابیدست یسهام است. برا متیق یابهام اطلاعات گرتعدیل

چند  یخط ونیپژوهش از رگرس هایهیآزمون فرض یانتخاب شد و برا 1933تا  1931 یدوره زمان یط

 یمال گزارشگریموقع بودن به بر یمال اطلاعات سهیمقا تیقابل داد؛نشان  جینتا .دیگرد یرگیبهره رهیمتغ

-یم دیسهام، تشد متیق یوجود ابهام اطلاعات طیدر شرامثبت  اثر نیدارد و شدت ا یمثبت و معنادار ریتأث

نیست.  ریپذامکان سهیمقاقابلموقع و گذاری کارا بدون وجود اطلاعات بههای سرمایهاتخاذ تصمیم. شود

 شود.موقع بودن، باعث ارتقا کارایی کل بازار سرمایه میقابلیت مقایسه اطلاعات مالی با بهبود ویژگی به

 تیسهام، نقش قابل متیق یابهام اطلاعات طیدر شراتوان نتیجه گرفت ژوهش میهای پهمچنین از یافته

 کنندگاناستفاده برای موقعبه یمال گزارشگریشرکت و  طیمح یاطلاعات تیدر شفاف یاطلاعات مال سهیمقا

را  یحسابدار تاطلاعا یگسترده سودمند طوربه یمال اطلاعات سهیمقا تیقابل نیبنابرا؛ دارد تیاهم اربسی

 .دهدیم شیافزادر شرایط ابهام اطلاعاتی قیمت سهام  ژهیوبه کنندگاناستفاده یبرا

 بودن موقعبه ،ینسب گذاریارزش یتئور ،یاطلاعات مال سهیمقا تیقابل :هاواژهکلید

   .سهام متیق یابهام اطلاعات ،یمال گزارشگری
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 مقدمه

و چمارچوب مفهمومی  1یممال یحسمابدار یاسمتانداردها نیتمدو ئمتیه (1)در بیانیه شمماره 

؛ قابلیت مقایسه، قابلیمت 2یحسابدار المللینیب یاستانداردها نیتدو ئتیگزارشگری مالی ه

اطلاعمات  سودمندی که هستند کیفی هایفهم بودن ویژگیموقع بودن و قابلبه ،یریتأییدپذ

تهیمه، حسابرسمی،  انزمممدتبما توجمه بمه  .(1933دهند )بابمایی و همکماران، می افزایش را

همای کیفمی پردازش و گزارش اطلاعات مالی، احتمال دارد قابلیت مقایسه یکمی از ویژگمی

(. عملیممات Kothari et al., 2010هممای مممالی باشممد )موقممع بممودن گممزارشاساسممی در بممه

موقمع بمودن گزارشمگری ممالی اسمت و مطمابا ادبیمات حسابرسی یک از عوامل مهم در بمه

ی کممه اطلاعممات مممالی کارانصمماح پممژوهش کیفیممت، دقممت و فرآینممد حسابرسممی در 

همای کیفمی (. برخلماف ویژگمیZhang, 2018کنمد )ی دارند، بهبود پیدا ممیترسهیمقاقابل

و  بینمی کننمدگیمربوط بودن و قابمل اتکماب بمودن کمه همر یمک بمه ترتیم  بمر جنبمه پمیش

کننممد، طبمما تعریمم  هیئممت اسممتانداردهای مممی دیممتأکی اطلاعممات حسممابداری دکننممدگییتأ

های کیفی ارتقماب دهنمده کیفیمت اطلاعمات حسابداری مالی، قابلیت مقایسه یکی از ویژگی

همای مربموط بمه هما و تفماوتسمازد تما شمباهترا قمادر ممی کنندگاناسمتفادهمالی است که 

 را بهتر شناسایی نمایند. های مختل عملکرد مالی شرکت

و  هماشمباهت درك و شناسمایی را در کننمدگاناسمتفاده اطلاعات ممالی مقایسه قابلیت

 کمماهش داده را اطلاعممات پممردازش و و زمممان کسمم  هزینممه کممرده و کمممک همماتفمماوت

(DeFranco et al., 2011 )شمودممی سمرمایه کمارای تخصمی  موجم  و (Chen et al., 

، جمهیدرنت و در دسمترس اطلاعمات کیفیمت توانمد باعمث ارتقمابمقایسمه ممی قابلیت .(2018

 ,.Lang et al؛ Horton et al., 2013) گمران شمودتحلیمل بینیپیش دقت و پوشش افزایش

و زممان دسترسمی بمه  ، کماهش هزینمه(Barth et al., 2013) افزایش نقدشموندگی .(2010

گمران ممالی و حسابرسمان اطلاعات و پردازش آن توسط سهامداران، اعتباردهندگان، تحلیل
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(Sohn, 2016؛Engelberg et al., 2018 و ) محرمانمه  اطلاعمات از اسمتفاده مزایای کاهش

(Brochet et al., 2013از دیگر مزیت ).های قابلیت مقایسه اطلاعات مالی هستند 

ای تجاری یک شرکت بما دو بعمد عواممل خماک شمرکت و عواممل رایمج و هفعالیت

همای مشمابه در هممان عمومی در صنعت درگیر بوده و این عوامل بر خود شرکت و شرکت

(. زممانی کمه عواممل رایمج و عممومی بخمش Gong et al., 2013صمنعت اثرگمذار اسمت )

کننمد، صمنعت را تبیمین ممیهای حاضر در یمک های شرکتها و تفاوتای از تشابهگسترده

ها قابلیت مقایسه بالایی دارنمد. در حالمت کلمی تحلیمل پیمام توان دریافت که این شرکتمی

خاک بمرای اشمخاک کمار بسمیار دشمواری  طوربهاطلاعات و کس  شناخت از هر شرکت 

دهندگان استفاده از اطلاعات خاک هر شمرکت را در گذاران و اعتبارسرمایه جهیدرنتاست. 

(. افمزایش Lipe & Salterio, 2000دهنمد )های خود کاهش ممیها و قضاوتتخاذ تصمیما

همای کسم  اطلاعمات را کماهش داده و اطلاعات مالی، زممان و هزینمه سهیمقا تیقابلسطح 

 دهد.ابهام اطلاعاتی قیمت سهام را تقلیل و قابلیت فهم اطلاعات مالی را افزایش می

آوردن دسمتاوردهای خمارجی نیمز نقمش  بمه دسمتدر قابلیت مقایسمه اطلاعمات ممالی 

ی داشممته و کممارایی اطلاعمماتی را بممرای یممک شممرکت خمماک هنگممام گزارشممگری و پررنگمم

(. Kim et al., 2013 ؛DeFranco et al., 2011کنمد )حسابرسی اطلاعات مالی فمراهم ممی

همایی کمه درك حسابرسان از روند انعکاس معاملات در قال  ارقام حسمابداری در شمرکت

قابلیت مقایسه بالاتری دارد، بهتر است. این آگاهی مضاع  ناشی از قابلیمت  هاآناطلاعات 

 (.Zhang, 2018دهد )موقع را بهبود میمقایسه، توانایی حسابرسان برای ارائه گزارش به

تمر کمردن این انتظار وجود دارد که قابلیت مقایسه با غنمی شدهمطرحطبا مبانی نظری 

موقمع بمودن گزارشمگری ممالی حسابرسی بر به زمانمدتلاعاتی شرکت و کاهش محیط اط

بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی اثمر قابلیمت مقایسمه اطلاعمات ممالی بمر ؛ باشد مؤثر

 گر ابهام اطلاعاتی قیمت سهام است.بر نقش تعدیل دیتأکموقع بودن گزارشگری مالی با به
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 پژوهش نهیشیپ

 بودن گزارشگری مالی موقعبهقابلیت مقایسه اطلاعات مالی بر  ریتأثتبیین 

های موقع بودن نیز یکی از ویژگی( مفاهیم بنیادی حسابداری مالی، به2طبا بیانیه شماره )

های مالی همانند قابلیت مقایسه است که برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی کیفی صورت

معتقدند یکی از  (Givoly & Palmon, 1982)بسیار حیاتی است.  کنندگاناستفادهتوسط 

موقع ارائه گزارش حسابرسی است. به ریتأخموقع بودن گزارشگری مالی بر به مؤثرعوامل 

در انتشار  ریتأخکند. بودن اطلاعات مالی، فرآیند اتخاذ تصمیمات مناس  را تسهیل می

دهد گذاری را افزایش میاطلاعات مالی، نااطمینانی اطلاعاتی در اتخاذ تصمیمات سرمایه

(Kross & Schroeder, 1984؛ Zhang, 2018؛ Bamber et al., 1993.) 

بر همین اساس حسابرسان همواره در طول زمان و با توجه به تغییرات گسترده در 

 ریتأختوانند بر ها میزان توجه خود را نسبت به عواملی که میشرکت وکارکس محیط 

اند. اگر حسابرس در هنگام مراجعه یک مشتری باشند، افزایش داده مؤثر هاآنگزارش 

با مشتری  سهیمقاقابلهای اقتصادی و ساختار مالی مشابه و ی با ویژگیکارصاح جدید، 

 زمانمدتتواند عملیات حسابرسی را در جدید داشته باشد؛ در این صورت بهتر می

سازد قایسه اطلاعات مالی حسابرسان را قادر میریزی و اجرا کند. قابلیت متری برنامهکوتاه

های مالی مختل  بهتر ها و روندهای مشتریان خود را در طول دورهها و تفاوتتا شباهت

ارزیابی کنند. این آگاهی مضاع  ناشی از قابلیت مقایسه، توانایی حسابرسان را برای 

ب داده و کیفیت خدمات موقع نسبت به نتایج عملیات، ارتقاصدور گزارش مناس  و به

دریافتند قابلیت مقایسه اطلاعات  همچنین (. Zhang,2018بخشد )حسابرسی را بهبود می

ارائه گزارش حسابرسان در ارتباط  ریتأخالزحمه حسابرسی و منفی با میزان حا طوربهمالی 

 است.

(Bartov, et al.,2017) ( دریافتند مدیریت سود 1931و هاشمی بهرمان و بنی مهد )

 موقعبهشاخ  معکوسی از کیفیت گزارشگری مالی( اثر منفی و معناداری بر  عنوانبه)

( با استفاده از مدل 1933ی مالی دارد. هاشمی دهچی و همکاران )گزارشگربودن 
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(DeFranco et al., 2011) مربوط بودن، ویژگی بر  یمال اطلاعات سهیمقا تیقابل افتندیدر

 تیقابل تأثیرهستند،  ادیمتخص  ز گذارانهیکه سرما یداشته و زمان یمثبت و معنادار تأثیر

ها . علاوه بر آنابدییم شیافزا یبر مربوط بودن اطلاعات حسابدار یمال اطلاعات سهیمقا

بر  یمال اطلاعات سهیمقا تیقابل تأثیر ت،اس نییپا اطلاعاتی تقارنعدمکه  ی، زماننشان دادند

( با 1111. گل محمدی شورکی و زارع مهرجردی )ابدییم شیمربوط بودن اطلاعات افزا

 بااطلاعات  سهیمقا تیقابلدریافتند  (DeFranco et al., 2011) شدهلیتعداستفاده از الگوی 

 دارد.رابطه منفی  گزارش حسابرس ریتأخی و الزحمه حسابرسحا

 اطلاعات دییتأ و آوریجمع تسهیل فرآیند باعث اطلاعات مالی مقایسه بنابراین قابلیت

ارائه  آن نتیجه که دهدمی کاهش را حسابرس توسط ازیموردن اقدامات ،رونیازاشده و 

رود مطابا مبانی نظری انتظار می رونیازا(. Zhang, 2018است ) موقعبه حسابرسی گزارش

 بودن گزارشگری مالی اثر مثبت داشته باشد.موقع قابلیت مقایسه اطلاعات بر به

موقع شود: قابلیت مقایسه اطلاعات مالی بر بهفرضیه اول پژوهش به این شرح بیان می

 مثبت دارد. ریتأثبودن گزارشگری مالی 

تبیین اثر ابهام اطلاعاتی قیمت سهام بر رابطه بین قابلیت مقایسه اطلاعات 

 بودن گزارشگری مالی موقعبهمالی و 

موقع، باکیفیت و بهبود افشا از ابهام اطلاعاتی و تضادهای تقاضا برای گزارشگری مالی به

(. 1931ناشی شده است )بهبهانی نیا و معصومی،  کنندگاناستفادهنمایندگی میان مدیران و 

بنابراین ؛ دموقع هستنهای مالی خود نیازمند اطلاعات بهگیریگذاران برای تصمیمسرمایه

گذاری اشتباه اوراق بهادار و کاهش تواند منجر به قیمتدر گزارشگری مالی می ریتأخ

گزارشگری افزایش یابد اطلاعات نادرست و  ریتأخ هرچقدرکارایی بازار سرمایه گردد. 

(. ارائه 1931شود )خدادادی و همکاران، ی در بازار سرمایه مطرح میاگستردهشایعات 

های شرکت، ازجمله وظای  مهم مدیران خصوک عملیات و سایر فعالیتاطلاعات در 

حفظ جایگاه و اعتبار خود، انگیزه زیادی برای  منظوربهشود. در این راستا مدیران تلقی می

(. در شرایطی Kim & Zhang, 2011افشاب نکردن اطلاعات و اخبار منفی خواهند داشت )
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گذاران وجود نداشته باشد، مدیران مدیران و سرمایهگونه عدم تقارن اطلاعاتی بین که هیچ

ای ندارند؛ زیرا در چنین وضعیتی هزینه نگهداری و برای افشاب نامتقارن اطلاعات، انگیزه

اما در شرایطی که عدم تقارن اطلاعاتی ؛ عدم افشای اخبار بد بیش از منافع آن خواهد بود

افشاب نکردن اخبار منفی و انباشت آن در گذاران بالا است، هزینه بین مدیران و سرمایه

کنند اخبار داخل شرکت، کمتر از منافع آن خواهد بود؛ بنابراین مدیران انگیزه پیدا می

 & Mouna)(. Kothari et al.,2009منفی را داخل شرکت انباشت کرده و افشاب نکنند )

Anis, 2013)  ی مالی اثر مثبت در گزارشگر ریتأخدریافتند اخبار منفی داخل شرکت بر

 سهام قیمت سقوط ریسک ابهام اطلاعاتی که وجود دریافتند( Hutton, et al.,2009)دارد. 

 عنوانبهنیز از ریسک سقوط قیمت سهام  (Hsieh, et al., 2019)دهد. می افزایش را

 اند.معیاری برای سنجش ابهام اطلاعاتی قیمت سهام استفاده کرده

ها بوده اطلاعات افشاب شده توسط شرکت کنندگاناستفادهیکی از  عنوانبهحسابرسان 

 ,.Kim et alشود )تر میطولانی هاآنو در شرایط وجود ابهام اطلاعاتی فرآیند حسابرسی 

2016 .)(kim, et al., 2016)  با داشتن  کنندگاناستفادهاعتقاد دارند حسابرسان و سایر

های مشابه علاوه بر سایر شرکت سهیمقاقابلعات دسترسی و توان لازم جهت تحلیل اطلا

توانند اطلاعات توانند درك بهتری از عملکرد شرکت داشته باشند، همچنین میاینکه می

های مشابه در مفید و با ارزشی را نیز بر اساس اطلاعات افشاب شده و بررسی عملکرد شرکت

 آورند. به دست موردنظررابطه با شرکت 

(DeFranco et al., 2011)  در کنار ارائه الگوی تجربی برای سنجش قابلیت مقایسه

ها و زمان کس  و پردازش اطلاعات مالی دریافتند، قابلیت مقایسه اطلاعات مالی هزینه

را  کنندگاناستفادهاطلاعات را کاهش داده و کمیت و کیفیت اطلاعات مالی در دسترس 

 با انتظار قیمت سهام مورد سقوط نشان دادند ریسک( kim, et al., 2016)دهد. افزایش می

 هاییمحیط در منفی رابطه این و یابدمی کاهش اطلاعات مالی مقایسه قابلیت افزایش

همچنین . هستند منفی اخبار کردن مخفی دنبال به بیشتر مدیران آن در که است شدیدتر

 اخبار و منفی اخبار افشای به بازار نامتقارن واکنش تواندمی مقایسه قابلیت نشان دادند هاآن
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قیمت سهام  آتی سقوط ریسک میزان کاهش باعث موضوع داده و این کاهش را مثبت

 .شودمی گذارانسرمایه دیدگاه از شرکت

(kim, et al., 2020 )از طریا  اطلاعات مالی سهیمقا تینشان دادند ارتقاب قابل زین

 را هاتوسط شرکت انیسود و ز هیاطلاع انتشارحجم معاملات قبل از بهبود محیط اطلاعاتی، 

 به منجر حسابداری اطلاعات ( دریافتند پیچیدگی1931صالحی و همکاران ) .دهد کاهش

 ارائه در ریتأخ دیگر سوی از. گرددمی حسابرسی فرآیندزمان مدت در ریتأخ افزایش

 .گرددمی اطلاعاتی تقارن عدم افزایش سب  شده حسابرسی مالی هایصورت

 ریسک و مالی اطلاعات مقایسه قابلیت ( نشان دادند بین1931بادآورنهندی و بابایی )

 بالا اطلاعاتی تقارنعدم شرایط در دارد و وجود معناداری و منفی ارتباط سهام قیمت سقوط

سنجش  یبوم ی( ضمن ارائه الگو1933و همکاران ) ییبابا .شودمی ارتباط منفی تشدید

 سهیمقا تیقابل افتندیدر ،ینسب یگذارارزش هیبر اساس نظر یمال یهاصورت سهیمقا تیقابل

داشته و بر  یمنف ریتأث کیستماتیرسیغ سکیو ر یبر عدم تقارن اطلاعات یمال یهاصورت

 مثبت دارد. ریتأث مصاحبان سها یبرا جادشدهیارزش ا

مطابا مبانی نظری پژوهش، سودمندی قابلیت مقایسه اطلاعات مالی برای کلیه 

هایی که با ابهام اطلاعاتی گذاران و حسابرسان در شرکتاعم از سرمایه کنندگاناستفاده

است. در شرایطی که ابهام اطلاعاتی قیمت سهام  پررنگقیمت سهام مواجه هستند بسیار 

 زمانمدتدر شفافیت اطلاعاتی محیط شرکت و کاهش  وجود دارد، نقش قابلیت مقایسه

 کنندگان بسیار اهمیت دارد.موقع برای استفادهفرآیند حسابرسی و گزارشگری مالی به

موقع فرضیه دوم پژوهش بدین شرح است: اثر مثبت قابلیت مقایسه اطلاعات مالی بر به

 شود.ام، تشدید میبودن گزارشگری مالی در شرایط وجود ابهام اطلاعاتی قیمت سه

 روش

 از یشناسازلحاظ روش و بوده کاربردی هایپژوهش جزب نتیجهازلحاظ  حاضر پژوهش

 ارتباط لحاظ به پژوهش این همچنین. باشدمی وقوع از پس - علی همبستگی تحقیقات نوع

 این شدهلیتعد آماری جامعه. باشدمی تجربی شبه تحقیقات نوع از پیرامونی محیط با
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باشد که می تهران بهادار اوراق بورس در شدهرفتهیپذ هایشرکت تمامی شامل پژوهش

 .شرایط زیر را داشته باشند

های یک صنعت در یک زمان معین و . به دلیل شرایط سنجش متغیرها در سطح شرکت1

بوده و تغییر سال مالی  سال هر ماه اسفند پایان به منتهی هاشرکت مالی رعایت یکنواختی، سال

 نداشته باشند.

 باشد. شده پذیرفته تهران بهادار اوراق بورس در 1911 سال از قبل . تا2

 برای ازیموردن اطلاعات و کلیه نداشته فعالیت توق  پژوهش، زمانی قلمرو . طی9

 باشد. دسترس در سنجش متغیرهای پژوهش

 نباشند. بیمه و( بانک و لیزینگ) مالی گریواسطه و گذاریسرمایه هایشرکت . جزب1

 . طی دوره زمانی پژوهش وقفه معاملاتی بیش از شش ماه نداشته باشد.1

 شرکت باشد. 1های حاضر در یک صنعت بیش از . تعداد شرکت7

 پژوهش این شدهلیتعد آماری جامعه در شرکت 111 فوق، تعدیلات اعمال از پس

 جمعاً( 1933 -1931 هایسال) دوره مالی 11 شامل پژوهش زمانی قلمرو. است گرفته قرار

 ,.DeFranco et al)قابلیت مقایسه الگوی  محاسبه برای. باشدمی شرکت -سال 1111

از شروع  قبل پنج دوره اطلاعات ها ازآزمون اضافی برای استحکام یافته عنوانبه (2011

 اتاطلاع و نوین آوردره افزارنرم از هاداده گردآوری گردید. در استفاده دوره پژوهش

 و آرشیو معاملات سازمان بورس اوراق بهادار استفاده کدال شبکه در هاشرکتمنتشرشده 

 های پژوهش با استفاده ازها و محاسبه متغیرها، آزمون فرضیهداده پس از گردآوری. شد

 گردید. انجام (11) نسخه 1ایویوزافزار نرم

 ها و متغیرهای پژوهشمدل

 ،(Zhang,2018)های پژوهش اساس ( بر1) اول پژوهش از مدل برای آزمون فرضیه

(Francis & Wilson, 1988) ،(Hogan & Wilkins, 2008)( ،Fung, et al., 2012 )

 .گردید استفاده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. EViews 



 2742 تابستان | 47شماره | نوزدهم سال | یمال یحسابدار یمطالعات تجرب | 122

 

(1) 

𝑇𝑖𝑚𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡 = 𝐶 + 𝛽1(𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖𝑡) + 𝛽2(𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡) + 𝛽3(𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡)
+ 𝛽4(𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡) + 𝛽5(𝑆𝑔𝑖𝑡) + 𝛽6(𝐿𝑜𝑠𝑠𝑖𝑡)
+ 𝛽7(𝐴𝑏𝑠𝐷𝐴𝑖𝑡) + 𝛽8(𝐼𝑛𝑠𝑜𝑤𝑛𝑖𝑡) + 𝛽9(𝑇𝑒𝑛𝑢𝑟𝑒𝑖𝑡)
+ 𝛽10(𝐴𝑢𝑑𝐶ℎ𝑔𝑖𝑡) + 𝛽11(𝐴𝑢𝑑𝑂𝑖𝑡) + 𝛽12(𝐵𝑖𝑔𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡)
+ 휀𝑖𝑡  

شود که در ( استفاده می2از مدل )( Zhang,2018)برای آزمون فرضیه دوم مطابا پژوهش 

 شود.( می1) گر وارد رابطهتعدیل عنوانبهآن، ابهام اطلاعاتی قیمت سهام 

(2) 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡 = 𝐶 + 𝛽1(𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖𝑡) + 𝛽2(𝑆𝑃𝐼𝐴_𝐷𝑖𝑡)
+ 𝛽3(𝐶𝑜𝑚𝑝 × 𝑆𝑃𝐼𝐴_𝐷𝑖𝑡) + 𝛽𝑛(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖𝑡) + 휀𝑖𝑡  

قابلیت مقایسه  Compموقع بودن گزارشگری مالی؛به Timeliness(؛ 2( و )1های )در رابطه

اندازه شرکت؛  SIZEگر ابهام اطلاعاتی قیمت سهام؛ متغیر تعدیل SPIA_Dاطلاعات مالی؛ 

LEV  اهرم مالی؛ROA ی شرکت؛سودآور SG فروش؛  رشدLoss ده بودن شرکت؛زیان 

AbsDA مطلا اقلام تعهدی اختیاری؛  قدرInsown  درصد مالکیت نهادی؛Tenure  دوره

نوع اظهارنظر  AudO تغییر حسابرس نسبت به دوره مالی قبل؛ AudChgتصدی حسابرس؛ 

تشریح  هرکدامباشند که در ادامه نحوه محاسبه اندازه حسابرس می BigAudحسابرس و 

 شده است.

 

 متغیر مستقل )قابلیت مقایسه اطلاعات مالی(

ه توسط بابایی و ارائه شد برای سنجش قابلیت مقایسه اطلاعات مالی از الگوی مطالعه این در

بابایی و همکاران استفاده گردید.  گذاری نسبی( بر مبنای تئوری ارزش1933همکاران )

گذاری نسبی در مقایسه با سایر الگوهای نشان دادند الگوی مبتنی بر تئوری ارزش (1933)

 تئوری مبنای سنجش قابلیت مقایسه توان تبیین بیشتری در داخل کشور دارد. بر
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 باید سهیمقاقابل های( استدلال کردند که شرکت1933بابایی و همکاران ) گذاریارزش

بهترین نسخه  .کنندمی بهتر تبیین را نسبی ارزشیابی هاینسبت که باشد متغیرهایی از تابعی

(، سنجش قابلیت مقایسه اطلاعات مالی بر اساس نسبت 1933الگوی بابایی و همکاران )

( است. برای محاسبه قابلیت مقایسه مطابا PO/Eقیمت هر سهم بر سود عملیاتی هر سهم )

( PO/Eقیمت بر سود عملیاتی هر سهم ) نسبت کنندهنییتبرگرسیونی  این الگو، ابتدا مدل

های شود. سپس قرینه قدرمطلا باقیمانده( در سطح هر صنعت برازش می9رابطه )به شرح 

 گردد.شاخصی برای سنجش قابلیت مقایسه اطلاعات مالی لحاظ می عنوانبه مدل

(9) 
(
𝑃

𝑂𝐸
)𝑖,𝑡 = 𝐶 + 𝛽1(𝑏𝑖𝑡) + 𝛽2(𝑔𝑖𝑡) + 𝛽3(𝐵𝑖𝑡) + 𝛽4(𝑅𝑂𝐸𝑖𝑡)

+ 𝛽5(𝑄𝑖𝑡) + 𝛽6(𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡) + 𝛽7(𝑅𝑒𝑖𝑡)
+ 𝛽8(𝐴𝑑𝑗𝑝𝑚𝑖𝑡) + 𝛽9(𝐶𝑃𝐼𝑖𝑡) + 휀𝑖𝑡  

( نسبت قیمت هر سهم بر P/OE(؛ )1933( مطابا پژوهش بابایی و همکاران )9) در مدل

( نسبت توزیع سود نقدی از طریا حاصل تقسیم سود نقدی هر bسود عملیاتی هر سهم؛ )

 ( محاسبه شده است.1( رشد شرکت از طریا رابطه )gسهم بر سود هر سهم؛ )

(1) 
𝑔 = (1 −

𝐷𝑃𝑆

𝐸𝑃𝑆
) × 𝑅𝑂𝐸 

( نرخ بازده ROE( سود هر سهم و )EPS( سود تقسیمی هر سهم، )DPS(؛ )1در رابطه )

حقوق صاحبان سهام )نسبت سود خال  به حقوق صاحبان سهام( است. ریسک شرکت 

(B( از طریا ریسک سیستماتیک به شرح رابطه )اندازه1 )(؛1شود. در رابطه )گیری می i 

 باشند.می بازار به شکل ماهیانه کل بازدهدهنده نشان (m) شرکت و سهام بازدهدهنده نشان

(1) 
𝛽𝑖,𝑡 =

𝐶𝑜𝑣𝑖,𝑚

𝛿𝑚
2  
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 دفتری ارزش بر شرکت هایدارایی بازار ارزش ( از طریا نسبتQنسبت کیوتوبین )

ها در کل دارایی ( نیز از طریا لگاریتم طبیعیSizeها در پایان دوره؛ اندازه شرکت )دارایی

( نیز از طریا مدل رشد گوردون مطابا Reپایان دوره مالی؛ هزینه حقوق صاحبان سهام )

 ( محاسبه گردید.1رابطه )

(1) 
𝑅𝑒 =

𝐷𝑃𝑆

𝑃0
+ 𝑔 

 سود حاشیه تفاضل طریا از (Adjpmشرکت بر اساس صنعت ) شدهلیتعدحاشیه سود 

 هر سود حاشیه. شودمی محاسبه صنعت در حاضر هایشرکت سود حاشیه و میانه شرکت

( نیز از CPIنرخ تورم ) .گردید محاسبه فروش بر عملیاتی سود نسبت طریا از نیز شرکت

 آرشیو آماری بانک مرکزی به شکل سالانه استخراج شده است.

 علاوه هاهای آزمون فرضیهاعتبارسنجی یافته و استحکام بررسی برای پژوهش این در

معیاری  عنوانبه (DeFranco et al., 2011) الگوی از (،1933همکاران )الگوی بابایی و  بر

 گیریاندازه برای .قابلیت مقایسه اطلاعات مالی استفاده گردید سنجش جایگزین برای

در ابتدا برای  (DeFranco et al., 2011)بر اساس مدل  jو  iشرکت  دو بین مقایسه قابلیت

های سری زمانی ( با استفاده از داده7رابطه )شرکت مدل رگرسیونی به شرح -هر سال

و  نهندی شود )بادآوربرازش می t)سالانه( برای دوره شش ساله اخیر منتهی به پایان سال 

. در این مدل سود حسابداری نماینده (1931فرد و کاظمی، ؛ نوری1931بابایی، 

 گزارشگری مالی و بازده سهام نماینده رویدادهای اقتصادی است.

(7) 
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖(𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑖,𝑡) + 휀𝑖,𝑡  

بر ارزش بازار سهام  tدر سال  i( سود )زیان( خال  شرکت Earnings(؛ )7در رابطه )

است. ضرای  برآورد  tدر سال  i( بازده سهام شرکت Returnشرکت در ابتدای دوره و )

؛ شرکت، معیاری از عملیات حسابداری آن شرکت است-( برای هر سال7شده از رابطه )

در  �̂�𝑗و  �̂�𝑗و ضرای   iعملیات حسابداری شرکت  دهندهنشان( 1در رابطه ) �̂�𝑖و �̂�𝑖یعنی
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است. شباهت بین عملیات حسابداری دو  j( معرف عملیات حسابداری شرکت 3رابطه )

دهد. شرکت از یک صنعت مشخ ، میزان قابلیت مقایسه بین دو شرکت را نشان می

با  بارکجداگانه ی طوربه i( سود شرکت 3( و )1های )از طریا رابطه هرسال، در رونیازا

دوره زمانی برای  i، اما با بازده شرکت jبا ضرای  شرکت  بارکو ی iضرای  خود شرکت 

 شود. بینی می( پیش7مشابه با دوره زمانی رابطه )

 (1) 
𝐸(𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠)𝑖𝑖,𝑡 = �̂�𝑖 + �̂�𝑖(𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑖,𝑡) 

(3) 𝐸(𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠)𝑖𝑗,𝑡 = �̂�𝑗 + �̂�𝑗(𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑖,𝑡) 

با استفاده از  tو سال  iبرای شرکت  شدهینیبشیپسود  iitE(Earnings)(؛ 3( و )1در رابطه )

با استفاده از  tو سال  iبرای شرکت  شدهینیبشیپسود  ijtE(Earnings)و  iضرای  شرکت 

باشد  ترکوچکهای بین این دو جزب قدر مطلا اختلاف هرچقدراست.  jضرای  شرکت 

مقایسه بین دو  قابلیت تیدرنهاقابلیت مقایسه بالاتر بین دو شرکت مشابه است.  دهندهنشان

 است. شدهمحاسبه( به شرح زیر 11از طریا رابطه ) tدر سال  jو  iشرکت 

(11) 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖𝑗𝑡 = −
1

6
×∑|𝐸(𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠)𝑖𝑖,𝑡 − 𝐸(𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠)𝑖𝑗,𝑡|

𝑡

𝑡−5

 

است.  jو  iقابلیت مقایسه بالاتر بین دو شرکت  دهندهنشان ij,tCompمقدار بیشتر برای 

-قابلیت مقایسه برای هر سال ijtCompهای با استفاده از میانگین تمامی ترکی  تیدرنها

 شرکت محاسبه شد.

 موقع بودن گزارشگری مالی(متغیر وابسته )به

 (.Zhang,2018گردد )موقع بودن گزارشگری مالی از طریا رابطه زیر سنجش میبه

(11) 
𝑇𝑖𝑚𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡 = 1 − 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦𝑖,𝑡 

از تاریخ پایان سال مالی تا تاریخ  شدهیسپر؛ نسبت تعداد روزهای Delay( 11در رابطه )

 ( است.911گزارش حسابرسی بر تعداد روزهای کل سال )
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 گر )ابهام اطلاعاتی قیمت سهام(متغیر تعدیل

مطابا پژوهش هسیه و  ابهام اطلاعاتی قیمت سهام گیریاندازهمنظور به حاضر پژوهش در

بر اساس مطالعه . گردید استفاده سهام قیمت سقوط ریسک معیار ( از2113همکاران )

(Hutton, et al.,2009 )ای است که طی آن بازده دوره سقوط در یک سال مالی، دوره

انحراف معیار کمتر از میانگین بازده ماهانه خاک آن باشد. اساس  2/9ماهانه خاک شرکت 

ی قرار دارد که با فرض نرمال بودن توزیع بازده ماهانه خاک این تعری  بر این مفهوم آمار

 2/9انحراف معیار و میانگین منهای  2/9 علاوهبههایی که در فاصله میانگین شرکت، نوسان

های خارج از شوند و نوسانهای عادی محسوب مینوسان ازجملهانحراف معیار قرار دارند 

شود. با توجه به اینکه سقوط قیمت سهام یک میاین محدوده، جزب موارد غیرعادی قلمداد 

مرز بین نوسانات عادی و غیرعادی مطرح است.  عنوانبه 2/9نوسان غیرعادی است، عدد 

، ریسک سقوط قیمت سهام، متغیری مجازی است که (Hutton, et al.,2009)طبا مدل 

ر یک و در اگر شرکت طی سال مالی حداقل یک دوره سقوط را تجربه کرده باشد، مقدا

شود. بازده ماهانه خاک شرکت با استفاده از رابطه غیر این صورت مقدار صفر لحاظ می

 شود.( محاسبه می12)

(12) 
𝑊𝑗,𝜃 = 𝐿𝑛(1 + 휀𝑗,𝜃) 

(؛ 12در رابطه )
,jW  بازده ماهانه خاک شرکتj  در ماه  طی سال مالی و

 ,j
بازده 

 آید.می به دست (19بوده و از پسماند مدل رگرسیونی ) در ماه  jباقیمانده سهام شرکت 

(19) 𝑟𝑗,𝜃 = 𝛽0 + 𝛽1(𝑟𝑚,𝜃−2) + 𝛽2(𝑟𝑚,𝜃−1) + 𝛽3(𝑟𝑚,𝜃) + 𝛽4(𝑟𝑚,𝜃+1)

+ 𝛽5(𝑟𝑚,𝜃+2) + 휀𝑖,𝜃 

 𝜃بازده بازار در ماه  𝑟𝑚,𝜃طی سال مالی؛  𝜃در ماه  jبازده سهام شرکت  𝑟𝑗,𝜃(؛19در رابطه )

است. برای محاسبه بازده ماهانه بازار از نرخ رشد شاخ  قیمت و بازده نقدی در هر ماه 

های ( با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و شیوه داده19استفاده شده است. رابطه )

 (.1931های مدل استخراج شده است )بادآورنهندی، بابایی، ترکیبی برازش و باقیمانده
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 متغیرهای کنترلی

 ,.Whisenant et al؛ Zhang, 2018های قبلی نظیر )در این پژوهش به پیروی از پژوهش

( 1931صالحی و همکاران، و )(  Givoly & Palmon, 1982؛Fung et al., 2012؛2003

 شده است. متغیرهای کنترلی در نظر گرفته عنوانبهمتغیرهای زیر 

ها در پایان دوره مالی محاسبه اندازه شرکت از طریا لگاریتم طبیعی کل دارایی -1

تری داشته و تعداد های مالی گسترده و پیچیدههای بزرگ چرخهگردید. شرکت

های وابسته زیادی دارند و این انتظار وجود دارد که عملیات حسابداری و شرکت

همراه باشد )صالحی و همکاران،  ریتأخو گزارشگری مالی با  طولانی هاآنحسابرسی مالی 

1931.) 

ها محاسبه شده دار بر کل داراییهای بهرهاهرم مالی نیز از طریا نسبت بدهی -2

دهد و این موضوع میزان تلاش بالا، ریسک حسابرسی را افزایش می ی اهرمریکارگبهاست. 

کنند هایی که از اهرم بالا استفاده میدر شرکت رونیازادهد. حسابرسان را افزایش می

 (.Zhang, 2018باشد )بیشتری همراه می ریتأخفرآیند حسابرسی طولانی و گزارشگری با 

ها سنجش بر مجموع دارایی ی شرکت از طریا نسبت سود خال سودآور -9

 گردید.

رشد فروش از طریا نرخ رشد فروش سال جاری نسبت به سال قبل سنجش  -1

ها شرکت سودآوری و تداوم رشد آن،با  افتندیدر (Ismail & Chandler, 2004) گردید.

 دارند. تریموقعبهگزارشگری 

در هر یک از  زیان ده بودن شرکت نیز یک متغیر مجازی است؛ چنانچه شرکت -1

زیان گزارش نماید، عدد یک و در غیر این صورت صفر لحاظ  موردمطالعههای سال

ی شرکت یک خبر بد در مورد عملکرد سالانه عنوانبهتواند شود. گزارش زیان میمی

ها تمایل دارند گزارشگری مالی با شرکت گونهنیامدیران  رونیازاقرار گیرد.  موردتوجه

 (.Zhang, 2018نجام شود )بیشتری ا ریتأخ
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گیری اندازه (Kothari, 2005)قدرمطلا اقلام تعهدی اختیاری از طریا مدل  -1

 شود.می

(11) 𝑇𝐴𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1∆𝑅𝑒𝑣𝑖,𝑡 + 𝛼2𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡 + 𝛼3𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 휀𝑖,𝑡 

اموال،  PPEتغییرات در فروش،  ΔREVتعهدی،  اقلام کل TA(؛ 11در رابطه )

( از طریا 2111و تجهیزات است. متغیرهای الگوی کوتاری و همکاران ) آلاتنیماش

( i,tεشود. قدر مطلا باقیمانده رگرسیون )ها در ابتدای دوره مقیاس زدایی میمجموع دارایی

 (Lee & Son, 2009)و  (Chai & Tung, 2002)اقلام تعهدی اختیاری است.  عنوانبه

گزارش اطلاعات مالی ارتباط مثبت وجود  ریتأخری و دریافتند بین سطح اقلام تعهدی اختیا

 دارد.

درصد سهامداران نهادی از طریا مجموع درصد مالکیت سهامداران نهادی  -7

، هر شخ  حقیقی یا حقوقی بهادار اوراق قانون (1) ماده (27) بند شود. مطاباسنجش می

میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست  1درصد و یا بیش از  1که بیش از 

و  فخاری) شوندمی نهادی محسوب گذارانسرمایه گروهکند، جزو نگهداری انتشار را 

ی سازوکارهادر مبانی نظری حاکمیت شرکتی، سهامداران نهادی یکی از  (.1913 ،یطاهر

با مشارکت نظارتی خود نقش اساسی  رونیازاو  شوندیمنظارت بر شرکت شناخته  مؤثر

 (.1931موقع اطلاعات خواهند داشت )خدادادی و همکاران، در افشاب به

 شرکت حسابرسی مسئولیت دوره تصدی حسابرس یک متغیر مجازی بوده و اگر -1

 عدد این صورت غیر در و یک عدد باشد موسسه یک عهده بر متوالی سال سه از بیش

 حسابرس نسبت به دوره قبل، رییتغعدمبا افزایش دوره تصدی و  .شودمی لحاظ صفر

و  حسابرسی کیفیت افزایش موج  و رفته بالاتر واحد مورد رسیدگی از حسابرس شناخت

 .(1931و بهارمقدم و همکاران،   Zhang, 2018) شد موقع بودن گزارشگری مالی خواهدبه

چنانچه  هرسالتغییر حسابرس نیز یک متغیر مجازی بوده بدین ترتی  در  -3

حسابرس شرکت نسبت به سال قبل تغییر کند مقدار یک و در غیر این صورت صفر لحاظ 

 شود.می
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نوع اظهارنظر حسابرس یک متغیر مجازی است. اگر حسابرس در هر یک از  -11

های مالی سالانه شرکت ارائه کند، عدد ی نظر مقبول نسبت به صورتموردبررسهای سال

معتقدند  (Givoly & Palmon, 1982) شود.یک و در غیر این صورت صفر لحاظ می

 شود.در گزارشگری مالی می ریتأخیک خبر منفی باعث  عنوانبهاظهارنظر غیرمقبول 

اندازه حسابرس یک متغیر مجازی بوده و چنانچه مسئولیت حسابرسی شرکت  -11

ی بر عهده سازمان حسابرسی یا چهار موسسه حسابرسی بزرگ موردبررسهای سال در طول

حسابرسی مقدار صفر  مؤسساتباشد مقدار یک و برای سایر  هرسالبه لحاظ درآمد در 

ی از مندبهره واسطهبه تربزرگمعتقدند حسابرسان ( Fung, et al., 2012)شود. لحاظ می

 تری دارند.موقعو با تجربه، گزارشگری به نیروی انسانی متخص 

 هایافته

 آمار توصیفی

 .است شده ارائه (2و ) (1) جداول در پژوهش متغیرهای توصیفی تحلیل از حاصل نتایج

 متغیرهای کمی تحلیل توصیفی .1جدول 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانه میانگین نام متغیر

 319/1 191/1 171/1 711/1 732/1 ی مالیگزارشگرموقع بودن به

 قابلیت مقایسه

 (1933الگوی بابایی و همکاران )
112/9- 112/9- 111/1 112/1- 1121/1- 

 قابلیت مقایسه

 (2111فرانکو و همکاران )الگوی دی
121/1- 111/1- 199/1 219/1- 1111/1- 

 111/13 191/11 121/1 711/19 119/19 اندازه شرکت

 311/1 111/1 111/1 221/1 211/1 اهرم مالی

 122/1 -737/1 191/1 111/1 133/1 سودآوری شرکت

 111/9 /111-791/1 111/1 191/1 131/1 نسبت رشد فروش

 121/1 1111/1 111/1 111/1 113/1 قدرمطلا اقلام تعهدی اختیاری

 331/1 111/1 177/1 121/1 719/1 درصد مالکیت نهادی
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موقع بودن گزارشگری دهد متوسط نسبت بهکمی نشان میهای تحلیل توصیفی متغیرهای یافته

موقع بودن گزارشگری مالی نیز به ترتی  است. حداقل و حداکثر نسبت به 732/1مالی برابر با 

 (1933الگوی بابایی و همکاران )بر اساس  سهیمقا تیقابل نیانگیماست.  319/1و  191/1برابر با 

متوسط اهرم  است. -121/1و  -112/9برابر با   یترت به (DeFranco et al., 2011) الگویو 

ی و سودآوراست. میانگین  211/1های مورد مطالعه برابر با مالی بکار گرفته شده توسط شرکت

 9/71است. میانگین درصد مالکیت نهادی برابر با  131/1و  133/1رشد فروش به ترتی  برابر با 

 است. 113/1اختیاری نیز برابر با  درصد بوده و متوسط قدر مطلا اقلام تعهدی

-درصد از سال 13دهد معادل پژوهش نیز نشان میتوزیع فراوانی متغیرهای کیفی 

درصد از  19اند و معادل ، ابهام اطلاعاتی قیمت سهام داشتهموردمطالعههای شرکت

شرکت -سال 111اند. مسئولیت حسابرسی مشاهدات در سال مدنظر زیان گزارش نموده

حسابرسی بزرگ قرار داشته است.  مؤسساتدرصد از مشاهدات نیز بر عهده  91معادل 

و  افتهیرییتغها، حسابرس شرکت نسبت به سال قبل شرکت-درصد از سال 21همچنین در 

 های مالیهای نمونه نیز نوع اظهارنظر حسابرس نسبت به صورتدرصد از شرکت 17در 

درصد از مشاهدات نیز دوره تصدی حسابرس بیش از سه سال مشاهده  11مقبول است. در 

 گردید.

 فراوانی متغیرهای کیفیتحلیل  .9جدول 

 درصد فراوانی مبنای سنجش نام متغیر

 ابهام اطلاعاتی قیمت سهام
 %13 221 (1شرکت با ابهام اطلاعاتی قیمت سهام )

 %11 311 (1سهام )قیمت شرکت فاقد ابهام اطلاعاتی

 زیان ده بودن شرکت
 %19 119 (1های زیان ده )شرکت

 %17 1127 (1های سود ده )شرکت

 تغییر حسابرس
 %21 211 (1) افتهیرییتغحسابرس 

 %71 137 (1) افتهیرنییتغحسابرس 

 اندازه حسابرس
 %91 111 (1استفاده از حسابرس بزرگ )

 %11 773 (1استفاده از سایر حسابرسان )

 نوع اظهارنظر حسابرس
 %17 111 (1اظهارنظر مقبول )

 %19 121 (1اظهارنظر غیرمقبول )
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 دوره تصدی حسابرس
 %11 172 (1دوره تصدی بیش از سه سال )

 %11 711 (1دوره تصدی کمتر از سه سال )

 های پژوهشآزمون فرضیه

( 9( در جدول )1اول: نتایج آزمون فرضیه اول با استفاده از مدل رگرسیونی ) آزمون فرضیه

 های الگویی دادهریکارگبههای مربوط به آزمون فرضیه اول با ارائه شده است. یافته

(DeFranco et al., 2011) های آزمون در کنار جهت بررسی اعتبار و استحکام یافته

 ونیرگرس کیمفروضات کلاس یمربوط به بررس یاهونآزم های اصلی ارائه گردید.یافته

 شده است.و ارائه استخراج  یمدل به لحاظ آمار نیانجام و بهتر

( در هر دو Fفیشر ) آماره یداریسطح معن اول،ی با توجه به نتایج آزمون فرضیه

درصد(  1) رشیکمتر از سطح خطای موردپذرویکرد سنجش قابلیت مقایسه اطلاعات مالی 

 داریمعنیبودن سطح  پاییناست. با توجه به  به شکل خطی معناداربوده و مدل رگرسیونی 

قابلیت دهد ، نتایج آزمون نشان می(1بتا  برای ضری  رشیاز سطح خطای موردپذ t آماره

 ریتأثموقع بودن گزارشگری مالی مقایسه اطلاعات مالی )در هر دو الگوی سنجش( بر به

دهد متغیرهای . همچنین نتایج پژوهش نشان میداری داردلحاظ آماری معنی مثبت و به

اندازه شرکت، اهرم مالی، زیان ده بودن، قدرمطلا اقلام تعهدی اختیاری، تغییر کنترلی 

منفی و معناداری داشته  ریتأثموقع بودن گزارشگری مالی حسابرس و اندازه حسابرس بر به

و متغیرهای سودآوری، درصد مالکیت نهادی و دوره تصدی و نوع اظهارنظر حسابرس 

موقع بودن گزارشگری مالی دارند. ضری  تعیین دو )مقبول( نیز اثر مثبت و معناداری بر به

 است. 111/1و  131/1الگو به ترتی  برابر با 

 آزمون فرضیه اول. نتایج 3 جدول

 ینیبشیپ تغیرنماد م
 الگوی بابایی و همکاران

COMP(P/OE) 
 الگوی دی فرانکو و همکاران

COMP(DKV) 
Coeff t Prob. Coeff t Prob. 

(COMP )1 β + 113/1 131/2 119/1 111/1 271/2 121/1 

(SIZE) 2 β - 111/1- 121/9- 111/1 112/1- 111/9- 111/1 

(LEV) 9 β - 171/1- 711/2- 112/1 119/1- 111/2- 111/1 
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 ینیبشیپ تغیرنماد م
 الگوی بابایی و همکاران

COMP(P/OE) 
 الگوی دی فرانکو و همکاران

COMP(DKV) 
Coeff t Prob. Coeff t Prob. 

(ROA) 1 β + 911/1 717/2 111/1 219/1 111/2 111/1 

(SG) 1 β + 111/1 111/1 331/1 1113/1 117/1 311/1 

(Loss) 1 β - 179/1- 111/2- 111/1 172/1- 971/2- 117/1 

(AbsDA )7 β - 119/1- 191/2- 111/1 111/1- 199/2- 112/1 

(Insown )1 β + 112/1 212/2 121/1 112/1 221/2 121/1 

(Tenure )3 β + 197/1 331/1 117/1 191/1 113/2 191/1 

(AudChg )11 β - 121/1- 211/2- 127/1 121/1- 297/2- 129/1 

(AudO )11 β + 171/1 711/9 111/1 171/1 731/9 111/1 

(Big Aud )12 β + 111/1- 991/9- 111/1 111/1- 923/9- 111/1 

C 712/9 111/11 111/1 713/9 777/11 111/1 

 211/13 **(111/1) 127/13 **(111/1) (Probلیمر ) Fآماره 

 177/91 **(113/1) 111/93 **(111/1) (Probآماره هاسمن )

 F (Prob) 211/21 **(111/1) 113/29 **(111/1)آماره 

 111/1 119/1 دوربین واتسون
2R  2وR 119/1و  117/1 111/1و  137/1 شدهلیتعد 

 پنل اثرات ثابت پنل اثرات ثابت نوع اجرای رگرسیون

گیری قابلیت مقایسه از طریا دوم: فرضیه دوم با استفاده از دو الگوی اندازه آزمون فرضیه

 ( ارائه شده است.1( مورد آزمون قرار گرفت و نتایج در جدول )2) یونیرگرسمدل 

 آزمون فرضیه دوم. نتایج 7 جدول

 ینیبشیپ متغیرنماد 
 الگوی بابایی و همکاران

COMP(P/OE) 
 الگوی دی فرانکو و همکاران

COMP(DKV) 
Coeff t Prob. Coeff t Prob. 

(COMP )1 β + 111/1 111/2 112/1 117/1 211/2 123/1 

(SPIA_D) 2 β - 112/1- 111/1- 391/1 111/1- 211/1- 711/1 

(CompₓSPIA_ D) 9 β + 971/1 971/2 111/1 911/1 132/2 121/1 

(SIZE) 1 β - 119/1- 111/9- 111/1 112/1- 977/9- 111/1 

(LEV) 1 β - 111/1- 792/2- 111/1 111/1- 711/2- 119/1 
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 ینیبشیپ متغیرنماد 
 الگوی بابایی و همکاران

COMP(P/OE) 
 الگوی دی فرانکو و همکاران

COMP(DKV) 
Coeff t Prob. Coeff t Prob. 

(ROA) 1 β + 211/1 717/2 117/1 211/1 791/2 111/1 

(SaleG) 7 β + 111/1 113/1 311/1 111/1 111/1 311/1 

(Loss) 1 β - 171/1- 113/2- 113/1 171/1- 711/2- 117/1 

(AbsDA )3 β - 111/1- 173/2- 192/1 111/1- 219/2- 122/1 

(Insown )11 β + 112/1 232/2 122/1 112/1 271/2 129/1 

(Tenure )11 β + 193/1 119/2 111/1 191/1 127/2 111/1 

(AudChg )12 β - 111/1- 111/2- 119/1 112/1- 117/2- 119/1 

(AudO )19 β + 171/1 171/9 111/1 177/1 712/9 111/1 

(Big Aud )11 β + 111/1- 921/9- 111/1 119/1- 911/9- 111/1 

C 711/9 117/11 111/1 777/9 717/11 111/1 

 (111/1)** 191/11 (111/1)** 111/11 لیمر )سطح معناداری( Fآماره 

 (119/1)** 111/92 (111/1)** 112/91 آماره هاسمن )سطح معناداری

 (111/1)** 113/29 (111/1)** 111/29 )سطح معناداری( Fآماره 

 113/1 111/1 دوربین واتسون
2R  2وR 111/1 و 113/1 111/1 و 139/1 شدهلیتعد 

 پنل اثرات ثابت پنل اثرات ثابت نوع اجرای رگرسیون

( در هر دو الگوی Fفیشر ) داری آمارها، سطح معندومی با توجه به نتایج آزمون فرضیه

درصد( بوده و  1) رشیکمتر از سطح خطای موردپذسنجش قابلیت مقایسه اطلاعات مالی 

 tآماره  معناداریبودن سطح  پاییندار است. با توجه به معنیبه شکل خطی مدل رگرسیونی 

گیری قابلیت در هر دو الگوی اندازه( 9بتا  برای ضری  رشیاز سطح خطای موردپذ

اثر مثبت قابلیت مقایسه اطلاعات مالی بر دهد ، نتایج آزمون نشان میمقایسه اطلاعات مالی

 صورتبهموقع بودن گزارشگری مالی در شرایط وجود ابهام اطلاعاتی قیمت سهام به

 است. 117/1و  131/1شود. ضری  تعیین دو مدل نیز به ترتی  برابر با معناداری تشدید می

 گیریبحث و نتیجه
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موقع بودن گزارشگری مالی در این پژوهش اثر قابلیت مقایسه اطلاعات مالی بر به

متغیر  عنوانبهشرایط ابهام اطلاعاتی قیمت سهام  ریتأثی قرار گرفت. همچنین موردبررس

موقع بودن گزارشگری مالی نیز گر بر رابطه بین قابلیت مقایسه اطلاعات مالی و بهتعدیل

دهد قابلیت مقایسه ی نشان میطورکلبههای این پژوهش ت. یافتهمورد آزمون قرار گرف

تر شدن فرآیند تهیه و اطلاعات مالی از طریا بهبود فضای اطلاعاتی شرکت باعث کوتاه

 دهد.موقع بودن گزارشگری مالی را ارتقاب میهای مالی شده و بهرسیدگی صورت

قایسه اطلاعات مالی از یک طبا مبانی نظری پژوهش ارتقاب ویژگی کیفی قابلیت م

ها سو باعث تسهیل دسترسی حسابرسان به برخی اطلاعات افشاب نشده توسط مدیران شرکت

شده و از سویی دیگر موج  کاهش انگیزه مخفی نمودن اطلاعات توسط مدیریت 

های تجربی این پژوهش نیز مطابا مبانی نظری بوده و نشان شود. یافتهمی کارانصاح 

موقع بودن گزارش ارتقاب ویژگی کیفی قابلیت مقایسه در اطلاعات مالی میزان به دهد بامی

 یابد.معناداری افزایش می طوربهگری مالی 

دهد اثر مثبت قابلیت مقایسه اطلاعات دوم پژوهش نیز نشان می نتایج آزمون فرضیه

یمت سهام تشدید موقع بودن گزارشگری مالی در شرایط وجود ابهام اطلاعاتی قمالی بر به

شود. طبا مبانی نظری پژوهش در شرایط وجود ابهام اطلاعاتی در قیمت سهام عدم می

توان استدلال نمود ارتقاب ویژگی کیفی قابلیت می جهیدرنتباشد. تقارن اطلاعاتی بالا می

کنندگان از اطلاعات استفاده و مدیران بین اطلاعاتی تقارن های مالی عدممقایسه در صورت

شرکت را بسیار  داخل در آن انباشت اطلاعات و عدم افشاب و هزینه را کاهش داده مالی

، انگیزه مدیران در راستای انباشت اطلاعات منفی در داخل جهیدرنتدهد و افزایش می

و از این طریا باعث تسهیل در دسترسی به اطلاعات توسط حسابرسان  افتهیکاهششرکت 

شود. بهبود قابلیت مقایسه اطلاعات مالی فرآیند تهیه و رسیدگی می کنندگاناستفادهو سایر 

-هایی که در شرایط ابهام اطلاعاتی قیمت سهام هستند، کوتاهاطلاعات مالی را برای شرکت

های این پژوهش شود. یافتهموقع بودن گزارشگری مالی میتر کرده و از این طریا باعث به

 ,.DeFranco et al)ی الگوی سنجش ریکارگبهها با تههای مربوط به استحکام یافدر آزمون

 شده است. دییتأنیز  (2011



 122 |   ییباباو ی بادآورنهند...؛  گزارشگری بودن موقعبر به یاطلاعات مال سهیمقا تیاثر قابل

 

های مستقیم و غیرمستقیم همسو با نتایج پژوهش طوربهنتایج این پژوهش 

(DeFranco et al., 2011) ،(kim, et al., 2013)، (kim, et al., 2016)، 

(Zhang,2018)( 1931، هاشمی بهرمان و بنی مهد ،)(Bartov, et al.,2017) ،(Mouna & 

Anis, 2013 )( می1931و بادآورنهندی و بابایی ).باشد 

گران از ویژگی کیفی قابلیت مقایسه اطلاعات این مطالعه در گسترش درك پژوهش

ی نتایج این پژوهش سودمندی قابلیت مقایسه اطلاعات مالی طورکلبهمالی اهمیت دارد. 

سازد. و تهیه و تاییدکنندگان اطلاعات مالی نمایان می کنندگاناستفادهبرای طی  وسعی از 

توان دریافت ویژگی کیفی قابلیت مقایسه اطلاعات مالی برای های پژوهش میاز یافته

موقع بودن و برای تهیه و تأییدکنندگان اطلاعات مالی نیز اطلاعات مالی به کنندگاناستفاده

 اطلاعات مالی را در پی داشته باشد. فرآیند تهیه و رسیدگی زمانمدتکاهش 

شود در تصمیمات گذاران پیشنهاد میبه سرمایه آمدهدستبهدر راستای نتایج 

موقع بودن گزارشگری مثبت قابلیت مقایسه اطلاعات مالی بر به ریتأثگذاری خود به سرمایه

مقررات )همچون سازمان بورس و اوراق  کنندگاننیتدومالی توجه کنند. همچنین به 

های خود به ارتقاب سطح گذاریشود در سیاستبهادار و سازمان حسابرسی( پیشنهاد می

تر شدن فرآیند تهیه و های مالی که یکی از عوامل مهم در کوتاهقابلیت مقایسه در صورت

ن بورس و اوراق باشد، اهتمام جدی داشته باشند. به سازماهای مالی میحسابرسی صورت

شود امتیاز قابلیت مقایسه گذاران نیز توصیه میبهادار در راستای حفاظت از حقوق سرمایه

 های زمانی منظم محاسبه و افشاب کند.را در دوره

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.

 سپاسگزاری
شدن  تریارزنده باعث غن یشنهادهایارجمند که با دقت نظر و ارائه پ دیاز داوران و اسات
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 منابع
 تیسنجش قابل ی(. الگو1933نادر. ) ،ییرضا و ونسی ،یبادآور نهند ،پاك مرام، عسگر ،قادر ،ییبابا

و  یحسابدار یهایبررس. ینسب یگذارارزش یبر اساس تئور یمال یهاصورت سهیمقا
 .111-111(، 1)27 ،یحسابرس

 سقوط ریسک و مالی هایصورت مقایسه قابلیت ارتباط .(1931) بابایی، قادر. یونس و نهندی، بادآور

 ،های کاربردی در گزارشگری مالیپژوهش اطلاعاتی. تقارن عدم نقش بر دیتأک با سهام قیمت

1(1،) 179-211. 

اثر (. 1931بهارمقدم، مهدی، جوکار، حسین، شمس الدینی، کاظم و حمزه نژاد، سجاد. )

 ییو کارا یاطلاعات حسابدار تیفیک نیب ۀبر رابط یحسابرس تیفیک یکنندگلیتعد

 .231-271 (،1)3، های تجربی حسابداریپژوهشی. گذارهیسرما

 تقارن عدم کاهش در حسابرسی کیفیت (. نقش1931معصومی، جواد. ) سادات و نیا، پریسا بهبهانی

 .111-39(، 1)9، دانش حسابداری مالیاطلاعاتی. 

موقع بر به یشرکت یراهبر یارهایمع ری(. تأث1931سجاد. ) ی،سیو و جواد ،کار کین ی،ول ی،خداداد

 .12-11 ،(12)19 ،یمال یحسابدار یمطالعات تجرب. یمال یگزارشگر یبودن افشا
 اطلاعات پیچیدگی ریتأث (. بررسی1931، حسین. )مکانجنت بزرگمهریان، شاهرخ و کرم، صالحی، اله

 بر دیتأک با اطلاعاتی تقارن عدم و شده حسابرسی مالی هایصورت ارائه ریتأخ بر حسابداری

 .111-17(، 9)1، دانش حسابداری مالیحسابرسی.  کیفیت نقش

 یاطلاعات حسابدار سهیمقا تی(. قابل1111) ابوالفضل. ی،زارع مهرجرد ی ومجتب ی،شورک یگل محمد

 .191-119 ،(71)11 ،یمال یحسابدار یمطالعات تجرب. یو تلاش حسابرس
سقوط مورد  سکیو ر یمال یهاصورت سهیمقا تی(. رابطه قابل1931ژاله. ) ،یکاظم و دالهیفرد،  ینور

 .117-121 ،(11)11 ،یو حسابرس یحسابدار قاتیتحقسهام.  متیظار قانت
. یموقع بودن اطلاعات حسابدارسود و به تیری(. مد1931بهمن. ) ،مهدیبن و میمر ،بهرمان یهاشم

 .1-1 ،(19)1 ،تیریمد یو حسابرس یدانش حسابدار

بر  یمال یهاصورت سهیمقا تیقابل ری(. تأث1933. )یهاد ،یریام و ناصر ا،ین یزدیا ،دیمج ،یدهچ یهاشم

متخص  و عدم تقارن  گذارانهیبر نقش سرما دیبا تأک یمربوط بودن اطلاعات حسابدار

 .179-131(، 9)27 ،یو حسابرس یحسابدار یهایبررس. یاطلاعات
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و نوسان  ینهاد گذارانهیرابطه سرما ی(. بررس1913عصمت السادات. ) ،یطاهر و نیحس ،یفخار

 هایپژوهشدر بورس اوراق بهادار تهران،  شدهرفتهیپذ یهابازده سهام شرکت یریپذ
 .172-113(، 1)2 ،یمال ریحسابدا
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