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 نوسانات درآمد وکیفیت اطالعات حسابداری برریسک اطالعات بررسی تأثیر

 
 2،دکتر علیرضا غیاثوند1جواد گلچین

 بروجرد،ایران اسالمی، آزاد بروجرد،دانشگاه واحد حسابداری، گروه1

 بروجرد،ایران اسالمی، آزاد بروجرد،دانشگاه واحد حسابداری، گروه2

 

 

 

 چکیده:

 سیستم یک حسابداری. باشد می درآمد نوسانات در اطالعات ریسک بر حسابداری اطالعات کیفیت تحقیق این از هدف

. باشد می اقتصادی هایگیریتصمیم راستای در کنندکان استفاده اطالعاتی نیازهای تامین آن از هدف که است اطالعاتی

 مهم منابع از یكی حسابداری اطالعات. دهند می تشكیل را جامعه از وسیعی طیف حسابداری اطالعات از کنندگان استفاده

 با تواند می حسابداری ،اطالعات اقتصادی های گیری تصمیم در. باشد می اقتصادی های گیری تصمیم برای اطالعاتی

 اوراق بورس در فعال شرکت 04 راستا این در. گیرد قرار استفاده مورد شود می تهیه حسابداری سیستم از خارج که اطالعاتی

 نرم توسط سپس. شد آوری جمع آنها اطالعات و گردیده انتخاب نمونه عنوان به 1818 الی 1831 سالهای در تهران بهادار

 همبستگی تحقیقات نوع از روش مبنای بر تحقیق نوع. گرفت صورت آماری عملیات و متغیرها محاسبات SPSS و اکسل افزار

 آزمونهای و همبستگی تحلیل جهت پیرسون همبستگی آزمون از ما. باشد می کاربردی تحقیقات نوع از هدف منظر از و است

F و t بین که است آن نشانگر تحقیق از حاصل نتایج. بردیم بهره رگرسیون ضرایب و خط معادله بودن معنادار سنجش جهت 

 .دارد وجود معناداری رابطه( سود)درآمد نوسانات و اطالعات ریسک بر حسابداری کیفیت

 

 .تهران بهادار اوراق بورس درآمد، نوسانات حسابداری، اطالعات،کیفیت ریسک :کلمات کلیدی

    

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

292 
 

 

 

 

 

 

 مقدمه

آتی، هزینه سرمایه را متأثر  یهای نقدگذاران از جریانتأثیر بر ارزیابی و برآورد سرمایه تواند از طریقاطالعات حسابداری می

اند. بررسی نموده تاکنون تحقیقات تجربی زیادی، نقش کیفیت حسابداری را به عنوان معیاری از تقارن اطالعاتی(. 6)نماید

عدم تقارن اطالعاتی، به کاهش هزینه سرمایه و هزینه  اند که کیفیت باالتر حسابداری با کم نمودنمطالعات یادشده نشان داده

 (. 5) شودمی در زمان اعالم سود منتهی های انتخاب نامطلوبکاهش هزینه گذاری وافزایش کارایی سرمایه هیبد

که شامل سهام متنوع است، صورت  1تر یک پرتفولیوکاهش ریسک در بازار سرمایه، انتخاب ترکیب بهینه یا به تعبیر دقیق

-گذارانی که ریسک باالیی میگذاران مختلف متفاوت بوده و سرمایهپذیری در سرمایهگیرد. بدیهی است که درجه ریسکمی

-گذاران ریسک گریز، با کاهش مخاطره ریسک کمتری را دریافت میپذیرند، انتظار بازدهی باالیی دارند و باالعكس سرمایه

ز انسانها به معنای کنند. دانشمندان معتقدند انسان بدون تحمل ریسک پیشرفت نمی کند. مفهوم ریسک در ذهن بسیاری ا

رساند که احتمال از دست دادن رود. با این حال ریسک در مورد هر چیزی که به کار رود، این مفهوم را میمالی آن به کار می

-و سرمایه 2آن چیز یا تهدید آن وجود دارد. البته ریسک به طور مطلق همیشه به معنای از دست دادن نیست در تئوری بازی

 (.35)حاجی آقایی،ها یک مقیاس برای ناسازگاری نتایج پیش آمده استگذاری، ریسک تن

 مبانی نظری

گذاران، مند است و در نتیجه، تفاوت در نوع اطالعات تهیه شده برای سرمایهکیفیت اطالعات حسابداری یک عامل ریسک نظام

 (.8بر هزینه سرمایه شرکت تأثیرگذار است )

های نقد آتی، هزینه سرمایه را متأثر گذاران از جریانطریق تأثیر بر ارزیابی و برآورد سرمایهتواند از اطالعات حسابداری می

اند. این مقاله به بررسی تأثیر کیفیت اطالعات حسابداری بر سطح انباشت وجه نقد را کمتر مورد توجه قرار داده(.6) نماید

های نقد مورد های مالی در انعكاس هرچه بهتر جریانایی گزارشکیفیت حسابداری را به عنوان توان پیروی از تحقیقات پیشین

شود که کیفیت حسابداری باعث کاهش عدم تقارن نماید. همانند مطالعات گذشته، فرض میانتظار برای ذینفعان تعریف می

 (.6دهد )می شود و بالطبع قراردادهای تأمین مالی را تحت تأثیر قرارهای انتخاب نامطلوب میاطالعاتی و هزینه

های با کیفیت باالتر حسابداری، نیاز کمتری به نگهداری و انباشت وجوه نقد باشد. به رود که در شرکتبنابراین انتظار می 

گذاران، توانایی تأمین مالی سرمایههایی به دلیل پایین بودن میزان عدم تقارن اطالعاتی بین شرکت و ویژه، در چنین شرکت

 (.0مایه کمتری وجود دارد )بیشتر و هزینه سر

 

ها امری بسیار مهم است و آن را به عنوان امری در نیاز به کیفیت اطالعات و عالوه بر این توجه به مدیریت اطالعات در سازمان

ریسک در . کنندتر استفاده میوری مناسببهبود و کارآیی و اثربخشی عملیات خود و به هدف افزایش سودآوری و کسب بهره

                                                           
1portfolio  
1theory of game 
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معنای عام عبارت است از تغییرات قیمت که این قیمت به خود شامل نرخ های ارز، نرخ های سود ، نرخ های کاال و نرخ یک 

های بازدهی سهام می باشد. در هر حال، تغییر این متغیرها به علت تغییر در بسیاری از عوامل است که هر یک به عنوان 

سک و بازدهی دو رکن اصلی تصمیم گیری برای سرمایه گذاری می باشد سطوح مختلف ریسک وارد می شوند. در حقیقت، ری

وهمواره بیشترین بازدهی با توجه به حداقل ریسک، معیاری مناسب برای سرمایه گذاری است. اهمیت ریسک و بازده و فقدان 

ود را به این موضوع الگوی کامل و مورد پذیرش اهل فن، موجب شده تا پژوهشگران زیادی بخش عمده ای از پژوهش های خ

 اختصاص دهند، بعالوه جذابیت موضوع به دلیل فراگیر بودن آن در بازارهای مالی نیز عامل محرک دیگری بوده است، بطوریكه 

 

 

 

در چند دهه ی اخیر قسمت زیادی از تحقیقات بازار سرمایه و متون درسی دانشگاهی به تبیین و تشریح الگوی ریسک و بازده 

دلیل اصلی اجرای مدیریت ریسک حداقل سازی ریسک وعدم اطمینان همراه با حداکثر کردن بازده  .است اختصاص یافته

برای سرمایه گذاران است. به عبارت دیگر هدف مدیریت ریسک کاهش زیان)ریسک منفی( وافزایش سود)ریسک مثبت( ناشی 

ای ریسک آنها قابل اندازه گیری و پیشگیری باشند اندازهها است البته مدیریت ریسک در موقعیت هایی که تا از سرمایه گذاری

تواند باعث کاهش زیان وافزایش سود شود نقش اساسی آن در تبدیل شود. افزون بر این که مدیریت ریسک میاجرا می

دیران مطمئن تر برای م     وضعیت عدم اطمینان به وضعیت با اطمینان بیشتر اهمیت خاصی دارد وبا پدید آوردن وضعیت

کند. سرمایه گذاران برای سود حسابداری به عنوان ابزار پیش بینی، جایگاه ها به وسیله آنان را تسهیل میامكان اتخاذ تصمیم

 خاصی در نظر دارند . قیمت سهام با جریان سود مورد انتظار پیوند خورده است و سرمایه گذار معمواًل بر مبنای انتظاراتش از 

(هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی 1می گیرد .بیانیه مفهومی شماره )  ری یا فروش سهام تصمیمسود آتی ، به نگهدا

معتقد است : سرمایه گذاران ، اعطا کنندگان وام و اعتبار و سایرین به ارزیابی دورنمایی خالص جریان نقد آتی واحد تجاری 

قدرت سود آوری ، پیش بینی سود های آتی ، برآورد ریسک اعطای اعتبار عالقمندند و غالباً سود بدست آورده را برای ارزیابی 

 (2می گیرند )و سرمایه گذاری واحد تجاری بكار 

 پژوهش پیشینه

 پژوهش های خارجی

 بازده بینیپیش و سهام قیمت تعدیل در تأخیر با حسابداری اطالعات کیفیت رابطه به بررسی اقدام ،(2418) همكاران و کالن

  با ارتباط در بازار شده بهمنعكس حسابداری اطالعات دقت عنوان تحقیق به این در حسابداری اطالعات کیفیت. نمودند آتی

 

 براساس تجربی معیارهای گیریاندازه نیازمند خود فرضیه آزمون برای هاشد. آنتعریف  شرکت انتظار مورد نقدی هایجریان

 .وکیفیت اطالعات حسابداریقیمت  بودند؛ تأخیر نظری سازه دو

 جریان بر مستقیم صورت به اندازه چه تا حسابداری اطالعات کیفیت که سؤال این به گوییپاسخ هدف با نیز( 6) جكسون

 کیفیت که نمود فرضیه این آزمون اقدام پژوهشی است؛ در اثربخش قیمت کشف فرآیند گیریشكل در مؤثر اطالعات

 سنجش برای معیارهایی عنوان شاخص سه از پژوهش این در .باشدمی مرتبط ترهنگام به قیمت کشف با باالتر حسابداری

 اهمیت، با حسابداری اطالعات نادرست ارائه احتمال از عبارتند معیار سه این. شد برداری حسابداری بهره اطالعات کیفیت

  .سود سازی هموار و تعهدی اقالم
شرکت در آمریكا با استفاده از 211با بررسی  عنوان ریسک اطالعات و کیفیت اقالم تعهدی(، در تحقیقی با 7کراوت و شولین )

های مالی و ریسک اطالعات بر پایه کیفیت اقالم تعهدی ( به بررسی رابطه بین ارائه مجدد صورت2442)iمدل فاما و فرنچ

های تجدید ارائه شده، بعد اختیاری اطالعات برای شرکتپرداختند و به این نتیجه رسیدند که افزایش قابل مالحظه در ریسک 

های مالی با افزایش هزینه سرمایه و از آگهی ارائه مجدد وجود دارد. همچنین به این نتیجه رسیدند که ارائه مجدد صورت

 .مدت قیمت سهام رابطه داردواکنش کوتاه
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 داخلی های پژوهش

 تهران بهادار اوراق بورس در را سهام قیمت تبدیل سرعت و حسابداری اطالعات کیفیت اثرگذاری نیز ،(1) همكاران و رحمانی

 عنوان به زیان توالی و منتظره غیر تعهدی، سود اقالم کیفیت .دادند قرار بررسی مورد( 1837 تا 1831) ساله 7 دوره برای

 ماسكویتز  و هو مدل از استفاده با نیز سهام قیمت تعدیل در تأخیر .شد انتخاب حسابداری اطالعات کیفیت شاخص متغیرهای

 

 

 

 

 با تعهدی اقالم کیفیت و منتظره غیر سود که نمود مستند تحقیق این بررسی از حاصل هاییافته. شد محاسبه سال هر برای

 وکمتر  منتظره غیر سود مطلق ارزش دارای هایشرکت دیگر، عبارت به. است ارتباط در سهام قیمت تعدیل در تأخیر میزان

  .برندمی رنج بیشتری قیمت تعدیل در تأخیر میزان از بیشتر، تعهدی اقالم کیفیت

به مطالعه رابطه بین کیفیت سود از  1830الی  1877شرکت در طی دوره زمانی  186(با بررسی 1837همكاران) قائمی و

غیر عادی سهام پرداختند و به این  طریق کیفیت اقالم تعهدی و اجزای تشكیل دهنده آن)اختیاری و ذاتی(با بازده عادی و

 .گیردهاتحت تاثیر میزان اقالم تعهدی و اجزای مربوط به آن،قرار مینتیجه رسیدند که بازده سهام شرکت

(اقالم تعهدی جاری اختیاری را شاخصی برای ارزیابی مدیریت سود 1835ابراهیمی کردلر و حسنی آذر داریانی در سال )

 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکتدرنظر گرفتند و به 

ها و عملكرد بلند مدت قیمت پرداختندنتایج این تحقیق بیانگر این است که بین اقالم تعهدی جاری اختیاری سال اول شرکت

 سهام در سه سال آتی رابطه مثبت وجود دارد.

 پژوهش روش

چون هدف محقق از انجام این تحقیق، توصیف عینی و واقعی خصوصیات یک موقعیت یا موضوع است این تحقیق از نظر هدف 

که با استفاده از  داده های مالی شرکتهاست که در  همبستگی است -کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع تحقیق توصیفی

 شود. همچنین از مطالعات میدانی نیز استفاده می گردد.است استفاده میپایگاه اطالعاتی بورس اوراق بهادار قابل دسترس 

 آماریو نمونه جامعه 

 بین دردوره زمانی ، تحقیق این . باشد می تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت تحقیق این آماری جامعه

 تحلیل و تجزیه نهایی مورد نمونه عنوان به شرکت 04زیر، معیارهای به توجه با .است گرفته صورت (1818تا 1831) هایسال

 :گرفت قرار بررسی و

 .باشد ( موجود1818تا 1831) دوره طی متغیرها محاسبه جهت مالی های صورت اقالم .1

 .باشد ماه اسفند پایان به منتهی مالی سال .2

 .باشند تهران بهادار اوراق بورس عضویت در نظر مورد های . شرکت8

 .باشد نشده وقفه دچار طوالنی مدت برای سهام معامالت .0

 فرضیات تحقیق

 به نظر می رسد کیفیت اطالعات حسابداری بر ریسک اطالعات تاثیرگذار است.

 به نظر می رسد کیفیت اطالعات  حسابداری بر نوسانات درآمد)سود( تاثیرگذار است.

 متغیرهای تحقیق

از مدل رگرسیون زیر استفاده کیفیت اطالعات حسابداری بر ریسک اطالعات در نوسانات درآمد به منظور بررسی و تعیین تاثیر 

 شده است:
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β and DLOOS = α+β1Log(sales) it+ β2LEVi,t + β3 (
IBEIit

TAit
)+ β4 (

CFOit

TAit
)+ β5 (

BVit

MVit
)+ 

β6StockRetVOLi,t+ β7BHStockReti,t+ ε i,t,   

 

β  بتا یا ریسک اطالعات = 

DLOOS  )نوسانات درآمد)سود = 

 

 

 

Log sales فروش  از طبیعی = لگاریتم 

Lev =سه ماهه کل دارایی تقسیم بر ، کل بدهی 

IBEI/TA  =کل دارایی، تقسیم بر  درآمد خالص  

SAdj. (CFO/TA) =کل دارایی تقسیم بر عملیات، از جریان نقدی  

=BV/MV بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش حقوق صاحبان سهام ارزش دفتری  

StockRetVol =.بازده مورد انتظار 

BH-StockRet =بازده سهام 

 آمار توصیفی

دهد. چولگی نیز از ها را نشان میترین معیار پراکندگی استفاده شده،انحراف معیار است و میزان پراکندگی دادهاز شاخص

هاست. در صورتی که جامعه از توزیع متقارن برخوردار باشد، پارامترهای تعیین انحراف از قرینگی بوده و شاخص تقارن داده

وله به چپ باشد، ضریب چولگی منفی و در صورتی که دارای چوله به ضریب چولگی مساوی صفر، در صورتی که جامعه چ

 .باشد راست باشد، ضریب چولگی مثبت خواهد بود. کشیدگی نیز شاخص سنجش پراکندگی جامعه نسبت به توزیع نرمال می

نوع  نماد متغیر

 متغیر

 میانگین

 

انحراف 

 معیار

 

 چولگی

 

 کشیدگی

 

 کمترین

 

 بیشترین

 12425485 3 332/71 121/5 753/1 86/757351 وابسته Dloos نوسان درآمد 

 وابسته Β ریسک اطالعات

 

4133/15 75452/25 186/13 338/751 13/3 16/576 

 13/1 37/743 132/42 356/8 11168/2 1113/8 مستقل  AQ کیفیت حسابداری

 37/6 63/7 286/1 553/3 88212/3 6141/5 کنترلی Log sales فروش لگاریتم

 38/1 32/3 -711/3 -261/3 11578/3 5536/3 کنترلی Lev بدهی

 63/2 32/3 118/7 464/1 44538/3 6836/3 کنترلی IBEI/TA درآمد
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 : آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق1دول ج 

 منبع:یافته های پژوهش

 

 

 

 

 بررسی نرمال بودن توزیع متغیر ها

H0است : توزیع متغیرها نرمال 

H1توزیع متغیرها نرمال نیست : 

ها این متغیر نرمال های رگرسیون است، بنابراین الزم است قبل از آزمون فرضیهنرمال بودن متغیر ها، شرط الزم برای مدل

جهت شناسایی  K-Sسازی شود. در این پژوهش برای نرمال سازی از تابع ریاضی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون 

 وضعیت توزیع داده ها.

 اسمیرنف-کلمو گروفنتایج آزمون ، 2دولج

 (Sigسطح معنی داری ) (K-Sآماره ) متغیر

Dools 
503/8 000/0 

Β 
225/6 000/0 

AQ 
330/8 000/0 

Log sales 
258/2 000/0 

Lev 
461/4 455/0 

IBEI/TA 
917/2 000/0 

SAdj 
642/2 000/0 

BV/MV 
321/5 000/0 

 84/3 33/3 721/1 214/1 12363/3 1576/3 کنترلی SAdj جریان نقدی

 88/2 31/3 733/4 122/1 44711/3 5433/3 کنترلی BV/MV ارزش بازار

 78/247 -77/6 653/213 125/14 33218/12 5513/5 کنترلی StockRetVol بازده مورد انتظار

 71/33 -33/1 842/77 411/7 34513/5 3134/4 کنترلی BH-StockRet بازده سهام
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StockRetVol 
015/3 000/0 

BH-StockRet 
444/2 000/0 

 منبع:یافته های پژوهش                                   

 45/4اسمیرنف برای کلیه متغیرها بجز اهرم مالی کمتر از  -جایی که سطح معنی داری کلموگروفبا توجه به جدول فوق، از آن

 متغیرها توزیع نرمالی ندارند.است بنابراین فرض  صفر تایید شده و 

 

 آمار استنباطی

جهت آزمون فرضیات از رگرسیون به روش اینتر استفاده شده است .رگرسیون آزمونی است که برای  انجام تاثیر متغیرهای 

 مستقل بر متغیر وابسته مورد استفاده قرار می گیرد. رگرسیون از ترکیب چند آزمون درست شده است :

ی:برای مشخص شدن میزان همبستگی بین متغیر ها از پیرسون استفاده می کند که در صورتی که رابطه بین میزان وابستگ-1

 متغیرها وجود نداشته باشد امكان نتیجه گیری از معادله رگرسیون امكان پذیر نیست

 

 

 

ینی( نماید که از ضریب تعیین ضریب تعیین استاندارد: در رگرسیون باید مدل بتواند متغیر وابسته را درست تبیین)پیش ب -2

 استاندارد کمک گرفته می شود بنابراین باید ضریب تعیین استاندارد در حد معقولی باشد.

8- anova (f در رگرسیون باید بین متغیرهای مستقل و وابسته رابطه خطی وجود داشته باشد آزمون رگرسیون برای :)

در اصل برای مقایسه بیش از سه گروه  anovaکمک می گیرد آزمون anova (f)مشخص کردن رابطه و عدم رابطه خطی از 

درصد باشد می توان گفت که بین متغیرهای  5کمتر از   fمورد استفاده قرار می گیرد ولی در این جا ، اگر سطح معنی داری 

 وابسته و مستقل رابطه خطی ایجاد شده است  

تک نمونه برای  tتک نمونه ،دو نمونه مستقل و جفت نمونه است که  t:این آزمون در اصل سه آزمون مجزا شامل tآزمون -0

دو نمونه مستقل برای مقایسه دو گرو از هم مجزا استفاده می  t مقایسه متغیر با یک مقدار ثابت مورد استفاده قرار می گیرد ،

در رگرسیون برای برای ورود یا عدم استفاده شده  tجفت نمونه برای مقایسه دو گروه وابسته استفاده می شود ولی  tشود و 

ورود متغیرهای مستقل به معادله رگرسیون استفاده می شود.در صورتی که سطح معنی داری آن برای متغیرهای مستقل 

 درصد باشد  متغیرها می توانند در معادله رگرسیون شرکت نمایند. 5کمتر از 

 فرضیه اول 

یا خیر؟ و فرضیه آماری آن به صورت زیر قابل بیان به نظر می رسد کیفیت حسابداری بر ریسک اطالعات تاثیرگذار است 

 است:

0H :.به نظر می رسد کیفیت حسابداری بر ریسک اطالعات تاثیرگذار نیست 

1H: اطالعات تاثیرگذار است.  به نظر می رسد کیفیت حسابداری بر ریسک 

 + εi,tBHStockRet8+ βi,tStockRetVOL7)+ β
BVit

MVit
( 6)+ β

CFOit

TAit
( 5)+ β

IBEIit

TAit
( 4+ β i,tLEV3+ β) itsales(Log2β  AQ+1β = α+ β

,  i,t 
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-Dاستفاده از آماره دوربین واتسون )های مدل که با پیش فرض مستقل بودن خطاها :در آزمون خود همبستگی باقیمانده-1

W ،توان نتیجه گرفت باشد میمی 5/2و  5/1جایی که مابین بوده و از آن 36/1 واتسن -مقدار آماره دوربین( انجام شده

 باشند.مستقل از هم میهاباقیمانده

  Bپیش فرض نرمال بودن توزیع باقی مانده با استفاده از نمودار-2

 

 وضعیت توزیع خطاها با استفاده از نمودار باقی مانده ها بررسی:  1نمودار 

 

دیده می شود که باقی مانده )خطای رگرسیون( زیر خط نرمال قرار گرفته است بنابراین این پیش فرض تایید  (1)در نمودار 

 می شود

 B پیش فرض نرمال بودن توزیع باقی مانده با استفاده از نمودار-8

 

 Bتوزیع خطاها با استفاده از نمودار بررسی وضعیت: 2نمودار 
 

دیده می شود که باقی مانده )خطای رگرسیون( حول خط مورب قرار گرفته اند بنابراین این پیش فرض  (2)در نمودار 

 .تایید می شود
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 ضرایب رگرسیون فرضیه اول  ( :7جدول)

 منبع:یافته های پژوهش

کمتر است لذا این تایید می کند که رابطه خطی بین  45/4دیده می شود که سطح معنی داری آزمون فیشر از  (8)در جدول 

 متغیر وابسته و مستقل وجوددارد ویا به عبارتی این نشان میدهد که مدل این فرضیه معنی داری شده است.

است که این نشان  45/4برای متغیر مستقل کیفیت حسابداری کمتر  از  tمشاهده می شود میزان خطای آزمون (8)در جدول 

بین معیار کیفیت حسابداری و میدهد که ریسک  تحت تاثیر کیفیت حسابداری قرار گرفته است در نتیجه می توان گفت 

 .ریسک رابطه معناداری وجود دارد

 فرضیه دوم 

 وسطح معنی داری Fمقدار  دوربین واتسون ضریب تعیین میزان همبستگی کلی

717/4 685/4 36/1  272/111(444/4) 
  

 ضرایب غیر استاندارد

 

 ضرایب استاندارد

 

 

T 

 

 

 (sigخطا)

 متغیرهای مستقل متغیر وابسته

B خطای معیار Beta 

 

12 

 411/4 556/2  641/4 586/1 مقدار ثابت

AQ 400/4 411/4 144/4 815/2 421/4 

Log sales 416/4- 821/4 442/4- 451/4- 151/4 

Lev 267/4 101/4 453/4 142/1 453/4 

IBEI/TA 111/4 435/4 405/4 812/1 165/4 

SAdj 242/4- 243/4 484/4- 175/4- 884/4 

BV/MV 451/4 471/4 425/4 388/4 045/4 

StockRetVol 311/1 412/4 630/8 608/24 444/4 

BH-StockRet 536/1- 412/4 144/8- 233/17- 444/4 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

233 
 

 بیان قابل زیر صورت به آن آماری فرضیه و خیر؟ یا است تاثیرگذار( سود)درآمد نوسانات بر حسابداری کیفیت رسد می نظر به

 :است

یا خیر؟ و فرضیه آماری آن به صورت زیر قابل بیان ه نظر می رسد کیفیت حسابداری بر نوسانات درآمد)سود( تاثیرگذار است ب

 است:

0H : رسد کیفیت حسابداری بر نوسانات درآمد)سود( تاثیرگذار نیست.به نظر می 

1H: .به نظر می رسد کیفیت حسابداری بر نوسانات درآمد)سود( تاثیرگذار است 

 

 

)+ 
BVit

MVit
( 6)+ β

CFOit

TAit
( 5)+ β

IBEIit

TAit
( 4+ β i,tLEV3+ β) itsales(Log2β  AQ+1α+ βDLOOS = 

,  i,t + εi,tBHStockRet8+ βi,tStockRetVOL7β 









0:

0:

11

10





H

H

 

-Dهای مدل که با استفاده از آماره دوربین واتسون )پیش فرض مستقل بودن خطاها :در آزمون خود همبستگی باقیمانده-1

Wتوان نتیجه گرفت میباشد می 5/2و  5/1جایی که مابین بوده و از آن 35/1واتسن  -( انجام شده، مقدار آماره دوربین

 باشند.هامستقل از هم میباقیمانده

 Doolsپیش فرض نرمال بودن توزیع باقی مانده با استفاده از نمودار -2

 

 بررسی وضعیت توزیع خطاها با استفاده از نمودار باقی مانده ها: 7نمودار 

 

قرار گرفته است بنابراین این پیش فرض تایید  دیده می شود که باقی مانده )خطای رگرسیون( زیر خط نرمال (8)در نمودار

 می شود

 Dools پیش فرض نرمال بودن توزیع باقی مانده با استفاده از نمودار-8
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 Doolsبررسی وضعیت توزیع خطاها با استفاده از نمودار : 4نمودار

دیده می شود که باقی مانده )خطای رگرسیون( حول خط مورب قرار گرفته اند  بنابراین این پیش فرض  ( 0)در نمودار 

 تایید می شود

 ضرایب رگرسیون فرضیه  دوم   :4دولج

 وسطح معنی داری Fمقدار  دوربین واتسون ضریب تعیین میزان همبستگی کلی

721/4 524/4 35/1 431/61 (444/4) 

 

متغیرهای  متغیر وابسته

 مستقل
B  خطای

 معیار

Beta 

 

Dloos 

 444/4 -710/3  448/2 -054/17 مقدار ثابت

AQ 280/4 468/4 135/4 788/8 444/4 

Log sales 232/11 471/1 587/4 583/14 444/4 

Lev 846/2- 063/4 172/4- 122/0- 444/4 

IBEI/TA 741/1- 230/4 228/4- 411/6- 444/4 
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 منبع:یافته های پژوهش

 

 

 

 

( لذا این تایید می کند که رابطه 444/4کمتراست)45/4دیده می شود که سطح معنی داری آزمون فیشر از  (0)در جدول

خطی بین متغیر وابسته و مستقل وجود دارد  ویا به عبارتی این نشان میدهد که مدل این فرضیه معنی داری شده است.در 

( است که 444/4) 45/4ل کیفیت حسابداری کمتر از برای متغیر مستق tجدول فوق مشاهده می شود میزان خطای آزمون

بین کیفیت این نشان میدهد نوسانات درآمد تحت تاثیر کیفیت حسابداری قرار گرفته است در نتیجه می توان گفت 

 .حسابداری و نوسانات درآمد رابطه معناداری وجود دارد

 ق یتحق هایپیشنهاد

بنابراین طبق نتایج این تحقیق  سابداری بر ریسک اطالعات تاثیرگذار استکیفیت حنتیجه فرضیه اول تحقیق نشان داد که -

باید گفت افزایش کیفیت اطالعات حسابداری ریسک اطالعات را افزایش می دهد و این زمانی است که کیفیت اطالعات 

 ورت گیردحسابداری با هدف خاصی صورت گیرد بنابراین باید کیفیت اطالعات در جهت افشای بیشتر اطالعات ص

.در صورتی که کیفیت اطالعات  کیفیت حسابداری بر نوسانات درآمد تاثیرگذار استنتیجه فرضیه دوم تحقیق نشان داد که -

به طور دقیق انتشار یابد ممكن است باعث افشای بیشتر اطالعات شده و این موجب می شود که درآمد به طور واقعی گزارش 

 نوسانات درآمد می شود.  شود.در نتیجه کیفیت اطالعات باعث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAdj 163/1 612/4 451/4 633/1 412/4 

BV/MV 482/1- 287/4 103/4- 851/0- 444/4 

StockRetVol 227/1 845/4 328/4 416/0 444/4 

BH-

StockRet 
216/1- 846/4 311/4- 173/8- 444/4 
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