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چكیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قابلیت مقایسه و ثبات رویه حسابداری بر عدم تقارن اطالعاتی در شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .جامعه آماری پژوهش؛ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران می باشد .نمونه مورد مطالعه پژوهش شامل 08شرکت در بازه زمانی 9811-9801می باشد .جهت
آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره از نوع داده های ترکیبی استفاده شده است .جهت اندازه گیری
ثبات رویه حسابداری از تکنیک متن کاوی(مدل فضای برداری) استفاده شده است .نتایج و یافته های پژوهش نشان
می دهد که قابلیت مقایسه حسابداری بر عدم تقارن اطالعاتی تاثیر منفی دارد .همچنین نتایج و یافته های پژوهش
موید این است که با افزایش ثبات رویه شرکت ،عدم تقارن اطالعاتی کاهش می یابد .به نظر می رسد در بازار سرمایه
ایران ،استفاده کنندگان از اطالعات حسابدار ی و سرمایه گذاران به ویژگی کیفی قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری
اهمیت زیادی می دهند و به دلیل دردسترس کردن اطالعات خصوصی شرکت ها ،در تحلیل های خود توجه زیادی
به آن دارند .همچنین به نظر می رسد تغییر روش های حسابداری شرکت ها از نظر مشارکت کنندگان بازار سرمایه
اهمیت زیادی داشته و ب ا ایجاد ابهامات بیشتر در خصوص دالیل تغییر روش های حسابداری منجر به افزایش عدم
تقارن اطالعاتی می گردد.
واژههای کلیدی :قابلیت مقایسه حسابداری ،ثبات رویه ،عدم تقارن اطالعاتی ،متن کاوی.

 -9دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان(خوراسگان) ،اصفهان ،ایران sobhanzafari@yahoo.com
 -2دانشیار ،دانشکده امور اداری و اقتصاد ،گروه حسابداری ،دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول) foroghi@ase.ui.ac.ir
 -8استادیار ،دانشکده امور اداری و اقتصاد ،گروه اقتصاد ،دانشگاه اصفهان gh.kiani@ase.ui.ac.ir
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 -1مقدمه
گزارش های مالی یکی از منابع اطالعاتی در
دسترس بازار سرمایه است که انتظار می رود در
توسعه سرمایه گذاری و افزایش کارایی آن نقش ایفا
نماید .در ادبیات مالی فاصله غیر معمول قیمت
پیشنهادی فروش و خرید اوراق بهادار را نماد وجود
عدم تقارن اطالعاتی بین خریداران و فروشندگان
اوراق بهادار می دانند و دامنه فاصله قیمت پیشنهادی
خرید و فروش سهام نمایشگر سطح عدم تقارن
اطالعاتی بین طرفین معامله می باشد و فرض می
شود هر چه توزیع اطالعات در بازار بصورت نامساوی
تر و از کانال های غیر رسمی تر انجام شود ،دامنه عدم
تقارن اطالعاتی 9نیز بیشتر بوده و فاصله این دو قیمت
پیشنهاد خرید و فروش سهام نیز بیشتر خواهد بود (
قائمی و وطن پرست.)9801 ،
ازآنجا که گزارش های مالی؛ ابزاری برای افشای
اطالعات مالی قابل اعتماد و قابل اتکاست که در
دسترس عموم قرار می گیرد ،در صورت بهنگام بودن
می تواند از طریق کاهش اطالعات خصوصی و
محرمانه باعث کاهش احتمال گزینش نادرست توسط
سرمایه گذاران شود .افشای اطالعات با دردسترس
کردن اطالعات داخلی شرکت موجبات کاهش عدم
تقارن اطالعات بین مدیران و سرمایه گذاران را فراهم
می آورد  .لذا توجه به ویژگی های کیفی اطالعات
افشاء شده از قبیل قابلیت مقایسه و ثبات رویه
حسابداری نیز اهمیت زیادی دارد .استفاده کنندگان از
صورت های مالی به طور مستمر اطالعات مالی شرکت
های مختلف را با یکدیگر مقایسه می کنند .در
سیستم های حسابداری یکسان ،قابلیت مقایسه باالتر
حسابداری برخاسته از همگونی بیشتر در انتخاب ها و
برآوردهای حسابداری است .حتی اگر استفاده
کنندگان از صورتهای مالی به طور کامل
رفتارهایزیرکانه حسابداری شرکت را تشخیص دهند،
ارزیابی مناسب از قابلیت مقایسه حسابداری بین
شرکتها دشوار خواهد بود .سرمایه گذاران باید درك
کنند که چگونه انتخاب های حسابداری شرکت و خط
مشی های مختلف و متعدد شرکت به خروجی های
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صورت های مالی منتهی می شود و سپس بتوانند همه
این انتخاب ها و برآوردها را در بین شرکت های
مشابه مقایسه کنند.تصمیمات اقتصادی شامل انتخاب
از بین راهکارهای مختلف بوده و چنین تصمیمات
اقتصادی از قبیل سرمایه گذاری ،اعتباردهی و ...نمی
تواند بدون داشتن اطالعات قابل مقایسه صورت
حسابداری
استانداردهای
گیرد(هیات
مالی.)9108،2بنابراین تدوین کنندگان استانداردهای
حسابداری ،قابلیت مقایسه را به عنوان یکی از ویژگی
های کیفی اطالعات حسابداری مشخص نموده که
تخصیص منابع را تسهیل نموده و باعث اطمینان
سرمایه گذاران می گردد(کمیسیون بورس اوراق
بهادار .) 2888،بیانیه مفاهیم حسابداری مالی
شماره( )0نیز بیان می دارد؛درصورتی که اطالعات یک
واحد گزارشگر با اطالعات سایر واحدهای گزارشگر و
همچنین اطالعات سایر دوره های زمانی واحد
گزارشگر قابل مقایسه باشند ،سودمندی آنها افزایش
مییابد(هیات استانداردهای حسابداری مالی.)2898،
ثبات رویه نیز یکی از مهم ترین جنبه های قابلیت
مقایسه اطالعات حسابداری بوده که منجر به بهبود
قابلیت مقایسه اطالعات و کاهش عدم تقارن اطالعاتی
می گردد .استفاده با ثبات از روش های حسابداری
حاوی اطالعات مقایسه ای است که یک مبنایی برای
مشارکت کنندگان بازار جهت درك عملکرد بنیادی
شرکت و اخذ تصمیم های سرمایه گذاری فراهم می
کند .به عبارتی دیگر استفاده با ثبات از روش های
حسابداری به سرمایه گذاران در درك و تفسیر بهتر
نتایج عملیات و اطالعات افشاء شده شرکت تاثیر
داشته ،لذا انتظار می رود ثبات رویه حسابداری بر عدم
تقارن اطالعاتی تاثیر منفی داشته باشد .استفاده با
ثبات و پایداراز روش های حسابداری به سرمایه
گذاران اجازه می دهد تا نتایج عملیاتی و افشای
اطالعات شرکت را بهتر تفسیر کنند .بنابراین باعث
کاهش عدم تقارن اطالعات می گردد .کاهش ثبات
رویه اطالعات باعث افزایش عدم تقارن اطالعات می
گردد؛ زیرا دراین صورت سرمایه گذاران در مورد اینکه
چگونه بین عملکرد واقعی شرکت و عملکردحسابداری
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آن تفکیک قایل شوند ،دچار ابهام و سردرگمی می
شوند( .پترسون و همکاران .)2891،3درپژوهش های

سرمایه ایران تاثیر دارند؟ ساختار مقاله به صورت زیر
خواهد بود :ابتدا مبانی نظری تاثیر قابلیت مقایسه و

تجربی و مبانی نظری انجا م شده ،سهم پژوهش های
مرتبط با قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری و ثبات
رویه حسابداری به نسبت سایر ویژگی های کیفی
اطالعات حسابداری از قبیل مربوط بودن اطالعات
حسابداری بسیار اندك است .پژوهش های تجربی در
خصوص قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری بعداز
پژوهش دی فرانکو وهمکاران( )2899صورت گرفته
است .یکی از مهم ترین مشکالت رودرروی
پژوهشگران حوزه قابلیت مقایسه و ثبات رویه
حسابداری ،مشکل اندازه گیری این دو متغیر است.
تاپلین( )2899در پژوهشی به معرفی روش های اندازه
گیری قابلیت مقایسه در تحقیقات تجربی پرداخته
است .به طور کلی عمده پژوهش های حوزه قابلیت
مقایسه و ثبات رویه اطالعات حسابداری ازروش های
کمی و خروجی محور جهت سنجش قابلیت مقایسه
اطالعات حسابداری استفاده نموده اند .یکی از
جدیدترین رویکردهای معرفی شده جهت سنجش
قابلیت مقایسه و ثبات رویه حسابداری ،رویکرد متن
کاوی(مدل فضای برداری) می باشد .این رویکرد،
ورودی محور و مبتنی بر اطالعات نیمه ساختار سافته
و بدون ساختار(متنی) می باشد .در این رویکرد از
اطالعات متنی صورت های مالی از قبیل یادداشت
های همراه صورت های مالی جهت اندازه گیری
قابلیت مقایسه و ثبات رویه حسابداری استفاده می
شود .علیرغم اینکه تاکنون تمام پژوهش های داخلی و
عمده پژوهش های خارجی در حوزه عدم تقارن
اطالعاتی سعی کرده اند تا به بررسی عوامل موثر بر
عدم تقارن اطالعاتی با استفاده از داده های کمی
بپردازند و کمتر پژوهشی از رویکرد کیفی(متن کاوی)
در حوزه بازار سرمایه وعدم تقارن اطالعاتی استفاده
نموده است .لذا این پژوهش سعی نموده است تا با
تاکید بر رویکرد متن کاوی(مدل فضای برداری) در
حوزه بازار سرمایه ایران به این پرسش پاسخ دهد که
آیا قایلیت مقایسه اطالعات حسابداری و ثبات رویه
حسابداری بر عدم تقارن اطالعاتی شرکت های بازار

ثبات رویه حسابداری بر عدم تقارن اطالعاتی بیان و
سپس خالصه ای از مطالعات و پیشینه مرتبط با
موضوع پژوهش بیان خواهد شد .درادامه مبانی نظری
متن کاوی و مدل فضای برداری بیان شده دربخش
بعدی مقاله به فرضیه ها و روش پژوهش و جامعه و
نمونه آماری اشاره خواهد شد و درنهایت نتایج
آمارتوصیفی و استنباطی بیان شده است .بخش آخر
مقاله نیز به نتیجه گیری و پیشنهادات اختصاص
خواهد یافت.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
عدم تقارن اطالعاتی به عنوان مزیت اطالعاتی
برخی از طرف های معامله نسبت به سایرین در یک
دادوستد بازرگانی تعریف می شود(اسکات.)9800،
اسکات معتقداست که عدم تقارن اطالعاتی مهم ترین
مفهوم در حسابداری مالی می باشد .وی یکی از اثرات
وجود اطالعات نامتقارن را ،اخالل درعملکرد درست
بازارها معرفی نمود .یکی از راههای کاهش عدم تقارن
اطالعات و افزایش کارایی بازار سرمایه افشای اطالعات
مالی است .یکی از مهم ترین اطالعات مالی مورد
استفاده سرمایه گذاران ،صورت های مالی است .از این
رو کیفیت صورتهای مالی از اهمیتی خاص برخوردار
است .کیفیت حسابداری از دو بعد قابل بررسی است.
اولین بعد به درستی اندازه گیری ارقام حسابداری و
مطابقت آن با رویدادهای اقتصادی زیربنایی مرتبط
است ،که به این بعد کیفیت ذاتی حسابداری اطالق
می شود و بعد دیگر به ارائه اطالعات مشابه پیرامون
رویدادهای یکسان می پردازد که اصطالحا قابلیت
مقایسه نامیده می شود(فانگ و همکاران .)2892،به
دلیل استفاده از روش های حسابداری مختلف مقایسه
اطالعات مالی شرکت ها با یکدیگر اغلب دشوار است.
این تفاوت در روشهای حسابداری ،ارزیابی فرصت های
سرمایه گذاری جایگزین را برای استفاده کنندگان
دشوار می سازد .بنابراین صورته ای مالی قابل مقایسه
تر برای استفاده کنندگان مفیدتر است زیرا آنها هزینه

نشریـه علمـی حسابداري مدیریت  /شماره چهلویکم

311

سبحان ظفری ،داريوش فروغی و غالمحسین کیانی

های کمتری برای جمع آوری و تفسیر اطالعات می
پردازند(دی فرانکو و همکاران.)2899،

قابلیت مقایسه ویژگی است که به استفاده
کنندگان در شناسایی و درك شباهت ها وتفاوت ها

استفاده کنندگان صورت های مالی باید بتوانند
صورت های مالی واحد تجاری را طی زمان جهت
تشخیص روند تغییرات در وضعیت مالی ،عملکرد مالی
وانعطاف پذیری مالی واحد تجاری مقایسه نمایند.
استفاده کنندگان همچنین باید بتوانند صورت های
مالی واحدهای تجاری مختلف را مقایسه کنند تا
وضعیت مالی ،عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی آنها
را نسبت به یکدیگر بسنجند .بدین ترتیب ضرورت
دارد آثار معامالت و سایر رویدادهای مشابه در داخل
واحد تجاری در طول زمان برای آن واحد تجاری با
ثبات رویه اندازه گیری و ارائه شود و بین واحد های
تجاری مختلف نیز هماهنگی رویه در باب اندازه گیری
و ارائه موضوعات مشابه رعایت گردد .قابلیت مقایسه
بین واحد های تجاری زمانی حاصل می شود که
شرکت ها از رویه های حسابداری مشابه برای رویداده
ای اقتصادی مشابه استفاده کنند .بنابراین رعایت
اصول حسابداری موجب می گردد قابلیت مقایسه
صورت های مالی  4فراهم آید(.کمیته تدوین
استانداردهای حسابداری ایران .)9801،براساس
چارچوب مفهومی مشترك هیات استانداردهای
حسابداری مالی و هیات استانداردهای بین المللی
حسابداری()2880؛ قابلیت مقایسه یکی از ویژگی های
کیفی ارتقاء دهنده کیفیت به شمار می رود و این
گونه تعریف می شود((:ویژگی کیفی اطالعات است که
استفاده کنندگان را قادر به شناسایی شباهت ها و
تفاوت های بین دو مجموعه از پدیده های اقتصادی
می نماید)) .برای اینکه مقایسه اطالعات امکان پذیر
شود ،موضوعات مشابه همان واحد تجاری را باید در
با واحد های دیگردر یک مقطع زمانی یا یا مقاطع
زمانی دیگر با هم مقایسه کرد .کمیته تدوین
استانداردهای حسابداری ایران( ) 9801بخش اول را
((هماهنگی رویه)) و بخش دوم را ((ثبات رویه)) می
نامد و این دو را ابزاری برای دست یابی به قابلیت
مقایسه می داند.

کمک می کند ،هزینه کسب و پردازش اطالعات را
کاهش و کمیت وکیفیت کلی اطالعات موجود در
شرکت ها را افزایش می دهد و موجب تخصیص کارای
سرمایه می شود(چن و همکاران .)2898،از دیگر
مزایای قابلیت مقایسه می توان به این موارد اشاره
کرد :افزایش کیفیت اطالعات در دسترس و درنتیجه
آن افزایش پوشش تحلیلگران و دقت پیش بینی سود
و کاهش پراکندگی پیش بینی سود ،افزایش نقدینگی
و حجم معامالت سهام و انعکاس بیشتر اطالعات
خاص شرکت در بازده دوره جاری(بارث و
همکاران )2898،وکاهش مزایای ناشی از استفاده از
اطالعات محرمانه(بروچت و همکاران.)2892،
ثبات رویه حسابداری  5نیز به صراحت توسط
هیئت استانداردهای حسابداری مالی( )2898ذکر
گردید و یک جنبه مهم ازقابلیت مقایسه حسابداری
است و هردو عامل بر میزان عدم تقارن اطالعاتی بین
مدیران و سرمایه گذاران تاثیر دارند .دیاموند()9101
بیان می دارد که انگیزه معامله کنندگان جهت کسب
اطالعات خصوصی با اثربخش تر کردن اطالعات
عمومی و دردسترس کاهش می یابد .انتظارمیرود که
وجود اطالعات قابل مقایسه که خود احتماال منجر به
با اهمیت تر کردن اطالعات عمومی و دردسترس می
شود بر عدم تقارن اطالعات بین سرمایه گذاران
اثرگذار باشد(کیم و لیم.)2892،6
استفاده با ثبات و پایدار از روش های حسابداری
به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا نتایج عملیاتی و
افشای اطالعات شرکت را بهتر تفسیر کنند .بنابراین
باعث کاهش عدم تقارن اطالعات می گردد .کاهش
ثبات رویه اطالعات باعث افزایش عدم تقارن اطالعات
می گردد؛ زیرا دراین صورت سرمایه گذاران در مورد
اینکه چگونه بین عملکرد واقعی شرکت و
عملکردحسابداری آن تفکیک قایل شوند ،دچار ابهام و
سردرگمی می شوند( .پترسون و همکاران.)2891،
ثبات رویه طی زمان موید استفاده از روش های
حسابداری یکسان طی زمان است .ثبات رویه به
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وسیله ماهیت ذاتی اش؛ ضرورتا نشان دهنده عملکرد
شرکت نیست ،اما خود به مفهوم این است که برای

اطالعات حسابداری مدیریت سود واقعی و مبتنی
براقالم تعهدی چه تغییری خواهند کرد.؟ نتایج و یافته

اندازه گیری دقیق عملکرد بایستی از روش های
حسابداری یکسانی طی زمان استفاده نمود (پترسون و
همکاران.)2891،

های پژوهش نشان می دهد که با افزایش قابلیت
مقایسه اطالعات حسابداری یک شرکت با شرکت
دیگر ،مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی اختیاری
کاهش یافته ولی مدیریت سود واقعی افزایش می یابد.
پترسون و همکاران ( ) 2891در پژوهشی با عنوان
" کیفیت سود و آثار پردازش اطالعاتی ثبات رویه
حسابداری" به بررسی تاثیر ثبات رویه مقطعی و
همچنین ثبات رویه طی سال های مختلف بر کیفیت
سود ،عدم تقارن اطالعاتی ،دقت پیش بینی سود
تحلیلگران و همزمانی قیمت سهام پرداخته اند.نتایج و
یافته های پژوهش نشان می دهد که ثبات رویه بر
شاخص های کیفیت سود از قبیل پایداری سود،
قابلیت پیش بینی سود ،هموار سازی سود و اقالم
تعهدی اختیاری اثر معناداری دارد .همچنین نتایج و
یافته های پژوهش نشان می دهد که ثبات رویه
حسابداری بر عدم تقارن اطالعاتی اثر منفی داشته
ولی بر دقت پیش بینی سود تحلیلگران و همزمانی
قیمت سهام شرکت اثر مثبت دارد.
بردمان ( )2891در پژوهشی به بررسی رابطه بین
میزان اختیار در استانداردهای گزارشگری مالی و
قابلیت مقایسه گزارشگری مالی پرداخته است .نتایج و
یافته های پژوهش نشان می دهد که بین میزان
اختیار در استانداردهای حسابداری و قابلیت مقایسه
گزارشگری مالی رابطه مثبتی وجود داشته و این رابطه
در صنایعی که انگیزه های گزارشگری مالی مشابهی
دارند قوی تر است.
کورمیر و لدوکس( ) 2892درپژوهشی به بررسی
تاثیر افشای اختیاری بر رابطه بین کیفیت سود و عدم
تقارن اطالعاتی پرداخته اند .نتایج و یافته های آنها
نشان می دهد که کیفیت سود و افشای اختیاری هردو
باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی می شوند و افشای
اختیاری بر رابطه بین کیفیت سود و عدم تقارن
اطالعاتی تاثیر معناداری دارد.
باتاچاریا و همکاران ( )2892در پژوهشی به
بررسی رابطه بین کیفیت سود و عدم تقارن اطالعاتی

 -1-2پیشینه پژوهش
لی )2890(7در پژوهشی با عنوان عدم تقارن
اطالعات؛ قیمت گذاری گمراه کننده و انتشار اوراق
بهادار به ب ررسی اثر قیمت گذاری گمراه کننده ناشی
از عدم تقارن اطالعات بر انتشار اوراق بهادار پرداخته
است .نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد که
زمانی که مدیران براساس اطالعات شخصی خود به
این نتیجه برسند که اوراق بهادار شرکت زیر قیمت
ذاتی معامله می شود ،از انتشار سهام جلوگیری می
کنند.
لو و همکاران ( ) 2892در پژوهشی با عنوان
مدیریت سود و خوانایی(قابل فهم بودن) گزارش های
مالی سالیانه به بررسی تاثیر مدیریت سود بر
خوانایی(قابل فهم بودن) گزارش های مالی پرداخته
اند .آنها برای اندازه گیری خوانایی(قابل فهم بودن)
گزارش های مالی سالیانه از شاخص فاگ استفاده
نموده و خوانایی اطالعات مندرج در قسمت بحث و
تجزیه و تحلیل مدیریت درگزارشگری مالی را اندازه
گیری نموده اند نتایج و یافته های پژوهش نشان می
دهد که شرکت ها به احتمال زیاد برای مدیریت سود
اقدام به پیچیده تر کردن گزارش های مالی می
نمایند.
کیم ولیم( )2892در پژوهشی با عنوان قابلیت
مقایسه سود حسابداری و معامالت آگاهانه به بررسی
رابطه بین قابلیت مقایسه سود حسابداری و معامالت
آگاهانه به عنوان یکی از شاخص های عدم تقارن
اطالعاتی پرداخته اند .نتایج و یافته های پژوهش نشان
می دهد که بین قابلیت مقایسه حسابداری و عدم
تقارن اطالعاتی رابطه منفی وجود دارد.
سوهن و همکاران ( )2892در پژوهشی به بررسی
این موضوع پرداخته که با افزایش قابلیت مقایسه
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پرداختند .یافته های پژوهش نشان داد که کیفیت
پایین سود منجر به افزایش عدم تقارن اطالعاتی در

پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره
نشان می دهد که بین قابلیت مقایسه صورت های

بازارهای مالی می گردد .همچنین یافته های پژوهش
نشان می دهد که شرکت هایی که دارای کیفیت سود
ضعیف می باشند در هنگام اعالن سود ،عدم تقارن
اطالعاتی باالتری را تجربه می کنند.
دی فرانکو و همکاران )2899( 8در پژوهشی با
عنوان" مزایای قابلیت مقایسه صورت های مالی" به
بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و
ویژگی های سود پیش بینی شده تحلیلگران پرداخته
اند .نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد که بین
قابلیت مقایسه صورت های مالی و دقت پیش بینی
سود تحلیلگران رابطه مثبتی وجود داشته و قابلیت
مقایسه اطالعات حسابداری باعث افزایش کیفیت
اطالعات حسابداری می گردد.
قربانی و سروش یار( )9812در پژوهشی با عنوان
تاثیر قابلیت مقایسه سود و اجزای نقدی و تعهدی آن
بر عدم تقارن اطالعاتی به بررسی تاثیر قابلیت مقایسه
سود و اجزای آن بر عدم تقارن اطالعات پرداخته اند.
نتایج و یافته های آنها نشان می دهد که قابلیت
مقایسه سود تاثیری بر عدم تقارن اطالعاتی ندارد.
همچنین نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد که
قابلیت مقایسه جریان نقد و اقالم تعهدی بر عدم
تقارن اطالعات تاثیری ندارد.
قلی زاده و همکاران( )9811در پژوهشی با عنوان
تاثیر معامالت بر خط سهام بر عدم تقارن اطالعاتی به
بررسی تاثیر معامالت برخط سهام بر عدم تقارن
اطالعاتی شرکت ها پرداخته اند و به این نتیجه رسیده
اند که معامالت برخط سهام بر عدم تقارن اطالعات
تاثیر منفی دارد.
مهرورز ومرفوع( )9811در پژوهشی با عنوان"
رابطه قابلیت مقایسه صورت های مالی با آگاهی
بخشی قیمت سهام در خصوص سودهای آتی" به
بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی با
آگاهی بخشی قیمت سهام در خصوص سودهای آتی و
همچنین نقش قابلیت مقایسه صورت های مالی در
انعکاس سودهای آتی پرداخته اند .نتایج و یافته های

مالی و آگاهی بخشی قیمت سهام رابطه معناداری
وجود ندارد.
رحیمیان و همکاران ( )9819در پژوهشی به
بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطالعاتی
پرداختند .یافته های پژوهش نشان داد بین عدم
تقارن اطالعاتی و کیفیت سود ارتباط وجود دارد هر
چه کیفیت سود در شرکت ها کاهش پیدا می کند
عدم تقارن اطالعاتی نیز افزایش می یابد همچنین
عدم تقارن اطالعاتی در دوره قبل از اعالن سود نسبت
به دوره پس از اعالن سود بیشتر است.
نبات دوست باغمیشه و محمدزاده سالطه()9811
در پژوهشی به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر
قابلیت مقایسه صورت های مالی در شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند.
نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد که بین
کیفیت حسابرسی و قابلیت مقایسه صورت های مالی
رابطه مثبتی وجود دارد.
فروغی و قاسم زاد( ) 9811در پژوهشی به بررسی
تاثیر قابلیت مقایسه سود های آتی بر ضریب واکنش
سودهای آتی پرداخته اند .نتایج و یافته های پژوهش
نشان می دهد که قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری
باعث افزایش ضریب واکنش سودهای آتی می گردد.
در ادامه به بررسی مبانی نظری متن کاوی و مدل
فضای برداری پرداخته شده است:
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 -3متن کاوی
متن کاوی یا کشف دانش از متن ،تحلیل ماشین
از متن با استفاده از تکنیک های بازیابی اطالعات،
استخراج اطالعات وپردازش زبان طبیعی است.
همچنین متن کاوی این تکنیک ها را به الگوریتم ها و
روش های داده کاوی ،یادگیری ماشین و آمار متصل
می کند .درست مانند داده کاوی ،متن کاوی به دنبال
استخراج اطالعات از منابع داده با استفاده از تعیین و
کشف الگوهای جالب می باشد .اما در مورد متن
کاوی ،منابع داده مجموعه های متنی هستند و
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الگوهای جالب درون رکوردهای پایگاه داده های
خوش فرم یافت نمیشود ،بلکه درون متن بدون

همان روش های داده کاوی هستند که با تغییراتی
برای متون استفاده می شوند .یکی از مهم ترین تفاوت

ساختار درون مجموعه داده ها باید به دنبال آن گشت.
تحقیق در مورد اعمال روش های داده کاوی به متن
ساخت نیافته به عنوان کشف دانش در متون یا متن
کاوی شناخته می شود .روش های متن کاوی اغلب

های متن کاوی با داده کاوی داده های تراکنشی،
نحوه پیش پردازش متون می باشد(تیمورپور
ونجفی .)9811،پیش پردازش متون از مراحل زیر
تشکیل می شود.

کاهش بعد

نرمال کردن
کسیونسی

مدل فضای
برداری

ضریب تاثیر
برای
عبارات به
تفكیک
بخش ها

ریشه یابی

مترادف ها

حذف
کلمات
توقف

تفكیک به
کلمات یا
عبارات

تفكیک
عنوان،
کلمات
کلیدی،
چكیده

منبع :تیمورپور ونجفی ()222:9811

متن کاوی می تواند با مجموعه داده های بدون
ساختار یا نیمه ساختارمند مانند نامه های الکترونیکی،
اسناد تمام متنی و پرونده های وب کار کند .ازآنجاکه
 ٪18از داده های شرکت ها با روش های معمولی داده
کاوی قابل کشف نیستند ،انگیزه زیادی برای استفاده
از متن کاوی در شرکت ها وجود دارد(تیمورپور
ونجفی .)9811،می توان گفت که متن کاوی از تکنیک
های بازیابی اطالعات ،استخراج اطالعات همچنین
پردازش زبان طبیعی استفاده می کند و آنها را به
الگوریتم ها و روش های کشف دانش در پایگاه داده ها
( ،)KDDداده کاوی ،یادگیری ماشین و آماری مرتبط
می کنند .باتوجه به ناحیه های تحقیق گوناگون ،برای
هر یک از آنها می توان تعاریف مختلفی از متن کاوی
در نظر گرفت در ادامه برخی از این تعاریف بیان می
شوند.

 -1-3متن کاوی به معنای استخراج اطالعات
در این تعریف متن کاوی متناظر با استخراج اطالعات
در نظر گرفته میشود) استخراج واقعیتها از متن(
 -2-3متن کاوی به معنای کشف داده متنی
متن کاوی را میتوان به عنوان روش ها و الگوریتم
هایی از زمینه های یادگیری ماشین و آماری برای متن
ها باهدف پیدا کردن الگوهای مفید در نظر گرفت .برای
این هدف ،پیش پردازش کردن متون ضروری است .در
بسیاری از روشها ،متدهای استخراج اطالعات ،پردازش
کردن زبان طبیعی یا برخی پیش پردازش های ساده
برای استخراج داده از متوناستفاده می شود .سپس
میتوان الگوریتمهای داده کاوی را بر روی داده های
استخراج شده اعمال کرد(پرئی و حمیدی.)9811،
متن کاوی در حوزه ها و پِژوهش های مختلفی
مورد استفاده قرار گرفته است .عمده ترین مسایلی که
می توان به وسیله متن کاوی بررسی نمود شامل
دسته بندی اسناد ،بازیابی اطالعات ،استخراج
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اطالعات ،پیش بینی و ارزیابی ،خالصه سازی متون و
رده بندی اسناد.

سرعت دادن به پردازش ،حذف کرد .واژه های تکراری
که می تـوان از آنهـا چـشم پوشـید فهرست واژه های

متن کاوی فرآیندی است که شامل فیلدهای
تکنولوژیکی فراوانی است .بازیابی اطالعات ،داده کاوی،
هوش مصنوعی و زبانشناسی محاسباتی همه فیلدهایی
هستند که در این زمینه نقشی را دارا هستند(پیکری
و همکاران.)9811،
یکی از روش های متداول بازیابی اطالعات در
حوزه متن کاوی ،مدل فضای برداری است که در ادامه
بررسی خواهد شد:

غیرمجاز را می سازند .در حذف واژه های غیر مجـاز،
بایـد دقّـت زیـاد بـه کار برده شود .مدل فضای
برداری ،شیوه ای است برای نمایش مدارك از طریق
واژه هـای موجـود در آنها .این مدل ،یک تکنیک
استاندارد در بازیابی اطّالعات است .بر اساس مـدل
فـضای برداری ،می توان تصمیم گرفت که کدام
مدارك شبیه به یکـدیگر و یـا بـه کلیـدواژه هـای
جستجو شبیه هستند (مهراد و کلینی .)9801،بردار
مربوط به هر مدرك (یا هر جستجو) دارای  nمؤلّفه
است n .برابـر بـا تعـداد اصطالحات موجود در
مجموعه مدارك است .به این ترتیب هر سند
ازمجموعه ای از کلمات به برداری تبدیل می شود که
در فضای جدیدی به نام فضای بـرداری قـرار دارد .در
این فضا که بسته به تعداد کلمات مجموعه یک فضای
nبعدی است ،بـردار هـر سـند در بسیاری از روشهای
معمول ،برای استخراج کلمات کلیدی از وزن دهی بـه
کلمـات بـر اسـاس معیـار فراوانی کلمات در متن
استفاده می شود .فراوانی کلمات نیز به دو صورت زیر
در اسناد بررسی میشود :فراوانی مطلق و فراوانی
نسبی .در فراوانی مطلق ،فقط تعداد تکرار کلمه در
یک سند سنجیده میشود ولی در فراوانی نسبی ،تعداد
تکرار کلمه در یک سند به همراه تکرار سایر کلمات
در آن سند و تعداد تکرار کلمه در سایر اسناد مورد
ارزیابی قرار می گیرد .سیستم بازیابی اطالعات فضا
برداری متون را به صورت بردارهایی از عبارات در نظر
می گیرد .مجموعه متون شامل یک ماتریس  m × nاز
mترم و  nمتن است .ماتریس مذکور را ماتریس
عبارت -متن می نامند که هر ستون نماینده یک متن
از مجموعه و هر سطر نماینده یک عبارت
است(ساجدی و همکاران.)9811،

10

 -4مدل فضای برداری
همانطور که اشاره شد یکی از مدل های رایج برای
نمایش متون ،مدل فضای برداری است .دراین روش
همه کلمه های موجود در یک مجموعه از متون به
صورت یک بردار مرجع نمایش داده می شود و برای
هرسند با توجه به تعداد کلمات استفاده شده در آن و
تعداد تکرار کلمات  ،یک بردار معادل ساخته می شود.
برای محاسبه درجه شباهت دوسند فاصله بردارهای
اسناد محاسبه می شود .این میزان نزدیکی ،معموال به
نام مشابهت کسینوسی شناخته می شود .در مدل
فضای برداری ،متون به شکل بردارهایی در فضای
چندبعدی اقلیدسی نمایش داده می شوند(سالتون و
همکاران .)9121،هر محور این فضا متناظر با یک
کلمه یا عبارت است .به طور نظری ،این اصطالحات
میتوانند از واژگان کنترل شده انتخاب شـوند .بـه
خاطر وجود مشکالتی در تهیة این واژگان ،اصطالحات
از متون استخراج می شوند .معموال برای کاهش اندازة
واژگان از ریشة واژه  99استفاده می شود .همچنـین
معمـوال از واژه هـای بازدارنـده(توقف) 92نظیـر
"است" "،و" "،که""،ولی" و "از"و ...صـرف نظـر مـی
گـردد .از تمـام واژه هـای موجـود در مدارك ،یک
مجموعه واژگان به وجود می آید .هر مـدرك بـه
صـورت بـرداری از تمـام واژگان نمایانده می شود.
بعید است واژه هایی که فاقد بار معنایی هستند و بـه
طـور معمـول در مدارك یافت می شوند ،اطّالعات
مهمی ارائه دهند ،بنابراین میتوان این واژه ها را بـرای
311
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 -5فرضیه های پژوهش
فرضیه های پژوهش شامل دو فرضیه به شرح زیر مـی
باشد:
فرضیه اول :ثبات رویه حسابداری بر عدم تقارن
اطالعاتی تاثیر منفی دارد.
فرضیه دوم :قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری بر
عدم تقارن اطالعاتی تاثیر منفی دارد.
 -6روششناسی پژوهش
جامعه ی آماری پـژوهش ،شـرکت هـای پذیرفتـه
شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل 120شـرکت و
قلمرو زمانی پژوهش از سال 9801الـی  9811خواهـد
بود .با اسـتفاده از روش نمونـه گیـری سیسـتماتیک و
طبق نگاره شماره ، 9تعداد  08شرکت به عنوان نمونـه
مورد مطالعه ،انتخاب شده است.
با اعمال محدودیت های فـوق در مجمـوع 08شـرکت
واجد شرایط انتخاب گردید.
از آنجا که نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد
استفاده سرمایه گذاران و سایر گروه ها قرار گیرد،
پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از آنجا که به بررسی

روابط بین متغیرها با استفاده از تجزیه و تحلیل
رگرسیونی می پردازد از لحاظ ماهیت همبستگی
است .در این پژوهش اطالعات مورد نیاز مربوط به
ادبیات پژوهش و مبانی نظری از منابع کتابخانه ای و
پایگاه های علمی و مقاالت داخلی و خارجی استخراج
شده است .برای جمع آوری داده های پژوهش نیز
ازگزارش ها و اطالعیه های منتشره در شبکه کدال،
بانک های اطالعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران
و بانک اطالعاتی نرم افزار رهآوردنوین حسب مورد
استفاده شده است .بعد از استخراج داده های پژوهش،
این داده ها به منظور انجام محاسبات نهایی و محاسبه
متغیرها وارد نرم افزار اکسل شده اند و درنهایت فایل
اکسل متغیرهای پژوهش به منظور آزمون فرضیه ها
به نرم افزار استتا منتقل شده اند .جهت محاسبه
ثبات رویه حسابداری ،فایل های ورد به نرم
افزار NetBeans IDE8.2انتقال داده شده اند .باتوجه
به اینکه جهت محاسبه ثبات رویه حسابداری از مدل
فضای برداری(شباهت کسینوسی) استفاده شده است،
در ادامه به بررسی روش شباهت کسینوسی پرداخته
شده است:

نگاره( :)1تعیین حجم نمونه آماری
تعداد شرکت
ردیف

شرایط

های حذف

شرکت باقیمانده

شده
9

شرکت قبل از سال 9801در بورس پذیرفته شده
واز ابتدای سال 9801سهام آنها مورد معامله قرار گیرد

998

120

2

در طول قلمرو زمانی پژوهش ،تغییر سال مالی نداشته باشند.

21

188-

918

228

29

282

11

912

22

08

8
1
1
2

توقف معامالتی بیشتر از سه ماه نداشته باشند.
جزء شرکت های سرمایه گذاری ،واسطه گری مالی و لیزینگ
به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه ،دوره مالی شرکتها منتهی به اسفند ماه

باشد.

دستیابی به اطالعات مورد نیاز شرکت ها ،مقدور باشد
13

شباهت کسینوسی متون(اسناد)
همانطور که پیش از این بیان گردید مدل فضای
برداری متون غیر ساختار یافته را درقالب بردارهای
ریاضی نشان داده ،به گونه ای که انجام عملیات

ریاضی بر روی متون آسان شود .یکی از عملیات
ریاضی بر روی متن ،محاسبه شباهت کسینوسی اسناد
است .برخی از پژوهش های حسابداری و مالی نیز به
بررسی کاربرد متن کاوی در محاسبه شباهت متون
مالی و حسابداری پرداخته اند .بهعنوان مثال برون
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وتاکر( )2899به بررسی کاربرد شباهت کسینوسی در
محاسبه درجه شباهت اطالعات افشا شده در بخش

متغیرهای مستقل پژوهش بر اساس پژوهش پترسون
وهمکاران( )2891شامل ثبات رویه وقابلیت مقایسه

تجزیه وتحلیل مدیریت فرم 10-kپرداخته اند.
همچنین هوبرگ و فیلیپس( )2891جهت طبقه بندی
صنایع با استفاده از اطالعات بخش توضیحات راجع به
محصوالت شرکت در فرم  ، 10-kالنگ
والورنس( )2891جهت محاسبه شباهت گزارشات
سالیانه و پترسون وهمکاران( ) 2891جهت محاسبه
قابلیت مقایسه و ثبات رویه اطالعات حسابداری از
رویکرد شباهت کسینوسی(مدل فضای برداری)
استفاده نموده اند .اطالعات بیشتر درخصوص کاربرد
روش شباهت کسینوسی اسناد در قسمت معرفی
متغیر ثبات رویه حسابداری آورده شده است.

حسابداری است که به بررسی هریک پرداخته می
شود:

 -7متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش شامل سه دسته متغیرهای وابسته،
مستقل و کنترلی است که بـه بررسـی هریـک از آنهـا
پرداخته می شود:
 -1-7متغیروابسته
متغیر وابسته این پژوهش عدم تقارن اطالعاتی
است .در این پژوهش به پیروی از مدل ونکاتش و
چیانگ ()9102؛ قائمی و وطن پرست( )9801و احمد
پور و رسائیان (  )9801از معیار دامنه قیمت
پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده شده است که
از طریق رابطه ( )9به شرح زیرمحاسبه می شود:
رابطه ()9

که درمدل(:)9

 = SPREAD i,tدامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید
و فروش سهام
 = (ASK PRICE) AP i,tمیانگین پیشنهادی خرید
سهام شرکت  iدر دوره t
 = (BID PRICE) BP i,tمیانگین پیشنهادی فروش
سهام شرکت  iدر دوره t
متغیر مستقل:
311

الف)ثبات رویه حسابداری

در این پژوهش از یک شاخص نماینده جایگزین
برای ثبات رویه استفاده شده است .بدین صورت که
فرض می شود اگر یک شرکت دارای اطالعات مشابهی
در دوسال متوالی باشد(اطالعات مربوط به اهم رویه
های حسابداری) ،این شرکت دارای ثبات رویه
حسابداری می باشد .جهت اندازه گیری ثبات رویه
حسابداری از تکنیک مدل فضای برداری(شباهت
کسینوسی اسناد) استفاده شده است .از این تکنیک
بیشتر در علوم کامپیوتر و مهندسی جهت مقایسه
میزان تشابه چند رشته متن یا سند استفاده می
شود(سالتون وهمکاران .)9121،جهت اندازه گیری
ثبات رویه حسابداری ،فایل ورد اطالعات مندرج در
یادداشت های همراه صورت های مالی(قسمت اهم
رویه های حسابداری) هر شرکت دردوسال متوالی
استخراج شده و وارد نرم افزار نت بینز نسخه  0شده
است .سپس این اطالعات متنی در نرم افزار به یک
سری بردار عددی تبدیل شده اند .این بردار دارایn
مولفه(به تعداد عبارات منحصر به فرد در متن
یادداشت همراه صورت های مالی یک شرکت در
دوسال) خواهد بود .دراین پژوهش لغاتی که فاقد
بارمعنایی هستند(لغات توقف) از قبیل حروف اضافه و
کلماتی مانند "است"و"گوید" حذف شده اند .جهت
حذف لغات توقف بایستی از قبل یک فهرستی از این
لغات را تهیه کرد .در این پژوهش جهت مشخص
نمودن لغات توقف از لیست لغات توقف تقوا و
همکاران( )2888استفاده شده است .همچنین دراین
پژوهش عمل ریشه یابی لغات نیز صورت گرفته است.
ر یشه یابی به فرآیند کاهش دادن لغات به ریشه های
آنها اطالق می گردد .به عنوان مثال دو لغت "فروش"
و " فروشها" به عنوان یک لغت در نظرگرفته شده و
ریشه اصلی دو کلمه یعنی"فروش" در نظر گرفته شده
است .بعد از حدف لغات توقف و ریشه یابی لغات،
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مابقی لغات به عنوان لغات منحصر به فرد در نظر
گرفته شده اند .سپس براساس تعداد دفعات

افشای رویه های حسابداری کامال با هم متفاوت می
باشند(ثبات رویه صفردرصد) .این عمل به تعداد

تکرار (14فراوانی) هر لغت ،هرمتن مشخص و منحصر به
فرد(اهم رویه های حسابداری) به یک بردار ریاضی به
شکل زیر تبدیل شده است .با توجه به اینکه جهت
محاسبه ثبات رویه اطالعات اهم رویه های حسابداری
یک شرکت در دو سال متوالی مورد نیاز است ،لذا
هرشرکت در هرسال دارای دو بردار v1و v2می باشد.
هر بردار( )vدارای مقادیر ویژه ای(وزن) به تعداد
کلمات به کاررفته در کل دومتن می باشد.

شرکت های هر صنعت تکرار شده و درنهایت میانگین
ثبات رویه شرکت محاسبه خواهد شد که این عدد
میانگین ثبات رویه حسابداری هر شرکت در هر
صنعت و درهرسال خواهد بود .جهت کسب اطالعات
بیشتر راجع به نحوه محاسبه درجه شباهت دومتن با
استفاده از مدل فضای برداری(شباهت کسینوسی) به
مثال پیوست مقاله رجوع کنید.

در مرحله بعد طول هر بردار از طریق رابطه( )2زیر
محاسبه گردید:
رابطه ()2
√

‖ ‖

درمرحله بعد حاصلضرب داخلی بردار(v1.v2ضرب
اسکالر) از طریق رابطه ریاضی شماره( )8زیر محاسبه
شد:
رابطه()8

و در نهایت زاویه بین دوبردار(دو متن یک شرکت) در
یک صنعت که نشان دهتده ثبات رویه حسابداری
شرکت است از طریق رابطه شماره ( )1زیر محاسبه
شده است:
رابطه()1
‖

‖‖

‖

زاویه بین دوبردار درجه شباهت بین دومتن(سند)
یا ثبات رویه یک شرکت در دوسال را نشان می دهد
که بین صفر تا یک می باشد .اگرزاویه بین دوبرداریک
باشد موید این است که اطالعات شرکت طی زمان از
نظر افشای رویه های حسابداری کامال با هم شبیه می
باشند(ثبات رویه 988درصد)؛ واگر صفر باشد موید
این است که اطالعات یک شرکت در دوسال از نظر

ب)قابلیت مقایسه حسابداری

جهت اندازه گیری قابلیت مقایسه حسابداری از
میزان همبستگی سود -بازده یک زوج شرکت یک
صنعت خاص استفاده خواهد شد(بارث و
همکاران؛ 2892و دی فرانکو و همکاران)2899،
وفروغی و قاسم زاد( .) 9811دراین مدل دو شرکت
زمانی مشابه درنظر گرفته می شوند که برای مجموعه
ای از رویدادهای اقتصادی یکسان(مثل بازده) ،گزارش
های مالی(مثل سود حسابداری) مشابهی ارائه کرده
باشند .برای اندازه گیری قابلیت مقایسه بین دو
شرکت  iو ،jابتدا برای هر شرکت -سال مدل
رگرسیونی شماره( )1به شرح زیر با استفاده از داده
های سری زمانی(شش ماهه) برای دوره چهارساله
اخیر منتهی به پایان سال tبرآورد می شود:
مدل()1

که در آن:
:سود خالص شرکت آی در شش ماهه
ماهه
کا تقسیم برارزش بازار سهام ابتدای شش ماهه
:بازده سهام شرکت آی در شش ماهه کا
ضرایب برآوردشده از رابطة ( )1برای هر شـرکت ـ
سـال ،معیـاری از عملیـات حسـابداری آن شرکت
نشاندهندة عملیات حسابداری
است .یعنی
شـرکت  iو ضـرایب  αj βjعملیات حسابداری شرکت j
است .شباهت بین عملیـات حسـابداری دو شـرکت،
میـزان قابلیـت مقایسة بین دو شرکت را نشان می
دهد .به منظور برآورد تفاوت بین عملیات حسابداری
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دو شرکت iو  jاز مفهوم قابلیت مقایسه (ارائة
گزارشهای مشابه دربارة مجموعه ای از رویـدادهای

متغیرهای کنترلی موثر بر عدم تقارن اطالعاتی به
شرح زیر استفاده شده است:

مشـابه) استفاده می شود .ازاین رو؛ در هرسال از
طریق رابطه های( )2و( )2سود شرکت iبه طور
جداگانه یکبار با ضرایب خود شرکت iو یکبار با
ضرایب شرکت jاما با بازده شرکت ( iرویداد مشابه)
برای دوره زمانی مشابه با دوره زمانی رابطه( )1پیش
بینی می شود:
̂
̂
()2

اندازه شرکت :برابر است با لگاریتم طبیعی ارزش
بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدای سال.
کیرنی( )2888بیان می دارند که شرکت های بزرگتر
معموال اطالعات بیشتری افشاء می کنند و این امر
موجب کاهش ناقرینگی اطالعات می شود.
نوسان بازدهی :برابر است با انحراف معیار بازدهی
ماهیانه سهام طی سال قبل .نوسان بازدهی سهام،
مقیاس عدم اطمینان نسبت به تغییرات آتی بازده
سهام است و با افزایش درجه نوسان پذیری بازده
سهام ،احتمال تغییر قیمت نیز وجود دارد(خدامی پور
وقدیری .)9801،افزایش نوسان بازده سهام باعث
کاهش قدرت نقد شوندگی و متعاقب آن افزایش عدم
تقارن اطالعات می گردد.
بازده سهام :برابر است با بازده تحقق یافته سهام
شرکت طی سال قبل
گردش معامالت سهام  :برابراست با حجم معامالت
سهام شرکت درسال قبل تقسیم بر تعداد سهام
منتشره و درجریان .افزایش حجم معامالت سهام نشان
دهنده نقدشوندگی باالی سهام است که این خود
باعث کاهش هزینه معامالت و کاهش فاصله بین
قیمت های پیشنهادی خرید و فروش می
گردد(جیانگ و همکاران.)2899 ،

̂

()2

̂

سودپیش بینی
در این رابطه ها؛
شده برای شرکت  iو شش مـاهه Kبا استفاده از
سود پیش بینی
ضرایب شرکت  iو
شده برای شرکت  iو شش مـاهه Kبا استفاده از
ضرایب شرکتj
سپس قابلیت مقایسه بین دو شرکت iو jدر سال tاز
طریق رابطه شماره( )0به شرح زیر محاسبه خواهد
شد:
رابطه()0
|

∑
|

نشان دهنده
مقدار ریاضی بیشتر برای
قابلیت مقایسه بیشتر بین دو شرکت است .به طریق
مشابه برای هر سال و هرجفت شرکت  iبا  Jشرکت
صنعت؛ معیار قابلیت مقایسه حسابداری محاسبه
خواهد شد .در نهایت میانگین چهار عدد بزرگ تر
محاسبه شده برای آن ،معیار قابلیت مقایسه شرکتi
تعریف می شود که با
شود.

نشان داده می

 -2-7متغیرهای کنترلی
براساس پژوهش های کیمولیم( ، )2892پترسون
و همکاران( ،)2891جهت تصریح بهتر مدل های
رگرسیونی مورداستفاده پژوهش؛ ازیک سری
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زیان :متغیر مجازی است .در صورتی که شرکت
زیان گزارش کرده باشد عدد یک و در غیراین صورت
برابر صفر است .به نظر می رسد ابهامات بیشتری در
خصوص وضعیت شرکت های زیان ده وجود داشته
باشد؛ که این خود می تواند باعث افزایش عدم تقارن
اطالعات گردد(قربانی و سروش یار.)9812 ،
نسبت ارزش دفتری به بازار :نسبت ارزش دفتری
حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار حقوق صاحبان
سهام .شرکت هایی که دارای نسبت ارزش دفتری به
بازار بزرگتری هستند ریسک بیشتری دارند و با یک
شوك در بازار ارزش بازار شرکت به ارزش بازار آن
نزدیک خواهد شد(قلی زاده و همکاران )9811 ،از این
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رو به نظر می رسد افزایش این نسبت می تواند بر
قیمت پیشنهادی خرید و فروش اثر گذارد.

آمار توصیفی این متغیرها ،شامل میانگین ،میانه،
انحراف معیار ،حداقل و حداکثر مشاهدات ارائه شده

جهت آزمون فرضیه های پژوهش (تاثیر ثبات رویه
و قابلیت مقایسه حسابداری بر عدم تقارن اطالعاتی) از
مدل رگرسیون داده های ترکیبی شماره( )1به شرح
زیر برگرفته از پژوهش کیم و لیم( )2892؛پترسون و
همکاران ())2891استفاده شده است:

است.
همانطور که از نگاره( )2مشخص است میانگین
متغیر ثبات رویه حسابداری به ترتیب معادل 8/01می
باشد که نشان می دهد به طور میانگین شرکت های
نمونه تا میزان  ٪01روش های حسابداری با ثبات و
یکسانی داشته اند .به عبارتی دیگر احتمال اینکه
شرکتی اقدام به تغییر روش حسابداری خود بنماید
به طور متوسط معادل  ٪91می باشد .میزان باالی
ثبات رویه شرکت های نمونه ناشی از این موضوع
است که در برخی از روش های حسابداری از قبیل
روش محاسبه استهالك به دلیل آثار مالیاتی مربوطه و
اول ویت قوانین مالیاتی بر استانداردهای حسابداری،
امکان انجام قضاوت مدیران و تغییر روش حسابداری
وجود ندارد .همچنین میانه این متغیر معادل 8/80می
باشد که نشان می دهد نیمی از شرکت ها دارای ثبات
رویه کمتر از  ٪80و نیمی از شرکت ها بیشتر از٪80
بوده اند.

مدل()1
InfAsymmi,t = β0 + β1 AVTSconsistencyi,t + β2
AccCompi,t + β3 logMVEi,t-1 +β4 logReturnvoli,t1+ β5 LogTurnoveri,t-1 + β6 Returni,t-1 + β7 lossi,t1 + β8 Btmi,t-1 +ε

 -8تجزیه و تحلیل یافته ها
جهت تجزیه وتحلیل نتایج پژوهش از آمار توصـیفی و
استنباطی استفاده شده که در ادامه بـه هریـک ازآنهـا
پرداخته شده است.
 -1-8آمار توصیفی
برای ارایهی یک نمای کلی از خصوصیات مهم
متغیرهای محاسبه شده ،در نگاره ( )2برخی از مفاهیم

نگاره ( :)2آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیرها

میانگین

میانه

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

عدم تقارن اطالعاتی

0/025

/027

/011

-/35

2/21

قابلیت مقایسه حسابداری

-0/61

-/30

0/88

-3/10

14/23

ثبات رویه

8/01

0/88

0/12

-/84

2/91

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام(اندازه شرکت)

13/68

13/49

1/49

0/73

3/70

0/0011

0/00022

8/0032

7/7

81/44

نوسان بازدهی سهام

0/95

0/65

0/47

23/23

54/6

نسبت ارزش دفتری به بازار

0/70

0/24

2/81

11/50

15/4

بازده سالیانه سهام

0/48

0/19

0/91

2/92

16/74

گردش

معامالت سهام'

منبع :یافته های پژوهش

 -2-8آمار استنباطی
قبل از برازش مدل رگرسیونی پژوهش ،مانایی
متغیرها بررسی شده است.بر اساس آزمون تشخیص
ریشه واحد هاریس ،چنانچه معناداری آماره آزمون
کمتر از  8/81باشد ،متغیرهای پژوهش در طی دوره
پژوهش در سطح پایا هستند .نتایج این آزمون نشان

دادکه کلیه متغیرهای مستقل ،وابسته و کنترلی پایا
هستند ،زیرا سطح معنی داری این آزمون برای آنها
کمتر از  %1است .جهت بررسی هم خطی میان متغیر
های پژوهش نتایج آزمون عامل تورم واریانس()VIF
انجام شده است .نتایج حاصل از این آزمون نیز نشان
دهنده عدم وجود هم خطی است .همچنین قبل از
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آزمون فرضیه های پژوهش فروض کالسیک رگرسیون
بررسی شده است .با توجه به اینکه نوع داده های

شده است .با توجه به ترکبی بودن نوع داده ها ،الزم
است قبل از تخمین مدل رگرسیون پژوهش ،از

پژوهش از نوع داده ترکیبی می باشد ،لذا از بینفروض
کالسیک رگرسیون تنها فرض خودهمبستگی و
ناهمسانی واریانس جمالت خطا بررسی شده است.
جهت بررسی نبود مشکل خودهمبستگی از آزمون
والدریج استفاده شده است .نتایج این آزمون نشان
دهنده وجود مشکل خودهمبستگی بوده است .جهت
بررسی ناهمسانی واریانس پسماندها از آزمون والد
تعدیل شده استفاده شده است.نتایج این آزمون نشان
می دهد که سطح معنی داری آزمون والد تعدیل شده
در مدل پژوهش کمتر از  1درصد می باشد و بیانگر
وجود ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل می باشد.
با توجه به وجود ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی
سریالی در مدل پژوهش ،برای رفع همزمان این دو
مشکل ،از روش رگرسیون پرایس -وینستن استفاده

آزمون های چاو( Fلیمر) و هاسمن استفاده نمود.
نتایج حاصل از این دو آزمون در نگاره( )8به شرح زیر
درج گردیده است.
نگاره( :)3نتایج آزمون  Fلیمر(چاو) و هاسمن
آماره

سطح معنی

آزمون

داری

چاو

8/82

8/888

تابلویی

هاسمن

20/10

8/888

اثرات ثابت

نام آزمون

نتیجه

نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی مورداستفاده
جهت آزمون فرضیه های پژوهش در نگاره( )1به شرح
زیر درج گردیده است:

نگاره( :)4نتایج آزمون فرضیه های پژوهش
InfAsymmi,t = β0 + β1 AVTSconsistencyi,t + β2 AccCompi,t + β3 logMVEi,t-1 +β4 logReturnvoli,t-1+ β5
LogTurnoveri,t-1 + β6 Returni,t-1 + β7 lossi,t-1 + β8 Btmi,t-1 +ε

رگرسیون پرایس -وینستن

نحوه تخمین
ضریب تعیین

8/42

والد

73/85

سطح معنی داری

8/888

ناهمسانی

خطای

خودهمبستگی

)panel-specific AR(1

آماره Z

سطح معنی داری )(p-value

-2/66

8/008
8/000
8/008
8/291

متغیر ها

ضرایب

AVTSconsistency

-/0091

/00342

AccComp

-/0021

/00058

-3/64

)MVE(SIZE

/0020

/00035

5/90

logReturnvol

/0008

/00078

1/06

استاندارد

)Heteroskedastic (balanced

LogTurnoveri

-/0088

/1228

-/07

8/943

Return

-/00065

/00044

-1/48

8/140

loss

-/00034

/00091

-/37

8/710

Btm

/00034

/00009

3/64

0/000

(Consعرض از مبدا)

/0036

/0054

0/66

8/509

منبع :یافته های پژوهش

نتایج آزمون فرضیه اول یعنی تاثیر ثبات رویه
حسابداری ( )AVTSconsistencyبر عدم تقارن
اطالعاتی ( )InfAsyمطابق با نگاره()1نشان دهنده این
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است که سطح معنی داری) (p-valueمتغیر ثبات رویه
حسابداری کمتر از سطح خطای 1درصد است ،لذا در
سطح اطمینان 11درصد فرضیه صفر رد می شود و
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فرضیه پژوهش تایید می گردد .از آنجایی که ضریب
به دست امده برای این متغیر  -/0091است ،می توان
بیان کرد که هر چقدر ثبات رویه حسابداری شرکت
افزایش یابد  ،میزان عدم تقارن اطالعاتی کاهش می
یابد .به عبارتی دیگر می توان نتیجه گرفت که ثبات
رویه حسابداری بر عدم تقارن اطالعاتی شرکت ها در
بازار سرمایه ایران تاثیر منفی دارد.
همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش یعنی
تاثیر قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری بر عدم
تقارن اطالعاتی مطابق با نگاره()1نشان دهنده این
است که سطح معنی داری یا) (p-valueمتغیر قابلیت
مقایسه حسابداری( )AccCompکمتر از سطح خطای
1درصد است ،لذا در سطح اطمینان 11درصد فرضیه
صفر رد می شود و فرضیه پژوهش تایید می گردد .از
آنجایی که ضریب به دست امده برای این متغیر -
 /0021است ،می توان بیان کرد که هر چقدر قابلیت
مقایسه اطالعات حسابداری شرکت افزایش یابد ،
میزان عدم تقارن اطالعاتی کاهش می یابد .به عبارتی
دیگر می توان نتیجه گرفت که درصورتی که ویژگی
کیفی قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری شرکت ها
بهبود یابد ،عدم تقارن اطالعاتی شرکت ها در بازار
سرمایه ایران کاهش می یابد.
مقدار ضریب تعیین نشان می دهد که  %12از
تغییرات متغیر وابسته ،ناشی از تغییرات رخ داده در
متغیر های توضیحی است یا به عبارتی متغیر های
مستقل حدود  % 12از تغییرات متغیر وابسته را تبیین
و توضیح می دهند .سطح معنی داری آزمون والد برابر
با  8/888است که کمتر از  %1می باشد لذا اعتبار کل
مدل نیز تایید می گردد.
از بین متغیرهای کنترلی نیز سطح معنی داری
متغیر های اندازه شرکت) (sizeو نسبت ارزش دفتری
به بازار ( )btmکمتر از  %1است لذا در سطح خطای
مورد انتظار معنی دار هستند و بر متغیر وابسته اثر
دارند ،بنابراین کنترل آنها در پژوهش های آتی الزم
است .سایر متغیرهای کنترلی بر متغیر وابسته(عدم
تقارن اطالعاتی) تاثیر معناداری نداشته اند.

 -9نتیجه گیری و بحث
نتایج و یافته های حاصل از فرضیه اول پژوهش
نشان داد که با افزایش ثبات رویه شرکت ،عدم تقارن
اطالعاتی کاهش می یابد .به نظر می رسد در بازار
سرمایه ایران ،تحلیل گران مالی ،سرمایه گذاران و
دیگر استفاده کنندگان از اطالعات مالی به ویژگی
ثبات رویه شرکت توجه زیادی دارند و یکی از مهم
ترین منابع کسب اطالعات آنها ،یادداشت های صورت
های مالی(خالصه اهم رویه ها) می باشد .به عبارت
دیگر از آنجا که تغییر روش حسابداری می تواند نشانه
ای از فرصت طلبی مدیران باشد و تشخیص این
موضوع که تغییر روش حسابداری جهت انجام رفتار
فرصت طلبانه بوده یاخیر ،دشوار است لذا می توان
گفت نقض ثبات رویه حسابداری از منظر استفاده
کنندگان اطالعات حسابداری یک عالمت منفی برای
شرکت تلقی می گردد و با افزایش ابهام نزد سرمایه
گذاران باعث افزایش عدم تقارن اطالعات می گردد.
نتایج و یافته های این فرضیه با یافته های قبلی
پترسون وهمکاران( )2891سازگار است.
نتایج و یافته های حاصل از فرضیه دوم پژوهش
نشان داد که قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری بر
عدم تقارن اطالعاتی تاثیر منقی دارد .نتایج و یافته
های این فرضیه موید این است که در صورتی که
قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری یک شرکت با
شرکت های دیگر صنعت افزایش یابد ،هزینه پردازش
اطالعات نزد سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی
کاهش یافته و منجر به بهبود پیش بینی ها خواهد
شد .افزایش قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری از
طرفی دیگر با کاهش ریسک اطالعات همراه بوده و
منجر به کاهش شکاف خرید و فروش قیمت سهام و
درنتیجه عدم تقارن اطالعاتی می گردد .همچنین با
افزایش قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری ،مزیت
اطالعات خصوصی با دردسترس کردن اطالعات
شرکت کاهش می یابد  .یابد .به نظر می رسد سرمایه
گذاران بازار سرمایه ایران نسبت به ویژگی کیفی
قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری به خوبی آگاه
هستند و درتصمیم های خود توجه خاصی به این
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ویژگی کیفی دارند.نتایج و یافته های این فرضیه با
یافته های قبلی کیم ولیم( )2892و پترسون

بررسی تاثیر قابلیت مقایسه و ثبـات رویـه بـر کیفیـت
سود و بررسی تاثیر قابلیت مقایسـه و ثبـات رویـه بـر

وهمکاران( )2891سازگار است.
با توجه به نتایج حاصل از فرضیه اول که نشان داد
ثبات رویه حسابداری بر عدم تقارن اطالعات تاثیر
منفی دارد؛ به شرکت ها پیشنهاد می گردد بر طبق
فرضیه عالمت دهی جهت دادن عالیم مثبت به
مشارکت کنندگان بازار ،سعی در حفظ ثبات رویه
خود داشته باشند .همچنین به حسابرسان پیشنهاد
می شود به ثبات رویه شرکت ها توجه بیشتری نموده
و در ص ورتی که شرکتی با کاهش ثبات رویه مواجه
شده ،رسیدگی ها را با حساسیت و دقت باالتری انجام
دهند .همچنین به سازمان حسابرسی به عنوان مرجع
تدوین استانداردهای حسابداری ملی پیشنهاد می
گردد به منظور افزایش شفافیت اطالعات حسابداری،
اهمیت بیشتری به رویکرد مبتنی بر قواعد در
استانداردگذاری بدهد.
با توجه به نتایج حاصل از فرضیه دوم که ثابت شد
با افزایش قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری ،عدم
تقارن اطالعات کاهش می یابد؛ به سرمایه گذاران
وتحلیل گران مالی پیشنهاد می گردد به منظور
کاهش ریسک نقدینگی(عدم تقارن اطالعات) سعی
کنند در تحلیل شرکت ها به تحلیل صنعت مربوطه و
سایرشرکت های صنعت پرداخته و به مقایسه اطالعات
شرکت های یک صنعت با همدیگر بپردازند .همچنین
به تدوین کنندگان مقررات و استانداردهای حسابداری
و همچنین بورس اوراق بهادار پیشنهاد می گردد به
منظور کاهش ناقرینگی اطالعات و کاهش امکان
استفاده از اطالعات خصوصی به ویژگی قابلیت مقایسه
اطالعات حسابداری بیش از پیش توجه بیشتری نموده
تا ضمن ایجاد سهولت در تخصیص منابع و افزایش
حجم معامالت و نقدینگی در بازار سرمایه ،موجبات
اطمینان سرمایه گذاران به گزارشگری مالی را فراهم
آورند.
به پژوهشـگران آتـی نیـز پیشـنهاد مـی گـردد در
پژوهش های آتی به بررسی موضوعاتی ماننـد بررسـی
تاثیر یکنواختی رویـه هـا بـر عـدم تقـارن اطالعـاتی،
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پیوست
مثال نحوه محاسبه شباهت کسینوسی دومتن مالی
سود:)9( فرض کنید د ومتن مالی به صورت زیر وجود دارد
.سود کاهش یافته است:)2( افزایش یافته است
 عبارت منحصر به فرد وجود1  است زیرا1طول بردار هرمتن
کاهش:w4 افزایش:w3 یافته:w2 سود:w1 :دارد
:پس هر بردار به صورت زیر است
: متن اول و دوم به صورت زیر است،طبق نرم فوق

:طول بردارهای فوق به صورت زیر محاسبه خواهد شد
‖ ‖
‖ ‖

√
√

√
√

سپس ضرب داخلی دوبردار فوق به صورت زیر محاسبه خواهد
:شد
:درنهایت ضریب تشابه دومتن از فرمول زیر محاسبه خواهد شد
‖ ‖‖ ‖

√

√
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