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چكیده
هدف این مقاله بررسی تأثیر کیفیت افشا بر عدم تقارن اطالعاتی است .تحقیقات زیادی رابطه
کیفیت افشا و عدم تقارن اطالعاتی را بررسی کرده و ارتباط منفی بین این دو متغیر را مستند
نمودهاند ،ولی در این تحقیق عالوه بر بررسی آن ،تأثیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بر ارتباط
بین کیفیت افشا و عدم تقارن اطالعاتی بررسی شده است .نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری باالتر
معرف رشد آتی شرکت است و شرکتهای دارای رشد بیشتر عدم اطمینان اطالعاتی باالتری دارند.
افشای بیشتر در مورد این شرکتها تأثیر قویتری بر عدم تقارن اطالعاتی دارد .در این تحقیق
شرکت ها بر حسب نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به دو گروه شرکتهای دارای نسبت باال و
شرکتهای دارای نسبت پایین تقسیم شدند و تأثیر این نسبت بر ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن
برای هر دو گروه بررسی شد .برای سنجش متغیر کیفیت افشا از امتیاز افشای شرکت که توسط
بورس اوراق بهادار تهران منتشر میشود ،استفاده شد .متغیر عدم تقارم اطالعاتی با استفاده از مدل
ونکاتش و چیانگ ( )6891اندازه گیری شده است .برای بررسی تجربی این موضوع دادههای 89
شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مدلهای تحقیق
با استفاده از دادههای ترکیبی برآورد گردید .یافتهها نشان میدهد که بین کیفیت افشای اطالعات
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و عدم تقارن اطالعاتی رابطه منفی و معنیداری وجود دارد و همچنین نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتری ،رابطه منفی کیفیت افشا و عدم تقارن اطالعاتی را تقویت میکند.
واژههای کلیدی :کیفیت افشا ،عدم تقارن اطالعاتی ،ارزش بازار به ارزش دفتری.
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 -1مقدمه
عدم تقارن اطالعاتی ناشی از کیفیت افشای پایین ،مسئله انتخاب نادرست را در پی خواهد
داشت .اوراق بهادار مواجه با این مشکل ،از نقدشوندگی کمتری برخوردارند ،و هزینه داد و ستد
آن ها بیشتر است .بنابراین سرمایه گذاران تمایل کمتری به خرید آنها دارند .سرمایهگذاران برای
هزینه معامالتی اضافی پرداخت شده ،پاداش بیشتری مطالبه میکنند .با افشای اطالعات خصوصی
و بهبود کیفیت افشا ،شرکتها میتوانند عدم تقارن اطالعاتی و هزینه مبادله اوراق بهادار و بدین
ترتیب هزینه سرمایه را کاهش دهند .بنابراین کاهش عدم تقارن اطالعاتی ،و در نتیجه کاهش
هزینه سرمایه و افزایش نقدشوندگی ،از مهم ترین پیامدهای بهبود کیفیت افشا و شفافیت اطالعاتی
محسوب میشود (ستایش و همکاران6389،؛.)61
عالوه بر این کیفیت افشا در دورهٔ پیش از اعالن سود که ناشی از آگاهی از دقت افشای
عمومی است و در دورهٔ پس از اعالن سود که ناشی از دانش محتوای افشا است بر قیمت سهام
تأثیر می گذارد .زمانی که عدم تقارن اطالعاتی باال است ،افشای عمومی با کیفیت باال کارایی
قیمتها را بهبود میبخشد و هزینه سرمایه در دورهٔ پیش از اعالن را کاهش میدهد .این آثار
کیفیت افشا مرتبط با استفاده استراتژیک اطالعات توسط مبادلهگرانآگاه است .مبادلهگرانآگاه
زمانی که کیفیت افشای عمومی باال است از اطالعات خصوصی خود قبل از اعالن سود به سرعت
استفاده می کنند ،با علم به این مسئله که اطالعات عمومی با کیفیت باال مزیت اطالعات خصوصی
آنها را از بین خواهد برد ،همچنین آنها تمایل دارند نسبتاً معاملههای بیشتری را در دورهٔ پیش
از اعالن به نسبت دوره پس از اعالن انجام دهند .همان طور که رقابت بین مبادلهگرانآگاه افزایش
مییابد ،قیمت سهام تحت تأثیر اطالعات محرمانهتر قرار میگیرد و این نوع اطالعات به سایر
مبادلهگران منتقل میشود و در واقع عدم اطمینان مبادلهگرانناآگاه را کاهش میدهد و مشکل
گزینش معکوس بین مبادلهگرانآگاه و ناآگاه را کم میکند (بارون و کیو 0963 6؛.)1
بنابراین ،افزایش سطح افشای اطالعات از سه طریق میتواند بر عدم تقارن اطالعاتی تأثیر بگذارد:
اول ،افشای اطالعات بیشتر سرمایه گذار را از جستجو برای کشف اطالعات محرمانه و
سوداگری بر مبنای آن ،بازمی دارد .زیرا با افشای اطالعات ،شکاف اطالعاتی یا همان عدم تقارن
اطالعاتی بین سرمایهگذاران کاهش مییابد.
دوم ،افشای اطالعات در بازار مانع انجام معامالت مولد ثروت برای یک عده برخوردار از
اطالعات محرمانه می شود و در نتیجه ،با کاهش عدم تقارن اطالعاتی ،رفاه تمام سرمایهگذاران
افزایش مییابد.
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سوم ،به طور کلی سطح افشا ی اطالعات ،با میزان معامالت صورت گرفته توسط هر دو گروه،
دارندگان اطالعات عمومی و دارندگان اطالعات محرمانه ،ارتباط مثبت دارد (برون و هایلجیست 0
0992؛.)222
از طرفی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری می تواند بر رابطه بین کیفیت افشا و عدم تقارن
اطالعاتی تاثیرگذار باشد .نسبت پایین تر به معنی عدم اطمینان بیشتر نسبت به رشد آتی شرکت
است .بنابراین ،هرچه نسبت باالتر باشد ،رابطهٔ منفی بین کیفیت افشا و عدم تقارن اطالعاتی نیز
بیشتر می شود .در واقع با باالتر رفتن نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ،ابهام و ریسک بیشتری
نسبت به رشد آتی شرکت وجود خواهد داشت و افشای بیشتر ،عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و
سرمایهگذاران کاهش می دهد .با کاهش عدم تقارن اطالعاتی ،هزینه سرمایه و در نتیجه
نقدشوندگی بهبود مییابد (برون و هایلجیست 0992؛ .)219بنابراین در این تحقیق ابتدا تأثیر
کیفیت افشا بر عدم تقارن اطالعاتی و در ادامه تأثیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بر این رابطه
بررسی میشود.
در تحقیقات قبلی تأثیر کیفیت افشای اطالعات بر عدم تقارن اطالعاتی بررسی شده است.
یافتههای این تحقیقات نشان میدهد کیفیت افشا عدم تقارن اطالعاتی را کاهش میدهد .در این
تحقیق یکی از عوامل مؤثر بر ریسک شرکت یعنی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مورد توجه
قرار گرفته و تأثیر آن بر ارتباط بین کیفیت افشا و عدم تقارن اطالعاتی بررسی شده است و از این
منظر با سایر تحقیقات انجام شده متفاوت است.
 -2کیفیت افشا و عدم تقارن اطالعاتی
در واقع هدف افشای اطالعات ،کاهش فاصله انتظارات میان سرمایهگذاران است ،یعنی کاهش
مزایای ناشی از مزیت اطالعاتی سرمایه گذاران که در نتیجه باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی در
بازار میشود .عدم تقارن اطالعاتی هزینه مبادالت را افزایش میدهد و بر نقدشوندگی سهام تأثیر
منفی دارد .در مقابل افزایش سطح افشا با کاهش هزینههای مبادالت ،و بهبود نقدشوندگی ،موجب
میشود سهام با قیمت منصفانه مبادله شود.
کیفیت افشای باال ،می تواند عدم تقارن اطالعاتی و مساله گزینش نامناسب را کاهش و
نقدشوندگی را افزایش دهد .این اثر دارای دو بخش است .اوالً ،وجود اطالعات بیشتر در اختیار
عموم ،دست یابی مبادلهگران به اطالعات محرمانه را مشکلتر و هزینهبرتر میسازد .در نتیجه
احتمال کمتری وجود دارد که سرمایه گذاران دارای اطالعات خصوصی شوند و این امر احتمال
مبادله با یک سرمایهگذار با مزیت اطالعاتی را کاهش میدهد.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /22تابستان 1331

غالمرضاکردستاني ،نقيبهرامفرو عليامیري

 969

ثان یاً ،کیفیت افشای باالتر ،عدم قطعیت راجع به ارزش شرکت را کاهش میدهد که آن نیز به
نوبه خود ،مزیت اطالعاتی بالقوه یک سرمایه گذارآگاه را کاهش میدهد .هر دو پیامد ،میزان
حمایت سرمایهگذارانناآگاه و مصونیت در برابر قیمت را کاهش می دهد و بدین ترتیب نقد شوندگی
بازار افزایش مییابد (لیوز و ویسوکی 0991 3؛.)683
کاهش هزینه سرمایه ،از جمله منافع حاصل از کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین سرمایهگذاران
میباشد .از دو طریق میتوان ادعا نمود که افشای بیشتر اطالعات یا کاهش عدم تقارن اطالعاتی با
تحمل هزینه سرمایه کمتر در ارتباط است:
اول :افشای بیشتر اطالعات ،نقدشوندگی سهام در بازار را افزایش میدهد و بدین وسیله هزینه
سرمایه را از طریق کاهش هزینه انجام معامله یا افزایش تقاضای برای اوراق بهادار شرکت ،کاهش
میدهد.
دوم :افشای بیشتر ،ریسک برآورد شده سرمایه گذار از بازده دارایی و توزیع سود پرداختی را
کاهش میدهد .زیرا سرمایهگذاران بر اساس میزان اطالعات دریافتی در مورد شرکت ،میزان بازدهی
اوراق بهادار را تخمین میزنند (بوتوسان و پلوملی 0990 2؛.)03
بنابراین ادعا می شود که کیفیت افشای عمومی اطالعات به صورت معکوسی به عدم تقارن
اطالعاتی مرتبط میشود ،زیرا :اوالً  ،اگر چه کیفیت افشا با میزان مطلق مبادالت آگاهانه و
غ یرآگاهانه به صورت مثبت مرتبط است ،ولی با میزان نسبی مبادالت آگاهانه به صورت معکوس
مرتبط است .ثان یاً ،کیفیت افشا با فراوانی معامالت انجام شده بر اساس اطالعات خصوصی توسط
سرمایهگذاران آگاه ،به صورت معکوس مرتبط میشود (ستایش و همکاران6389،؛.)19
بر این اساس می توان نتیجه گرفت که ،کیفیت افشا به طور منفی با فراوانی اطالعات خصوصی
مرتبط می شود .زمانی که کیفیت افشا باال است ،بازدههای جاری سهام ،اطالعات بیشتری در ارتباط
با سودهای آتی نشان می دهد .در واقع این نتایج بیانگر این است که هرچه به سمت آینده میرویم،
افشاهای آگاهانهتر مجموعه کلی اطالعات در مورد سودهایی را که میتوان در مورد یک شرکت
کشف کرد ،را کاهش می دهد .از آنجا که اطالعات در دسترس کمتری برای کشف وجود دارد ،عالوه
بر کاهش انگیزههای جستجوی اطالعات ،انتظار میرود فراوانی اطالعات خصوصی با کیفیت افشا
کاهش یابد (الندهلم و مایرز 0990 6؛.)932
بحث باال نشان می دهد که کیفیت افشا به طور منفی با عدم تقارن اطالعاتی مرتبط است ،زیرا
با میزان مبادلهآگاهانه و ناآگاهانه ارتباط مثبتی دارد ،ولی با میزان نسبی مبادلهآگاهانه ارتباط
منفی دارد و با فراوانی کشف اطالعات خصوصی توسط سرمایهگذارانآگاه و مبادله بر اساس آن
ارتباط منفی دارد .شکل  6این روابط را به طور خالصه نشان میدهد.
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شكل  - 1ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطالعاتی
منبع :برون و هایلجیست 0992؛229

 -1-2تأثیر ( )M/Bبر رابطه بین کیفیت افشا و عدم تقارن اطالعاتی
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ( )M/Bدر مقدار داراییهای نامشهود ثبت نشده و مقدار
فرصتهای رشد در حال افزایش است .شرکتهای دارای این خصوصیات طبق معمول مقدار
کمتری از عدم تقارن اطالعاتی دارند .در واقع شرکتهای دارای مخارج تحقیق و توسعه بیشتر که
( ) M/Bباالتری دارند ،به طور قابل توجهی سودآورتر از شرکتهای با مخارج تحقیق و توسعه کمتر
هستند.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ( )M/Bمی تواند بر رابطه بین کیفیت افشا و عدم تقارن
اطالعاتی تاثیرگذار باشد .از اینرو ،در تحقیق حاضر همچنین به بررسی ( )M/Bشرکتها پرداخته و
سپس تأث یر آن بر ارتباط بین کیفیت افشا و عدم تقارن اطالعاتی مورد بررسی قرار گرفت .ابودی و
لو  ) 0999( 1در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که مبادله توسط بخشهای داخلی
شرکتهای با مخارج تحقیق و توسعه باالتر ،که ( )M/Bبیشتری خواهند داشت ،به طور قابل
توجهی سودآورتر از شرکتهای با مخارج تحقیق و توسعه کمتر است .بارت و دیگران  )0996( 2به
این مسئله پی بردند که پوشش تحلیلگران در شرکتهایی که در صنایع با سطوح باالی
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /22تابستان 1331

غالمرضاکردستاني ،نقيبهرامفرو عليامیري

 965

داراییهای نامشهود فعالیت میکنند ،بیشتر است و تحلیلگران تالش زیادی برای تجزیه و تحلیل
اطالعات شرکتهای دارای دارایی نامشهودتر انجام میدهند.
نسبت ( )M/Bپایین تر به معنی عدم اطمینان بیشتر نسبت به رشد آتی شرکت است .بنابراین،
هرچه نسبت ( )M/Bباالتر باشد ،رابطه منفی بین کیفیت افشا و عدم تقارن اطالعاتی نیز بیشتر
می شود .در واقع با باالتر رفتن نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ( ،)M/Bابهام و ریسک بیشتری
نسبت به رشد آتی شرکت وجود خواهد داشت و افشای بیشتر ،عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و
سرمایهگذاران کاهش می دهد .با کاهش عدم تقارن اطالعاتی ،هزینه سرمایه و در نتیجه
نقدشوندگی بهبود مییابد .بر این اساس انتظار میرود که شرکتهای با سطوح باالی ( )M/Bارتباط
منفی و قوی تری را بین کیفیت افشا و عدم تقارن اطالعاتی نسبت به سایر شرکتها نشان دهد
(برون و هایلجیست 0992؛ .)219در ادامه به نتایج برخی از تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق
اشاره شده است.
 -2-2پیشینه تحقیق
مطالعات بسیاری به بررسی ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطالعاتی پرداختهاند .کانیا
نورکولیسا  )0961( 9به بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر عدم تقارن اطالعاتی و تأثیر آن بر
کارایی سرمایهگذاری پرداخت .نتایج نشان میدهد که کیفیت گزارشگری مالی تاثیری بر عدم
تقارن اطالعاتی نداشته و همچنین عدم تقارن اطالعاتی هم تاثیری بر کارایی سرمایهگذاری ندارد.
آجینا و دیگران  ) 0966( 69رابطه افشای شرکت و عدم تقارن اطالعاتی و نقدشوندگی سهام را
در فرانسه مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاصل از پژوهش آنها حاکی از وجود رابطه مثبت میان
افشای شرکتها و نقدشوندگی سهام میباشد و همچنین رابطه منفی افشای شرکتها با عدم تقارن
اطالعاتی را نشان میدهند.
چن و همکاران  ) 0966( 8معیار جدیدی از کیفیت افشا با توجه به سطح تفکیک اطالعات
حسابداری در گزارشهای سالیانه را ارائه کردند .آنها نشان دادند که این معیار رابطه منفی با
پراکندگی پیشبینی تحلیل گران و همچنین رابطه منفی با دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش
دارد.
هشام عبدلقنی  )0966( 66تأثیر کیفیت افشا حسابداری و عدم تقارن اطالعاتی در فعالیتهای
بازار سهام مصر مورد بررسی قرار داده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که ارتباط مثبت و
معنی داری بین کیفیت افشای حسابداری و بازده سهام وجود دارد و میان عدم تقارن اطالعاتی و
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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بازده سهام نیز رابطه منفی و معنیداری وجود دارد .همچنین ارتباط معنیداری بین کیفیت افشای
حسابداری و عدم تقارن اطالعاتی و بازده سهام وجود دارد.
المبرت و دیگران  ) 0966( 60نشان دادند که عدم تقارن اطالعات بعد از کنترل دقت متوسط
اطالعات در میان سرمایه گذاران هیچ تاثیری بر هزینه سرمایه ندارد .به عالوه آنها به این نکته نیز
اشاره داشتند که عدم تقارن اطالعات با دقت متوسط اطالعات سرمایهگذاران مرتبط هستند.
مدل تئوریکی کریستنسن و دیگران  )0969( 63درمیان اولین تحقیقاتی است که تمایز بین
تاثیرات پیش بینی درمقابل اعتبار گذشته کیفیت افشای عمومی را مورد بررسی قرار دادهاند ،آنها
نشان میدهند کیفیت افشا برای پیشبینی افشای عمومی تاثیری بر هزینهیسرمایه ندارد.
همچنین آنها وجود گزینش معکوس را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که تأثیر پیشبینی
کیفیت افشای عمومی با گزینش معکوس تغییر میکند.
ساینی و هرمان  )0969( 62ارتباط بین افشای اطالعات بخشها ،هزینه سرمایه و عدم تقارن
اطالعاتی را مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاصل از پژوهش آنها حاکی از وجود رابطه منفی
معنادار بین هزینهسرمایه حقوقصاحبانسهام و سطح افشای اطالعات بخشها  66است .همچنین
یک رابطه مثبت معنادار بین هزینهسرمایه حقوقصاحبانسهام و تاثیرات ناشی از عدم تقارن
اطالعاتی است .به بیان د یگر زمانی که عدم تقارن اطالعاتی باال منجر به ایجاد یک رابطه منفی
قوی و معنادار بین هزینهسرمایه سهام و سطح افشای اطالعات بخشها میگردد.
برون و هایلجیست ( ) 0992رابطه بین کیفیت افشا و عدم تقارن اطالعاتی را مورد بررسی قرار
دادند .نتایج نشان می دهد که بین کیفیت افشا و عدم تقارن اطالعاتی رابطه منفی و معناداری
وجود دارد و همچنین بین کیفیت افشا و میزان معامالت سهامدارانی که دسترسی به اطالعات
محرمانه دارند ،رابطه معکوس وجود دارد.
هولدن و سوبراهمانیام  )6880( 61در ارتباط با مبادلهگرانناآگاه متعدد بیان میدارد که رقابت
میان مبادلهگرانآگاه باعث میشود قیمتها ،اطالعات را سریعتر منعکس نمایند ،همانطور که
تعداد مبادلهگرانناآگاه افزایش مییابد .کاهش در تعداد مبادلهگرانناآگاه احتماالً رقابت و سرعت
آشکارسازی اطالعات در مورد قیمتها را کاهش میدهد ،همچنین مبادلهگرانناآگاه اطالعات
خصوصی بیشتری از مبادلهگرانآگاه در اختیار دارند که احتماالً کارایی قیمت را بهبود میبخشد.
در واقع مبادلهگرانناآگاه زمانی که اطالعات خصوصی دقیقتری دارند ،میدانند که سایر
مبادلهگرانآگاه نیز اطالعات خصوصی را در اختیاردارند در نتیجه رقابت بین مبادلهگرانناآگاه
افزایش مییابد که در نهایت باعث میشود اطالعات بیشتری در قیمتها منعکس شود .افزایش عدم
تقارن اطالعاتی درتحقیقات هولدن و سوبراهمانیام ( )6880دو تأثیر داشت :کاهش در تعداد
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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مبادلهگرانناآگاه ،که احتماالً توانایی بازار را درجمعآوری اطالعات خصوصی کاهش میدهد و
افزایش دقت اطالعات خصوصی نگهداشته شده توسط مبادلهگرانآگاه ،که احتماالً انباشت اطالعاتی
در قیمتها را بهبود میبخشد.
بشیری منش ،رحمانی و موسوی ( )6386به بررسی پیامدهای افشای اختیاری با رویکرد
معادالت ساختاری پرداختند .یافتههای پژوهش نشان میدهد ،افشای اختیاری به عنوان یکی از
مکانیزم های شفافیت اطالعاتی منجر به کاهش اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و
افزایش گردش سهام می گردد .همچنین افشای اختیاری یکی از عوامل کاهنده سطح هزینه سرمایه
شرکت می باشد .افشای اختیاری با بهبود شفافیت اطالعاتی شرکت ،ریسک اطالعاتی شرکت را
کاهش و سطح بازده مورد انتظار سرمایهگذاران و در نتیجه هزینه سرمایه را کاهش میدهد.
افالطونی ( )6386به بررسی تأث یر کیفیت گزارشگری مالی و متقارن نبودن اطالعات بر واکنش
تاخیری قیمت سهام پرداخت .نتایج پژوهش نشان میدهد که افزایش در کیفیت گزارشگری مالی و
کاهش در میزان نامتقارن بودن اطالعات ،کاهش واکنش تاخیری قیمت سهام را به دنبال دارد.
قائمی و محمدرضایی ( )6386به بررسی میزان افشای داوطلبانه نسبتهای مالی در گزارش
هیئت مدیره می پردازند .افشای داوطلبانه ،عدم تقارن اطالعاتی میان سرمایهگذاران و مدیران
شرکتها را از طریق ایجاد توازن میان میزان آگاهی ،کاهش می دهد .میزان افشای داوطلبانه که
عدم تقارن اطالعاتی را کاهش می دهد ،وابسته به میزان مفید بودن اطالعات است .نتایج نشان داد
که بین میزان افشای نسبتهای مالی با اندازه شرکتها ،بازده سهام و امتیاز کیفیت افشا رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین نتایج حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار بین میزان
افشای نسبتهای مالی با درصد سهام شناور آزاد میباشد.
موسوی شیری و همکاران ( )6382رابطه بین کیفیت افشای اطالعات حسابداری و نوسان
پذیری بازده سهام را بررسی کردند .یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین کیفیت افشای
اطالعات و نوسان پذیری بازده سهام رابطه منفی و معنیداری وجود دارد.
در بررسی تأثیر کیفیت افشا ،محافظهکاری و رابطه متقابل آنها بر هزینه سرمایه سهام عادی
توسط پور زمانی و منصوری ( )6382مشخص شد که کیفیت افشا و محافظهکاری اثر معکوسی بر
هزینه سرمایه سهام عادی دارد به طوری که با افزایش میزان کیفیت افشا و یا محافظه کاری از
هزینه سرمایه سهام عادی کاسته میشود.
مشایخ و میمنت آبادی ( ) 6383به بررسی رابطه بین کیفیت افشا و کیفیت اطالعات حسابداری
از دو بعد اقالم تعهدی و محافظهکاری شرطی و غیرشرطی پرداختند .یافتهها حاکی از وجود رابطه
معکوس بین کیفیت افشا و اقالم تعهدی اختیاری است ،اما بین کیفیت افشا و محافظهکاری شرطی
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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و غیرشرطی رابطه معناداری یافت نشد .همچنین برخالف انتظار ،در کیفیت افشای باال بین
محافظهکاری شرطی و غیر شرطی رابطه معکوس یافت نشد.
خواجوی و علیزاده طالتپه ( ) 6383رابطه بین سطح افشای داوطلبانه و عدم تقارن اطالعاتی
شرکتها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند .یافتههای آنها نشان
می دهد که ،رابطه معناداری بین سطح افشای داوطلبانه با عدم تقارن اطالعاتی شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.
جلیلی ،بادآور نهندی و کریمی ( ) 6380به بررسی بین عدم تقارن اطالعاتی ،حجم معامالت و
نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .یافتههای
پژوهش حاکی از آن است که ،بین معامالت سهام و عدم تقارن اطالعاتی رابطه معکوس و معنیدار
وجود دارد .همچنین رابطه منفی و معناداری بین نقدشوندگی سهام و عدم تقارن اطالعاتی وجود
دارد.
فدائی نژاد و خرم نیا ( ) 6386رابطه بین افشای اطالعات سود ،نقدشوندگی و عدم تقارن
اطالعاتی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند .یافتههای
آنها نشان می دهد که ،اخبار بد منتشر شده از سوی شرکت ،باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی و
افزایش نقدشوندگی میشود و اخبار خوب فقط موجب افزایش نقدشوندگی میشود.
فروغی و آدینه جونقانی ( )6386به بررسی رابطه بین میزان افشای اطالعات و ارزش شرکت
پرداختند .آنها نشان دادند که رابطه معناداری بین افشای کل ،اجباری و اختیاری اطالعات با
ارزش شرکت وجود دارد.
ستایش ،کاظم نژادو ذوالفقاری ( )6389در این مقاله ،تأثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی و
هزینهسرمایه سهام عادی جاری و آتی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی
میشود .یافتههای بررسی آنها بیانگر این است که بین اندازه شرکت و نقدشوندگی جاری و آتی
آن رابطه مثبت معناداری وجود دارد ،اما رابطه معناداری بین کیفیت افشا و نقد شوندگی جاری و
آتی شرکت وجود ندارد .افزون بر ای ن ،رابطه منفی و معناداری بین کیفیت افشا و هزینهسرمایه
سهام عادی جاری و آتی شرکت وجود دارد .با این وصف ،شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین
اندازه شرکت و هزینهسرمایه سهام عادی جاری و آتی آن مشاهده نشد.
مراد زاده فرد و ابوحمزه ( ) 6389به بررسی اثر کیفیت افشای شرکتی بر نقدشوندگی سهام
پرداختند .به این نتیجه رسیدند که ،کیفیت افشای شرکتی بر نقدشوندگی سهام اثر مثبت دارد،
همچنین یافتههای پژوهش حاکی از وجود اثر مثبت قابلاتکا بودن افشای شرکتی بر نقدشوندگی
سهام میباشد.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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نحوه افشای شرکت دارای کارکرد مهمی برای افزایش شفافیت اطالعات مالی است .تقاضا برای
کیفیت افشای اطالعات مالی ناشی از فقدان شفافیت ،عدم تقارن اطالعاتی و تضاد میان مالکان و
مدیران است .پژوهشها ی جامعی درباره ادبیات افشای مالی انجام شده و تحقیقات تئوری
نشاندهنده ارتباط بین کیفیت افشا و عدم تقارن اطالعاتی است که به دنبال دو مورد زیر میآید:
اول ،افشای بیشتر باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی ،بهبود نقدشوندگی بازار سهام و کاهش
هزینه های معامالتی یا افزایش تقاضا برای اوراق بهادار شرکت می شود و سرانجام منتج به کاهش
هزینهسرمایه شرکت میشود .در واقع کیفیت افشا منجر به کاهش عدم تقارن اطالعاتی میان
سرمایهگذارانآگاه و ناآگاه شده و در نتیجه سرمایهگذاران میتوانند به طور نسبی مطمئن باشند که
هر گونه معامالت سهام که اتفاق میافتد برای شرکتهای دارای کیفیت افشا باال ،قیمت سهام مورد
معامله متعارف است.
دوم ،افشای بیشتر برای کاهش عدم تقارن اطالعات ،ریسک ناشی از برآوردهای مدیریت درباره
پارامترهای بازده دارایی یا توزیع سود را کاهش میدهد (هیلی و پالپو 099662؛ .)291بر این
اساس فرضیههای تحقیق به شرح زیر تدوین شده است:
فرضیه اول :کیفیت افشا با عدم تقارن اطالعاتی رابطه منفی دارد.
فرضیه دوم :نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ،ارتباط منفی کیفیت افشا و عدم تقارن اطالعاتی را
افزایش میدهد.
 -3روش تحقیق
این تحقیق به بررسی ارتباط بین کیفیت افشا و عدم تقارن اطالعاتی پرداخته است .برای برآورد
مدلهای رگرسیونی تحقیق از دادههای ترکیبی استفاده شده و آزمونهای الزم برای تشخیص
دادههای تابلویی از تلفیقی انجام شده است .برای برآورد مدلهای تحقیق دادههای تعداد 89
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی  6392الی  6383جمع آوری شده
است .شرکتهای مورد مطالعه تولیدی بوده و سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند هر سال است.
با توجه به اینکه در این تحقیق تأث یر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بر ارتباط بین کیفیت افشا
و عدم تقارن اطالعاتی بررسی شده ،شرکتهایی که حقوق صاحبان سهام آنها منفی بوده از نمونه
حذف شدهاند .آزمون فرضیهها از طریق برآورد مدلهای زیر انجام شده است.
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مدل آزمون فرضیه اول
برای آزمون فرضیه اول تحقیق ،مدل  6برآورد گردید:
()6
Asyi , t   0   1 Disci , t   2 Sizei , t   3 InsOwni , t   4 Dispersioni , t   5 Leveragei , t   6 Earnvoli , t   i , t

 : Asyi ,tمعرف عدم تقارن اطالعاتی است.
 :Discدرصد امتیاز کیفیت افشای شرکت را نشان میدهد که توسط سازمان بورس گزارش
میشود.
 : Sizei ,tاندازه ،لگاریتم طبیعی آن ارزش بازار شرکت است ،شرکتهای بزرگتر افشای بیشتری
انجام می دهند ،و بیشتر تحت نظارت بازار هستند ،بنابراین عدم تقارن اطالعاتی کمتری دارند.
انتظار میرود متغیر اندازه رابطه منفی با عدم تقارن اطالعاتی داشته باشد.
 : InsOwni ,tدرصد سهامداران نهادی ،سرمایه گذاران نهادی توان نظارتی دارند که نقش با اهمیتی
در کاهش عدم تقارن اطالعاتی ایفا میکند .در نتیجه انتظار میرود که سهامداران نهادی با عدم
تقارن اطالعاتی رابطه منفی داشته باشد.
 : Dispersioni,tانحراف معیار سود پیشبینی شده مدیریت ،پیشبینی سود به سرمایهگذاران کمک
میکند تا فرآیند تصمیمگیری خود را بهبود بخشند و خطر تصمیم های خود را کاهش دهند ،آنها
عالقه دارند منافع آینده سرمایه گذاری خود را برآورد نمایند تا بتوانند درباره دریافت سود نقدی
آینده و نیز ارزش سهام خود داوری کنند .افشای اطالعات با کیفیت در خصوص شرکتها و سهام
آنها میتواند بر ریسک کلی شرکت تأثیر داشته باشد .چناچه مدیریت به عنوان یک فرد مطلع،
آینده شرکت را از طریق پیش بینی سود هر سهم برای سهامداران ترسیم نمایند ،عدم تقارن
اطالعاتی کاهش یافته و سرمایهگذاران در ارزیابی جریانهای نقدی آتی مطمئنتر عمل مینمایند.
 : Leveragei ,tنسبت بدهی به دارایی ،شرکتهای اهرمی هزینه نمایندگی کمتری دارند و ممکن
است اطالعات کمتر یا با کیفیت پایین تری افشا نمایند .بنابراین انتظار میرود از اهرم مالی عدم
تقارن اطالعاتی را افزایش دهد.
 : Earnvoli,tلگار یتم انحراف معیار سود .هرچه انحراف معیار سود بیشتر باشد ریسک شرکت بیشتر
است .بنابراین انتظار می رود انحراف معیار سود عدم تقارن اطالعاتی را افزایش دهد.
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مدل آزمون فرضیه دوم
برای آزمون فرضیه اول تحقیق ،مدل  0برآورد گردید:
()0
Asyi , t   0   1 (Pr Disc  Hi _ M / B ) i , t   2 (Pr Disc  Lo _ M / B ) i , t   3 Sizei , t
  4 InsOwni , t   5 Dispersioni , t   6 Leveragei , t   7 Earnvol i , t   i , t

 :M/Bنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام است ،که معرف رشد شرکتهاست و انتظار میرود
تأثیر کیفیت افشا بر عدم تقارن اطالعاتی را تشدید کند.
نحوه اندازهگیری متغیر عدم تقارن اطالعاتی
برای اندازهگیری متغیر وابسته عدم تقارن اطالعاتی مدلی را که ونکاتش و چیانگ )6891( 69
برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام طراحی کردهاند به کار بردهایم .که در
ایران نیز در تحقیقات متعددی مورد استفاده قرار گرفته است .که بر اساس رابطه  3بدست میآید:
×100

()3

–

= SPREAD

 :SPREADدامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت.
) :AP(Ask Priceمیانگین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت.
) :BP(Bid Priceمیانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت.
طبق مدل باال ،هرچه دامنهٔ تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام عدد بزرگتری
باشد ،حاکی از عدم تقارن اطالعاتی بیشتر است .در آزمون فرضیهها ،قدر مطلق عدد حاصل از این
مدل مورد استفاده قرار میگیرد .همچنین دامنهٔ قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام برای
روزهای معامالتی در طول سال محاسبه و میانگین گرفته شده است.
 -4یافتههای پژوهش
قبل از برآورد مدلهای تحقیق با استفاده از آزمون لوین ،لین و چو پایایی متغیرهای پژوهش
مورد آزمون قرار گرفت و نتایج پایایی متغیرها را تأیید کرد .نتیجه آزمون چاو و هاسمن نیز الگوی
دادههای تابلویی با اثرات تصادفی را تأیید میکند.
نتایج نشان میدهد الگوی اثرات ثابت و الگوی دادههای تابلویی با اثرات تصادفی برای مدلهای
تحقیق باید استفاده شود .در ادامه آمار توصیفی متغیرها در جدول  6ارائه و تحلیل شده است.
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جدول  - 1آمار توصیفی متغیرها
متغیر

میانگین

میانه

انحراف
معیار

حداکثر

حداقل

عدم تقارن اطالعاتی

9/009

9/669

9/026

6/120

9

کیفیت افشاء

9/133

9/169

9/031

9/888

9

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ()M/B

0/228

6/962

3/918

62/162

9/682

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری باال ()M/BHi
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایین ()M/B Lo

3/823
6/666

3/929
6/699

2/362
9/393

62/162
6/992

6/966
9/682

اندازهٔ شرکت

66/219

66/219

9/688

63/166

69/661

سهامداران نهادی

9/866

9/816

9/966

6

9/208

انحراف معیار سود پیشبینی

9/922

9/928

9/983

9/966

9

اهرم مالی

9/192

9/103

9/610

9/889

9/998

لگاریتم انحراف استاندارد سود

-6/691

-6/228

9/329

-9/322

-0/982

منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به نتایج بدست آمده از آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش و نزدیک به هم بودن میانگین و
میانه در بیشتر متغیرهای پژوهش ،میتوان بیان کرد که کلیه متغیرها از توزیع مناسبی برخوردار
هستند .امتیاز کیفیت افشای اطالعات شرکتها حداکثر  699است و میانگین  13منطقی به نظر
میرسد .نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری در روال عادی بزرگتر از یک است .میانگین این نسب
برای کل نمونه  0/228نشان میدهد که ارزش بازار سهام شرکتها تقریباً  0/6برابر ارزش دفتری
سهام آنهاست  .این نسبت برای نمونه دارای نسبت باال  3/823و برای نمونه دارای نسبت پایین
 6/666است .الزم به ذکر است شرکتهای دارای حقوق صاحبان سهام منفی از نمونه حذف
شدهاند .اهرم مالی نیز با میانگی  19درصد معرف ساختار سرمایه شرکتهای مورد مطالعه است.
البته بخش عمده این نسبت بدهیهای جاری هستند .در مجموع آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
منطقی بودن دادههای استفاده شده برای برآورد مدلها را تأیید میکند.
 -5آزمون فرضیه اول :بررسی ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن اطالعاتی
برای بررسی فرضیه اول مدل  6برآورد و نتیجه ان در جدول  0منعکس شده است.
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جدول  - 2نتایج برآورد مدل  1تأثیر کیفیت افشا بر عدم تقارن اطالعاتی
متغیر

ضریب

آماره تی

سطح خطا

عرض از مبداء

0/696

1/999

9/999

کیفیت افشاء

-9/982

-0/631

9/933

اندازه شرکت

-9/629

-6/686

9/999

سهامداران نهادی
انحراف معیار سود پیشبینی

-9/699
9/629

-9/920
6/669

9/299
9/636

اهرم مالی

-9/982

-6/626

9/063

لگاریتم انحراف استاندارد سود

-9/960

-9/266

9/129

ضریب تعیین

9/089

ضریب تعیینتعدیلشده

9/066

آماره دوربین -واتسون
آماره F

6/992
3/196

احتمال آماره F

9/999
منبع :یافتههای پژوهشگر

آماره  Fبرابر ( )3/196و سطح خطای آن ( )9/999معناداری مدل  6در سطح خطای یک درصد را
تأیید میکند .ضریب تعیینتعدیلشده  9/066است که توان توضیحدهندگی متغیر وابسته را نشان
میدهد .افزون بر این ،با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون که برابر  6/992است ،میتوان ادعا
کرد که خودهمبستگی مرتبه اول میان باقیماندههای مدل وجود ندارد .ضریب متغیر مستقل
کیفیت افشا برابر ( )-9/982است و سطح خطا آن برابر با ( )9/933و کمتر از سطح خطای قابل
پذیرش  9/96است ،در نتیجه فرضیه اول در سطح خطای  6درصد مورد تأیید قرار میگیرد.
بنابراین میتوان گفت بین کیفیت افشا و عدم تقارن اطالعاتی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.
 -6آزمون فرضیه دوم :تأثیر ( )M/Bبر رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطالعاتی
نتیجه برآورد مدل  0در جدول  3ارائه شده است.
آماره  )3/626( Fو سطح خطای آن ( ) 9/999معناداری کلی مدل  0را تأیید میکند .با توجه
به نتایج بدست آمده از برآورد مدل ،ضریب متغیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری باال در کیفیت
افشا برابر ( )-9/921و سطح خطای آن برابر با ( )9/668است ،که بیشتر از سطح خطای قابل
پذیرش  9/96میباشد ،در نتیجه این فرضیه در سطح خطای  6درصد برای شرکتهایی که نسبت
ارزش بازار به ارزش دفتری باالیی دارند مورد تأیید قرار نمیگیرد  .ولی ضریب نسبت ارزش بازار به
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ارزش دفتری پایین در کیفیت افشا برابر ( )-9/693بوده و سطح خطای آن برابر با ( )9/906است،
که کمتر از سطح خطای قابل پذیرش  9/96ماست .بنابراین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
پایین رابطه منفی کیفیت افشا و عدم تقارن اطالعاتی را تقویت میکند.
جدول  :3نتایج برآورد مدل  :2تأثیر  M/Bبر رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطالعاتی
متغیر

ضریب

آماره تی

سطح خطا

عرض از مبداء

0/162

6/186

9/999

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری باال در کیفیت افشا

-9/921

-6/292

9/668

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایین در کیفیت افشا

-9/693

-0/032

9/906

اندازه شرکت

-9/693

-6/698

9/999

سهامداران نهادی

-9/686

-9/966

9/380

انحراف معیار سود پیش بینی

9/618

6/696

9/630

اهرم مالی

-9/691

-6/001

9/009

لگاریتم انحراف استاندارد سود

-9/962

-9/669

9/192

ضریب تعیین

9/088

ضریب تعیینتعدیلشده

9/066

آمارهٔ دوربین -واتسون

6/991

آماره F

3/626
9/999

احتمال آماره F

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -7بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطالعاتی و همچنین تأثیر ارزش بازار به ارزش
دفتری ( )M/Bبر رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطالعاتی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق
حاکی از آن است که بین کیفیت افشا و عدم تقارن اطالعاتی رابطه منفی و معنیداری وجود دارد.
در نتیجه فرضیه اول تحقیق تأیید میشود .شواهد نشان میدهد کیفیت افشا ،عدم تقارن اطالعاتی
را کاهش میدهد  .این یافته مطابق با انتظار است و هماهنگ با نتایج تحقیقات دیگران است.
کیفیت افشای اطالعات میتواند دستیاب ی به اطالعات محرمانه را کاهش دهد ،همچنین افشای با
کیفیت رقابت میان مبادلهگرانآگاه را قبل از افشای اطالعات افزایش میدهد ،که موجب میشود
اطالعات خصوصی بیشتری در قیمتها منعکس شود و در نتیجه عدم اطمینان میان
مبادلهگرانآگاه و مبادلهگرانناآگاه را کاهش میدهد .بنابراین گزارشگری مالی میتواند از طریق
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افشا کامل ،عدم تقارن اطالعاتی را کاهش و کارایی قیمتها را بهبود بخشد .بر این اساس میتوان
بیان کرد که هرچه شرکتها اطالعات باکیفیتتری افشا نمایند از طریق کاهش عدم تقارن
اطالعاتی نقدشوندگی سهام آنها بیشتر میشود و دسترسی به منابع مالی سرمایه گذاران تسهیل
میگردد .کاهش هزینه جستجوی اطالعات موجب کاهش هزینههای مبادله و بهبود شرایط بازار
میشود .این شواهد با یافتههای آجینا و دیگران ( ،)0966هشام عبدلقنی ( ،)0966کریستنسن و
دیگران ( ،)0969ساینی و هرمان ( )0969و برون و هایلجیست ( )0992و قائمی و محمدرضایی
( ،)6386موسوی شیری ،سلیمانی ،مؤمنی و سلیمانی ( ،)6382جلیلی و همکاران (،)6380
مرادزاده فرد و ابوحمزه ( )6386و فدائی نژاد و خرم نیا ( )6386مطابقت دارد .در حالی که مغایر
با یافتههای خواجوی و علیزاده طالتپه ( )6383و ستایش و همکاران ( )6389میباشد.
همچنین بررسی تأثیر نسبت ا رزش بازار به ارزش دفتری بر ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن
اطالعاتی نشان میدهد در شرکتهای دارای نسبت ( )M/Bپایین ،رابطه منفی کیفیت افشا و عدم
تقارن اطالعاتی تقویت میشود .نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ( )M/Bرشد آتی شرکتها را
نشان میدهد و برخی از سرمایهگذاران به دنبال سهام شرکتهایی هستند که نسبت ()M/B
باالتری دارند .بنابراین افشای با کیفیت عدم اطمینان مرتبط با رشد آتی این شرکتها را کاهش
داده و رابطه منفی بین کیفیت افشا و عدم تقارن در این شرکتها تشدید میشود .البته انتظار
میرفت این ارتباط برای شرکتهایی نسبت ( )M/Bباالتری دارند تأیید شود که بر خالف انتظار
تأیید نشد.
این تحقیق ادبیات کیفیت افشا و عدم تقارن اطالعاتی را تقویت نموده و با توجه بر بررسی تأثیر
نسبت ( ) M/Bبر ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن این ادبیات را توسعه داده است .عالقه مندان
میتوانند تأثیر مراحل مختلف رشد شرکت و همچنین تأثیر سایر معیارهای رشد شرکت را بر رابطه
بین کیفیت افشا و عدم تقارن اطالعاتی مطالعه نمایند.
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فهرست منابع
 )6افالطونی ،عباس" ،)6386( ،بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و متقارن نبودن اطالعات بر
واکنش تاخیری قیمت سهام" ،مجلهٔ پیشرفتهای حسابداری دانشگاه شیراز ،دوره هشتم،
شماره اول ،صص .02-6
 )0بشیری منش ،نازنین ،علی رحمانی و میرحسن موسوی" ،)6386( ،پیامدهای افشای اختیاری:
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