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هدف تحقيق حاضر بررسی تاثير عدم تقارن اطالعاتی بر رابطه بين كيفيت حسابرس و كيفيت  -چكيده

باشد. این اوراق بهادار تهران می در بورس هاي پذیرفته شدهاطالعات حسابداري و اعتبار تجاري در شركت

باشد. جامعه همبستگی می -پژوهش از نظر هدف، پژوهشی كاربردي و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصيفی

بالغ بر  گيري،هاي پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران كه پس از نمونهآماري تحقيق شامل تمامی شركت

است. روش آزمون فرضيات در مطالعه  1231الی  1238ز سال ساله ا 4شركت و در یك دوره زمانی  182

افزار ها در بخش آمار توصيفی از نرمباشد كه تجزیه وتحليل دادهاستفاده از رگرسيون چند متغيره می حاضر

هاي آماري پذیرفته است. براساس تحليل افزار ایویوز انجاماستاتا و جهت آزمون فرضيات با استفاده از نرم

بين كيفيت اطالعات حسابداري و اعتبار تجاري ارتباط معناداري وجود  ذیرفته، نتایج نشان داد كهصورت پ

دارد؛ عدم تقارن اطالعاتی بر رابطه بين كيفيت اطالعات حسابداري و اعتبار تجاري اثر معناداري دارد. عالوه 

 اداري وجود دارد.بر این نتایج نشان داد، بين كيفيت حسابرس با اعتبار تجاري ارتباط معن

 كيفيت اطالعات حسابداري، كيفيت حسابرس، عدم تقارن اطالعاتی. اعتبار تجاري، هاي كليدي:واژه

 

 مقدمه
ها  كنند در حال رشد و بسيار رقابتی است. در چنين محيطی شركت ها در آن فعاليت می محيطی كه شركت

المللی هستند. بدین جهت، باید  سطح ملی و بينبراي حفظ بقاي خود ناگزیر به رقابت با عوامل متعددي در 
هاي جدید گسترش دهند. اما ممكن است منابع داخلی شركت براي  گذاري هاي خود را از طریق سرمایه فعاليت

گذاري جدید كافی نباشد و شركت ملزم به تامين مالی از منابع برون شركتی  تامين سرمایه الزم براي سرمایه
ها  عتباردهندگان، ميزان اعتبار و توان بازپرداخت اصل و بهره تسهيالت اعطایی به شركتشود. در این حالت، ا
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تر، اعتباردهندگان،  عبارت سادهكنند. به افزایش شناخت نسبت وضعيت و توان مالی آنها  معين می منظور به ار
دهندگان با استفاده از این  عتباركنند. در واقع ا بندي می رتبه ها را از نظر توان بازپرداخت بدهی ميزان شركت

كنند. در این صورت تسهيالت به  ها می در مورد اعطاي اعتبار  به شركت  تصميم بندي اقدام به اتخاذ رتبه
شود كه از توان بازپرداخت بدهی بيشتري برخوردار بوده و احتمال بازپرداخت بدهی آن  هایی اعطا می شركت

دهندگان به شركت اعتماد  پایين ارزیابی شود، اعتبار وان بازپرداخت شركتیتر باشد. اگر ت در موعد مقرر بيش
نگران  ها عموماً شود. در نتيجه، شركت الزم را نداشته و براي اعطاي تسهيالت نرخ بهره باالتري را خواستار می

ل و فرع است كه اوالً مبادا شركت در پرداخت اص وضعيت اعتباري خود هستند. این نگرانی از این بابت
-مبادا تصميمات اعتباري امروز شركت، انعطاف رو شود. ثانياً اینكههایش ناتوان، و با بحران مالی روبه بدهی

(. از سوي دیگر، مطالعات پيشين نشان 2812شركت را به خطر اندازد )هوي و همكاران،  پذیري مالی فرداي
-هاي وام گذاران جهت ارزیابی ریسك شركتمایهدادند كه به سبب عدم تقارن اطالعاتی، نهادهاي مالی و سر

-كنندگان سرمایه را قادر میدهی مالی با كيفيت باال، تامينگيرنده بر اطالعات حسابداري تكيه دارند. گزارش

سازد به شكل بهتري ریسك اعتباري شركت را ارزیابی كرده و در نتيجه عدم تقارن اطالعاتی را كاهش دهند 
هایی كه كيفيت حسابداري باالیی دارند تامين  نندگان سرمایه بيشتر تمایل دارند براي شركتكو بنابراین تامين

عبارت دیگر، (. به2811؛ گارسيا و همكاران، 2812؛ گرملی و همكاران، 2818و همكاران ،  مالی نمایند )بتی
اال )پایين( دسترسی آسان با ثابت نگاه داشتن سایر منابع ریسك، از آنجا كه مشتریان با كيفيت حسابداري ب

هاي( آن ها )مزایاي( استفاده از اعتبار تجاري احتماال بيش از مزایا )هزینه)محدودي( به تامين مالی دارند، هزینه
كيفيت حسابداري پایينی دارند بيشتر احتمال دارد  كند كه مشتریانی كهبينی میخواهد بود. این استدالل، پيش

-كنند، كه به ارتباط منفی بين كيفيت حسابداري شركت و استفاده از اعتبار تجاري می از اعتبار تجاري استفاده

(. بنابراین كيفيت اطاالعات حسابداري نقش غيرقابل انكاري در توانایی جذب 2880انجامد )راما و همكاران، 
-عات حسابداري میهایی كه موجب افزایش كيفيت اطال كند. یكی از راهاعتبار از اعتباردهندگان را ایفا می

طور كه باشد. آنهاي حسابرسی بزرگ براي حسابرسی، اطالعات حسابداري می كارگيري از شركتشود، به
باشد و هاي كيفيت حسابرسی، اندازه موسسه میآید، یكی از شاخص هاي صورت گرفته برمیاز پژوهش

دهند. به تري انجام میرا با كيفيت بيشموسسات بزرگتر به دليل حفظ اعتبار و شهرت خود، عمليات حسابرسی 
هایی كه توسط  باشد. و انتظار بر این است كه، شركتمیبيان دیگر رسالت اصلی حرفه حسابرسی اعتباربخشی 

تري برخوردار اطالعات حسابداري بيش فيتيكموسسات بزرگ حسابرسی )در ایران، سازمان حسابرسی( از 
ر به آنها اعتبار، تها را پایين ارزیابی كرده و راحت شركت هگونان ریسك اینباشند. و بدین ترتيب اعتباردهندگ

اعطا نمایند. لذا در پژوهش حاضر هدف بررسی این موضوع است، كه، آیا بين كيفيت حسابداري، كيفيت 
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق  حسابرس و اعتبار تجاري با مالحظه نقش عدم تقارن اطالعاتی در شركت

 بهادار تهران ارتباط معناداري وجود دارد؟ 
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 پيشينه پژوهش

 كيفيت حسابداري
گذاران واسطه آن اطالعات درون سازمانی به سرمایهآورد كه بهاطالعات حسابداري مكانيزمی را فراهم می

هاي شركت هیابد. با انتقال اطالعات به بازارهاي سرمایه، شناخت از كيفيت پروژو بازارهاي سرمایه انتقال می
افزایش یافته و در نتيجه، هزینه سرمایه مطالبه شده با كيفيت پروژه تناسب خواهد داشت. از سوي دیگر، 

هاي مدیریت را افزایش داده و بنابراین گذاران بر فعاليتتر سرمایهاطالعات حسابداري امكان كنترل بيش
كند )باللی گذاران تبيين نگردیده است، منع میسرمایه هایی كه برمبناي منافعگذاريمدیران را از انجام سرمایه

گذاران در پردازش اطالعات مرتبط با سود متفاوت باشد كيفيت پایين (. اگر توانایی سرمایه1232و نورشاهی، 
طور متفاوتی اطالعات كسب كنند و این امر عدم تقارن اطالعاتی را تشدید گذاران بهشود سرمایهسود منجر می

تواند تاثيرات مساعدي بر (. در مقابل ارائه اطالعات با كيفيت می2812اید )بهاتاچاریا و همكاران، نممی

هاي مربوط به تخصيصی سرمایه و در گذاري، اعطاي تهسيالت، تصميم هاي مربوط به انجام سرمایهتصميم
اهميت كيفيت اطالعات  (. با توجه به2818و همكاران،  مجموع كارایی بازار و اقتصاد خواهد داشت )لی

حسابداري هموراه محققان و  اعضاي حرفه حسابرسی در پی آن بودند كه تدابيري را اتخاذ نمایند كه منجر به 
 به افزایش كيفيت حسابداري گردد. 

 

 اعتبار تجاري 
به خوبی تعيين شود  ها بایدگذاري به منابع مالی نياز دارند، اما منابع مالی و استفاده از آنها براي سرمایهشركت

كنندگان كاال و ها و عرضهتا شركت بتواند در مسير پيشرفت و سودآوري گام بردارد. اعتبار تجاري براي بانك
ها عموماً نگران وضعيت اعتباري خود هستند. رو، شركتسزایی برخوردار است. از اینخدمات از اهميت به

هایش ناتوان، و با بحران مالی  شركت در پرداخت اصل و فرع بدهیاین نگرانی از این بابت است كه اوالً مبادا 
پذیري مالی فرداي شركت را به خطر رو شود ثانياً اینكه مبادا تصميمات اعتباري امروز شركت، انعطافروبه

ها، نه تنها براي خودشان بلكه براي سایر ذینفعان شركت از اندازد. بحث مربوط به وضعيت اعتباري شركت

گذاران بالقوه نيز از همچنين اعتباردهندگان و سرمایه .گذاران فعلی بااهميت استبستانكاران و سرمایه جمله
هاي تجاري هر ها غافل نخواهند شد. در واقع اعتبار تجاري نقش اساسی در فعاليتوضعيت اعتباري شركت

به شركت است و ابزار تامين مالی  كنندگان و اعتباردهندگاندهنده ميزان اعتماد تاميندارد و نشان شركتی
هاي داراي اعتبار تجاري مناسب، بدون پرداخت وجه نقد، خدمات مورد  شود. شركتمدت محسوب میكوتاه

ها و سایر اعتباردهندگان با بررسی اعتبار تجاري شركت كنند و بانككنندگان دریافت مینياز خود را از تامين
 (. 1234د )نصرتی، نمایناقدام به اعطاي تسهيالت می
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 كيفيت حسابرس 

اي كيفيت حسابرسی در رابطه  است. در ادبيات حرفه  هاي گوناگونی ارائه گردیده از كيفيت حسابرسی تعریف

گران حسابداري ابعادي  شود. در مقابل پژوهش با ميزان رعایت استانداردهاي حسابرسی مربوطه تعریف می

هایی كه ظاهري متفاوت دارند منجر  تند و این ابعاد اغلب به تعریفچندگانه براي كيفيت حسابرسی قائل هس

گيرد : احتمال وجود اشتباهات  ها از كيفيت حسابرسی عناصر زیر را دربر می ترین تعریف شود. عمومی می

كه حسابرس هاي مالی كه حسابرس بتواند آنها را كشف و گزارش كند، همچنين احتمال این عمده در صورت

هاي مالی حاوي اشتباهات بااهميت گزارش مشروط صادر نكند. تعاریف مذكور درجات متفاوتی  تبراي صور

از ابعاد شایستگی و استقالل حسابرسان در انجام حسابرسی )استقالل واقعی( و همچنين چگونگی درک 

 (. 1200گيرند )علوي طبري و همكاران،  كنندگان از استقالل آنها را دربر میاستفاده

 

 تقارن اطالعاتيعدم 

 است. اطالعاتی نبود تقارن دهد، می رخ بهادار اوراق بازارهاي در معمول طوربه كه منفی هاي پدیده از یكی

 كرد. بندي طبقه شركت و صنعت بازار اقتصاد به مربوط اطالعات عنوانبه توان می را سرمایه بازار اطالعات

 و گذاران سرمایه اكثر است. گذار سرمایه یك دانش از مهمی بخش اقتصاد به مربوط اطالعات بنابراین

 تئوري براساس كنند. می تفسير بازار هاي شاخص بررسی با را است وقوع حال در بازار در كه آنچه كارگزاران

 مسئول عنوانبه مدیران دارند. شركت درون از نهانی اطالعاتی مزیت ها، شركت مدیران تقارن اطالعاتی، عدم

 به نسبت بيشتر آگاهی سطح از برخورداري با و شركت مالی وضعيت بر كامل آگاهی با مالی هايصورت تهيه

 دهند. جلوه مطلوب را تجاري واحد تصویر كه دارند سعی بالقوه طوربه مالی، هايصورت كنندگاناستفاده

 گذارانسرمایه نگيزها و رسد نظربه واقعی وضعيت از بهتر تجاري واحد سرمایه و ها دارایی است ممكن همچنين

 داخلی كنندگان بين استفاده اطالعاتی شكاف صورتاین در یابد. افزایش تجاري واحد در سازمانی برون افراد

 چه (. هر1236شود )اسدي و همكاران،  ناميده می اطالعاتی تقارن عدم اصطالح در كه آید بوجود خارجی و

 گذاران سرمایه بين سهام خریدوفروش پيشنهادي هاي متقي تفاوت ي دامنه باشد، بيشتر محرمانه اطالعات

 یابد می كاهش ندارد، دسترسی اطالعات گونهاین به كه گذارانی سرمایه بازده نتيجه در و یابد می افزایش

 (. 2812)كورمير و همكاران ،

 

 

 

 



 9318ماه  شهریورو یک،  نجاهپشماره                                                       های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

 

20 

 هابسط و توسعه فرضيه

 كيفيت حسابداري و اعتبار تجاري

ها با كيفيت حسابداري  ( نشان دادند كه شركت2811ارسيا و همكاران )( و گ2881) فرانسيس و همكاران

عالوه، گورملی و هشوند. بتري را هم در بدهی و هم در حقوق صاحبان سهام متحمل میهاي بيشضعيف هزینه

كاري حسابداري باعث بهبود اطالعاتی دسترسی ( نشان دادند كه افزایش در محافظه2812) همكاران

ي ادبی مرتبط دیگر، مطالعات نشان دادند گردد. در یك رشتهبهم به بازارهاي بدهی میهاي م شركت

هاي ارزش خالص مثبت را اجرا تر احتمال دارند پروژههایی كه كيفيت حسابداري پایينی دارند بيش شركت

( نشان دادند 2811آپندینی ) - باشد. به همين صورت، گارسياهاي تامين مالی می نمایند كه به سبب محدودیت

كنندگان به مشتریان عمل كرده و  ي كيفيت ارائه شده توسط تاميناعتبار تجاري به شكل یك گواهينامه

دهد كنند متوسط باالتري دارند، كه نشان میكنندگان خود اعتبار تجاري دریافت می هایی كه از تامين شركت

ي ( از یك مجموعه داده2812ند. كالپر و همكاران )ها وام ده نهادهاي مالی بيشتر احتمال دارد به آن شركت

نمایند. آنها دریافتند كه مشتریان بزرگ و معتبرتر جامع و یكتا جهت تحليل استفاده از اعتبار تجاري استفاده می

تر توليد شدند، و نشان از ارتباط كنندگان كوچككنند كه توسط تاميناز اعتبار تجاري بيشتري استفاده می

 گردد:باشد. با این وصف فرضيه مربوطه به شرح ذیل تبيين میكنندگان و مشتریان میرن بين تاميننامتقا

 بين كيفيت  حسابداري و اعتبار تجاري رابطه معناداري وجود دارد.  فرضيه اول:

 عدم تقارن اطالعاتي، كيفيت حسابداري و اعتبار تجاري
شود. به بيان دیگر، ر به افزایش عدم تقارن اطالعاتی میاز دیدگاه دیگر، جدایی مالكيت از مدیریت، منج

هاي مالی خود را براساس گذاران تصميمگيرد كه سرمایهپدیدة عدم تقارن اطالعاتی از آنجا ریشه می
كنند كه مدیریت شركت تهيه كرده است و این در حالی است كه براساس نظریة اطالعاتی اتخاذ می

توان ادعا كرد كه عدم تقارن اي وجود دارد، بنابراین میداران تضاد بالقوهت و سهامنمایندگی، بين منافع مدیری

شود )كالرسون و داران موضوعی بنيادي براي بازار سرمایه محسوب میاطالعاتی بين گروه مدیریت و سهام
تقارن  كيفيت باعث كاهش عدم ( اطالعات مالی با2819(. بنابر باور چن و همكاران )2889همكاران، 

عنوان یك منبع اطالعاتی مهم جهت هاي مالی بهشوند و بنابراین اعتباردهندگان بر صورتاطالعاتی می
 گردد:نگرند. با این وصف فرضيه مربوطه به شرح ذیل تبيين میگيرندگان میارزیابی و كنترل اعتبار وام

 اعتبار تجاري تاثير معنادار دارد. عدم تقارن اطالعاتی بر رابطه بين كيفيت حسابداري  و دوم:فرضيه
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 كيفيت حسابرس و اعتبار تجاري
نفعان مختلف تعریف نمود. این اي از قراردادها بين ذي توان مجموعه براساس تئوري نمایندگی شركت را می

 مدیران به دليل موقعيت و نفعان هركدام منافعی در شركت دارند كه لزوما با سایرین در یك راستا نيست. ذي
-وجود میجایگاه خود نسبت به سهامداران از اطالعات بيشتري آگاه هستند كه این امر نوعی عدم تقارن را به

شود؛ و منجر به افزایش ریسك اطالعاتی را افزایش آورند كه از آن تحت عنوان عدم تقارن اطالعاتی یاد می
گيري خواهان دریافت اطالعات ر تصميممنظوهاي مالی بهكنندگان از صورت دهد. از سوي دیگر استفادهمی

كنندگان یكی از عوامل افزایش اعتبار اطالعات افشا شده این است  باشند. از نگاه استفادهها می معتبر از شركت
هاي مالی كه، سازمان مستقلی بر فرایند گزارشگري واحدهاي تجاري و مركز ثقل این فرایند، یعنی صورت

رو، هاي حسابداري توسط مدیریت تأثير بگذارند. از اینوانند بر انتخاب روشتمی سابرسانحنظارت كند. 

هاي مالی هاي مالی نهایی را تحت تأثير قرار داده و سبب افزایش قابليت اتكاي اقالم مندرج در صورتصورت
كيفييت  ( در پژوهشی به این نتيجه رسيدند كه،2814(. چن و همكاران )1203شوند )كردستانی و رحيمی، می

( 2883( ، آلماتایري و همكاران )2818) و عمري حسابرس اثر معكوسی بر عدم تقارن اطالعاتی دارد. حكيم
اند. با این وصف فرضيه مربوطه نيز وجود ارتباط منفی بين عدم تقارن اطالعاتی و كيفيت حسابرس اشاره كرده

 گردد:به شرح ذیل تبيين می
 ا اعتبار تجاري رابطه معنادار وجود دارد.بين كيفيت حسابرس ب فرضيه سوم:

 

 روش پژوهش

مقصود از روش تحقيق این است كه مشخص كنيم چه روش تحقيقی براي بررسی موضوع موردنظر الزم 

هاي كاربردي، توسعه  شود. هدف از پژوهش است. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی كاربردي محسوب می

ها را كمتر مورد  تر بر مؤثرترین اقدام تأكيد دارند و علتبيش دانش كاربردي در یك زمينه خاص است و

باشد. در مطالعه توصيفی بدون توجه به علل  همبستگی می –دهند. روش انجام پژوهش توصيفی توجه قرار می

نمایند و در مطالعه همبستگی هدف  ها را بررسی و بيان می قضایا در رویدادها، فقط چگونه بودن و كيفيت آن

اي بين دو یا چند متغير وجود دارد و اگر وجود دارد اندازه و حد آن چقدر  ست كه مشخص شود آیا رابطهآن ا

شود، از نظر افق زمانی  ساله انجام می 4كه در فاصله زمانی در طی یك دوره  است؟ پژوهش حاضر به دليل این

توان آن را از نوع  ی و تاریخی است میهاي مورد استفاده، اطالعات واقع دليل اینكه داده هباشد و ب طولی می

 بندي كرد. پس رویدادي طبقه

 

 



 9318ماه  شهریورو یک،  نجاهپشماره                                                       های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

 

28 

 ها، جامعه، نمونه آماريآوري دادهروش جمع

هاي مرتبط  هاي پژوهش داده هاي مربوط به بخش تجربی و آزمون فرضيه آوري داده در این پژوهش براي جمع

 سازمان توسط شده منتشر هاينمونه، اطالعيه يهاشركت مالی هايصورت اي،كتابخانه منابع با متغير مستقل از

 نوین آوردافزار رهبورس و نرم سازمان رسمی در سایت هاشركت اطالعاتی جامع بانك بهادار، اوراق بورس

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از  جامعه آماري این پژوهش شركت. خواهد شد گردآوري

گيري  این مطالعه با توجه به موضوع آن، از نوع نمونه باشد. نمونه می 1231الی  1238هاي  همه صنایع طی سال

اي  هاي ذكر شده در ذیل از بين مجموعه هاي انتخاب شده باتوجه به محدودیت حذفی است كه در آن شركت

 باشد كه داراي شرایط ذیل باشند: هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می از شركت

 اسفند ماه باشد. 23ها منتهی به ره مالی آندو -

 ( تغيير سال مالی نداشته باشد.1231 -1238در طی دوره مورد بررسی ) -

 اطالعات مالی آن قابل دسترس باشد. -

هاي  گذاري یا شركت هاي سرمایه ها، موسسات مالی( و شركت هاي مالی )مانند بانك جزء شركت -

 گري مالی نباشد. واسطه

 قيق شركت تداوم فعاليت داشته باشد.در طی دوره تح -

دهنده جامعه آماري واقعی شركت باقی ماند كه در حقيقت نشان 182با در نظر گرفتن شرایط فوق تعداد 

  .باشد مورد رسيدگی می

 

 گيري آنمتغيرهاي پژوهش و نحوه اندازه

 متغير مستقل

 (AQكيفيت حسابداري )

 ( استفاده خواهد شد.1331( از مدل دیچو )AQ) فيت حسابداريگيري كيمنظور اندازهدر تحقيق حاضر، به

TACCi,t = α+ β1 (∆REVi,t-∆RECi,t) + β2 PPEi,t + εi,t 

 (1مدل )

 كه در آن:

TACCi,t: هاي اول كل اقالم تعهدي؛ نسبت تفاوت بين سود عملياتی و جریان نقد عملياتی به كل دارایی

 دوره.

∆REVi,t  :هاي اول دوره.تفاوت بين درآمدهاي دو دوره متوالی به كل دارایی تغييرات درآمدها؛ نسبت 
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-∆RECi,t :هاي اول هاي دو دوره متوالی به كل داراییها؛ نسبت تفاوت بين دریافتنیتغييرات دریافتنی

 دوره.

PPEi,t  :هاي اول آالت و تجهيزات به كل دارایی آالت و تجهيزات؛ نسبت اموال، ماشيناموال، ماشين

 وره.د

εi,t:  است.  كيفيت حسابداريخطاي مدل رگرسيونی است كه بيانگر اقالم تعهدي اختياري و شاخص 

 كيفيت حسابرس:

Auditor : و در غير این 1متغير دامی در صورتی حسابرس سازمان حسابرسی و موسسه مفيد راهبر باشد-

  صورت مقدار صفر اختيار خواهد كرد.

 متغير وابسته

ها محاسبه عتبار تجاري(: از طریق تقسيم مجموع حسابهاي پرداختنی بر مجموع دارایی)ا            

 باشد.( می1339گردد. این رویكرد مطابق با مطالعه پيترسن و راجان )می

 

 گرمتغيرهاي تعديل
 عدم تقارن اطالعاتی:

-هعدم تقارن اطالعاتی ب(، 2818( و دوربيتس و همكاران )2880طبق تحقيق لی و ژائو ):         
 شود:صورت زیر محاسبه می

       (   
    

|  |
) 

 (1رابطه )
 كه در آن:
 بينی درآمد انحراف معيار خطاي پيش    =  

 (̅ ) بينی درآمدميانگين خطاي پيش  = |  | 

    
 

√ 
 √

 

 (   )
∑(    ̅) 
 

   

 

 (2ه )رابط
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 متغيرهاي كنترلي
هاي شركت كه بر اعتبار تجاري مؤثرند، مورد استفاده قرار گرفته است در این پژوهش تعدادي از ویژگی

 (:1339؛ پيترسون و راجان، 2819)چن و همكاران، 
Log (Asset) :هالگارتيم جمع دارایی  

Log (Age + 1) :لگارتيم سن شركت + یك 
POS_ChgSale :هات فروش تقسيم بر جمع داراییتغييرات مثب 
NEG_ChgSale :هاتغييرات منفی فروش تقسيم بر جمع دارایی 

ROA: هاسود قبل از ماليات تقسيم بر جمع دارایی  
MB :نسبت دفتري به بازار حقوق صاحبان سهام  

Leverage :هاها تقسيم بر جمع داراییمجموع بدهی  
CA :هانقد تقسيم بر جمع داراییهاي جاري به جز وجوه جمع دارایی  

CL_XTrad  :هاهاي جاري تقسيم بر جمع داراییبدهی  
CashHold :هاگذاري تقسيم بر جمع داراییجمع وجه نقد و سرمایه  

 

 مدل پژوهش

( 2819گرفته توسط چن و همكاران )صورت برگرفته از پژوهش زیر براي آزمون فرضيات پژوهش از مدل

 شود:استفاده می
                                                        

                    (     )                   
                                       
                                                  

 (2مدل )

 

 هايافته

 ود.شهاي پژوهش پرداخته میدر این بخش به آمار توصيفی و استنباطی در ارتباط با تحليل داده
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 آمار توصيفي

 ( است:1) خالصه وضعيت آمار توصيفی مربوط به متغيرهاي مدل به شرح جدول
 (: آمار توصيفی متغيرهاي پژوهش1جدول )

نوع 

 متغير
 متغير

سال 

 شركتی
 ميانه ميانگين

انحراف 

 معيار
 حداقل حداكثر 

می
ك

 

 826/8 491/8 111/8 100/8 222/8 412 اعتبار تجاري 

 882/8 244/8 809/8 890/8 182/8 412 حسابداري كيفيت اطالعات 

 222/8 141/6 994/8 180/1 220/1 412 عدم تقارن اطالعاتی 

 881/8 180/1 112/8 831/8 126/8 412 عامل تعاملی عدم تقارن و كيفيت

 442/6 814/0 429/8 822/4 839/4 412 اندازه شركت 

 8 114/2 268/8 146/8 212/8 412 رشد مثبت فروش 

 -482/8 8 122/8 8 -114/8 412 رشد منفی فروش

 883/8 181/8 804/8 868/8 849/8 412 نقدینگی  

 802/8 820/1 133/8 182/8 182/8 412 جاري نسبت بدهی 

 -221/8 329/8 220/8 121/8 133/8 412 هابازده دارایی 

 143/8 323/8 133/8 136/8 108/8 412 نسبت دارایی جاري  

 128/8 803/1 281/8 130/8 131/8 412 هرم مالی ا 

 -219/8 264/2 616/8 610/8 181/8 412 نسبت ارزش دفتري به  بازار  

 موسسه حسابرس  

سال كه توسط موسسه حسابرسی بزرگ حسابرسی تعداد شركت 

 شده اند:

سال كه توسط موسسه درصد شركت

 حسابرسی بزرگ حسابرسی شده اند:

 درصد 23 ت سال شرك 199 

 منبع: یافته هاي پژوهش      
 

 والد تعديل شده، وولدريچ، ويكنز و پوي ليمر(، Fآزمون چاو )

كه بتوان  هاي تركيبی است، بنابراین براي اینهاي پژوهش از نوع دادههاي مدل مربوط به فرضيهماهيت داده

نظر كارآمد خواهد بود یا خير، از  مورد هاي پانل در برآورد مدل مشخص نمود كه آیا استفاده از روش داده

كه مشخص گردد كدام روش )اثرات  منظور این هاي پانل، به ليمير و در صورت استفاده از روش داده Fآزمون 
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شود. همچنين براي  تر است، از آزمون هاسمن استفاده می ثابت و یا اثرات تصادفی( به منظور برآورد مناسب

شده و وولدریچ  خودهمبستگی سریالی در مدل، به ترتيب از آزمون والد تعدیلتشخيص ناهمسانی واریانس و 

 شده است. (، ارائه2)ه ها در جدول شمار استفاده گردید. نتایج حاصل از این آزمون
 شده و وولدریج ليمير، هاسمن، والد تعدیل F(: نتایج آزمون 2جدول )

 آزمون تعداد مقدارآماره سطح معناداري

338/8 40/8 412 F ليمير   

شده والد تعدیل 412 11/088 888/8  

 وولدریج 412 680/8 126/8

 ویكنز و پوي 412 11/112 888/8

 منبع: یافته هاي پژوهش                                                   
است،  81/8ز تر ا( بيش338/8ليمير و سطح معناداري آن ) F، آزمون (2)با توجه به نتایج جدول شماره  

بنابراین فرضيه صفر آزمون پذیرفته شده و بيانگر این است كه باید از روش پولد استفاده كرد. نتایج آزمون 

(، مدل از نيكویی برازش برخوردار است. عالوه بر این معناداري 888/8شده و سطح معناداري آن )والد تعدیل

نهایت سطح  باشد. درریانس در بين خطاي مدل می( مبين وجود ناهمسانی وا888/8آزمون ویكنز و پوي )

( حاكی از عدم وجود خودهمبستگی سریالی در بين اجزاي اخالل مدل 126/8معناداري آزمون وولدریج )

است. بنابراین، با توجه به این نتایج و براي رفع ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی در برآورد نهایی 

 شود. استفاده می یافتهرویكرد حداقل مربعات تعميم مدل )روش اثرات ثابت( از

 

 آمار استنباطي

 آزمون مدل پژوهش

 شده است. هاي پژوهش ارائه (، نتایج آزمون مدل مربوط به فرضيه2در جدول شماره )

 (: نتایج آزمون فرضية اول تا سوم پژوهش2جدول )

 نسیاتورم وار z  مقدار احتمال انحراف استاندارد ضریب متغير

 11/9 888/8 898/8 129/8 كيفيت اطالعات حسابداري

 81/1 219/8 881/8 881/8 عدم تقارن اطالعاتی

 31/2 888/8 826/8 121/8 عامل تعاملی عدم تقارن و كيفيت

 86/1 816/8 889/8 -810/8 كيفيت حسابرس

 83/1 012/8 881/8 -883/8 اندازه شركت

 81/1 882/8 811/8 822/8 رشد مثبت فروش
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 18/1 120/8 822/8 -828/8 رشد منفی فروش

 82/1 024/8 861/8 -883/8 نقدینگی

 91/1 888/8 826/8 221/8 نسبت بدهی

 16/1 881/8 819/8 -869/8 هابازده دارایی

 42/1 109/8 822/8 828/8 نسبت دارایی جاري

 66/1 833/8 828/8 826/8 اهرم مالی

 11/1 441/8 880/8 886/8 نسبت ارزش دفتري به  بازار

 هاي پژوهشمنبع: یافته                  

 

 آزمون فرضيه اول

طور توان گفت كه مدل رگرسيونی بهدو والد، می( و مقدار معناداري آماره خی2با توجه به نتایج جدول )

ر سطح معناداري د Zدرصد معنادار است. در ادامه و با توجه به آماره  1مناسب برازش شده و در سطح خطاي 

توان نتيجه گرفت كه كيفيت اطالعات حسابداري ضرایب و عالمت ضرایب رگرسيون هر یك از متغيرها، می

باشد. بنابراین فرضيه اول (  داراي اعتبار معنادار با  اعتبار تجاري می888/8( و مقدار احتمال )129/8با ضریب )

ها حاكی از رابطه در ارتباط با متغيرهاي كنترلی، یافته شود.درصد پذیرفته می 31پژوهش در سطح اطمينان 

ها با اعتبار مثبت و معنادار رشد مثبت فروش، نسبت بدهی و اهرم مالی، برقرار است. در مقابل بين  بازده دارایی

اداري شود. در عين حال، بين دیگر متغيرها با اعتبار تجاري رابطه معنتجاري رابطه منفی و معناداري مشاهده می

گردد. همچنين مقادیر آماره تورم واریانس حاكی از آن است كه بين متغيرهاي مستقل پژوهش مشاهده نمی

 خطی وجود ندارد.هم

 

 آزمون فرضيه دوم

در فرضيه دوم تاثير عدم تقارن اطالعاتی بر رابطه بين كيفيت اطالعات حسابداري و اعتبار تجاري مورد بررسی 

در سطح معناداري ضرایب و عالمت ضرایب رگرسيون هر  Z( آماره 2نتایج جدول ) قرار گرفت. با توجه به

توان نتيجه گرفت كه متغير تعدیلی )عدم تقارن اطالعاتی * كيفيت اطالعات حسابداري( یك از متغيرها، می

مينان ( كه مبين این امر است،  فرضيه دوم پژوهش در سطح اط888/8( و مقدار احتمال )121/8داراي ضریب )

دهد كه عدم تقارن اطالعاتی بر رابطه بين كيفيت اطالعات شود. این نتيجه نشان میدرصد پذیرفته می 31

دهد كه بين حسابداري و اعتبار تجاري، تاثير معناداري دارد. همچنين مقادیر آماره تورم واریانس نشان می

 خطی وجود ندارد.متغيرهاي مستقل پژوهش هم
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 آزمون فرضيه سوم

در فرضيه سوم پژوهش حاضر بررسی ارتباط بين كيفيت حسابرس و اعتبار تجاري مورد بررسی قرار گرفت. با 

در سطح معناداري ضرایب و عالمت ضرایب رگرسيون هر یك از متغيرها،  Z(  آماره 2توجه به نتایج جدول )

( است، 816/8احتمال ) ( و مقدار-810/8توان نتيجه گرفت كه متغير كيفيت حسابرس داراي ضریب )می

هاي پژوهش به شرح گيرد. در نهایت خالصه نتایج فرضيهبنابراین فرضيه سوم پژوهش نيز مورد تأیيد قرار می

 باشد.( می6جدول )

 
 (: خالصه نتایج فرضيات پژوهش6جدول )

پذیرش یا  عدم 

 پذیرش فرضيه
هافرضيه  

ناداري وجود دارد.بين كيفيت حسابداري و اعتبار تجاري رابطه مع پذیرش  

 پذیرش
عدم تقارن اطالعاتی  بر رابطه بين كيفيت حسابداري و اعتبار تجاري رابطه معناداري 

 وجود دارد.

 بين كيفيت حسابرس با اعتبار تجاري ارتباط معناداري وجود دارد پذیرش

 منبع: یافته هاي پژوهش         

 

 گيريبحث و نتيجه

 است. شده اطالعات حسابداري و اعتبار تجاري پرداخته كيفيت بين رابطه ودوج آزمون به فرضيه اولين در

است. این نتيجه  888/8و مقدار احتمال  898/8نتایج آزمون براي فرضيه اول پژوهش داراي ضریب رگرسيونی 

شود. این درصد پذیرفته می 31دهد. در نتيجه فرضيه اول پژوهش نيز در سطح اطمينان رابطه معنادار را نشان می

(، 2812(، گورملی و همكاران )2881(، فرانسيس و همكاران )2811هاي آپيدینی ) با پژوهش موافق نتيجه

دهد كسب اعتبار تجاري از اهميت به سزایی براي حفظ و باشد. این امر نشان می( می2812كالیر و همكاران )

هاي نمونه  هداري نقدینگی در شركتها در عرصه رقابت دارد. چرا با توجه به حجم كم نگ بقاي شركت

 آید.  ها امري دشوار به نظر می پژوهش، بدون اعتبار تجاري ادامه فعاليت شركت

 و اعتبار حسابداري اطالعات كيفيت رابطه بين اطالعاتی تقارن عدم تأثير وجود آزمون به در دومين فرضيه

و مقدار احتمال  121/8ضریب رگرسيونی  تجاري پرداخته شده است. نتایج آزمون براي این رابطه داراي

دهد. در نتيجه فرضيه دوم پژوهش در است. این نتيجه وجود رابطه معنادار را بين این دو متغير نشان می 888/8
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( و چن و 2889شود. این نتيجه موافق با پژوهش كالرسون و همكاران  )درصد پذیرفته می 31سطح اطمينان 

 باشد.( می2819همكاران )

كيفيت حسابرس و اعتبار تجاري پرداخته شده است. نتایج آزمون براي این  بين رابطه به فرضيه سوم رد

دهد كه بين كيفيت است. این نتيجه نشان می 816/8و مقدار احتمال  -810/8رابطه داراي ضریب رگرسيونی 

گيرد. هش مورد تأیيد قرار میحسابرس و اعتبار تجاري ارتباط معناداري وجود دارد. در نتيجه فرضيه سوم پژو

 طورتوان اظهار داشت كه، كيفيت حسابرس بهدر توجيه رابطه منفی بين كيفيت حسابرس و اعتبار تجاري می

المللی بزرگ بر است . عالوه بر این،  موسسات حسابرسی بينذاتی غير قابل مشاهده و ارزیابی آن بسيار هزینه

رسد در كشور هنوز جایگاه واقعی خود را نظر میس متخصص صنعت هم بهكنند و حسابردر ایران فعاليت نمی

و  "سوم"، "دوم"، "اول"پيدا نكرده است. در چنين شرایطی، موسسات حسابرسی معتمد بورس در چهار طبقه 

بندي موسسات حسابرسی مدعی است كه موسسات حسابرسی معتمد طبقه بندي شدند. رتبهرتبه "چهارم"

االتري نسبت به حسابرسان معتمد سایر طبقات دارند. بنابراین، حسابرسی صاحبكاران بزرگ به كيفيت ب "اول"

محول شده است. اما سوال علمی پاسخ داده نشده این است كه: آیا موسسات حسابرسی  "اول"حسابرسان طبقه 

ارند؟ در نهایت این طبقات د واقعا كيفيت باالتري نسبت به موسسات حسابرسی معتمد سایر "اول"معتمد طبقه 

-( می2814( و چن و همكاران )2883( و آلماتيري و همكاران )2818نتيجه موافق با پژوهش حكيم و عمري )

 تاثير این متغيرها بر موضوعات هایی در زمينهكه پژوهشگردد هاي پژوهش پيشنهاد میبا توجه به یافته. باشد

 مفيد عملی سودمندي و نظري مبانی به بخشيدن غنا جنبه ند ازتوامالی و حسابرسی انجام گردد كه این عمل می

-شود. همچنين با توجه به وجود رابطه معنادار بين كيفيت اطالعات حسابداري و اعتبار تجاري توصيه می واقع

  گردد اعتباردهندگان كيفيت اطالعات حسابداري را مورد توجه قرار دهند. 
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