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چكیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر عدم تقارن اطالعاتی بر ارزش شرکتهای بیمهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران میباشد .جامعه آماری این پژوهش شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه
انتخابی شامل  22شرکت میباشد .این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و از نوع پژوهش توصیفی -همبستگی است و
قلمرو زمانی پژوهش ،اطالعات سالهای  1392تا  1396شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
میباشد .دادهها توسط نرمافزار  Eviews 9تجزیهوتحلیل شدهاند .یافتههای حاصل از این پژوهش نشان دادند که بین
عدم تقارن اطالعاتی و ارزش شرکت ،ارتباط معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی :عدم تقارن اطالعاتی ،ارزش شرکت ،افشای اختیاری اطالعات ،افشای اجباری اطالعات.
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 .1مقدمه
طبق دیدگاه سنتی حسابداری ،سرمایهگذاران کوچک (عموماً کماطالع) نیاز به حمایت دارند .این دیدگاه احتماالً از این
واقعیت سرچشمه میگیرد که در بازار سرمایه ،نابرابری وجود دارد .سرمایهگذاران کماطالع برای تحلیل اطالعات مالی
از توانایی کمتری برخوردار بوده و لذا در شرایط وجود عدم تقارن اطالعاتی ،آسیبپذیرترند .سرمایهگذاران کماطالع
باگمان اینکه عدم تقارن اطالعاتی بهطور فاحشی وجود دارد ،ممکن است از معامله اوراق بهادار خاصی صرفنظر
ال از بازار سهام خارج شوند .خروج طیف زیادی از سهامداران کماطالع از بازار ،سهامداران مطلع را از منافع
نمایند یا ک ً
سرشکن شدن هزینههای گزاف تهیه اطالعات ،محروم کرده و موجب کاهش انگیزه تولید اطالعات میشود .بهعالوه
اقتصاد را از منافع توزیع ریسک و تخصیص منابع توسط بازارهای بزرگ و کارای سرمایه محروم خواهد
کرد".آرترلویت" ،رئیس سابق کمیسیون بورس اوراق بهادار ( )SECاظهار داشته است که «یک مزیت مهم کیفیت
باالی استانداردهای حسابداری ،نقدشوندگی بیشتر و هزینه سرمایه کمتر است» .بنابر تحقیقات پیشین ،عدم تقارن
اطالعاتی دارای پیامدهای نامطلوب متفاوتی همانند افزایش هزینههای معامالت ،ضعف بازار در تخصیص بهینه منابع،
نقدشوندگی پایین و بهطورکلی کاهش سود حاصل از معامالت بازار سرمایه خواهد شد.
در این روزها ،این بحث اهمیت بیشتری یافته است؛ چراکه افزایش عدم تقارن اطالعاتی ،که معلول ضعف شفافیت
گزارشگری است ،بهاحتمالزیاد ،منجر به فروپاشی بازار وامدهی بینبانکی در سال  2008شد .به بیان مدلهای
گوناگون،کیفیت سود ممکن است به طرق مختلفی هزینه سرمایه شرکت را تحت تأثیر قرار دهد .این پژوهش موضوع
عدم تقارن اطالعاتی را بر ارزش شرکتهای بیمه مورد بررسی قرار داده و در پی آن است که مشخص نماید آیا عدم
تقارن اطالعاتی بر ارزش شرکتهای بیمه ،تأثیر معنیداری دارد؟
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
عدم تقارن اطالعاتی

توزیع نابرابر اطالعات میان استفادهکنندگان (سرمایه گذاران) ،است که معلول شفافیت گزارشگری بوده و زمینهای را
برای رانت اطاالعاتی باالتر معاملهگران مطلع ،ماهر و خبره فراهم کرده و دارای پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی
است در این پژوهش ،عدم تقارن اطالعاتی از طریق تفاوت بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش اندازهگیری میشود.
تئوری بازار کارای اوراق بهادار این پیام را به ما میدهد که دلیل تئوریک اصلی وجود حسابداری چیست.
این دلیل به عدم تقارن اطالعاتی معروف است .زمانی که تعدادی از فعاالن بازار اطالعات بیشتری نسبت به سایر فعاالن
دارند ،فشارها جهت یافتن سازوکارهایی که به موجب آن افراد دارای اطالعات بیشتر ،اطالعات خود را به سایرین
منتقل میکنند و همچنین افراد محروم از اطالعات بتوانند خود را در مقابل سوء استفاده احتمالی افراد دارای اطالعات
بهتر محافظت کنند ،افزایش مییابد .تجارت مخفی نمونهای از اینگونه سوء استفادهها میباشد .پس میتوان به
حسابداری بهعنوان سازوکاری جهت ایجاد توان ارائه اطالعات مربوط از داخل شرکت به بیرون شرکت ،نگاه کرد.
عالوه بر ایجاد امکان تصمیمگیری بهتر برای سرمایهگذاران ،این مکانیزم از طریق بهبود کارکرد بازارهای اوراق بهادار،
منافع اجتماعی ایجاد میکند (اسکات.)2003 ،
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در دنیایی با تقارن اطالعاتی ،فرض میشود که مدیران و بازار درباره شرکت اطالعات یکسان دارند یا هیچ اطالعات
خاصی درباره شرکت ندارند .بنابراین مدیران و بازار ،عدم اطمینان درباره شرکت را تحمل میکنند ،اما در دنیای عدم
تقارن اطالعاتی ،مدیران درباره شرکت ،اطالعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار ،بهدلیل دارا بودن اطالعات خصوصی و
محرمانه ،در اختیار دارند .یعنی به اطالعات خاصی از شرکت قبل از اطالع بازار دسترسی دارند ،اطالعات خاص شرکت،
در طول زمان از طریق رویدادهای افشا کننده اطالعات به بازار انتقال مییابد ،بازار تا قبل از افشاء ،مقداری عدم اطمینان
درباره شرکت دارد .عدم تقارن اطالعاتی شرکت برابر است با کل عدم اطمینان درباره شرکت ،زیرا احتمال میرود
مدیران و بازار به یک اندازه از تأثیر متغیرهای بازار بر ارزش شرکت آگاهی داشته باشند .واکنش بازار به اعالن سود می
تواند اولین معیار عدم تقارن اطالعاتی شرکت از طریق افشای اطالعات باشد .عدم تقارن اطالعاتی میتواند بر حسب
محیط اطالعاتی ،کثرت اعالنهای عمومی و تعداد معامالت شرکت تعیین شود و همچنین تحت تأثیر رفتار مدیران یا
بازار قرار گیرد .بهعنوان نمونه ،وقتی اعالن عمومی خبری درباره شرکت انجام میگیرد ،با فرض ثابت بودن سایر عوامل،
ممکن است بازار درباره وضع واقعی شرکت آگاهتر شود و عدم تقارن اطالعاتی کاهش یابد .حجم معامالت سهام
شرکت ،معیار دیگری برای عدم تقارن اطالعاتی است که اغلب در ادبیات مالی به آن اشاره میشود .زمانی که حجم و
تعداد معامالت سهام شرکت باال میرود ،با فرض ثابت بودن سایر عوامل ،ارزش بازار شرکت حاوی اطالعات بیشتری
خواهد بود .بنابراین احتمال کاهش عدم تقارن اطالعاتی وجود دارد .دو مشکل عمده ناشی از اطالعات نامتقارن ،گزینش
نادرست و خطر اخالقی میباشد.
ارزش شرکت

با توجه به رشد واحدهای تجاری و تأسیس شرکتهای سهامی و اینکه هر یک سهامداران دارای عالیق و انتظارات
متفاوتی هستند ،هدف نهایی و آنچه که میتوان بین همه آنها مشترك دانست ،حداکثر ساختن ارزش جاری سرمایه
گذاری انجام شده در شرکت است .البته الزم بهذکر است که امروزه از دیدگاه بازار سرمایه و سهامداران ،آنچه ارزش
شرکت را تشکیل میدهد ،رشد پایدار و متمادی ارزشآفرینی است نه سودآوری گذشته و کوتاه مدت .علل تغییر این
نگرش ریشه در محركهای نوین ارزشآفرینی ،مزیت رقابتی و مدیریت ریسک ،دارد که به واسطه آن سهامداران
عمدتاً در آینده شرکتها و بنگاههای اقتصادی سرمایهگذاری میکنند و از این رو عواملی که بیانگر سودآوری مستمر
و رشد پایدار هستند ،میتواند معیار مناسب برای آنان باشد .بر این اساس شاهد مطالعات و تحقیقات متنوعی در رابطه با
ارزشیابی شرکت ،معیارهای سنجش عملکرد و روشهای انگیزشی و جبرانی خدمات مدیریت هستیم که به نقش
اطالعات حسابداری جهت برآورد سودهای آتی و ارزشیابی شرکت توسط سرمایهگذاران اشاره دارد .دلیل این جهت
گیری ،هدف حسابداری بهعنوان ابزاری برای تهیه اطالعات سودمند بهمنظور تصمیمگیریهای سرمایهگذاری و
اعتباردهی عنوان شده است .اطالعات سودمند اطالعاتی هستند که واجد ویژگیهای کیفی باشند .این ویژگیها شامل
مربوط بودن و قابلیت اتکاء میباشند .مربوط بودن بهاین معنا است که اطالعات حسابداری توانایی ایجاد تفاوت در یک
تصمیم را داشته باشند .به بیان بهتر اطالعاتی مربوط تلقی میشوند که بتوان آنها را در مدلهای پیشبینی مورد استفاده
قرار داد.
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تحقیقات انجام شده در این حوزه بر ارائه اطالعات مربوط از طریق گزارشات مالی شفاف و در اختیار قرار گرفتن آنها
نزد استفادهکنندگان و شرکت بهطور یکسان تأکید دارد .زیرا حرکت در این مسیر باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی
بین شرکت و بازار و در نتیجه افزایش نقد شوندگی سهام و ارزش شرکت میگردد.
در جهت نیل به این هدف ،کمیتهای ویژه توسط انجمن حسابداران رسمی آمریکا تشکیل گردید .راهکارهای مد نظر
کمیته مزبور به قرار زیر میباشد:
 )1افزایش سودمندی در گزارشهای مالی
 )2شناسایی تقلب و جلوگیری از آن
 )3اطمینان از استقالل و بیطرفی حسابرسان مستقل
 )4تقویت سیستم انظباطی حسابرسی
 )5جلوگیری از دعاوی ناخواسته و غیرمنتظره که مانع ابتکار و خالقیت میشود.
در این کمیته با اشاره به افزایش رقابت و پیشرفتهای سریع در فناوری که منجر به تغییرات شگفتآوری در تجارت
شدهاست ،به گزارشهای مالی که درجه شفافیت و مربوط بودن آنها زیاد باشد ،تأکید شده است و از آن بهعنوان
ابزاری جهت تخصیص مؤثر سرمایه در اقتصاد و ایجاد بازاری روان و کارا برای خرید و فروش اوراق بهادار و تبادل
اطالعات نام برده شده است.
سایر مباحث مرتبط

وقتی فروشندهای کاالیی به شما میفروشد ،از کجا مطمئن هستید کیفیت آن همانطور باشد که میگوید؟ وقتی قرارداد
کاری با شرکتی میبندید ،چهطور مطمئن می شوید که شرکت به تعهداتش و پرداخت مزایایی که به شما قول آن را داده
است عمل کند؟ وقتی نزد پزشک میروید چهطور خدمات پزشکی وی را ارزیابی میکنید؟ وقتی یک شرکت بیمه
کسی را بیمه میکند ،چهطور ریسک و خطرپذیری وی را محاسبه میکند؟
در تمام این حاالت ،اطالعات یک طرف مبادله بیش از طرف دیگر است .یعنی عدم تقارن اطالعاتی وجود دارد .زمانی
که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر دارای مزیت اطالعاتی باشد ،میگویند سیستم اقتصادی از دیدگاه
اطالعات ،نامتقارن است .در تئوری حسابداری ،مسأله نامتقارن بودن اطالعات دارای اهمیت زیادی است؛ زیرا بازارهای
اوراق بهادار دستخوش تهدیدهای ناشی از مسأله عدم تقارن اطالعاتی قرار میگیرند و این بهدلیل وجود اطالعات
درون سازمانی است .حتی اگر قیمت ،بهطور کامل تمام اطالعات موجود در بازار و در دسترس همگان را منعکس کند،
باز هم این احتمال وجود دارد که افراد درون سازمان نسبت به افراد خارج از سازمان ،دارای اطالعات بیشتری باشند .در
این زمان ،این افراد از مزیت داشتن اطالعات استفاده میکنند و بهمنافع بیشتری دست مییابند .زمانی که سرمایهگذاران
خارجی از این موضوع آگاه شوند ،بدیهی است مبالغی را که آماده بودند در صورت وجود اطالعات کامل برای اوراق
بهادار پرداخت کنند ،نمیپردازند و بدینگونه در برابر زیانهای احتمالی ناشی از وجود اطالعات محرمانه ،واکنش نشان
میدهند (اسکات.)2003 ،
از سالهای گذشته تاکنون ،ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی ،بخش عمدهای از مباحث حسابداری ،مدیریت ،اقتصاد
و غیره را بهخود اختصاص داده است .اصوالً عملکرد با هدف رابطه مستقیمی دارد .ارزیابی عملکرد بهمعنای اندازهگیری
آن است که واحد اقتصادی تا چه حد به اهداف از پیش تعیینشده در برنامههای خود دست یافته است .نتایج حاصل از
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ارزیابی عملکرد ،خود هدف نبوده بلکه ابزاری است که در جهت پیشبینی برنامههای آتی و نیز بهبود نقاط قوت و
برطرف نمودن نقاط ضعف آن واحد مورد استفاده قرار میگیرد.
ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی بدون در نظر گرفتن ویژگیهای تجاری و شرایط حاکم بر بازارها و خدمات آن و
صرفنظر از جایگاهی که واحد مورد ارزیابی در مجموعه نظام و ساختار اقتصادی کشور از آن برخوردار است،
ثمربخش نخواهد بود .امروزه مدیران بهصورت بالقوه به مکانیزمهایی که از آن طریق ،عملکردشان مورد قضاوت قرار
میگیرد ،توجه دارند.آنان بهدنبال اطالعاتی درباره ارتباط طرحهای پاداش و عملکرد خود هستند .عالوه بر این ،زمانیکه
طرح پاداشی نسبت به عملکرد حساس نباشد ،در بازار رقابتی نیروی کار مدیریتی ،شرکت مدیران خودرا از دست خواهد
داد و آنان واحد اقتصادی را ترك خواهند کرد (فاما.)1980،
امروزه یکی از مهمترین مسائل مالی شرکتها اندازهگیری عملکرد آنها میباشد .اینکه شرکتها تا چهاندازه در باال
بردن منافع سهامداران خود کوشیدهاند ،بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیالت به شرکتها چه معیارهایی را در
نظر میگیرند ،مالکان شرکتها در پرداخت پاداش به مدیران چه ابعادی را در نظر دارند و مراجع دولتی با توجه به
الزامات قانونی در ارتباط با سرمایه شرکتها به چه نکاتی توجه مینماید ،ازجمله مواردی هستندکه بهنحوی به ارزیابی
عملکرد وابستهاند (باکیدور.)1997 ،
نگوین و پوری ( ،)2013در پژوهشی ،تأثیر تجدید ارائه صورتهای مالی بر ارزش شرکت و عدم تقارن اطالعاتی را
مورد مطالعه قرار دادند .نتایج حاکی از آن بود که اعالن تجدید ارائه صورتهای مالی ،چشمانداز شرکت را تضعیف
میکند و منجر به ایجاد عدم اطمینان و همچنین عدم تقارن اطالعاتی میشود.
مرفوع محمد و همکاران ( ،)1396در پژوهش خود به بررسی رابطه کیفیت اقالم تعهدی و عدم تقارن اطالعاتی در
شرایط عدم اطمینان محیطی به این نتیجه رسیدند که عدم اطمینان محیطی منجر به تضعیف رابطه بین کیفیت اقالم تعهدی
و عدم تقارن اطالعاتی نمیشود؛ همچنین یافتههای پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین عدم اطمینان
محیطی و عدم تقارن اطالعاتی از یک سوء و رابطه منفی و معنادار بین کیفیت اقالم تعهدی و عدم تقارن اطالعاتی از
سوی دیگر بود.
آقایی و همکاران ( ،)1396به بررسی تأثیر پیچیدگی و پویایی محیطی بر رابطه مدیریت سود و عدم تقارن اطالعاتی در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج بررسی 90شرکت طی سالهای  1387تا 1392
نشان داد که بین مدیریت سود و عدم تقارن اطالعاتی ،رابطه مثبت وجود دارد و این رابطه برای شرکتهایی که عملیات
تجاری آنها با نوسانات باالی قیمت فروش (پویایی) مواجه بوده ،تضعیف شده است.
نوروش و همکاران ( ،)1397در پژوهش خود به بررسی مالکیت مدیریتی ،نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت پرداختند.
یافتههای بدست آمده حاکی از آن است که ارزش شرکت با نگهداشت وجه نقد ،رابطه منفی و با میزان مالکیت مدیریتی
رابطه مثبت معناداری دارد .با وجود این ،هیچگونه شواهدی مبنی بر تأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین نگهداشت وجه
نقد با ارزش شرکت یافت نشد.
 .3فرضیه پژوهش
با توجه به مبانی نظری و پیشینه مطرح شده ،فرضیه پژوهش به شکل زیر ارائه گردید:
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فرضیه اول :بین عدم تقارن اطالعاتی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
 .4روش پژوهش
این پژوهش از نوع همبستگی و با توجه به هدف ،کاربردی و روش گردآوری دادهها ،توصیفی  -همبستگی است .داده
های استفاده شده در این پژوهش به روش کتابخانهای از بانک اطالعاتی نرمافزار رهآورد نوین و سایت بورس اوراق
بهادار تهران گردآوری شده و برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش از نرمافزار  Eviews 9استفاده
شده است.
 .1.4جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این پژوهش شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است و نمونه انتخابی شامل  22شرکت
درسالهای  1392تا  1396میباشد.
 .2.4تجزیه و تحلیل متغیرهای پژوهش

بهمنظور بررسی تأثیر عدم تقارن اطالعاتی بر ارزش شرکتهای بیمهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از مدل
رگرسیونی زیر استفاده شده است:
در این مدل:
متغیر وابسته :ارزش شرکت

برابر است با لگاریتم طبیعی نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام.
متغیر مستقل :عدم تقارن اطالعاتی
بهمنظور محاسبه عدم تقارن اطالعاتی از مدل ارائه شده توسط وینکتاش و چیانگ ( )1986استفاده شده است .با استفاده
از این مدل می توان دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را تعیین نمود .این مدل به شرح زیر است:

 :SPREADدامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
 :Dتعداد روزهای معامالتی در طول سال
 :APمیانگین بهترین قیمت پیشنهادی روزانه فروش سهام شرکت  iدر دوره مورد بررسی
 :BDمیانگین بهترین قیمت پیشنهادی روزانه خرید سهام شرکت  iدر دوره مورد بررسی
روند محاسبه دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ،بدینصورت است که ابتدا دادههای روزانه مربوط به
قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام برای هر یک از نمونه شرکت ،در طول سال استخراج و سپس برای روزهایی از
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سال که معیارهای زیر صادق باشند ،بیشترین قیمت پیشنهادی خرید بهعنوان بهترین قیمت پیشنهادی خرید سهام و کم
ترین قیمت پیشنهادی فروش بهترین قیمت بهعنوان پیشنهادی فروش آن روز تعیین گردیده است.
متغیرهای کنترلی:
 :Sizeاندازه شرکت
 :Levاهرم مالی
 .5یافتههای پژوهش
 .1.5آمار توصیفی

آمار توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که برای جمعآوری ،خالصه کردن ،طبقهبندی و توصیف حقایق عددی به
کار میرود .در واقع این آمار ،دادهها و اطالعات پژوهش را توصیف میکند و طرح یا الگوی کلی از دادهها برای
استفاده سریع و بهتر از آنها به دست میدهد .در یک جمعبندی با استفاده مناسب از آمار توصیفی میتوان ویژگیهای
یک دسته از اطالعات را بیان کرد .پارامترهای مرکزی و پراکندگی بههمین منظور بهکار میروند .کارکردهای این
معیارها این است که میتوان خصوصیات اصلی مجموعهای از دادهها را بهصورت یک عدد بیان کنند و بدین ترتیب
افزون بر آنکه به فهم بهتر نتایج یک آزمون کمک میکنند ،مقایسه نتایج آن آزمون را با آزمونها و مشاهدات دیگر نیز
تسهیل مینماید؛ بنابراین ،قبل از اینکه به آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته شود ،متغیرهای پژوهش بهصورت خالصه
در جدول  1موردبررسی قرار میگیرد .این جدول حاوی شاخصهایی برای توصیف متغیرهای پژوهش میباشد.
جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
انحراف

متغیر

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

عدم تقارن اطالعاتی

0/761547

0/759697

0/833776

0/657813

0/037809

ارزش شرکت

1/837134

1/842534

2/733979

1/022929

0/503950

0/028933

اندازه شرکت

7/349043

7/393551

7/955192

6/560800

0/416862

-0/401801

2/233653

اهرم مالی

0/300082

0/230917

0/817206

0/014785

0/249671

0/577629

2/044654

معیار

چولگی

کشیدگی

-0/395611

1/54405
1/803554

همانطورکه در جدول  1مشاهده میگردد برای مثال میانگین عدم تقارن اطالعاتی برابر با  0/761547میباشد .این رقم
نشان میدهد که اکثر شرکتها عدم تقارن اطالعاتی نزدیک به این عدد دارند .میانه این متغیر نیز برابر با 0/759697
است .این عدد نشان میدهد که نیمی از شرکتها کمتر از این مقدار و نیمی از شرکتها بیشتر از این عدم تقارن
اطالعاتی دارند .اعداد حداکثر و حداقل مربوط به این متغیر ،به ترتیب  0/833776و  0/657813میباشد .عدد انحراف
معیار نیز برابر با  0/037809است که بیانگر انحراف عدم تقارن اطالعاتی (با توجه به مقدار حداقل و حداکثر) ،در بین
شرکتهای بیمه پذیرفته شده بورسی میباشد .از طرفی چولگی در حقیقت معیاری از وجود یا عدم تقارن تابع توزیع
55

ال متقارن ،چولگی صفر و برای یک توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر باالتر،
میباشد .برای یک توزیع کام ً
چولگی مثبت و برای توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر کوچکتر ،مقدار چولگی منفی است .عدم تقارن
اطالعاتی در بین متغیرها دارای بیشترین چولگی به چپ است .کشیدگی نیز توصیف کننده میزان قلهای بودن یک
توزیع احتمالی است .هرچقدر شکل تابع چگالی احتمال قلهایتر باشد میزان شاخص کشیدگی برای آن بیشتر است .در
جدول  1تمامی متغیرها در یک دامنه معقول از نظر کشیدگی و نرمال بودن قرار دارند و کلیه متغیرهای پژوهش از نظر
کشیدگی دارای مقادیر نزدیک به نرمال میباشند.
 .2.5بررسی مانایی متغیرهای پژوهش

الزم است که قبل از تخمین مدل ،مانایی متغیرهای آن مورد بررسی قرار بگیرد .یک متغیر ،وقتی ماناست که میانگین،
واریانس و کواریانس آن در طول زمان ثابت باقی بماند .بهطور کلی اگر مبدأ زمانی یک متغیر ،تغییر کند و میانگین و
واریانس و کواریانس تغییری نکند ،در آن صورت متغیر ماناست و در غیر این صورت متغیر ،نامانا خواهد بود.
جدول  .2نتایج مانایی متغیرهای پژوهش
متغیر

آماره دیكی فولر

سطح معناداری

عدم تقارن اطالعاتی

-4/720444

0/0007

ارزش شرکت

-6/521367

0/0000

اندازه شرکت

-5/274397

0/0002

اهرم مالی

-8/812291

0/000

با توجه به نتایج مشاهده شده در جدول  ،2سطح آماره آزمون برابر با مقداری کمتر از  5درصد میباشد .لذا با توجه به
اینکه سطح معناداری کمتر از  0/05است متغیرهای پژوهش از ایستایی الزم برخوردارند.
 .3.5آزمون اف لیمر و هاسمن

با توجه به اینکه دادههای پژوهش حاضر دادههای ترکیبی است ،در این نوع دادهها بهمنظور انتخاب بین روش دادههای
تابلویی و تلفیقی از آزمون  Fلیمر استفاده شده است .خالصه نتایج این آزمون به شرح جدول  3میباشد.
جدول  .3نتایج آزمون  Fلیمر
آمارهF

سطح معنیداری

درجه آزادی

نتیجه آزمون

3/516456

0/0272

5

دادههای تابلویی (پانل)

با توجه به مقدار معنیداری که کمتر از  0/05است ،در نتیجه روش دادههای تابلویی پذیرفته میشود .در روش دادههای
تابلویی برای انتخاب از بین روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده شده که نتایج آن در جدول 4
ارائه گردیده است.
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جدول  .4نتایج آزمون هاسمن
آماره F

سطح معنیداری

درجه آزادی

نتیجه آزمون

7/479436

0/0581

3

اثرات تصادفی

آماره کای دو بهدست آمده از انجام محاسبات  7/479436است و مقدار معنیداری آن بزرگتر از  0/05است ،لذا فرض
صفر مبنی بر استفاده از روشهای ثابت با احتمال بیش از  %95رد میشود و در نتیجه روش اثرات تصادفی پذیرفته می
شود.
 .4.5آزمون فرضیه پژوهش
جدول  .5نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه پژوهش
متغیر

ضریب

انحراف معیار

آماره t

سطح معنیداری

عدم تقارن اطالعاتی

4/848217

2/344656

2/067773

0/0487

اندازه شرکت

-0/007085

0/249971

-0/028341

0/9776

اهرم مالی

0/154318

0/684167

0/398581

0/6935

ضریب ثابت

-1/849254

2/764834

-0/668848

0/5095

ضریب تعیین

0/450511

آماره :f

6/535548

ضریب تعیین تعدیل شده

0/448493

سطح معناداری

0/028890

دوربین واتسون2/078536 :

جدول  5نتایج آزمون فرضیه پژوهش را نشان میدهد .سطح معناداری برای آزمون این فرضیه به ترتیب برای متغیر عدم
تقارن اطالعاتی برابر با  0/0487است و چون مقدار کمتر از  0/05است ،بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان  95درصد
رد میشود .یعنی بین عدم تقارن اطالعاتی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد .میزان ضریب تعیین برابر با 0/450
است و این بدان معنی است که این متغیر توانسته است  0/450واحد از تغییرات در ارزش شرکت را توضیح دهد .سطح
معنیداری آماره  Fنشان از معنیداری کل مدل رگرسیونی دارد.آماره دوربین واتسون نیز که برای شناسایی استقالل
خطاها از آن استفاده میشود مقدار  2/078536را نشان میدهد که این نشان دهنده عدم وجود خود همبستگی بین جزء
خطاها میباشد .با توجه به نتایج پژوهش ،رابطهای معنادار بین عدم تقارن اطالعاتی و ارزش شرکت در شرکتهای بیمه
منتخب وجود دارد.
 .6نتیجهگیری
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عدم تقارن اطالعاتی بر ارزش شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
در طی سالهای  1392تا  1396پرداخته است .در این راستا نمونهای متشکل از  22شرکت بیمهای انتخاب و پژوهش در
آنها انجام شد .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که سطح معناداری برای آزمون فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه بین عدم
تقارن اطالعاتی و ارزش شرکت کمتر از  0/05است ،بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان  95درصد رد میشود .یعنی
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بین عدم تقارن اطالعاتی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد .نتایج حاصل از پژوهش با مطالعات آقایی و
همکاران ( )1396و وانگ و همکاران ( )2015همسو میباشد.
 .1.6پیشنهادات کاربردی پژوهش
در راستای نتایج حاصله و موضوع مورد پژوهش میتوان پیشنهادات زیر را ارائه نمود:

 یکسانسازی کلیه اطالعات افشا شده از سوی شرکتها بهمنظور بررسی دقیق تر آنها جهت بهبود ارزش شرکتها.
 ایجاد قوانین مناسب از سوی دولت برای تقارن اطالعاتی جهت اطالعرسانی سریع ،دقیق و صحیح شرکتها.
 ارائه به موقع اطالعات در سازمان بورس اوراق بهادار توسط شرکتها بهمنظور باال بردن عملکرد آنها.
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