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 چکیده:

 اعالم مانز پذیری نوسان بر بازار اطالعاتی ریسک و حسابداری اطالعات کیفیت تأثیر در این تحقیق مطالعه

 ارتباط بین مسئولیت خصوص دردنبال یافتن شواهدی گیرد. پژوهش حاضر به مورد ارزیابی قرار می سهام سود

دوره زمانی پژوهش از سال  .اجتماعی، هموارسازی بر ارزش شرکت است. این پژوهش، از نوع مطالعه توصیفی است

و در  شدهاستفاده Excelافزار ها از نرمها و آماده نمودن آنی دادهسازمرتبدر نظر گرفته شد. جهت  1931 تا 1931

 هاهیفرضبررسی  جینتا ها صورت گرفتند.های مورد نظر بر روی دادهآزمون Eviewsافزار ه بعد با استفاده از نرممرحل

 سهام سود پذیری نوسانات بر حسابداری اطالعات پنل دیتا حاکی از آن بوده که کیفیت با استفاده از روش رگرسیون

 .دارد تأثیر سود اعالن زمان سهام سود پذیری نوسانات رب بازار اطالعاتی سکیر .دارد تأثیر سود اعالن زمان

 

 ازارب اطالعاتی ریسک ،حسابداری اطالعات کیفیت سود، اعالن زمان سهام سود پذیری نوسانات کلمات کلیدی:

 



Abstract: 

In this study, the effect of accounting information quality and market information risk on 

stock market volatility time is evaluated. The present study seeks to find evidence of a link 

between social responsibility and smoothing out the value of a company. This research is a 

descriptive study. The research time period was considered from 2012 to 1397. Excel software 

was used to sort the data and prepare them. In the next step, using Eviews software, the desired 

tests were performed on the data. The results of the hypotheses were analyzed using data 

regression method indicating that the quality of accounting information the volatility of 

dividends affects the time of profit announcement. Market information risk affects the volatility 

of dividends at the time of profit announcement. 

 

Keywords: dividend volatility, profit time, accounting information quality, market information 

risk. 
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