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چکـیده
هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی نقش تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی و تخصص حسابرس بر رابطه بین اطالعات
حسابداری و قیمت سهام است .و از مدل ارود همکاران() برای بررسی این رابطه استفاده شده است .در این پژوهش ،اندازه
موسسه حسابرسی معیار اندازه¬گیری کیفیت حسابرسی ؛ دوره تصدی حسابرس معیاراندازه¬گیری تخصص حسابرس و
جریان¬های نقدی و اقالم تعهدی معیاراندازه¬گیری اطالعات حسابداری در نظر گرفته شده¬اند .در بررسی تجربی این
پژوهش نمونه¬ای متشکل از  171شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی  1394تا
 1398به روش غربالگری انتخاب وبا نرم افزار  spssتحلیل شد .در این پژوهش از الگوی رگرسیون چند گانه برای
آزمون فرضیه¬های پژوهش ،استفاده شده است .یافته¬ها نشان می¬دهد که در اثر مداخله دوره تصدی حسابرس و
اندازه موسسه حسابرسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی ،جریان نقدی سرمایه¬گذاری ،اقالم تعهدی اختیاری و اقالم
تعهدی کل با قیمت سهام معنادار است ،ولی رابطه معناداری بین جریان نقدی تامین مالی و اقالم تعهدی غیر اختیاری با
قیمت سهام وجود ندارد .به طور خالصه ،شواهد پژوهش نشان داد اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس رابطه
بین اطالعات حسابداری با قیمت سهام را تعدیل می¬کند.

واژگـان کلـیدی :اطالعات حسابداری ،جریان¬های نقدی ،اقالم تعهدی ،دوره تصدی حسابرس

 -1دکتری حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران( ،نویسنده مسئول) Ali69.ilam.ac@gmail.com

 -2کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ایالم
 -3کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه کردستان
 -4کارشناسی ارشد مدیریت ،دانشگاه ایالم
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بازار بورس ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافتهای نظیر آمریکا و انگلیس ،بازار نوظهوری به شمار میرود و حجم کم
سرمایه گذاریهای خارجی و قیمتهای پرنوسان سهام ،گواه چنین ادعایی است .به طور کلی قیمت سهام منعکس کنندة اطالعات
وسیعی مانند سود ،اخبار کالن اقتصادی ،پیش بینی تحلیلگران و سایر اطالعات مالی است .بررسی همزمانی قیمت سهام به
محققان اجازه میدهد که به مطالعة حجم گستردهای از آثار اطالعات مالی بپردازند .سود حسابداری یکی از عواملی است که به
انعکاس بیشتر اطالعات خاص شرکتها در قیمت سهام کمك میکند و بسته به کیفیت خود ،میتواند به سرمایهگذاران اطالعات
بیشتری دربارة ارزش واقعی شرکتها ارائه دهد؛ اما به دلیل مسئلة جدایی مالکیت از مدیریت ،ممکن است اقالم تعهدی ارائه شده
در صورت سود و زیان دستکاری شود و قابلیت اتکای آنها و به دنبال آن کیفیت سود ،در نزد سرمایهگذاران مورد شك و تردید قرار
گیرد .در همین رابطه ،حسابرسان مستقل با بررسی صورتهای مالی شرکتها ،به سرمایهگذاران اطمینان معقولی در خصوص
کیفیت آنها میدهند (ابراهیمی کردلر و سیدی.)1387 ،
حسابرسان متخصص و با کیفیت مانند تحلیلگران مالی ،نقش واسطههای اطالعاتی را ایفا میکنند .با وجود این بر خالف
تحلیل گران ،نقش اولیة حسابرسان ،اعتباردهی بـه گـزارشهای حسابداری و اطالعات مندرج در آنهاست .حسابرسان متخصص و
باکیفیت بهدلیل برخورداری از تخصص و مهارت کافی ،موجب انعکاس بیشتر اطالعات خاص شرکت در قیمت سهام میشوند .و
همزمانی آن را کاهش میدهند (گال و همکاران .)2010 ،در تحقیقات پیشین ،تاثیر نقش تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی و
تخصص حسابرس بر رابطه بین اطالعات حسابداری و قیمت سهام سنجیده نشده است .ازاین رو ،پژوهش حاضر تأثیر کیفیت
حسابرسی و تخصص حسابرس را بر رابطه بین اطالعات حسابداری و قیمت سهام بررسی میکند.

 -2چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
 -1-2چارچوب نظری
هدفهای گزارشگری مالی ایجاب میکند اطالعاتی که گزارشگری مالی تولید میکند ،از نظر تصمیمگیری برای استفاده
کنندگان دارای ارزش باشد ،ارزش اطالعات حسابداری از این حقیقت نشات میگیرد که اطالعات حسابداری میتواند بر قیمت
سهام و به تبع آن در ارزش بازار حقوق مالکان تاثیرگذار باشد(بون و همکاران)2010 ،؛ اگر هیچ ارتباطی بین ارزش شرکت و ارقام
موجود در صورتهای مالی وجود نداشته باشد ،چنین صورتهای مالی هیچ ارزش اطالعاتی نخواهد داشت و استفاده کنندگان از
صورتهای مالی از آنها در تصمیمگیری خود استفاده نمیکنند.
اطالعات حسابداری دارای این قدرت هستند که بتوانند تصمیمات سرمایهگذاران در پیش بینی قیمت سهام را تحت تاثیر قرار
دهند .به عنوان مثال بال و براون ( )1968از سود حسابداری برای وجود همبستگی بین قیمت سهام و اطالعات حسابداری استفاده
کردند و همب ستگی بین قیمت سهام و اطالعات حسابداری را تائید کردند .به بیانی دیگر ،سودمندی اطالعات حسابداری از طریق
تاثیر بر روی تصمیمات سرمایهگذاران در بازار سرمایه ،بر بازده و قیمت سهام بررسی میشود .کیفیت حسابرسی و سودمند بودن
ارزشهای مربوط به اطالعات حسابداری یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه بازار سرمایه است .چرا که اعتقاد بر این است کیفیت
حسابرسی و ارزشهای مربوط به اطالعات حسابداری از عوامل موثر بر تصمیمات سرمایهگذاران میباشد و ارتباط نزدیکی با
یکدیگر در قیمتگذاری سهام دارند (رابیو و رابیو.)2015 ،
کیفیت اطالعات حسابداری برای بازده مورد انتظار سرمایهگذاران اهمیت دارد و امکان ندارد کیفیت اطالعات حسابداری
مستقل از عامل ریسك باشد ،در نتیجه اطالعات حسابداری میتواند قیمت سهام را تحت تاثیر قرار دهد .منطبق با این موضوع،
حسابرس به عنوان یك مکانیزم کشف کننده تحریفات با اهمیت میتواند موجب بهبود کیفیت اطالعات و در نتیجه کاهش ریسك
سرمایهگذاری و تصمیمگیریهای بهینه برون سازمانی گردد (المبرت و همکاران.)2007 ،
در پژوهشهای پیشین نقش حسابرسان را به عنوان یك محدودیت بالقوه برای مدیران فرصت طلب و ایجاد اطمینان در
سرمایهگذاران بیان میکنند ،یعنی افزایش احتمال این که سود گزارش شده به خوبی عملکرد اقتصادی واحد تجاری را ترسیم می-
کند و سرمایهگذاران میتوانند از اطالعات گزارش شده در قیمت بازار سهام شرکت استفاده کنند(آتونن .)2012 ،واکنش بازار به
اطالعات موجود در گزارشهای حسابرسی تابعی از اطالعات در دسترس عموم است .هر چه بازارها کاراتر باشد ،واکنش بازار
شدیدتر است و هر چه بازار ناکارآمدتر باشد ،واکنش بازار کمتر است؛ زیرا در بازارهای ناکارآمد محتویات اطالعات را میتوان پیش
بینی کرد و اطالعات مالی قابل پیش بینی به احتمال زیاد ارزش ناچیزی برای استفاده کنندگان صورتهای مالی دارند .به بیانی
دیگر ،واکنش بازار به اطالعات حسابداری ارائه شده در گزارش حسابرس در گرو کارآمدی یا ناکارآمدی بازار است (دوپوچ و
همکاران .)1987 ،به طور کلی ،این استدالل که اندازه موسسات حسابرسی و گزارشهای مالی ارائه شده توسط این موسسات را
محرك اصلی و عاملی مهم در کیفیت حسابرسی میداند به این دلیل است که موسسات حسابرسی بزرگتر به دلیل درآمد بیشتر
کمتر وابسته به مشتریان خود میباشند ،در نتیجه بهتر میتوانند در برابر فشار مشتری برای مدیریت سود یا صدور یك اظهارنظر
حسابرسی فاقد صالحیت مقاومت کنند .همچنین موسسات حسابرسی دارای حسن شهرت (حرفهای تر) و بزرگتر برای حفظ نام

تجاری خود شدیداٌ بر روی فنآوری آموزش و حسابرسی خرج میکنند تا بدین وسیله اعتبار و شایستگی خود را در بین مشتریانشان
حفظ نمایند (آتونن .)2012 ،همچنین صورتهای مالی منبع اصلی اطالعات در بازارهای سرمایه است .ادعا میشود که کیفیت
باالی حسابرسی ،درك قابلیت اطمینان سرمایه گذاران و سهامداران این اطالعات را بهبود میبخشد .یکی از وظایف اساسی
حسابرسان مستقل ،دادن اعتبار به گزارشهای مالی با ارزیابی مستقل ،دقت و بی طرفانه بودن اطالعات ارائه شده در گزارشها
است .بهبود کیفیت حسابرسی قابلیت اطمینان درك شده صورتهای مالی را افزایش میدهد و کیفیت گزارشگری مالی بر اقالم
تعهدی تأثیر میگذارد و حسابرسی با کیفیت پایین به معنای سطح باالی قیمت نادرست سهام شرکت است .نظریه ذینفعان ،نظریه
سیگنالینگ و نظریه نمایندگی از حسابرسی به عنوان مکانیزمی برای کاهش عدم تقارن اطالعاتی در بین طرفین درگیر یاد می -
کنند .کیفیت حسابرسی باال عدم تقارن اطالعات را کاهش میدهد و عدم اطمینان مربوط به درآمد را کاهش میدهد .با توجه به
اینکه کیفیت حسابرسی به طور مستقیم قابل مشاهده نیست ،رایج ترین شاخص برای تعیین کمیت کیفیت حسابرسی "نام تجاری"
است که ممکن است به عنوان اندازه موسسه حسابرسی و تخصص آنان در صنعت نیز بیان شوند .لذا گزارشهای منتشر شده از
سوی موسسات حسابرسی بزرگتر و با تخصص باالتر اطالعات را بیطرفانه و واقعیات را دقیقتر منعکس میکنند و نقش مهمی بر
روی تصمیمات سرمایهگذاران در قیمت بازار سهام دارند ،بنابراین حسابرسی صورتهای مالی که توسط شرکتهای حسابرسی با
اندازه بزرگ و با تخصص باالتر انجام شود ،میتواند نشان دهنده یکی از عوامل تاثیرگذار بر فرایند اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاران
در قیمت بازار سهام باشد.

ارود و همکاران ( ) 2019در پژوهشی با عنوان آیا کیفیت حسابرسی رابطه بین اطالعات حسابداری و قیمت سهام را تعدیل می
کند؟ ،در حد فاصل سالهای  2002تا  2014در بین  117شرکت های اردنی دریافتند که در اثر مداخله کیفیت حسابرسی رابطه بین
جریان نقدی عملیاتی ،جریان نقدی سرمایه گذاری ،اقالم تعهدی اختیاری و اقالم تعهدی کل با قیمت سهام معنادار است ،ولی
رابطه معناداری بین جریان نقدی تامین مالی و اقالم تعهدی غیر اختیاری با قیمت سهام وجود ندارد.
اگونتا و همکاران ( )2018به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای نفت و گاز درنیجریه پرداختند .یافتههای
آنها نشان داد ترکیب کمیته حسابرسی و نوع حسابرس تاثیر قابل توجهی بر قیمت بازار سهام دارد .آنها به این نتیجه رسیدند در
حالی که نوع حسابرس ،استقالل حسابرس و ترکیب کمیته حسابرسی رابطه مثبت و معناداری با قیمت بازار سهام دارد .دور تصدی
حسابرس رابطه منفی با قیمت بازار سهام دارد.
ماء و همکاران ( )2017در مدل نظری خود تاثیر تمایالت سرمایهگذاران بر کیفیت حسابرسی را بررسی نمودند و به این نتیجه
رسیدند هنگامی که کیفیت حسابرسی پایین تر باشد ،تمایالت سرمایهگذاران بیشتر است .همچنین نتایج تحلیل بیشتر آنها نشان داد
در مواقعیکه سرمایهگذاران نسبت به روند رشد شرکت در بازار دارای احساسات باال باشند ،حسابرسان با احتمال کمتری نظرات
تعدیل شده حسابرسی را منتشر میکنند.
رابیو و رابیو ( )2015طی پژوهشی به بررسی مربوط بودن گزارشهای حسابرسی و اطالعات حسابداری گزارش شده توسط
شرکتهای رومانیایی بر بازده سهام پرداختند .آنها با استفاده از یك نمونه  59تایی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
بخارست طی سال  2012به این نتیجه رسیدند بازده سهام شرکتها بطور مستقیم و مثبت تحت تاثیر نوع اظهارنظر حسابرس در
گزارشهای حسابرسی و عضویت حسابرس در  4موسسه بزرگ قرار دارد.
جوکار و همکاران ( ) 1397در پژوهش خود با عنوان بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی و سودمند بودن ارزش اطالعات حسابداری
افشاء شده شرکتها بر قیمت بازار سهام دریافتند که سود هر سهم از جمله اطالعات مربوط و قابل اتکا در تصمیمات سرمایهگذارن
است و نوع اظهارنظر حسابرس اعتماد سرمایه گذاران به سود گزارش شده توسط شرکت را تقویت میکند .همچنین نتایج نشان داد
کیفیت حسابرسی و ارزشهای مربوط به اطالعات حسابداری با قیمت سهام دارای ارتباط معناداری هستند .که عالوه بر این ،نتایج
نشان داد کیفیت حسابرسی بر سودمندی اطالعات حسابداری تاثیر میگذارد.
ابراهیمی کردلر و قلندری ( )1395طی پژوهشی به بررسی تاثیر تخصص حسابرس بر کیفیت سود و همزمانی قیمت سهام
پرداختند .آنها برای اجرای این پژوهش ،اطالعات  87شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران را بعنوان نمونة
آماری بررسی کردند .یافتههای پژوهش نشان داد که کیفیت سود ،تأثیر منفی و معناداری بر همزمانی قیمت سهام میگذارد و
تخصص صنعتی حسابرس به عنوان متغیر تعدیل کننده ،اثر آن را تقویت .به بیانی دیگر ،اثر تعاملی تخصص حسابرس با کیفیت
سود موجب کاهش همزمانی قیمت سهام میشود.
علوی طبری و پارسایی( ) 1397در پژوهشی با عنوان رابطه کیفیت حسابرسی با شفافیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران از روش تحقیق همبستگی و مدل های رگرسیون چند متغیره ،استفاده نمودند و ارتباط دو مؤلفه رتبه
کنترل کیفیت موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس را با شاخصی از شفافیت متشکل از ابعاد چندگانه ،در  74شرکت مورد
مطالعه قرار دادند .نتایج پژوهش بیانگر این است که میان دوره تصدی حسابرس و شفافیت شرکتی ارتباط مثبت و معناداری وجود
دارد ،اما میان امتیاز کنترل کیفیت حسابرسی و شفافیت شرکتی ارتباط معناداری وجود ندارد.
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 -2-2پیشینه پژوهش
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محمدیان و همکاران( )1398پژوهشی با هدف بررسی تاثیر پیچیدگی و عدم اطمینان محیطی بر صحت پیش بینی سود
مدیریت با تاکید بر کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر میانجی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام
دادند .در این پژوهش ،اطالعات 102شرکت مربوط به سالهای 1387تا  1395مورد بررسی قرار گرفت و آزمون فرضیهها با
استفاده از روش رگرسیونی چند متغیره بر اساس دادههای تابلویی انجام گرفته است .نتایج پژوهش نشان میدهد که پیچیدگی و
عدم اطمینان محیطی تاثیر منفی و معناداری بر صحت پیش بینی سود مدیریت دارد و تاثیرکیفیت حسابرسی بر صحت پیشبینی
سود مدیریت ،مثبت و معنادار میباشد .همچنین کیفیت حسابرسی به عنوان یك متغیر میانجی رابطهی بین پیچیدگی و عدم
اطمینان محیطی و صحت پیش بینی سود مدیریت را تحت تأثیر قرار میدهد.
علوی و همکاران( ) 1398در پژوهشی با عنوان ویژگیهای مؤسسه حسابرسی و مدیریت سود تعهدی و واقعی به بررسی تأثیر
ویژگیهای مؤسسه حسابرسی بر مدیریت سود پرداختند .نمونه آماری پژوهش شامل تعداد  99شرکت پذیرفته شده در بورس و
اوراق بهادار تهران طی سالهای  1390تا  1396است .یافتهها نشان میدهند بین استقالل ،رتبه در جامعه حسابداران رسمی،
چرخش و اندازه مؤسسه حسابرسی با مدیریت سود تعهدی رابطه معنادار برقرار است .عمر ،توان رقابت و اندازه مؤسسه حسابرسی
تأثیر معناداری بر مدیریت سود ناشی از جریان نقد عملیاتی غیرعادی دارند .عمر ،استقالل ،رتبه در جامعه حسابداران رسمی ،اندازه،
تخصص و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی از تأثیر معناداری بر مدیریت سود ناشی از هزینههای تولید غیرعادی برخوردار هستند .به
عالوه ،عمر ،توان رقابت ،رتبه در بورس و اوراق بهادار ،اندازه ،تخصص و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی تأثیر معناداری بر مدیریت
سود ناشی از هزینههای اختیاری غیرعادی دارند .اما ،مدیریت سود تعهدی و فعالیت های واقعی تحت تأثیر تعداد شرکای مؤسسه
حسابرسی نیست.

-3اهمیت موضوع پژوهش
بررسی همزمان تخصص حسابرس و کیفیت حسابرسی و مولفههای مربوط به اطالعات حسابداری بر قیمت بازار سهام از آن
جهت مهم است که ارزش افزوده ایجاد شده به وسیله حسابرسی مانند شمشیری دو لبه است .اگر حسابرسی به طور شایسته توسط
افرادی انجام شود که از صالحیت حرفهای برخوردار نباشند و استفاده کنندگان به بیصالحیتی حسابرس واقف باشند بر اظهارنظر
وی اتکا نمیکنند ،و از گزارشات حسابرسی در تصمیمات خود استفاده نمیکنند و حسابرسی ارزش افزوده ای نخواهد داشت .اما
زمانی این مسئله خطرناك میشود که با کیفیت پایین حسابرسی ،سرمایه گذاران نا آگاه از اظهار نظرات آنان در تصمیمگیریهای
خود استفاده نما یند و ضررهای جبران ناپذیری را متحمل شوند .این امر سرانجام بیشترین ضربه را به حرفه حسابرسی میزند چرا
که اعتماد جامعه به حرفه حسابرسی مخدوش میشود(جوکار و همکاران.)1397،

 -4مبانی نظری فرضیههای پژوهش
حسابرسان متخصص و با کیفیت مانند تحلیلگران مالی ،نقش واسطههای اطالعاتی را ایفا میکنند .با وجود این بر خالف
تحلیل گران ،نقش اولیة حسابرسان ،اعتباردهی بـه گـزارشهای حسابداری و اطالعات مندرج در آنهاست .حسابرسان متخصص و
باکیفیت بهدلیل برخورداری از تخصص و مهارت کافی ،موجب انعکاس بیشتر اطالعات خاص شرکت در قیمت سهام میشوند .و
همزمانی آن را کاهش میدهند (گال و همکاران )2010 ،مطالعات تجربی در مورد ارزش افزوده حسابرسی و تاثیرگذاری کیفیت
حسابرسی بر قیمت بازار سهام به دو دیدگاه متضاد تقسیم میشود .مطالعاتی که نشان دهنده سودمندی حسابرسی هستند و
مطالعاتی که بر عدم تاثیر حسابرسی بر قیمت سهام تاکید میورزند.
پژوهش گرانی که در این زمینه به آنالیز و اجرای پژوهش پرداختهاند اغلب از عواملی مانند :عوامل محیطی (مانند قوانین و
مقررات سازمانی) ،خروجی (مانند محتوا و نوع گزارش حسابرس) ،اعتبار و اندازه حسابرس ،انتظارات از حسابرسان ،ارتباط و تعامل
حسابرس ،استراتژیهای مدیریت ریسك حسابرسی و حق الزحمه خدمات حسابرسی به عنوان عوامل کیفیت حسابرسی در تجزیه و
تحلیل قیمت بازار سهام استفاد کردهاند (پائولو و فرانسیس ،)2016 ،اما در رابطه با کیفیت حسابرسی یك مشکل مشهود وجود دارد
و آن غیر قابل مشاهده بودن و ادراکی بودن کیفیت حسابرسی است.
از سویی دیگر ،موضوع تغییرهای ناگهانی قیمت سهام ،طی سالهای اخیر و به ویژه بعد از بحران مالی سال  ، 2008توجه
بسیاری از دانشگاهیان و افراد حرفهای را به خود جلب کرده است .هیئت نظارت عمومی و کمیته بلوریبون معتقدند عملکرد کمیته
حسابرسی زمانی از کیفیت باالیی برخوردار است که اعضای کمیته حسابرسی مستقل باشند و این امر ،به ارتقای اعتبار گزارشگری
مالی منجر خواهد شد.
کیفیت حسابرسی از دو بعد شهرت و نظارت تشکیل شده است که بعد شهرت به صالحیت و استقالل ادراك شد از حسابرسی
و بعد نظارت به صالحیت و استقالل واقعی از حسابرسی توسط ذینفعان اشاره میکند (وات کینس و همکاران .)2004 ،لذا در این
پژوهش برای در نظر گرفتن هر دو بعد حسابرسی و به پیروی از تحقیقات پیشین (مارك و همکاران ،)2009 ،از اندازه حسابرس به
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عنوان بعد صالحیت و استقالل ادراك شده از حسابرسی و گزارشات حسابرس به عنوان بعد صالحیت و استقالل واقعی حسابرسی،
برای بررسی عوامل کیفیت حسابرسی بر قیمت بازار سهام استفاده شده است.
هیئت نظارت عمومی ( )1994نشان داد در صورتی کار کمیته حسابرسی اثربخش خواهد بود که اعضای کمیته حسابرسی در
حوزههای حسابداری ،حسابرسی ،کنترل داخلی و گزارشگری مالی متخصص باشند .براساس آیین رفتار حرفهای راهبری شرکت -
های سهامی ،حداقل یکی از اعضای کمیته حسابرسی باید در حیطه حسابداری یا خدمات مالی مشغول به کار باشد و درصورتیکه
اعضای کمیته حسابرسی در زمینه حسابداری و خدمات مالی متخصص باشد ،حاکمیت شرکتی ارتقا خواهد یافت .پرسونز ()2009
معتقد است وجود اعضای مستقل و متخصص در زمینه حسابداری یا مالی در بین اعضای کمیته حسابرسی ،احتمال کشف موارد
ارائه نادرست در صورتهای مالی را افزایش میدهد ،زیرا این افراد برای حفظ شهرت و اعتبار خود ملزم به رعایت آیین رفتار
حرفهای هستند .وی ادعا میکند وجود اعضای متخصص در کمیته حسابرسی ،اثربخشی بیشتر نظارت بر شرکتها را موجب می
شود .فقدان اطالعات کامل ،به صورت بالقوه تعدیل به موقع قیمتها را به تأخیر میاندازد و با تعدیل دیرهنگام قیمت سهام نسبت
به اطالعا ت در ارتباط است .اطالعات حسابداری را می توان بر اساس میزان دقتی که گزارشات مالی ،اطالعات مربوط به جریان
های نقدی آتی شرکت را به سرمایه گذاران انتقال میدهند ،تعریف نمود .کیفیت پایین اطالعات حسابداری ،احتماال با عدم
اطمینان در خصوص پارامترهای ارزش گذاری سهام در ارتباط است که خود مبین فقدان اطالعات کامل است .ورچیا ( )1980معتقد
است که سرعت تعدیل قیمت سهام بر اساس متغیر بودن کیفیت اطالعات تازه از یك شرکت به شرکت دیگر متفاوت است.
همچنین با افزایش کیفیت اطالعات مربوط و جدید  ،سرعت تعدیل قیمت افزایش پیدا می کند .کالن و همکاران ( )2013معتقدند
که اطالعات حسابداری بر تاخیر تعدیل قیمت سهام و بازده های آتی موثر است ،و برای اندازه گیری اطالعات حسابداری ،کیفیت
اقالم تعهدی و عایدی های غیر منتظره را معرفی کرد .اطالعات حسابداری در شرکت هایی که اقالم تعهدی باالتری دارند،
کیفیت کمتری دارند .کیفیت اقالم تعهدی در شرکت هایی که کنترل های داخلی ضعیفی دارند ،پایین است .همچنین دیجو () 1994
ابراز داشت که با افزایش شاخص اقالم تعهدی ( ،)AQکیفیت اطالعات حسابداری کاهش می یابد ،لذا انتظار می رود بین شاخص
اقالم تعهدی و تأخیر در تعدیل قیمت سهام رابطه مثبت وجود داشته باشد .همچنین سیستم حسابداری تعهدی ،رویدادهای مالی را
در زمان ایجاد و بدون توجه به زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوط ،شناسایی می کند؛ در صورتی که در سیستم حسابداری
نقدی ،ورود یا خروج وجه نقد مالك شناسایی می باشد .نتایج پژوهش هاچبرگ ( ) 2003نشان میدهد استفاده از حسابداری تعهدی
برای حصول هدفهای تعیین شده در خصوص گزارشگری مالی مانند ارزیابی عملکرد مدیریت مناسب است ،اما در سیستم
حسابداری تعهدی به دلیل وجود روشهای مختلف اندازه گیری و ثبت رویدادهای اقتصادی و تأثیر برآوردها و روشهای تخصیص،
اطالعات مذکور تحت تأثیر رویههای حسابداری ،قضاوتها و برآوردهای مدیریت قرار میگیرد .دهارن ( ،)2003اقالم تعهدی را
تفاوت بین سود ناشی از فعالیت های متداول و جریان وجه نقد ناشی از عملیات شرکت تعریف می کند که از قوانین و ثبتهای
حسابداری برای شناسایی درآمدها و هزینه ها ناشی می شود .جونز ( )1991تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان
اقالم تعهدی تعریف می کند و آن را به دو قسمت اقالم تعهدی اختیاری و اقالم تعهدی غیراختیاری تقسیم می کند .مدیران در
رابطه با اقالم تعهدی حسابداری دارای اختیار می باشند .از ویژگی های اقالم تعهدی این است که می توان آنها را به عنوان
شاخصی از انتخاب های حسابداری شرکت در نظر گرفت  .از طرفی هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بررسیهای اولیه
خود در سال  ، 1980صورت گردش وجوه نقد را به عنوان اطالعاتی مطلوب که میبایست به همراه سایر صورتهای مالی ارائه
شود ،معرفی نمود .اطالعات صورت جریانهای نقدی در کنار سایر صورتهای مالی گزارش شده اطالعات بیشتری را به منظور
تکمیل اطالعات قبلی فراهم مینماید .در صورت اینکه جریانهای نقدی ،جریانهای وجوه یا سود حسابداری کدامیك در مورد
پیشبینی جریانهای نقدی آتی بهترند ،نمیتوان نظر قطعی داد (بیبکاك و همکاران)1990 ،
ب ازارهای مالی نقش مهمی در اقتصاد هر کشوری دارند و عامل اثرگذاری در رشد اقتصادی آن محسوب میشوند .بازار سهام
نیز یکی از این بازارهاست که با هدایت وجوه به سمت فرصتهای سرمایهگذاری ،بخش بزر گی از اقتصاد دنیا را تحت تأثیر قرار
میدهد و موجب دغدغه و نگرانی بسیاری برای دولتها میشود (نگوین نگوك تنه .)2013 ،بازار بورس ایران در مقایسه با
کشورهای توسعه یافتهای نظیر آمریکا و انگلیس ،بازار نوظهوری به شمار میرود و حجم کم سرمایهگذاریهای خارجی و قیمت-
های پ رنوسان سهام ،گواه چنین ادعایی است .در چنین بازارهایی برای سرمایهگذاران مطالعة حرکت قیمت سهام اهمیت خاصی
دارد؛ زیرا تصـمیمات سرمایهگذاری آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .همزمانی قیمت سهام مفهومی است کـه میزان حرکت قیمت
سهام را با یکدیگر بیان میکند (اسکات .)2012 ،به طور کلی قیمت سهام منعکس کنندة اطالعات وسیعی مانند سود ،اخبار کالن
اقتصادی ،پیش بینی تحلیلگران و سایر اطالعات مالی است .با توجه به مبانی مطالعاتی در پژوهشهای پیشین مبنی بر نقش
کیفیت و تخصص حسابرس بر اطالعات حسابداری و قیمت سهام بررسی این موضوع اهمیت دارد .از این رو ،فرضیههای پژوهش
به طور کلی به شرح زیر هستند:
 .1جریانهای نقدی با قیمت سهام رابطه دارد.
 .2اقالم تعهدی با قیمت سهام رابطه دارد.
 .3جریانهای نقدی و اقالم تعهدی با قیمت سهام رابطه دارند.
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کیفیت حسابرسی رابطه بین جریانهای نقدی و قیمت سهام را تعدیل میکند.
کیفیت حسابرسی رابطه بین اقالم تعهدی و قیمت سهام را تعدیل میکند.
تخصص حسابرس رابطه بین جریانهای نقدی و قیمت سهام را تعدیل میکند.
تخصص حسابرس رابطه بین اقالم تعهدی و قیمت سهام را تعدیل میکند.

 -5نحوه اندازهگیری متغیرهای پژوهش
بر اساس مدل اورود همکاران ( ) 2019مدل پژوهش به شرح ذیل ارائه میگردند .در قالب  4مدل تعریف شده فرضیههای
پژوهش آزمون میشوند.
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شکل  -1مدل پژوهش
Model 1: SPit = α + β1OCFit + β2 ICFit + β3 FCFit+ εit
Model 2: SPit = α + β1CAit + β2 TAit + β3 AGGAit+ εit
Model 3: SPit = α + β1OCFit + β2 ICFit + β3 FCFit + β4CAit + β5TAit + β6 AGGAit+ εit
* Model 4: SPit = α + β1OCFit + β2 ICFit + β3 FCFit + β4FSit + β5OCFit * FSit + β6ICFit
FSit + β7 FCFit * FSit + εit
Model 5: SPit = α + β1CAit + β2 TAit + β3 AGGAit+ β4FSit + β5CAit * FSit + β6TAit * FSit
+ β7 AGGAit * FSit + εit
* Model 6: SPit = α + β1OCFit + β2 ICFit + β3 FCFit + β4ATit + β5OCFit * ATit + β6ICFit
ATit + β7 FCFit *ATit + εit
* Model 7: SPit = α + β1CAit + β2 TAit + β3 AGGAit+ β4ATit + β5CAit * ATit + β6TAit
ATit + β7 AGGAit * ATit + εit

که در آنها:
) :Audit Tenure (ATعبارت است دوره تصدی حسابرسی
( :Audit firm size (FSعبارت است از اندازه موسسه حسابرسی
 :OCFجریانهای نقدی عملیاتی
 :ICFعبارت است از جریانهای نقدی سرمایهگذاری
 :FCFعبارت است از جریانهای نقدی تامین مالی
 : TAعبارت است از مجموع اقالم تعهدی  :جونز تفاوت سود خالص قبل از اقالم غیر مترقبه شرکت و وجوه نقد حاصل از
عملیات ( )TA = E- OFOرا به عنوان اقالم تعهدی شناسایی کرده است(.دچو ،سلوان و سویینی )1996،
 :AGGAعبارت است از مجموع اقالم تعهدی غیر اختیاری :براساس مدل تعدیل شده جونز به شرح ذیل محاسبه میشود:
 :AGGAاقالم تعهدی غیر اختیاری در سال  tبرای شرکت i
 :Aجمع داراییها در سال  tبرای شرکت i
 :∆REVتغییرات درآمد فروش طی در سال  tبرای شرکت i
 :∆RECتغییرات حساب و اسناد دریافتنی طی سالهای  1-tتا  tبرای شرکت i
 : PPTاموال ،ماشین االت و تجهیزات در سال  tبرای شرکت i
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 : CAعبارت است از مجموع اقالم تعهدی اختیاری  :مانده اقالم تعهدی پس از کسر اقالم تعهدی غیر اختیاری ( CA= TA-
 )AGGAکه براساس مدل تعدیل شده جونز محاسبه میشود.
 :SPنوسان قیمت سهام شرکت iدر سال t

 -6نمونه و روش پژوهش

که براساس شروط باال و بر اساس روش غربالگری حجم نمونه  171شرکت بوده که اطالعات آنان برای دوره مورد بررسی انتخاب شدهاند.

 -7یافتههای پژوهش
به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل اولیه داده ها ،آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه محاسبه و در جدول  1ارائه شده است.
این جدول شامل اطالعات مربوط به میانگین ،میانه ،حداقل ،حداکثر و انحراف معیار دادهها میباشد.

متغیر
جریان نقدی عملیاتی
جریان نقدی سرمایه گذاری
جریان نقدی تامین مالی
کل اقالم تعهدی
اقالم تعهدی غیراختیاری
اقالم تعهدی اختیاری
قیمت سهام

متغیر

نماد

جدول  -1آمار توصیفی متغیرهای کمی پژوهش
انحراف معیار
میانه
تعداد مشاهدات میانگین
نماد
0/892
0/113
0/327
855
OCF
0/120
-0/128 -0/147
855
ICF
0/082
-0/198 -0/125
855
FCF
0/162
0/026
0/098
855
TA
0/063
0/082
0/124
855
AGGA
0/912
0/017
0/090
855
CA
0/396
0/182
0/246
855
SP

جدول- 2آمار توصیفی متغیر کیفی پژوهش
درصد وجود
تعداد وجود داشتن
تعداد مشاهدات
داشتن

دوره تصدی
حسسابرس

AT

171

134

اندازه موسسه
حسابرسی

FS

تعدادشرکت171 :
تعداد گزارش
حسابرسی855 :

تعدادشرکت106 :
تعداد گزارش حسابرسی530 :

%78

حداکثر
24/011
0/109
0/294
32/985
0/781
23/204
3/569
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پژوهش حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی و نوع پس رویدادی (با استفاده از اطالعات گذشته) است که براساس اطالعات
واقعی بازار سهام و صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام میگیرد .اطالعات اساسی این
پژوهش ،قیمت بازار سهام و اطالعات مربوط به صورتهای مالی شرکتها(مثل صورت جریانهای نقدی  ،اقالم تعهدی و)...
است .به همین منظور برای جمعآوری دادههای تحقیق از بانك اطالعاتی نرمافزار تدبیرپرداز و ره آورد نوین و صورت های مالی
حسابرسی شده شرکتها و سایت بورس اوراق بهادا ر تهران استفاده میشود .جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران است .و حجم نمونه براساس شرایط  6گانه زیر تعیین خواهد شد .قلمرو زمانی پژوهش حاضر مربوط به
اطالعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای  1394تا 1398می باشد که میبایست
شرایط زیر را داشته باشند:
 .1پایان سال مالی شرکتهای نمونه منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
 .2شرکتهای هلدینگ ،بانكها ،بیمه و سرمایهگذاری و واسطهگری ،عضو نمونه نباشند.
 .3ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکتهای نمونه طی قلمرو زمانی تحقیق منفی نباشد یا شرکت طی دوره
پژوهش از بورس حذف نشده باشد.
 .4شرکتهای نمونه نباید وقفه معامالتی بیش از  3ماه داشته باشند.
 .5شرکتهایی که در دوره پژوهش تغییر سال مالی نداده باشند.
 .6اطالعات مورد نیاز شرکتهای نمونه در دسترس باشد.

حداقل
-1/860
-1/934
-1/085
0/000
0/000
0/000
0/000

تعداد وجود نداشتن

درصد وجود
نداشتن
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%22

تعدادشرکت65 :
%62

تعداد گزارش حسابرسی325 :

%38

همانطور که در جدول  1ارائه گردیده است ،بر اساس  855مشاهده این پژوهش ،میانگین جریانهای نقدی عملیاتی
برابر 0/327است که نشان میدهد که جریان ورودی عملیاتی بیشتر از جریانهای خروجی عملیاتی است و برعکس جریان نقدی
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سرمایه گذاری وجریان نقدی تامین مالی به ترتیب  -0/147و  - 0/125میباشد که حاکی از آن است که خالص جریانهای نقدی
سرمایهگذاری وجریانهای نقدی تامین مالی منفی است .همچنین میانگین اقالم تعهدی غیر اختیاری برابر( ) 0/124است که بیشتر
از میانگین اقالم تعهدی اختیاری برابر( ) 0/090است و از طرفی انحراف معیار اقالم تعهدی اختیاری بیشتر از اقالم تعهدی غیر
اختیاری است ،و همچنین نتایج آمار توصیفی نشان میدهد که میانگین نوسان قیمت سهام  0/246مثبت است که نشان از افزایش
قیمت سهام دارد.
جدول  2آمار توصیفی را برای متغیرهای کیفی (متغیرهای که دارای دو ارزش صفر و یك هستند( نشان میدهد .که از بین
 171نمونه پژوهش ،در  114نمونه یعنی حدود  %78درصد از مشاهدات دوره تصدی حسابرس  3سال و بیشتر میباشد .همچنین از
بین  855نمونه مشاهده شده تعداد  530مورد گزارش حسابرسی توسط سازمان حسابرسی صادر شده است.
در این پژوهش برای بررسی وجود مشکل ناهمسانی واریانس از آزمون وایت استفاده شده است .نتایج حاصل از آزمون نشان
میدهد که در مدلهای رگرسیونی پژوهش مشکل ناهمسانی واریانس در مورد هر  7مدل پژوهش وجود ندارد ،زیرا احتمالهای
محاسبهشده بزرگتر از  0/05است .بنابراین فرض همسانی واریانسها در تحلیل رگرسیون برقرار است .برای بررسی عادی یا نرمال
بودن کشیدگی و یا چولگی توزیع دادهها ،از آزمون کولموگروف-اسم یرنوف استفاده می شود تا از نرمال بودن دادهها اطمینان
حاصل گردد چنانچه مقدار آماره در آزمون Shapiro-Wilkیا آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بیشتر از  0/05باشد میتوان دادهها
را با اطمینان باالیی نرمال فرض کرد .در غیر این صورت نمیتوان گفت که دادهها توزیع نرمالی دارند .مقدار آماره باالتر از0/05
می باشد ،لذا دادهها دارای توضیح نرمال است.
برای آزمون دادهها باید پنل یا ترکیبی بودن دادهها تشخیص داده شود .برای این کار از آزمون Fلیمر استفاده میشود.اگر
سطح معناداری آن کمتر از 0/05باشد داده های پنلی (تابلویی) هستند و در غیر این صورت ترکیبی هستند .همانطور که در جدول3
مشاهده میشود در تمام مدلهای آزمون فرضیهها سطح معناداری کمتر از  0/05بوده و دادهها پنل میباشند ،و بعد از مشخص
شدن نوع داده ها باید اثرات ثابت و تصادفی بودن آنان مشخص شود برای این کار از آزمون هاسمن استفاده میشود .در این آزمون
اگر سطح معناداری کمتر از  0/05باشد اثرات ثابت اند و درغیر اینصورت اثرات تصادفی هستند .نتایج حاکی از آن است که سطح
معناداری کمتر از  0/05بوده لذا اثرات ثابتاند.
جدول  -3نتایج آزمون هاسمن و Fلیمر
آزمون ( LLCآزمون ریشه واحد لوین ،لین وچاو)

نتایج هاسمن

فرضیه(مدل)

آماره

Prob.

نتیجه

آماره

Prob.

نتیجه

فرضیه 1
فرضیه 2
فرضیه 3
فرضیه 4
فرضیه 5
فرضیه 6
فرضیه 7

2/756
2/974
3/254
3/749
3/734
4/045
5/032

0/0009
0/0003
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000

تابلویی
تابلویی
تابلویی
تابلویی
تابلویی
تابلویی
تابلویی

4/637
5/635
36/435
50/145
49/856
58/174
75/485

0/0024
0/0013
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000

اثرات ثابت
اثرات ثابت
اثرات ثابت
اثرات ثابت
اثرات ثابت
اثرات ثابت
اثرات ثابت

جدول  -4نتایج آزمون انتخاب الگوی مدلهای رگرسیونی جهت آزمون فرضیهها؛ منبع :یافتههای پژوهشگر
سطح معناداری
ضرایب برآورد شده
متغیرها
آماره t
OCF
ICF
FCF

فرضیه اول

C

0/0629
-0/0296
-0/1253
0/5630

3/169
-0/569
-1/496
4/259
معناداری آماره 0/000 :F
دوربین -واتسون2/08 :

-0/004
0/742
0/039
0/653

-0/496
12/625
2/105
2/468
معناداری آماره 0/000 :F

آماره 7/860 :F
ضریب تعیین0/14 :
CA
TA

فرضیه دوم

AGGA
C

آماره 23/632 :F
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0/009
0/308
0/096
0/000

0/709
0/000
0/034
0/000

متغیرها

ضرایب برآورد شده
ضریب تعیین0/39 :

فرضیه سوم

فرضیه پنجم

فرضیه ششم

فرضیه هفتم

دوربین -واتسون2/35 :
0/005
0/873
0/052
0/342
0/000
0/031
0/000

4/146
-0/328
-1/949
0/534
4/814
2/126
5/396
معناداری آماره 0/000 :F
دوربین -واتسون1/73 :
0/000
3/849
0/016
2/428
0/129
1/163
0/000
-4/217
0/000
3/725
0/021
2/351
0/715
0/794
0/000
3/542
معناداری آماره 0/000 :F
دوربین -واتسون1/92 :
0/000
5/224
0/019
2/436
0/109
1/745
0/000
-4/657
0/000
-3/814
0/021
-2/134
0/149
-1/416
0/756
0/964
معناداری آماره 0/000 :F
دوربین -واتسون2/07 :
0/000
6/089
0/021
-2/005
0/132
-1/339
0/000
-8/674
0/000
-2/814
0/020
2/461
0/743
-1/194
0/000
9/219
معناداری آماره 0/000 :F
دوربین -واتسون2/19 :
0/027
2/424
0/000
3/105
0/016
2/902
0/264
-1/221
0/003
-2/897
0/049
1/976
0/063
1/721
0/162
1/407
معناداری آماره 0/000 :F
دوربین -واتسون2/36 :
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فرضیه چهارم

0/739
OCF
-0/0638
ICF
-0/0994
FCF
0/0078
CA
0/0692
TA
0/0496
AGGA
C
0/795
آماره 26/2512 :F
ضریب تعیین0/41 :
0/226
OCF
0/172
ICF
0/102
FCF
-1/6269
FS
0/0361
OCF*FS
0/0297
ICF*FS
0/0406
FCF*FS
C
0/542
آماره 96/8032 :F
ضریب تعیین0/11 :
0/675
CA
0/821
TA
0/0349
AGGA
-0/128
FS
-0/021
CA*FS
-0/014
TA*FS
-/0004
AGGA*FS
-0/026
C
آماره 76/2961 :F
ضریب تعیین0/40 :
0/271
OCF
-0/197
ICF
-0/061
FCF
-2/091
AT
-0/093
OCF*AT
0/064
ICF*AT
-0/002
FCF*AT
C
3/745
آماره 32/175 :F
ضریب تعیین0/15 :
0/116
CA
0/751
TA
0/049
AGGA
-0/429
AT
-0/073
CA*AT
0/047
TA*AT
0/008
AGGA*AT
C
0/026
آماره 97/211 :F
ضریب تعیین0/46 :

آماره t

سطح معناداری
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نتایج آزمون فرضیه اول در جدول  4نشان میدهد سطح معناداری مقدار آماره  Fبرابر با  0/000است ،این عدد نشان میدهد
که مدل کلی رگرسیون در سطح اطمینان  95درصد (سطح خطای  5درصد) معنادار است  .برای آزمون معناداری ضرایب و آزمون
فرضیه از معناداری آماره  tاستفاده میشود مقدار ضرایب برآورد شده و سطح معناداری بدست آمده برای متغیر جریان نقدی
عملیاتی برابر با  0/0629و  0/009است ،که این نتیجه حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین جریان نقدی عملیاتی و قیمت سهام
است .همچنین مقدار ضرایب برآورد شده برای متغیر جریانهای نقدی سرمایه گذاری و جریان نقدی تامین مالی به ترتیب برابر با
 - 0/0296و  -0/1253است که نشان دهنده رابطه منفی است اما به دلیل آنکه سطح معناداری بدست آمده آنان به ترتیب 0/308
و  0/096است که بیشتر از سطح خطای  0/05است ،لذا بین جریان های نقدی سرمایه گذاری و جریانهای نقدی تامین مالی با
قیمت سهام رابطه معناداری وجود ندارد .ضریب تعیین مدل برابر با  0/14میباشد ،این بدین معنی است که حدود  14درصد از
تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی مدل تشریح میشود .همچنین ضریب آماره دوربین -واتسون در مورد آزمون
خودهمبستگی در مدل برابر 2/08که بین محدودهی  1/5تا  2/5قرار دارد ،لذا میتوان گفت مشکل خودهمبستگی در مدل وجود
ندارد.
نتایج آزمون فرضیه دوم در جدول  4نشان میدهد سطح معناداری مقدار آماره  Fبرابر با  0/000است ،این عدد نشان میدهد
که مدل کلی رگرسیون در سطح اطمینان  95درصد (سطح خطای  5درصد) معنادار است .مقدار ضرایب برآورد شده و سطح
معناداری بدست آمده از آماره tبرای متغیر اقالم تعهدی کل به ترتیب برابر با  0/742و  0/000است ،که این نتیجه حاکی از رابطه
مثبت و معنادار بین اقالم تعهدی کل و قیمت سهام است .همچنین مقدار ضرایب برآورد شده برای متغیر اقالم تعهدی اختیاری
برابر با  -0/0042است که نشان دهنده رابطه منفی است اما به دلیل آنکه سطح معناداری بدست آمده 0/709که بیشتر از سطح
خطای  0/05است ،لذا بین اقالم تعهدی اختیاری و قیمت سهام رابطه معناداری وجود ندارد .مقدار ضرایب برآورد شده وسطح
معناداری بدست آمده برای متغیر اقالم تعهدی غیر اختیاری به ترتیب برابر با 0/039و  0/034است ،که این نتیجه حاکی از رابطه
مثبت و معنادار بین اقالم تعهدی غیراختیاری و قیمت سهام است .ضریب تعیین مدل برابر با  0/39میباشد ،این بدین معنی است
که حدود  39درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی مدل 2تشریح میشود .همچنین ضریب آماره دوربین-
واتسون در مورد آزمون خودهمبستگی در مدل برابر 2/35که بین محدودهی  1/5تا  2/5قرار دارد ،لذا میتوان گفت مشکل
خودهمبستگی در مدل وجود ندارد.
همانطورکه درجدول  4مالحظه میشود ،نتایج آزمون فرضیه سوم سطح معناداری مقدار آماره  Fبرابر با  0/000است ،این
عدد نشان میدهد که مدل کلی رگرسیون در سطح اطمینان  95درصد (سطح خطای  5درصد) معنادار است .سطح معناداری بدست
آمده از آماره tبرای متغیرهای جریان نقدی عملیاتی ،اقالم تعهدی کل و اقالم تعهدی غیر اختیاری به ترتیب برابر با  0/005؛
 0/000و 0/031است ،که این نتیجه حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین آنان و قیمت سهام است .همچنین مقدار سطح معناداری
بدست آمده برای متغیرهای جریانهای نقدی سرمایهگذاری ،جریانهای نقدی تامین مالی واقالم تعهدی اختیاری به ترتیب برابر با
 0/052، 0/873و  0/342است که بیشتر از سطح خطای  0/05است ،لذا بین اقالم تعهدی اختیاری ،جریانهای نقدی تامینمالی و
جریان نقدی سرمایه گذاری با قیمت سهام رابطه معناداری وجود ندارد .ضریب تعیین مدل برابر با  0/41میباشد ،این بدین معنی
است که حدود  41درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی مدل تشریح میشود .همچنین ضریب آماره دوربین -
واتسون در مورد آزمون خودهمبستگی در مدل برابر 1/73که بین محدودهی  1/5تا  2/5قرار دارد ،لذا میتوان گفت مشکل
خودهمبستگی در مدل وجود ندارد.
نتایج آزمون فرضیه چهارم نشان میدهد سطح معناداری مقدار آماره  Fبرابر با  0/000است ،این عدد نشان میدهد که مدل
کلی رگرسیون در سطح اطمینان  95درصد (سطح خطای  5درصد) معنادار است .سطح معناداری بدست آمده از آماره tبرای
متغیرهای جریان نقدی عملیاتی و جریان نقدی سرمایهگذاری کمتر ازسطح خطای  0/05است ،که این نتیجه حاکی از آن است که
در اثر مداخله اندازه موسسه حسابرسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و جریان نقدی سرمایهگذاری با قیمت سهام معنادارو مثبت
است .اما بین جریان نقدی تامین مالی با قیمت سهام به دلیل آنکه سطح معناداری بدست آمده ( )0/715بیشتر ازسطح خطای
 0/05است ،لذا رابطه معناداری نیست .ضریب تعیین مدل برابر با  0/11می باشد ،این بدین معنی است که حدود  11درصد از
تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی مدل تشریح میشود .همچنین ضریب آماره دوربین -واتسون در مورد آزمون
خودهمبستگی در مدل برابر 1/92که بین محدودهی  1/5تا  2/5قرار دارد ،لذا میتوان گفت مشکل خودهمبستگی در مدل وجود
ندارد.
نتایج آزمون فرضیه پنجم نشان میدهد سطح معناداری مقدار آماره  Fبرابر با  0/000است ،یعنی مدل کلی رگرسیون در
سطح اطمینان  95درصد (سطح خطای  5درصد) معنادار است .سطح معناداری بدست آمده از آماره tبرای متغیرهای اقالم تعهدی
اختیاری و اقالم تعهدی کل کمتر ازسطح خطای  0/05است ،که این نتیجه حاکی از آن است که در اثر مداخله اندازه موسسه
حسابرسی رابطه بین اقالم تعهدی اختیاری و اقالم تعهدی کل با قیمت سهام معنادار است و به دلیل آنکه ضریب بدست آمده
برای آنان منفی است در نتیجه نوع رابطع منفی (معکوس) است .اما بین اقالم تعهدی غیر اختیاری با قیمت سهام به دلیل آنکه

 -8بحث و نتیجهگیری
با توجه به یافتههای پژوهش  ،در این پژوهش به نتایج مختلفی دست یافتیم .اول ،جریانهای نقدی و اقالم تعهدی ،هر کدام
به طور قابل توجهی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تأثیر می گذارند .با این حال ،اقالم تعهدی تأثیر
بیشتری بر قیمت سهام شرکت ها نسبت به جریان های نقدی دارند .بنابراین ،گنجاندن اقالم تعهدی با جریان های نقدی به عنوان
پیش بینی کننده قیمت سهام شرکت ها در یك مدل ،قدرت پیش بینی هر دو پیشبینی کننده را افزایش میدهد .اقالم تعهدی به
جریان های نقدی قدرت قابل توجهی برای پیشبینی قیمت سهام شرکتها اضافه میکند .این نتیجه گیری نشان می دهد که اقالم
تع هدی دارای محتوای اطالعاتی و ارتباط ارزش بسیار باالتری برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نسبت
به جریانهای نقدی است .دوم ،نتیجه گیری می شود که اطالعات حسابداری تهیه شده بر مبنای حسابداری نقدی کمتر از
اطالعات تهیه شده بر مبنای حسابداری تع هدی برای پیش بینی قیمت سهام آتی مفید است .با این وجود ،اطالعات جریان نقدی
نقش مکمل مهمی را برای اقالم تعهدی برای پیشبینی قیمتهای آتی سهام شرکتها ایفا میکند .سوم ،کیفیت حسابرسی و
تخصص حسابرس اثر تعدیلکننده قابلتوجهی بر ارتباط قیمت سهام شرکتها با اقالم تعهدی و جریانهای نقدی دارد .اندازه
موسسه حسابرسی ،به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی مورد استفاده در این پژوهش ،اثر تعدیل کنندگی قابل توجهی بر ارتباط
قیمت سهام شرکتها با اقالم تعهدی و اقالم تعهدی اختیاری دارد ،اما با اقالم تعهدی غیر اختیاری ارتباط معناداری ندارد .عالوه
بر این ،اندازه موسسه حسابرسی اثرات تعدیلکننده قابل توجهی بر ارتباط قیمت سهام شرکتها با هر یك از جریان نقدی عملیاتی
و جریان نقدی سرمایهگذاری دارد ،اما با جریان نقدی تامین مالی ارتباط معناداری ندارد .در حقیقت استدالل میشود اگر اندازه
موسسات حسابرسی بزرگتر باشد،کیفیت خدمات حسابرسی باالتر است که این امر منجر به کسب اطمینان معقول از روند جریان-
های نقدی عملیاتی و جریانهای نقدی سرمایهگذاری در شرکتها میشود ،لذا سرمایه گذاران این اطالعات را با ارزش تلقی می-
کنند و اطالعات در قیمت سهام منعکس میشود .از طرفی هر چقدر اندازه موسسات حسابرسی بزرگتر باشد ،کیفیت خدمات
حسابرسی باالتر است ،که این امر مانع از مدیریت سود از طریق افزایش اقالم تعهدی اختیاری توسط شرکتها میشود ،در نتیجه
کیفیت سود ارائه شده باالتر میرود و قیمت سهام شرکت باال میرود .بعالوه ،دوره تصدی حسابرس ،به عنوان شاخص تخصص
حسابرس مورد استفاده در این پژوهش ،اثرات تعدیل کننده قابل توجهی بر ارتباط قیمت سهام شرکت ها با اقالم تعهدی کل و
اقالم تعهدی اختیاری دارد ،اما با اقالم تعهدی غیر اختیاری ارتباط معناداری ندارد .عالوه بر این ،دوره تصدی حسابرس اثرات
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سطح معناداری بدست آمده ( ) 0/149بیشتر ازسطح خطای  0/05است ،لذا رابطه معناداری نیست .ضریب تعیین مدل برابر با 0/40
می باشد ،این بدین معنی است که حدود  40درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی مدل تشریح میشود.
همچنین ضریب آماره دوربین -واتسون در مورد آزمون خودهمبستگی در مدل برابر 2/07که بین محدودهی  1/5تا  2/5قرار دارد،
لذا میتوان گفت مشکل خودهمبستگی در مدل وجود ندارد.
نتایج آزمون فرضیه ششم نشان میدهد سطح معناداری مقدار آماره  Fبرابر با  0/000است ،این عدد نشان میدهد که مدل
کلی رگرسیون در سطح اطمینان  95درصد (سطح خطای  5درصد) معنادار است .سطح معناداری بدست آمده از آماره tبرای
متغیرهای جریان نقدی عملیاتی و جریان نقدی سرمایهگذاری کمتر ازسطح خطای  0/05است ،که این نتیجه حاکی از آن است که
در اثر مداخله دوره تصدی حسابرس رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و جریان نقدی سرمایهگذاری با قیمت سهام معناداراست که
جهت این اثر برای جریان نقدی سرمایهگذاری به دلیل ضریب برآورده شده( )0/064مثبت و برای جریان نقدی عملیاتی به دلیل
ضریب برآورد شده ( )- 0/093منفی است .اما بین جریان نقدی تامین مالی با قیمت سهام به دلیل آنکه سطح معناداری بدست آمده
( )0/743بیشتر ازسطح خطای  0/05است ،لذا رابطه معناداری نیست .ضریب تعیین مدل برابر با  0/15میباشد ،این بدین معنی
است که حدود  15درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی مدل تشریح میشود .همچنین ضریب آماره دوربین -
واتسون در مورد آزمون خودهمبستگی در مدل برابر 2/19که بین محدودهی  1/5تا  2/5قرار دارد ،لذا میتوان گفت مشکل
خودهمبستگی در مدل وجود ندارد.
نتایج آزمون فرضیه هفتم نشان میدهد سطح معناداری مقدار آماره  Fبرابر با  0/000است ،این عدد نشان میدهد که مدل
کلی رگرسیون در سطح اطمینان  95درصد (سطح خطای  5درصد) معنادار است .سطح معناداری بدست آمده از آماره tبرای
متغیرهای اقالم تعهدی اختیاری و اقالم تعهدی کل کمتر ازسطح خطای  0/05است ،که این نتیجه حاکی از آن است که در اثر
مداخله دوره تصدی حسابرس رابطه بین اقال م تعهدی اختیاری و اقالم تعهدی کل با قیمت سهام معنادار است و به دلیل آنکه
ضریب بدست آمده برای متغیر اقالم تعهدی اختیاری برابر ( )-0/073است ،لذا نوع رابطه منفی است .و برای اقالم تعهدی کل
ضریب بدست آمده برابر( ) 0/047است ،لذا نوع رابطه مثبت میباشد .اما بین ا قالم تعهدی غیر اختیاری با قیمت سهام به دلیل آنکه
سطح معناداری بدست آمده ( ) 0/063بیشتر ازسطح خطای  0/05است ،لذا رابطه معناداری نیست .ضریب تعیین مدل برابر با 0/46
می باشد ،این بدین معنی است که حدود  46درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی مدل تشریح میشود.
همچنین ضریب آماره دوربین -واتسون در مورد آزمون خودهمبستگی در مدل برابر 2/36که بین محدودهی  1/5تا  2/5قرار دارد،
لذا میتوان گفت مشکل خودهمبستگی در مدل وجود ندارد.
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تعدیلکننده قابلتوجهی بر ارتباط قیمت سهام شرکتهای با هر یك از جریان نقدی عملیاتی و جریان نقدی سرمایهگذاری دارد،
اما با جریان نقدی تامین مالی ارتباط معناداری ندارد .چرا که استدالل میشود که هر چقدردوره تصدی حسابرس بیشتر باشد،
تخصص حسابرس باالتر است ،لذا مدیریت سود از طریق افزایش اقالم تعهدی اختیاری توسط شرکتها کاهش مییابد در نتیجه
سود گزارش شده با کیفیت تر است و یدینگونه قیمت سهام شرکت باال میرود .همچنین از طرفی هرچقدر دوره تصدی
حسابرس بیشتر باشد ،تخصص حسابرس باالتر است ،اما امکان بیش اعتمادی به سود حسابرسی شدة توسط سرمایهگذاران افزایش
مییابد و این ریسك وجود داردکه سرمایهگذاران با وجود جریان نقدی عملیاتی ضعیف ،به دلیل حجم باالی تقاضا برای خرید
سهام ،قیمت سهم باال رود .نتایج این پژوهش هم راستا با نتایج جوکارو همکاران()1397؛ احمدی و گنجویی ( ،)1396ابراهیمی
کردلر و قلندری ( ،)1395ارود و همکاران ( ،)2019ماء و همکاران ( )2017و اگونتا و همکاران ( )2018میباشد .خالصه یافتههای
پژوهش در جدول  6ارائه گردید.
جدول  :6خالصه یافتههای پژوهش
اثر همزمان جریانهای اقالم
نقدی و اقالم تعهدی بر
قیمت سهام(فرضیه2 ،1و)3
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اقالم
نقدی

اقالم
تعهدی

نقش تعدیلگری کیفیت
حسابرسی(فرضیه 4و)5

نقش تعدیلگری تخصص حسابرس
(فرضیه6و)7

OCF

مثبت -معنادار

مثبت -معنادار

-

معکوس -معنادار

-

ICF

معنادار نیست

مثبت -معنادار

-

مثبت -معنادار

-

FCF

معنادار نیست

معنادار نیست

-

معنادار نیست

-

CA

معنادار نیست

-

معکوس -معنادار

-

معکوس-
معنادار

TA

مثبت -معنادار

-

معکوس -معنادار

-

مثبت -معنادار

AGGA

مثبت -معنادار

-

معنادار نیست

-

معنادار نیست
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Investigating the trend of changes in the impact of accounting
information on companies' stock prices with emphasis on the
moderating role of auditor expertise and audit quality

The main purpose of this study is to investigate the moderating role of audit quality and auditor
expertise on the relationship between accounting information and stock prices .And the input
model of Oroud and et al (2019) has been used to investigate this relationship. In this study, the
size of the auditing firm is considered as a measure of audit quality, the tenure of the auditor is a
measure of the auditor's expertise, and cash flows and accruals are a measure of accounting
information. In the experimental study of this research, a sample consisting of 171 companies
listed on the Tehran Stock Exchange for the period 1394 to 1398 was selected by screening
method and analyzed by SPSS software. In this research, multiple regression model has been
used for research tests. Findings show that, due to the intervention of the auditor's tenure and the
size of the auditing firm, the relationship between operating cash flow, investment cash flow,
discretionary accruals and total accruals with stock price is significant. But, there is no
significant relationship between cash flow of financing and non-discretionary accruals with stock
price. In summary, the research evidence showed that the size of the audit firm and the auditor's
tenure moderate the relationship between accounting information and stock prices.
Keywords: Accounting information, Cash flows, Accruals, Auditor tenure, Size of auditing.
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