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چكیده
بر اساس سوابق موجود انتظار بر این است که افزایش کیفیت حسابرسی منجر به افزایش کیفیت افشا،
کاهش عدم تقارن اطالعاتی و افزایش نقد شوندگی سهام شرکت ها در بازار بورس گردد .لذا در این پژوهش
رابطه برخی معیارهای کیفیت حسابرسی(حق الزحمه حسابرسی ،چرخش حسابرسان و اندازه حسابرس) با
نقد شوندگی سهام( شکاف قیمت نسبی ،شکاف قیمت مؤثر و عمق بازار ) به عنوان متغیر وابسته ،مورد
بررسی قرار گرفت .این بررسی در یک نمونه از  46شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با
استفاده از روش تحلیل داده های ترکیبی(پنل) انجام شد .نتایج نشان داد رابطه معناداری بین حقالزحمه
حس ابرسی مستقل و معیارهای نقد شوندگی شکاف قیمت مؤثر و عمق بازار وجود ندارد اما رابطه آن با
شکاف قیمت نسبی(نقد شوندگی) ،مثبت (منفی) و معنادار می باشد .لذا در مجموع در خصوص رابطه حق-
الزحمه حسابرسی مستقل با نقد شوندگی سهام نتیجه قطعی حاصل نگردید هر چند ،شواهد به سمت عدم
وجود رابطه معنادار قوی تر است .همچنین نتایج نشان داد شرکتهایی که بهوسیله مؤسسات حسابرسی
بزرگ حسابرسی می شوند ،سهام نقد شونده تری دارند .بعالوه یافتههای این مقاله حاکی از عدم وجود رابطه
معنادار بین چرخش حسابرسان و نقد شوندگی سهام بود.
واژههای كلیدی :شکاف قیمت نسبی ،شکاف قیمت مؤثر ،عمق بازار ریالی ،حقالزحمه حسابرسی مستقل،
اندازه و چرخش حسابرس.

 -1دانشیار ،گروه حسابداری ،دانشگاه الزهراء (س) ،نویسنده اصلی.
 -2دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشگاه الزهراء(س) ،مسئول مکاتباتmoradkhani2005@yahoo.com .
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 -1مقدمه
حسابرسی به عنوان اعتباردهنده به گزارشگری مالی ،نقشی با اهمیت در افزایش کیفیت افشای
حسابداری دارد (دی آنجلو 4314،4و هیلی و پالپو .)2004، 2همچنانکه پنمن )2009( 9نیز در مقاله خود
کیفیت حسابرسی را به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت افشای اطالعات اثبات نموده است .کیفیت
حسابرسی به معنی عاری بودن صورتهای مالی حسابرسی شده از تحریفات با اهمیت است .در ایران نیز،
تحقیقات نشان داده اند که ا ندازه حسابرس و نوع گزارش وی ،اثر مثبت بر کیفیت افشا دارد (ستایش و
کاظم نژاد 4934،؛ بنی مهد و شریف)4913،
کیفیت افشا در واقع یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی قلمداد میشود .به لحاظ تئوریکی ،افشای با
کیفیت با کاهش عدم تقارن اطالعاتی و هزینه سرمایه و در نتیجه افزایش حجم معامالت و ارزش بازار سهام
(آمیهود و
همراه است که این امر به نوبه خود منجر به افزایش نقد شوندگی سهام میگردد
مندلسون .) 4311،6منظور از نقد شوندگی ،سهولت خرید و فروش سهام بدون تغییر در قیمت آن می-
باشد(آمیهود .)2002 ،در ایران نیز رابطه مثبت بین کیفیت افشاء و نقد شوندگی سهام اثبات شده است(
فخاری و محمدی4911 ،؛ ثقفی و مرفوع .)4930،بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که افزایش کیفیت
حسابرسی منجر به بهبود کیفیت افشای اطالعات و این امر به نوبه خود باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی و
افزایش نقد شوندگی سهام میشود.
در این مقاله ،به این پرسش پاسخ داده میشود که آیا بین کیفیت حسابرسی( ویژگیهای حسابرسی) و
نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد .آنچه این تحقیق به سوابق
موجود اضافه میکند بررسی تبعات اقتصادی رابطه حسابرس و صاحبکار در بازار مالی ایران است که در
گذشته کمتر به طور مستقیم و از جنبه نقد شوندگی به آن پرداخته شده است .فرض بر این است که
ویژگیهای حسابرسی ،سیگنالهایی را به بازار سهام مخابره میکند .این سیگنالها می تواند بر انتظارات
بازار یا انتظارات سرمایه گذاران تأثیر بگذارد که اولی از طریق تغییر در بازده و دومی از طریق تغییر در نقد
شوندگی سهام اندازه گیری میشود(گال و لی .)2040 ،5این مقاله بر تغییری که در انتظارات سرما یه
گذاران ایجاد میشود ،تمرکز دارد.
از دیگر نوآوریهای این پژوهش طراحی نرم افزار Ex-minerبهوسیله مولف است که با استفاده از آن،
برای اولین بار در ایران معیارهای عدم نقد شوندگی شکاف قیمت مؤثر و نقد شوندگی عمق بازار حجمی
سهام محاسبه میگردد .این نرم افزار برای محاسبه معیارهای نقد شوندگی از تمام قیمتهای پیشنهادی
خرید و فروش سهام طی تمام روزهای معامالتی استفاده میکند و نیاز به نمونه گیری را مرتفع می سازد لذا
محاسبات از دقت بیشتری بر خوردار هستند.
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 -2مبانی نظری
نقش حسابرسان در بازار سهام مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است .حسابرسان دو نقش با
اهمیت اطالعاتی و اطمینان بخشی در بازار سهام دارند ،آنها با گزارش خود به قابلیت اتکای اطالعات می-
افزایند و هزینه سرمایه شرکت را کاهش میدهند .از سوی دیگر کیفیت حسابرسی بر عدم تقارن اطالعاتی
بین معامله گران و در نتیجه بر نقدشوندگی سهام اثر میگذارد .نقد شوندگی مفهومی چند بعدی است و
برای سنجش آن از متغیرهای مختلفی استفاده میشود .بعالوه اندازهگیری کیفیت واقعی حسابرسی به
سادگی میسر نیست ،زیرا موضوعی غیر قابل مشاهده و قضاوتی است و فقط میتوان آن را پس از اجرای
حسابرسی ارزیابی کرد(حکیم و عمری .) 2040 ،4در این مقاله از سه متغیر رایج مورد استفاده در تحقیقات،
برای ارزیابی کیفیت حسابرسی استفاده میشود :حق الزحمه حسابرسی مستقل ،اندازه مؤسسه حسابرسی و
چرخش 7حسابرس .در واقع در انتخاب این متغیرها بر ورودی فرآیند حسابرسی یعنی حسابرس تأکید شده
است.
حقالزحمه حسابرسی متغیری است که برخی مطالعات از آن به عنوان معیار کیفیت حسابرسی استفاده
کردهاند .در این خصوص دیدگاههای متفاوتی وجود دارد .در یک سو این نظر وجود دارد که وقتی حسابرسان
حقالزحمههای باالیی از صاحبکاران خود دریافت میکنند ،تمایل بیشتری دارند که قرارداد خود را با همان
صاحبکار تمدید کنند .این موضوع میتواند استقالل حسابرسان را خدشه دار کرده و منجر به کاهش کیفیت
حسابرسی شود .همچنانکه نوروش و رمضانی( )4913نشان دادند وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار
عامل مؤثری بر استقالل حسابرسان در ایران است .رانی و همکاران( )2007نیز وجود همبستگی منفی بین
حقالزحمه و کیفیت حسابرسی را در آمریکا اثبات کرده اند.
در سوی دیگر این دیدگاه وجود دارد که با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،حقالزحمه بیشتر به معنای
کیفیت حسابرسی باالتر است زیرا مؤسسات حسابرسی بزرگ و با کیفیت ،حقالزحمههای بیشتری طلب
میکنند(پالمروس4311 ، 1؛ حکیم و عمری .)2040،وجود رابطه مثبت و معنادار بین حقالزحمه حسابرسی
و اندازه حسابرس در ایران نیز اثبات شده است(علوی و همکاران4930،؛ داروغه حضرتی و پهلوان.)4934،
همچنین کافی نبودن حقالزحمه ،انگیزه ای است برای کاهش بهای تمام شده حسابرسی و در نتیجه کاهش
زمان حسابرسی ،میزان آزمونها ،اجرا نکردن روشهای حسابرسی مناسب و کافی ،توجه بیشتر به شکل کار
(پروندهسازی) به جای محتوا و در نهایت کاهش کیفیت حسابرسی(آزاد و هوشمند.)4932 ،
معیار دیگر کیفیت حسابرسی ،اندازه حسابرس است .اولین بار دی آنجلو ( )4314بیان کرد که
مؤسسههای حسابرسی بزرگ ،انگیزه قویتری برای ارائه حسابرسی با کیفیت تر دارند ،زیرا آنها بر اساس
فرضیه "جیبهای گشاد"3ح اضر به از دست دادن شهرت خود به هر قیمتی نیستند و از آنجا که تعداد
مشتریان آنها زیاد است ،نگرانی بابت از دست دادن مشتری نیز ندارند .این مؤسسات به دلیل دسترسی به
منابع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان و انجام آزمونهای مختلف ،خدمات حسابرسی با کیفیت تری
ارائه میکنند .همچنین شهرت ،انگیزهای برای حفظ استقالل حسابرسان است.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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این فرضیه توسط محققین بسیاری در سراسر جهان آزمون شده و نتایج متضادی به دست آمده است.
به عنوان مثال در ایران حساس یگانه و آذرین فر( )4913به این نتیجه رسیدند که اندازه مؤسسه حسابرسی
رابطه معنادار و معکوس با کیفیت حسابرسی دارد .این در حالی است که هشی و مظاهری فرد( )4932با
استفاده از معیارهای مختلفی برای اندازه ،اتفاقا به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و معناداری بین اندازه
حسابرس و کیفیت حسابرسی وجود دارد .اما در خصوص رابطه این متغیر با کیفیت افشای حسابداری ،بنی
مهد و شریف ( )4913ثابت کردند اندازه مؤسسه حسابرسی تأثیری بر رتبه افشای شرکتها ندارد .سجادی و
همکاران ( )4911نیز به رابطه معناداری بین اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی دست پیدا
نکردند .این در حالی است که ستایش و کاظم نژاد ( )4934بر خالف این محققین به رابطه مثبت و معنادار
ی بین اندازه حسابرس و کیفیت افشاء اشاره می کنند .نتایج متضاد این تحقیقات ،تأثیر اندازه حسابرس بر
نقد شوندگی سهام شرکت را در هالهای از ابهام قرار میدهد.
40
پس از رسواییهای پیش آمده در خصوص شرکتهای انرون و ورلدکام  ،با تصویب قانون ساربینز
آکسلی ،44چرخش مؤسسات حسابرسی برای حل مسئله استقالل حسابرسان و افزایش کیفیت خدمات
حسابرسی مورد توجه قرار گرفت .در ایران نیز تبصره  2ماده  40دستورالعمل مؤسسات حسابرسی سازمان
بورس و اوراق بهادار مصوب  4914/5/1و اصالحیه مورخ  4930/44/47شورای عالی بورس و اوراق بهادار
الزام میکند « :مؤسسات حسابرسی و شرکای مسوول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی مجاز
نیستند بعد از گذشت  6سال متوالی ،بار دیگر سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت صاحبکار را
بپذیرند .پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص یادشده پس از سپری شدن حداقل  2سال از پایان دوره  6ساله
مزبور مجاز است (دیلمی پور.)4934 ،
واقعیت این است که چرخش مؤسسات حسابرسی مانند یک شمشیر دولبه است و نتایج متضاد
تحقیقات مختلف در سراسر دنی ا نیز این امر را ثابت کرده .از یک دیدگاه چرخش حسابرسان موجب افزایش
کیفیت حسابرسی میشود زیرا بر اساس مفهوم "شبه رانت" 42حسابرس مستقل در سالهای اولیه
حسابرسی صاحبکار متحمل هزینههای اولیه می شود لذا به منظور جبران آنها تمایل به حفظ صاحبکار
خود دارد و همین امر ممکن است استقالل وی را به خطر اندازد .همچنین درصورت تغییر اجباری،
حسابرسان در موقعیتی قرار میگیرند که بتوانند در مقابل فشارها و خواستههای مدیران مقاومت کرده و
قضاوت بیطرفانه تری بهکار گیرند .چرخش همچنین این اطمینان را ایجاد میکند که حسابرسان فعلی به
صورت فرصت طلبانه ای خالف منافع سهامداران عمل نمیکنند(رحیمیان و شکری.)4932،
از دیدگاه دیگر چرخش حسابرس موجب کاهش کیفیت حسابرسی میشود زیرا در دوره ارتباط طوالنی
تر حسابرس شناخت بیشتری از صاحبکار کسب کرده و هوشیاری وی از کار بیشتر میشود بنابراین با
چرخش و قطع ارتباط ،ریسک حسابرسی افزایش مییابد .چرخش همچنین هزینههای حسابرسی را افزایش
می دهد و این هزینه به هر دو طرف تحمیل خواهد شد(رحیمیان و شکری .)4932،یادآور میشود حساس
یگانه و جعفری ( ) 4913نشان داده اند که چرخش مؤسسات حسابرسی در ایران منجر به افزایش کیفیت
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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حسابرسی نمیشود .نتایج کرمی و همکاران ( )4930نیز حاکی از آن است که با افزایش دوره تصدی
حسابرس (چرخش کمتر) ،انعطاف پذیری مدیریت در استفاده از اقالم تعهدی اختیاری یا به عبارتی مدیریت
سود افزایش مییابد.
-3پیشینه تحقیق
از جمله تحقیقات داخلی و خارجی که به بررسی رابطه متغیرهای مرتبط با حسابرسی و نقد شوندگی سهام
پرداخته اند ،می توان به موارد زیر اشاره کرد.
49
ملکیان کله بستی و همکاران( )4930رابطه اندازه مؤسسه حسابرسی و سالهای متوالی حسابرسی را
با اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام آزمون کردند .روش مورد استفاده آنها رگرسیون ترکیبی،
میباشد .نتایج آنها
دوره مورد بررسی آنها  4916تا  4917و نمونه ایشان متشکل از  401شرکت
حاکی از عدم وجود ارتباط معنادار بین مؤسسات حسابرسی بزرگ و اختالف قیمت پیشنهادی خرید و
فروش سهام و وجود رابطه منفی و معنادار بین تعداد سالهای متوالی حسابرسی و اختالف قیمت پیشنهادی
خرید و فروش سهام است .در پژوهش حاضر ،کار ملکیان کله بستی و همکاران را بهصورت افقی و عمودی
بسط و دو معیار مازاد و جدید نقد شوندگی و نیز دو معیار دیگر از کیفیت حسابرسی را مورد توجه قرار می-
دهیم .عالوه بر این چون در این پژوهش برای محاسبه اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ،نرم
افزاری طراحی شد که تمام قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام را در نظر می گیرد ،کار متفاوت
است.
46
آسیوکلو و همکاران( )2006با استفاده از رگرسیونهای مقطعی برای  4226شرکت عضو S&P1500
در سال  ،2000تنها به شواهد ضعیفی دست یافتند مبنی بر این که افزایش حقالزحمه حسابرسی ،کیفیت
افشاء و نقد شوندگی سهام را کاهش میدهد .از جمله معیارهای نقد شوندگی مورد استفاده آنها ،شکاف
قیمت نسبی و مؤثر میباشد.
الموتیری 45و همکاران( )2003رابطه تخصص صنعتی حسابرس و سالهای متوالی حسابرسی را با
شکاف قیمت نسبی برای یک نمونه از  94413سال -شرکت طی دوره  4332الی ،2004در بورس آمریکا
بررسی کردند .نتایج حاصل از تحلیل پنل نشان داد رابطه منفی (مثبت) بین تخصص حسابرس و شکاف
قیمت نسبی(نقد شوندگی سهام) وجود دارد .یافتههای آنها همچنین ثابت کرد بین طول مدت ارتباط
حسابرس با شرکت و شکاف قیمت نسبی یک رابطه  Uشکل وجود دارد .در سالهای اولیه ارتباط شکاف
قیمت (نقد شوندگی سهام) افزایش(کاهش) ،سپس کاهش(افزایش) و با طوالنی شدن دوره ارتباط مجددا
افزایش (کاهش) مییابد.
حکیم و عمری( ) 2040رابطه شکاف قیمت نسبی را با اندازه حسابرس ،تخصص صنعتی حسابرس و
سالهای متوالی حسابرسی در بین  62شرکت پذیرفته شده در بازار سهام تونس ،طی دوره  2000الی
 2004بررسی کردند .نتایج حاصل از تحلیل پنل نشان داد بین اندازه حسابرس و تخصص صنعتی وی با
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شکاف قیمت نسبی رابطه منفی و معناداری وجود دارد .یعنی استفاده از مؤسسات حسابرسی چهار بزرگ و
دارای تخصص ،نقد شوندگی سهام را افزایش میدهد .همچنین رابطه مثبت و معناداری بین سالهای
متوالی حسابرسی و شکاف قیمت نسبی سهام وجود داشت یعنی عدم تغییر حسابرس در تونس منجر به
کاهش نقد شوندگی سهام میشد.
گال و لی( )2040با استفاده از رگرسیونهای تلفیقی در یک نمونه از  3264شرکت عضو بورس اوراق
بهادار کره طی دوره  4335الی  2005نشان دادند که نقد شوندگی سهام با کیفیت حسابرس مرتبط است.
آنها ثابت کردند شرکتهایی ک ه حسابرس خود را از یک مؤسسه با کیفیت (چهار بزرگ) به یک مؤسسه
حسابرسی با کیفیت پائین تر تغییر میدهند ،کاهش با اهمیتی را در نقد شوندگی سهام خود تجربه می-
کنند .از جمله معیارهای نقد شوندگی مورد استفاده آنها ،نسبت بازده صفر و شاخص رال میباشد.
فرینو 44و همکاران( )2049رابطه حق الزحمه حسابرسی و اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
را در یک نمونه از  401شرکت پذیرفته شده در بورس ایتالیا طی دوره  2001الی  2044بررسی کردند و به
این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت (منفی) و معناداری بین حقالزحمه حسابرسی و اختالف قیمت
پیشنهادی خرید و فروش سهام(نقد شوندگی) وجود دارد.
بر مبنای تحقیقات مذکور ،در این پژوهش رابطه بین کیفیت حسابرسی و نقد شوندگی سهام در بورس اوراق
بهادار تهران مورد بررسی قرار میگیرد.
 -4فرضیههای تحقیق
در راستای دست یابی به هدف پژوهش و به استناد بخشهای گذشته ،فرضیههای زیر تدوین شده است.
به دلیل وجود نظرات متضاد در خصوص متغیرهای مستقل(معیارهای کیفیت حسابرسی) که در بخش مبانی
نظری مفصال به آن پرداخته شد ،در این فرضیهها جهتی برای روابط تعیین نشده است.
 )4بین حقالزحمه حسابرسی مستقل و نقد شوندگی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
 )2بین اندازه مؤسسه حسابرسی و نقد شوندگی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
 )9بین چرخش حسابرس و نقد شوندگی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
 -5روش شناسی تحقیق
 -1-5انتخاب نمونه و نوع تحقیق
جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره پنج ساله
 4917الی  4934می باشد .نمونه مورد مطالعه از بین شرکتهای فعال در شش صنعت سیمان ،مواد
دارویی ،شیمیایی ،خودرو ،فلزات اساسی و غذایی که بیشترین تعداد شرکتها را در بر دارند ،با شرایط زیر
انتخاب شده است .لذا نهایتا یک نمونه از  46شرکت( 920سال -شرکت) مورد تحلیل قرار گرفت.
 )4سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
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 )2طی سالهای مذکور ،سهام آنها در بورس معامله شده باشد.
 )9تعداد روزهای معامالتی آنها طی دوره تحقیق از  440روز{5(/2سال*42ماه*22روز)} کمتر
نبوده و در هیچ سالی کمتر از  50روز معامالتی یکنواخت نداشته باشند.
 )6شرکت از نوع هلدینگها ،سرمایه گذاریها و شرکتهای قبل از بهره برداری نباشد.
 )5حقالزحمه حسابرسی مستقل آنها در دسترس باشد.
الزم به ذکر است این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی ،از نظر روش جمع آوری داده ،توصیفی و از نظر روش
تحلیل ،رگرسیونی است.
 -2-5تعریف متغیرها و نحوه جمع آوری دادهها
-1-2-5متغیرهای وابسته :معیارهای نقد شوندگی سهام
سه معیار نقد شوندگی به عنوان متغیر وابسته در این تحقیق مورد استفاده قرار میگیرند :شکاف قیمت
نسبی ، 47شکاف قیمت مؤثر 41و عمق بازار .43دو معیار اول معیار عدم نقد شوندگی هستند و عالیم آنها
برخالف معیار سوم یعنی عمق بازار به صورت عکس مورد تفسیر قرار میگیرد .این دو معیار به عنوان نسبتی
از قیمت متوسط 20تعریف میشوند .یعنی اگر  Askو Bidبه ترتیب بهترین پیشنهادهای فروش و خرید سهام
باشند M ،یا همان قیمت متوسط بهصورت  (Ask + Bid)/2محاسبه میشود و خواهیم داشت:
 -4شکاف قیمت نسبی( :) QSاختالف پائین ترین قیمت پیشنهادی فروش و باالترین قیمت پیشنهادی
خرید سهم تقسیم بر قیمت متوسط .این شاخص به صورت روزانه برای هر شرکت محاسبه و سپس برای هر
سال از میانگین مقادیر روزانه بهدست میآید( کیل و لون 2044 ، 24و آسیوکلو و همکاران.)2006 ،
()4
QS  ( Ask  Bid ) / M
 -2شکاف قیمت مؤثر ( :) Esدو برابر قدرمطلق اختالف آخرین قیمت معامله روز و قیمت متوسط تقسیم
بر قیمت متوسط .این شاخص به صورت روزانه برای هر شرکت محاسبه و سپس برای هر سال از میانگین
شاخص روزانه بهدست میآید( کیل و لون  2044 ،و آسیوکلو و همکاران.)2006 ،
()2

ES  2 * price  M / M

 -9عمق بازار( :)MDاین شاخص به اشکال مختلفی محاسبه میشود .در اینجا از شکل لگاریتمی عمق
حجمی یا مقداری بازار استفاده میشود .این شاخص به صورت روزانه محاسبه شده و سپس برای یکسال از
به ترتیب مجموع حجم تقاضای خرید و فروش سهام
و
میانگین مقادیر روزانه بهدست میآید.
22
مربوط به بهترین پیشنهادهای قیمتی میباشند (باتلر و همکاران .)2002 ،
()9
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دادههای مربوط به قیمت و حجم پیشنهادی خ رید و فروش روزانه سهام از نرم افزار موجود در کتابخانه
سازمان بورس استخراج گردیده و منبع آن شرکت مدیریت فناوری است .این دادهها سپس با برنامه نویسی
در محیط سی شارپ پردازش شده اند.
 -2-2-5متغیرهای مستقل  :معیارهای كیفیت حسابرسی
 )4اندازه مؤسسه حسابرسی( :)Audit Sizeدر صورتی که حسابرس ،سازمان حسابرسی یا مؤسسه
مفید راهبر باشد عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر به خود میگیرد.
 )2چرخش حسابرس( :) Rotationدر صورتی که حسابرس نسبت به سال قبل تعویض شده باشد عدد
یک و در غیر اینصورت عدد صفر به خود میگیرد.
 )9حقالزحمه حسابرسی مستقل( :)NLAudit Feeلگاریتم طبیعی مجموع حقالزحمه پرداخت شده
به حسابرس مستقل بابت خدمات حسابرسی مالی و مالیاتی است.
اطالعات این سه متغیر از صورتهای مالی حسابرسی شده ،گزارشهای هیات مدیره موجود در شبکه کدال
و تماس تلفنی با شرکتها گردآوری شده است.
 -3-2-5متغیرهای كنترلی
متغیرهای کنترلی این تحقیق به شرح زیر ،متغیرها یی هستند که در گذشته در تحقیقات داخلی حوزه
نقد شوندگی سهام مورد استفاده قرار گرفته و عمدتا معنادار بوده اند .اطالعات روزانه مربوط به روزهای
معامالتی ،ارزش بازار سهام ،بازده و قیمت سهام از نرم افزار رهاورد نوین استخراج شده است.
 )4اندازه شرکت ( :)Firm Sizeمعیار عدم تقارن اطالعاتی است و از دیدگاه تئوریکی رابطه مثبتی بین
اندازه و نقد شوندگی در ادبیات وجود دارد .در این مقاله این متغیر با لگاریتم طبیعی ارزش بازار
سهام شرکت در پایان سال نشان داده می شود.
 )2اهرم ( :)LEVعبارتست از کل بدهی شرکت تقسیم بر ارزش بازار سرمایه بعالوه ارزش دفتری کل
بدهی .اهرم بیشتر ،درجه ریسکی بودن شرکت را افزایش و سرمایه گذاران ریسک گریز را از
معامله باز می دارد لذا نقد شوندگی سهام را کاهش می دهد.
 )9تغییرپذیری بازده سهام ( :)LVRلگاریتم طبیعی انحراف معیار بازدههای روزانه سهام است .هرچه
نوسانات بازده سهام شرکت بیشتر باشد ،ریسک شرکت بیشتر و نقد شوندگی سهام آن کمتر
خواهد بود.
 )6تعداد روزهای معامالتی( :)DTبعنوان نماینده فعالیتهای معامالتی ،عامل مهمی در تبیین نقد
شوندگی سهام قلمداد می شود.
 )5قیمت سهام ( :)ecirPNLلگاریتم طبیعی قیمت سهام شرکت در پایان سال است.
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 -3-5تبیین مدل و روش تجزیه و تحلیل دادهها
با توجه به متغیرهای تعریف شده در باال ،مدل زیر برای آزمون فرضیههای پژوهش مورد استفاده قرار
می گیرد .متغیرهای مربوطه در بخش قبل توضیح داده شده اند و از تکرار مجدد در این قسمت خودداری
می گردد.

باتوجه به اینکه سه متغیر وابسته به عنوان شاخصهای نقد شوندگی تعریف شد ،مجموعا سه رگرسیون
چند متغیره با استفاده از روش تحلیل دادههای ترکیبی(پنل) و نرم افزارهای Eviews 7و  Stata12برازش و
تحلیل میگردد.
()6

()5

()4

-6یافتههای آماری پژوهش
 -1-6برازش مدلها و آزمون فرضیهها
همانطور که پیشتر بیان شد ،در این مقاله از سه معیار مختلف نقد شوندگی استفاده و در مجموع سه
رگرسیون برازش گردید .با توجه به اینکه شکاف قیمت نسبی( )QSو شکاف قیمت مؤثر( )ESمعیار عدم نقد
شوندگی هستند ،عالمت آنها به صورت معکوس تفسیر میشود .بر اساس نتایج به دست آمده در جدول ،4
دادهها دچار مشکل همخطی نیستند( .)VIF<10بر اساس نتایج گزارش شده در جدول  2می توان گفت:
 )4آماره کای– دو(مربوط به آزمون والد تعدیل شده) حاکی از آن بود که دادهها دچار ناهمسانی
واریانس هستند که این مشکل با استفاده از روش  GLSرفع گردید.
 )2آماره دوربین واتسون نشان دهنده عدم وجود خود همبستگی در اجزای اخالل الگوها است.
 )9نتایج آمارههای  Fلیمر نشان از مناسب بودن روش تحلیل پنل در مقابل پول دارد.
 )6آماره  Fدر هر سه رگرسیون برازش شده حاکی از معناداری کلی مدل می باشد.
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 )5با توجه به آمارههای  Fلیمر و  Hهاسمن ،روش مناسب برای هر رگرسیون انتخاب و گزارش
گردیده است.
جدول  -1آزمون همخطی
متغیر

VIF

1/VIF

حقالزحمه حسابرسی

2649

0691

اندازه حسابرس

4654

چرخش حسابرس

4604

اندازه شرکت

2669

0664

9622

0694

تغییرپذیری بازده سهام

4601

0632

روزهای معامالتی

4693

قیمت سهام

2665

عامل تورم واریانس
((Mean VIF

4631

LN Audit Fee
Audit Size
Rotation
Firm Size

اهرم
LEV
LVR
TD
LN Price

0649
0636

0674
066

منبع :یافتههای پژوهشگر

آزمون فرضیه اول پژوهش
نتایج حاصل از رگرسیونهای ترکیبی در جدول  2نشان میدهد رابطه معناداری بین شکاف قیمت
مؤثر( )ESو عمق بازار( )MDبا حقالزحمه حسابرسی مستقل ( )LN Audit Feeوجود ندارد و با استفاده از
این دو متغیر وابسته به عنوان معیار نقد شوندگی ،فرضیه اول پژوهش رد میشود .این در حالی است که
بین شکاف قیمت نسبی (نقد شوندگی سهام) و حقالزحمه حسابرسی رابطه مثبت(منفی) و معناداری
مشاهده میشود و با استفاده از این متغیر وابسته ( )QSبه عنوان معیار نقد شوندگی سهام ،فرضیه اول
پژوهش تائید می شود .لذا در مجموع می توان گفت نتایج در خصوص رابطه نقد شوندگی سهام و حقالزحمه
حسابرسی مستقل در ایران درهم است لکن با توجه به معنادار نبودن این رابطه در دو رگرسیون از سه
رگرسیون برازش شده ،نتیجه به نفع رد فرضیه اول پژوهش میباشد.
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آزمون فرضیه دوم پژوهش
بر اساس آمارههای  Tو probمربوط به متغیر  Audit Sizeدر جدول  ،2میتوان نتیجه گرفت رابطه
اندازه مؤسسه حسابرسی با هر سه معیار نقد شوندگی سهام معنادار است و فرضیه دوم پژوهش تائید می-
شود .این بدین معنا است که هرچه اندازه مؤسسه حسابرسی بزرگ تر باشد ،نقد شوندگی سهام در بازار
بورس اوراق بهادار بیشتر خواهد بود.
آزمون فرضیه سوم پژوهش
بر اساس آمارههای  Tو  probمربوط به متغیر  Rotationدر جدول  ،2می توان نتیجه گرفت که در هر
سه رگرسیون برازش شده رابطه معناداری بین چرخش حسابرس و نقد شوندگی سهام وجود ندارد و بنابراین
فرضیه سوم پژوهش رد میشود.
جدول  -2نتایج تحلیل آماری
معیارهای نقد شوندگی
متغیرها  /توضیحات
حقالزحمه حسابرسی )(LN Audit Fee
اندازه حسابرس )(Audit Size
چرخش حسابرس )(Rotation
اندازه شرکت )(Firm Size
اهرم)(LEV
تغییر پذیری بازده)(LVR
روزهای معامالتی)(TD
قیمت سهام ((LN Price
عرض از مبدا)(C
ضریب تعیین)(R2
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره F
آماره دوربین-واتسون
آماره کای دو
Period F
Cross-section F

آماره هاسمن
روش برگزیده
سال-شرکت
* **6و***

QS

ES

آماره
06230
46044
**06069 2609906226
46220***06000 5647706462
46675
***06000 16402
***06000 96543***06000 96116
***06000 46419
06556
06629
06000
66945
26216
06000
44000
06190
06970
06000
26474
060049
7064
اثرات ثابت یک طرفه
920
Prob.

MD

آماره
آماره
Prob.
06409
46491- **06062 26064
**06049
2650
*06044 4616606625
0673306645
06792
***06000
46434
06163
06434***06000 40694906317
06047***06000 66362- **06065 26047
***06000 446331 ***06000 66469***06001 26444*06052 46355***06000
36790
06343
0640206329
06437
06304
06474
06000
646540
06000
36633
26909
46144
06000
4104
06000
44614
06729
06547
06943
46076
06000
76569
06004
46759
06000
436533
06474
446675
اثرات ثابت یک طرفه
اثرات تصادفی
920
920

به ترتیب نشان دهنده معناداری در سطوح %5 ، %40و  %4است.
منبع :یافته های پژوهشگر
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 -2-6تحلیل معناداری متغیرهای كنترلی
)4

)2

)9

)6

)5

اندازه شرکت ( : ) Firm SIZEدر دو رگرسیون از سه رگرسیون برازش شده ،رابطه مثبت و معناداری
بین اندازه شرکت و نقد شوندگی سهام بهدست آمده است .نتیجه حاصل با نتایج اکثر تحقیقات
داخلی که اندازه را با لگاریتم ارزش بازار شرکت نشان داده اند نظیر ثقفی و مرفوع ( )4930و
رحمانی و همکاران ( )4913منطبق میباشد.
اهرم ( :)LEVنتایج حاصل از دو رگرسیون از سه رگرسیون برازش شده (مربوط به شکاف قیمت
نسبی و مؤثر) نشان میدهد رابطه معناداری بین اهرم و نقد شوندگی سهام وجود ندارد این نتیجه
خالف انتظارات تئوریکی و منطبق با نتیجه احمد پور و رسائیان (  )4915است .اما در یکی از
رگرسیونها که از عمق بازار به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است ،رابطه منفی و معناداری بین
اهرم و نقد شوندگی سهام مشاهده میشود که با انتظارات تئوریکی و نیز با نتایج تحقیقات دریایی و
همکاران ( )4930و یعقوب نژاد و همکاران( )4930همسو است.
تغییرپذیری بازده سهام( :)LVRیافتههای ما نشان میدهد رابطه منفی و معناداری بین تغییرپذیری
بازده و نقد شوندگی سهام وجود دارد لذا این نتیجه منطبق با انتظارات تئوریکی است .نتایج
تحقیقات داخلی در خصوص این متغیر معنادار اما جهت رابطه در آنها درهم است نظیر ثقفی و
مرفوع( ،)4930ایزدی نیا و رامشه( )4930و یعقوب نژاد و همکاران(.)4930
تعداد روزهای معامالتی( :) TDنتایج حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین نقد شوندگی سهام و
روزهای معامالتی است .این نتیجه منطبق با انتظارات تئوریکی و تحقیق احمد پور و
رسائیان( )4915است.
قیمت سهم ( :) LN Priceبراساس نتایج به دست آمده رابطه معناداری بین قیمت سهم و نقد
شوندگ ی سهام وجود دارد اما جهت رابطه درهم است .این وضعیت در اغلب تحقیقات داخلی که از
قیمت سهام استفاده نموده اند نظیر ایزدی نیا و رامشه ( ،)4930رحمانی و همکاران( )4913و
احمد پور و رسائیان( )4915نیز مشاهده میشود .

 -7بحث و نتیجه گیری
این تحقیق رابطه برخی معیار های کیفیت حسابرسی را با نقد شوندگی سهام بررسی نمود .معیارهای
کیفیت بهکار رفته عبارتند از  :حق الزحمه حسابرسی مستقل ،اندازه مؤسسه حسابرسی و چرخش حسابرس
و معیارهای نقد شوندگی سهام نیز عبارتند از  :شکاف قیمت نسبی و شکاف قیمت مؤثر (که در واقع عدم
نقد شوندگی سهام را می سنجند) و شاخص عمق بازار ریالی .نتایج حاصل از رگرسیونهای ترکیبی (پنل)
حاکی از آن است که حق الزحمه حسابرسی مستقل رابطه معناداری با معیارهای شکاف قیمت مؤثر و عمق
بازار ندارد اما رابطه آن با اختالف قیمت نسبی(نقد شوندگی) مثبت (منفی) و معنادار می باشد که این
نتیجه دوم با تحقیق فرینو و همکاران ( )2049منطبق است .در مجموع در خصوص رابطه حقالزحمه
حسابرسی مستقل با نقد شوندگی سهام نتیجه گیری قطعی نمی توان کرد هر چند شواهد به سمت عدم
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وجود رابطه معنادار قوی تر می باشد و از این جهت تا حدودی با پژوهش آسیوکلو و همکاران ()2006
منطبق است.
یافته های ما همچنین نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین نقد شوندگی سهام و اندازه
مؤسسه حسابرسی وجود دارد یعنی هرچه حسابرس یک شرکت بزرگ تر باشد ،نقد شوندگی سهام آن
شرکت بیشتر خواهد بود .احتماال به این دلیل که سرمایه گذاران اعتماد بیشتری به افشای این شرکتها
کرده و بیشتر به مبادله سهام آن ها روی می آورند .این نتیجه با تحقیق ملکان کله بستی و همکاران
( ) 4930مبنی بر عدم وجود رابطه معنادار بین اندازه مؤسسه حسابرسی و شکاف قیمت نسبی نامنطبق اما
با تحقیق حکیم و عمری( )2040منطبق است .با توجه به نتیجه هشی و مظاهری فرد ( )4932مبنی بر
اینکه اندازه حسابرس یک معیار کیفیت حسابرسی در ایران است و نتیجه ستایش و کاظم نژاد( )4934مبنی
بر وجود رابطه مثبت و معنادار بین اندازه حسابرس و کیفیت افشاء و متعاقبا نتایج تحقیقات فخاری و
محمدی( )4911و ثقفی و مرفوع( )4930مبنی بر وجود رابطه مثبت بین کیفیت افشاء و نقد شوندگی
سهام ،نتیجه حاصل از این مطالعه قابل انتظار و منطقی است .لذا شرکتهایی که تمایل به افزایش نقد
شوندگی سهام خود در بازار دارند ،می توانند از شرکتهای حسابرسی بزرگ بهره گیرند.
نتایج بررسی رابطه ن قد شوندگی سهام و چرخش حسابرس حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین این
دو متغیر است .ملکان کله بستی و همکاران ( )4930به رابطه مثبت و معنادار بین سالهای متوالی
حسابرسی و نقد شوندگی سهام دست یافته بودند بنابراین در صورت انطباق با نتیجه این تحقیق باید رابطه
منف ی و معنادار بین چرخش حسابرس و نقد شوندگی سهام به دست می آمد که چنین نتیجه ای حاصل
نشده است .همچنین این نتیجه با تحقیق حکیم و عمری( )2040نیز منطبق نیست .البته با توجه به نتیجه
حساس یگانه و جعفری ( ) 4913که چرخش مؤسسات حسابرسی منجر به افزایش کیفیت حسابرسی در
ایران نمی شود ،عدم وجود رابطه معنادار بین چرخش حسابرس و نقد شوندگی سهام ،منطقی و قابل توجیه
است .بر اساس این نتیجه ،پیشنهاد می شود جامعه حسابداران رسمی ایران ضرورت بازنگری در قوانین
مربوط به چرخش حسابرسان را در جهت کاراتر کردن این قانون و نظارت مؤثر بر نحوه اجرای آن ،در دستور
کار قرار دهد .برای پژوهشهای آتی پیشنهاد می شود تأثیر نوع اظهار نظر حسابرس بر نقد شوندگی سهام و
نیز اثر چرخش از مؤسسات حسابرسی با کیفیت باال به مؤسسات با کیفیت پائین تر بر نقد شوندگی سهام
بررسی و با حالت عکس آن مقایسه گردد.
همانطور که هیچ کار پژوهشی عاری از محدودیت نیست در این مقاله نیز با محدودیتهای به شرح زیر
مواجه بوده ایم :عدم افشای معیارهای مختلف نقد شوندگی سهام توسط مراجع معتبر ،عدم وجود پایگاههای
اطالعاتی کافی در ایران بهویژه در خصوص دادههای حسابرسی که تحقیق در این حوزه را با محدودیت
جدی مواجه ساخته است لذا محققین در بسیاری موارد مجبور شدند با شرکتها تماس تلفنی برقرار کنند
که متاسفانه به دلیل عدم پاسخگویی ،امکان تحقیق بر روی یک نمونه بزرگ تر میسر نگردید .لذا پیشنهاد
می شود جامعه حسابداران رسمی ایران اطالعات حقالزحمه خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی ارایه شده
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توسط موسسسات عضو ،سهم بازار این مؤسسات ،تعداد صاحبکاران تحت پوشش ،تعداد کارکنان و سیر
اطالعات الزم را در اختیار پژوهش گران قرار دهد.
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