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و شمسخیمشا

مقدمه
، یکی از موضوعات با اهمیت دو دهه 2و قابلیت اتکاست1ارتباط با ارزش، که اثر ترکیبی مربوط بودن

عنوان اخیر در تحقیقات بازار سرمایه مبتنی بر حسابداري است. تحقیقات مرتبط نیز ارزش شرکت را به
عنوان پیوند و مکانیزم . حسابرسی به]23[است3عات حسابداريشده اطالدانند که خالصهمعیاري می

کند که با ایجاد تقارن اطالعاتی بین طرفین داراي منافع، هزینه نمایندگی را کاهش نظارتی عمل می
طلبانه در در محدود کردن رفتارهاي فرصت. اثربخشی حسابرسی به توانایی حسابرسان]35[دهدمی

هاي حسابداري نادرست توسط حسابرسان باکیفیت کشف روشارد. زیراجهت دستکاري سود بستگی د
سود و . هدف این پژوهش بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و ارتباط با ارزش]34[تر است باالتر، محتمل

تواند منجر به افزایش مربوط بودن و قابلیت میباشد. کیفیت حسابرسی باالترارزش دفتري سرمایه می
هاي مالی بیانجامد.مالی شود و بنابراین، به بهبود ارتباط با ارزش اطالعات صورتهاياتکاي صورت

کنندگان اطالعات، از اهمیت باالیی برخوردار است زیرا موضوع ارتباط با ارزش براي استفاده
پردازند. اطالعات گیري میکنندگان بر اساس تمامی اطالعات در دسترس به قضاوت و تصمیماستفاده

هاي مربوط بودن و قابلیت اتکا را داشته داري سودمند، اطالعاتی است که به طور همزمان ویژگیحساب
ناپذیر هستند. کنندگان، ضروري و جداییگیري استفادهمنظور تصمیمها بهباشد. هر دو این ویژگی

مالی هاي . صورت]10[کننده ترکیبی از این دو ویژگی بنیادي استارتباط با ارزش نیز منعکس
هاي مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان باکیفیت، منجر به افزایش مربوط بودن اطالعات صورت

سازمانی کنندگان برونهاي مالی براي استفاده. همچنین موجب افزایش قابلت اتکاي صورت]6[گرددمی
سی روي اصلی تحقیق به این شرح است که آیا کیفیت حسابرسؤالبر این اساس .]19[شودنیز می

شده حسابداري نظیر سود و سرمایه اثر دارد و یا خیر؟ارتباط با ارزش اقالم خالصه
نتایج تحقیقات گذشته بیانگر وجود رابطه مثبت میان کیفیت کار حسابرسی و کیفیت اطالعات 

ها پرداخته خواهد شد.باشند که در بخش بررسی پیشینه به آنکنندگان میحسابداري از دید استفاده
منظور گسترش ادبیات موجود، به بررسی رابطه بین باره، این پژوهش بهبر اساس ادبیات موجود دراین

پردازد. ارتباط با ارزش اطالعات حسابداري شامل سود و ارزش دفتري سرمایه میکیفیت حسابرسی و
ن از حسابرسان بندي سازمان بورس اوراق بهادار تهراکه به این منظور، شاخص کیفیت حسابرسی، طبقه

معتمد بورس استفاده شده است.
از آنجا که تاکنون تحقیقی که به رابطه همزمان دو ویژگی اطالعات یعنی قابلیت اتکا و مربوط بودن به 
طور همزمان بپردازد، صورت نپذیرفته است. نوآوري تحقیق حاضر این است که با بررسی همزمان این 

زش اقالم حسابداري و کیفیت حسابرسی، در این زمینه مشارکت دو ویژگی توسط بررسی ارتباط با ار
ایجاد نماید. همچنین با توجه به اینکه تحقیق حاضر از رتبه بندي بورس و اوراق بهادار براي تعیین کار 

1 Relevance
2 Reliability
3 Summarized accounting measures



41....                                                                         ارتباط با ارزش سودویحسابرستیفیرابطه ک
مذکور بنديرتبهبر نتایج کار تواندمیکند، نتایج حاصل از این تحقیق باکیفیت حسابرسی استفاده می

شد.گذار باصحه
پردازد. بخش سوم به طرح تحقیق و بخش مرور ادبیات و مبانی نظري موضوع میبخش دوم این مقاله به

ها اختصاص داده شده است.گیري و پیشنهادچهارم به تحلیل نتایج تجربی و بخش پنجم نیز به نتیجه
مرور پیشینه و مبانی نظري تحقیق

حسابرسی، ارتباط با ارزش سود و ارزش دفتري سرمایه ادبیات موضوع، شامل مطالعات مرتبط باکیفیت 
باشد.و ارتباط بین کیفیت حسابرسی و اطالعات حسابداري می

در دارد که کیفیت حسابرسی به طور مستقیم با اندازه موسسه حسابرسی) بیان می1981آنجلو (دي 
باشند. ت باالتري نیز میارتباط است، زیرا حسابرسانی که مشتریان بیشتري دارند، داراي ریسک شکس

ها شود، مشتریان بیشتري را از دار شدن شهرت آنزیرا در صورت بروز شرایطی که منجر به خدشه
عنوان شاخص کیفیت حسابرسی دهند. به همین منظور بسیاري از تحقیقات از معیار اندازه، بهدست می

شود تا موجب می2شهرت و نام تجاري) نشان دادند که1986(1. هیلی و الیس]16[انداستفاده نموده
کنندگان ها بتوانند به کیفیت خاصی در قراردادهاي حسابرسی خود دست یابند و استفادهمشتري

3. همچنین پالمروس]22[اطالعات نیز نهایتاً بتوانند از اطالعات مربوط با هزینه کمتر بهره ببرند

هاي دارند، انگیزهباالتري از اطمینان را ابراز می) به این نتیجه رسید که حسابرسانی که درجه 1988(
ها ضرب بزند را دارند. تواند به شهرت آنتري براي کاهش احتمال شکست در حسابرسی که میقوي

دهنده سطح تواند نشاندارد که تعداد کمتر دعاوي حقوقی نسبت به یک حسابرس میبنابراین بیان می
ابرسی باالتر نیز باشد. ازآنجاکه قضاوت حسابرسی تحت تأثیر دانش، اطمینان باالتر و البته کیفیت حس
هاي حسابرسی مختلف، در انجام سطوح گیرد، حسابرسان با کیفیتتوانایی، محیط و انگیزه قرار می

هاي مالی حسابرسی شده با صورتگیرند که بههاي متفاوتی را به کار میمختلف حسابرسی، قضاوت
. بنابراین، فرض بر این است که مؤسسات بزرگ حسابرسی، به ]29[انجامدمیدرجات کیفیت متفاوت 

هاي باالتر، کیفیت حسابرسی باالتري را سبب داشتن شهرت، ریسک باالي شکست و دارابودن انگیزه
دهند.ارائه می
اند. هبسیاري ارتباط بین اقالم حسابداري و ارزش شرکت را موردبررسی قرار دادقاتیتحق1990از سال 

) مرور ارزشمندي در این خصوص دارند که در آن ادبیات ارتباط با ارزش را به 2001(4هولتاسن و واتس
: این تحقیقات به مقایسه 5همبستگی نسبیقاتی) تحقاند از: الفکنند که عبارتسه دسته تقسیم می

: این 6بستگی افزایشیهمقاتی) تحقپردازند. بشده حسابداري میارزش بازار سهام و اقالم خالصه
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38، شماره1397تابستان، یو حسابرسيحسابدارتحقیقات.42
توانند به توضیح بازده سهام یا پردازند که آیا اقالم حسابداري میتحقیقات به تحلیل این موضوع می

: این تحقیقات به بررسی این 1ارزش سهام کمک کنند یا خیر. ج) تحقیقات محتواي اطالعاتی نهایی
در دسترس سهامداران قرار دارد یا خیر؟ پردازند که آیا اقالم حسابداري در مجموعه اطالعاتموضوع می

معموالً براي تعیین اینکه آیا اطالعات حسابداري منتشر شده بر قیمت سهام اثر دارد از تحقیقات 
شود. در این تحقیقات معناداري پاسخ قیمت سهام به انتشار اطالعات شواهدي از رویدادي استفاده می

دهد.ارتباط با ارزش بدست می
شده حسابداري مثل سود یا ارزش دفتري، به طور دهنده آن است که اقالم خالصهه نشانشواهد اولی

اند . برخی تحقیقات نیز دریافته]19[معناداري با قیمت سهام و یا تغییرات قیمت سهام همبسته هستند 
ی است این در حال]13و 33،27[یافته استمرور زمان کاهشکه ارتباط با ارزش سود و ارزش دفتري به
دهند که ارتباط با ارزش سود و ) نشان می1997همکاران (که سایرین چنین نظري ندارند. کالینز و 

اند که ارتباط ) نیز دریافته1999(پریشیافته است. فرانسیس و سال گذشته افزایش40ارزش دفتري در 
یافته است.ه افزایشبا ارزش سود کاهش پیداکرده است. در حالی که ارتباط با ارزش دفتري سرمای

همکاران اگرچه بسیاري از تحقیقات منکر اثر اندازه بر ارزش بازار و ارقام حسابداري هستند، براون و 
وسیله ضریب گیري شده بهسطح ارتباط با ارزش اندازه2اثر اندازه به بیش نماییکهمعتقدند) 1999(

رل عامل اندازه در نمونه خود، کاهش ارتباط ها پس از کنتشود. آن) در رگرسیون منجر میR2(نییتع
) بین محتواي اطالعاتی و ارتباط با 2001(سیالبا ارزش سود و ارزش دفتري را گزارش نمودند. لو و 

) سود تقسیمی را به قیمت سهام 1995اولون (ها بر اساس نتایج عالوه، آنشوند. بهارزش تمایز قائل می
سیالاستاندارد ارتباط با ارزش را بدست آورند. بعد از این تعدیالت، لو و افزایند تا بتوانند معادله می

سال کاهش یافته 28) دریافتند که ارتباط با ارزش سود، ارزش دفتري و سود تقسیمی در طی 2001(
]30[است.

داف ) دریافتند که ارتباط با ارزش سود هم براي اهداف ارزشیابی و هم براي اه2009همکاران (بانکر و 
سود هر سهم) بیش از سود () دریافتند که 2010همکاران (. بارتون و ]9[ارزیابی عملکرد مربوط است

) شواهدي در 2011موهانرام (. همچنین باالچاندران و ]11[رقم سود خالص ارتباط با ارزش دارد
ست گردد، دکاري به کاهش ارتباط با ارزش منجر میخصوص اینکه استفاده بیشتر از محافظه

.]7[نیافتند
هاي معناداري بین کیفیت حسابرسی و عناصر مربوط بودن و قابلیت اتکا، تحقیقات پیشین، ارتباط

حال شاید تاکنون تحقیقی به طور همزمان اند. بااینکیفیت سود و یا کیفیت افشاي اطالعات یافته
شود که است. گفته میهاي اطالعات مورد سوال قرار ندادهارتباط کیفیت حسابرسی را با ویژگی

3شرکت بزرگ حسابرسی در دنیا4تر و مشهورتر مانند هاي بزرگحسابرسی اطالعات توسط شرکت

1 Marginal information content stadies
2 Overstatement
3 Big4



43....                                                                         ارتباط با ارزش سودویحسابرستیفیرابطه ک
ها را بینی توسط آنتواند کیفیت باالتري را براي اطالعات مالی به همراه داشته باشد و قابلیت پیشمی

شرکت بزرگ حسابرسی، دقت بیشتر 5) نشان دادند که2008همکاران (و 1افزایش دهد. براي مثال بن
) بیان 2005(شنانیکر. ]6[کنندبینی سود توسط تحلیلگران ایجاد میو پراکندگی کمتري در پیش

موقع تري از زیانهاي آتی را در تر و مشهورتر انعکاس بههاي بزرگکنند که حسابرسی توسط شرکتمی
.]25[دهداختیار مشتریان قرار می

اتکاتر نیز منجر گردد. درواقع تواند به اطالعات قابلتر، میهاي بزرگتوسط شرکتهمچنین حسابرسی 
تواند این اطمینان را گردد و میهاي مالی منجر میکیفیت باالتر حسابرسی به اطمینان بیشتر صورت

براي مشتریان به همراه آورد که اطالعات مالی شرکت به سمت منافع مدیریت، سویه دار نشده است. 
ها درزمانی ) دریافتند که خطا و سویه در سود خالص و خالص دارایی1994(نیمارتبراي مثال کینی و 

. فرانسیس و ]24[هاي بزرگ حسابرسی است، بسیار کم و محدود استکه حسابرس یکی از شرکت
ي هایی که داراي اقالم تعهدي بیشتري هستند، تمایل بیشتر) بیان کردند که شرکت1999همکاران (

سازمانی ارسال هاي معتبري را به افراد برونتر دارند تا بتوانند سیگنالبه استخدام حسابرسان باکیفیت
تواند موجب ایجاد محدودیت براي ها بیان کردند که کیفیت باالي حسابرسی مینمایند. همچنین آن

.]20[طلبانه در خصوص اقالم تعهدي گرددرفتارهاي فرصت
این یقات متعددي پیرامون کیفیت حسابداري صورت گرفته است. برخی ازدر کشور ما نیز تحق

تحقیقات به عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی و برخی دیگر به اثرات کیفیت حسابرسی بر سایر متغیر ها 
) اشاره کرد که بررسی عوامل موثر 1383(ییآقاپرداخته اند. از جمله آنها می توان به کار مجتهد زاده و 

فیت حسابرسی پرداخته اند. در این تحقیق که به صورت پرسشنامه اي صورت پذیرفته است، بر بر کی
عامل به عنوان عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی تاکید بیشتري شده است که از جمله آنها سابقه 24

ل دهد که عامکاري، آموزش و شهرت و پاسخ گویی را می توان نام برد. این تحقیق همچنین نشان می
باالترین سطح کنندگاناستفادهاز دید حسابرسان و عامل آموزش حین خدمت از دید گوییپاسخ

.]3[باشندمیاهمیت را دارا 
توسط نمازي و همکاران انجام شد، دوره تصدي حسابرس و شهرت و 1390تحقیق دیگري که در سال 

ه شده اند. در این تحقیق که ارتباط اندازه موسسه از جمله عوامل موثر برکیفیت حسابرسی در نظر گرفت
کیفیت حسابرسی با مدیریت سود بررسی شده است، نتایج بیانگر آن است که در موسسات بزرگتر 

. کار آنها به دنبال کار حساس یگانه و همکاران در سال ]4[پذیردمدیریت سود بیشتري صورت می
. این در ]2[است، نتایج همراستایی داردکه بیانگر رابطه معکوس بین اندازه و کیفیت حسابرسی1389

) در بررسی اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی وجود 1392همکاران (حالی است که هشی و 
رابطه معنادار بین این دو متغیر را نشان دادند. این نتایج همچنین با نتایج تحقیق آذین فر نیز 

امل متعددي از جمله تخصص موسسه حسابرسی، . مشابه آنچه پیشتر گفته شد عو]5[هماهنگی دارد

1 Behn
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دوره تصدي حسابرس در کنار اندازه موسسه مورد آزمون قرار گرفته اند که گاها به سبب نمونه با بازه 

.]1[هاي زمانی مختلف نتایج متفاوتی را به همراه داشته اند
ابرسی و کیفیت ارقام بر اساس آنچه در باال گفته شد، برخی تحقیقات، رابطه مثبتی بین کیفیت حس

کنندگاناند. اگرچه کیفیت حسابرسی براي استفادهیافته)حسابداري (مثل مربوط بودن و قابلیت اتکا
تواند به تصمیمات بهتر کنندگان میفهم براي استفادهسودمندي بیشتري دارد. براي مثال، اطالعات قابل

هاي کیفی که توسط بایست تمامی ویژگیاشند، میفهم ببراي آنکه اطالعات قابلها منجر شود.براي آن
شده را دارا باشند. بنابراین، بر اساس ادبیات گذشته، با چارچوب نظري گزارش گري مالی در نظر گرفته

در نظر گرفتن نقش مثبت کیفیت حسابرسی در کیفیت گزارش گري مالی، این تحقیق در نظر دارد تا 
تر حسابرسی هاي باکیفیتهایی که توسط شرکتسرمایه شرکتارتباط با ارزش سود و ارزش دفتري 

رود اعالم سود و ارزش ها مورد مقایسه قرار دهد. به این معنا که انتظار میاند را با سایر شرکتشده
ها، تغییرات بیشتري در هایی که کیفیت حسابرسی باالتري دارند نسبت به سایر شرکتدفتري شرکت

شود که رابطه مثبتی بین کیفیت حسابرسی و ارتباط با ارزش بینی میو پیشارزش سهام، ایجاد کند 
اقالم حسابداري یافت شود. در بخش بعد طرح تحقیق تشریح خواهد شد.

روش تحقیق
مدل تجربی

. بر اساس ]31[تواند بر اساس معادله سود و ارزش دفتري سرمایه بیان شودارزش سرمایه شرکت، می
، براي خنثی کردن اثر اندازه، تمامی متغیرها بر 1)، در خصوص اثر اندازه1999ران (همکاتحقیق براون و 

سیال. همچنین بر اساس تحقیق لو و ]Pt-1(]12شوند (قیمت سهام در ابتداي دوره تقسیم می
. بر این اساس با پیروي از ]30[شود) اثر سود تقسیمی بر متغیر وابسته نیز در نظر گرفته می2001(

) 2001(سیال)، و لو و 1999همکاران ()، براون و 1999(پریش)، فرانسیس و 1997همکاران (ز و کالین
شود. همچنین به از مدل استاندارد ارتباط با ارزش که شامل سود و ارزش دفتري است، استفاده می

ام نیز )، در این مقاله، اثر سود تقسیمی بر قیمت سه1995اولسون () و 2001(سیالپیروي از لو و 
ترین برآورد کننده از مدنظر قرار خواهد گرفت. پس با فرض اینکه قیمت سهام بهترین و در دسترس

منظور تحلیل رابطه بین ارزش شرکت است، مدل زیر، مدل استاندارد ارتباط با ارزش خواهد بود که به
) به شرح زیر 4ه شماره معادلمدل (گیرد. این سود و ارزش دفتري و ارزش شرکت مورد استفاده قرار می

خواهد بود:

1 Scale effect

)۱معادله مشاره (

)۲مشاره (معادله 
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که در آن:
Rt عبارت است از، شاخص بازده قیمتی سهام در دورهt ،Et برابر است با سود هر سهم در دورهt ،BVt

دوره نیز برابر است با سود نقدي در Dtو tدوره برابر است با ارزش دفتري سرمایه به ازاي هر سهم در
t.

قیمت سهام یا ") رگرسیون R2(نییتعبرخی تحقیقات همبستگی نسبی ارتباط با ارزش، از ضریب 
کنند. براي براي ارزیابی ارتباط با ارزش دو متغیر استفاده می"سود و ارزش دفتري سرمایه"و"بازده

)، براون و 1998همکاران ()، بارث و 1997همکاران (الینز و )، ک1994همکاران (مثال هریس و 
) و لو 1999همکاران (و 1والیهال)،1999(نزهمکارانیکال)،1999(پریش)، فرانسیس و 1999همکاران (

دهنده این است که ارقام حسابداري ارتباط با ارزش بیشتري تعیین باالتر نشانبیضر).2001(سیالو 
همبستگی نسبی ارتباط با ارزش) استفاده (قاتیتحقین، در این تحقیق نیز از این خط . بنابرا]23[دارند 

شوند و یا خیر، به دو هاي باکیفیت باال حسابرسی میشود و مشاهدات بر اساس اینکه توسط شرکتمی
گردد.گروه تقسیم می

باکیفیت دارند و سایر هایی که حسابرسیدو گروه نمونه (شامل شرکتR2منظور مقایسه عالوه، بهبه
ها) از دو روش آزمون استفاده شده است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. اول، بر اساس کار شرکت

کنیم ) رگرسیون می1و 0) هر دو نمونه را توسط یک مدل همراه با متغیر دامی (1999(نیزاروولو و 
ها صفر در نظر ) و براي سایر شرکت1عدد (هاي باکیفیت حسابرسی باالکه متغیر دامی را براي شرکت

توسط کیفیت حسابرسی R2دهنده توانایی تغییر گیریم. در اینجا معناداري ضریب رگرسیون نشانمی
براي گروهی که R2شود که آیا میانگین استیودنت انجام شده و بررسی میtاست. دوم، سپس آزمون 

استیودنت tتر است و یا خیر؟ معناداري آزمون شوند بزرگهاي بزرگ حسابرسی میتوسط شرکت
تر هاي باکیفیتهایی که توسط شرکتدهنده آن است که سود و ارزش دفتري سرمایه شرکتنشان

ها دارند.شوند، ارتباط با ارزش بیشتري نسبت به سایر شرکتحسابرسی می
آوري داده و نمونه آماريجمع

هاي شده از شرکتهاي برگرفتهتحقیق حاضر اطالعات و دادههاي استفاده شده درمنبع اصلی داده
هاي باشد. دادهمی1392یال1391هاي بین سالشده در بورس اوراق و بهادار تهرانپذیرفته

هاي مالی و اطالعات مربوط به ارزش سهام در بازار اوراق بهادار به شده شامل اطالعات صورتآوريجمع
شده است. دلیل اصلی انتخاب داده آورد نوین استخراجافزار رهمالی و نرمهايطور مستقیم از صورت

براي دو سال این است که رتبه بندي سازمان بورس و اوراق بهادار از حسابرسان معتمد سازمان تنها 

1 Dhaliwal

)۳(مشارهمعادله 

)۴مشاره (معادله 
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هاي زیر از اعالم شده است. همچنین انتخاب مدل تحقیق با اعمال فیلتر1392و 1391براي دو سال 

شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام پذیرفته است:هاي پذیرفتهمی شرکتبین تما
گذاري) نباشد.هاي سرمایهها و شرکتبانک(یمالگري هاي واسطهجز شرکت
باشند.حضورداشتهدر بورس1392تا 1382از سال
باشد.ندادهمالیتغییر سال1391تا 1383هايسالبینشرکت
شود.اسفند ختمپایانها بهآنمالیسال
باشد.در دسترسموردنیاز شرکتاطالعات
.ارزش دفتري سرمایه مثبت داشته باشد
سود مثبت داشته باشد.).نباشد (هاي مذکور زیان ده شرکت در سال

ونها به دو نمونه منظور انجام آزمشرکت انتخاب گردید که به192بر اساس فیلتر هاي تعیین شده تعداد 
شرکت، شامل شرکتهایی که توسط مؤسسات رتبه الف حسابرسی 110تقسیم می شوند. نمونه اول با 

شرکت، شامل شرکتهایی که توسط سایر مؤسسات معتمد بورس حسابرسی 82می شوند و نمونه دوم با 
می شوند.

تعریف عملیاتی متغیرها
Ptدوره عنوان قیمت سهام در بهtصورت قیمت پایانی در هر دوره تعریف شود که بهنظر گرفته میدر
گردد.می
Etبایست بر اساس سود تقسیمی و باشد که میگرفته به هر سهم مییا همان سود هر سهم سود تعلق

تجزیه سهام (افزایش سرمایه) تعدیل شود.
BVt در دورهt باشد که از به ازاي هر سهم میدرواقع ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در پایان دوره

گردد.طریق تقسیم کل ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام بر تعداد سهام محاسبه می
Dt برابر است با سود نقدي در دورهt.

شده و همگی به ازاي هر وسیله قیمت پایانی سهام در پایان دوره قبل تعدیل*تمامی اقالم حسابداري به
اند.شدهسهم محاسبه

پژوهشنتایج
آمار توصیفی

سود هر سهم، ارزش دفتري وسود آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش شامل شاخص بازده قیمتی،
:هاي مورد استفاده در جدول زیر نمایش داده شده استباشد که به تفکیک نمونهتقسیمی می
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RI EPS BV DPS شرح
 1.71  0.10  0.53  0.16 میانگین 
 1.26  0.18  0.58  0.13 میانه
 9.06  1.34  3.73  0.93 بیشینه
 0.21 0.00 0.02  0.00 کمینه
 1.07  0.61  1.16  0.17 انحراف استاندارد

آمار توصیفی مربوط به نمونه شماره    1

RI EPS BV DPS شرح
 1.83  0.18  0.60  0.13 میانگین 
 1.43  0.18  0.63  0.08 میانه
 8.27  0.88  3.65  0.76 بیشینه
 0.27 0.00 0.07  0.0 کمینه
 1.04  0.27  1.11  0.14 انحراف استاندارد

آمار توصیفی مربوط به نمونه شماره   2

سیله قیمت پایانی سهام در پایان دوره ودر خصوص آمار توصیفی گفتنی است که تمامی متغیر ها به
اند. همچنین با توجه به حذف شرکتهاي زیانده و شدهشده و همگی به ازاي هر سهم محاسبه قبل تعدیل

گردد که کمینه این متغیر ها حدود یا خود صفر است.داراي ارزش دفتري منفی مالحضه می
آزمونهاي آماري

کنیم. ابتدا با استفاده از ها را آزمون میهریک از مدل1افزاراقتصاد سنجیرمندر این تحقیق با استفاده از
نتایج .4مورد استفاده قرار گیرند و یا ترکیبی3ها به صورت تلفیقیکنیم که دادهمشخص می2آزمون چاو

رند یا ها اثرات ثابت داها به صورت تلفیقی هستند. سپس باید مشخص شود که دادهبیانگر استفاده داده

1 EVIEWS
2 Redundant Fixed Effect-Likelihood Ratio
3 panel
4 pool
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شود. که درنهایت براي تمامی داده ها نتیجه حاصل استفاده می1متغیر. بدین منظور از آزمون هاثمن

اثرات تصادفی را نشان می دهد.استفاده از
) در این کار از مدل شماره 2001(سیال) و لو و 1999همکاران ()، براون و 1999(پریشبر اساس کار 

) بیان کردند که براي بررسی 2001واتس (ده شده است. هولتاسن و که پیش تر ارایه شد، استفا4
) استفاده نمود. بر این اساس در این پژوهش نیز R2توان از ضریب تعیین رگرسیون (ارتباط با ارزش می

رتبه الف) و سایر باال (تعیین رگرسیونهاي حاصل از نمونه شرکتها با کیفیت حسابرسی به مقایسه ضریب
نتایج حاصل خته شده است. به این منظور دو رگرسیون براي دو نمونه صورت می پذیرد که شرکتها پردا

به شرح زیر است:
) شامل شرکتهایی است که توسط حسابرسان با رتبه الف حسابرسی می شوند. جدول 1نمونه شماره (

زیر نشان دهنده نتایج آزمون می باشد:

معناداري استیودنت t آماره ضریب متغیر
0.000 7.723 0.872 C

0.007 2.720 0.462 EPS

0.001 3.490 0.286 BV

0.000 9.102 4.336 DPS

2.243 Durbin Watson- 0.317 R squared-

0 Prob F statistic( - ) 0.307 AdjustedR squared-

نتایج آزمون مدل با استفاده از نمونه شماره 1

شوند. جدول وسط حسابرسان با رتبه الف حسابرسی نمی) شامل شرکتهایی است که ت2نمونه شماره (
زیر نشان دهنده نتایج آزمون می باشد:

1 Hausman
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معناداري استیودنت t آماره ضریب متغیر
0.000 11.377 1.438 C

0.017 2.420 1.344 EPS

0.093 1.690 0.202 BV

0.008 2.672 2.051 DPS

2.567 Durbin Watson- 0.161 R squared-

0.000 Prob F statistic( - ) 0.145 AdjustedR squared-

نتایج آزمون مدل با استفاده از نمونه شماره2

تفسیر نتایج
نشان دهنده معناداري کلی مدل رگرسیون Fدهد، آماره همانطور که نتایج آزمونهاي آماري نشان می

توان ادعا کرد که زش شده میمدل براR2باشد. با توجه به درصد می95برازش شده در سطح اطمینان 
درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح 16درصد و نمونه دوم 31متغیر هاي مستقل در نمونه اول 

می دهند.
همچنین نتایج گویاي آن است که متغیر هاي سود هرسهم، سود تقسیمی و ارزش دفتري با قیمت هر 

سهم رابطه مثبت و معناداري دارا می باشند.
قابل توجه که در این پژوهش مد نظر است این است که با وارد کردن داده هاي مربوط به نکته

)، ضریب تعیین رگرسیون باالتر 1نمونه شماره برخوردارند (شرکتهایی که از کیفیت حسابرسی باالتري 
ن دیگر ) وارد مدل می شود. به بیا2نمونه شماره شرکتها (از حالتی است که داده هاي مربوط به سایر 

16و 31(نییتعرگرسیون اول ارتباط با ارزش بیشتري را نشان می دهد. اگر چه مقایسه ضرایب 
درصد) بیانگر این موضوع است که اطالعات مربوط به شرکتهایی که توسط مؤسسات رتبه الف 

ها، از R2حسابرسی می شوند، ارتباط با ارزش باالتري دارند، براي بررسی آماري معناداري تفاوت بین 
ونگ استفاده می شود. این آزمون بررسی می کند که آیا از لحاظ آماري ضریب تعیین نمونه zآزمون 

حسابرسی شده با موسسات رتبه الف بیش از سایر شرکتها می باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر این آزمون 
هد. نتایج این آزمون با برآورد ها، معناداري تفاوت آنها را مورد بررسی قرار می دR2با فرض صفر برابري 

probمنجر به رد فرض صفر مبنی بر برابري 048/0با برابرR2 ها می باشد. در نتیجه تفاوتR2 ها
معنادار می باشد. نهایتاً این طور برداشت می شود که ضرایب تعیین دو نمونه تفاوت معناداري از 

رسان رتبه الف حسابرسی شده اند، باالتر می یکدیگر دارند و ضریب تعیین نمونه اي که توسط حساب
باشد.
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هایی چون سود و ارزش دفتري نهایتاً می توان گفت که کیفیت حسابرسی با ارتباط با ارزش متغیر

) که به مقایسه ارتباط با ارزش گزارشات 2013(1رابطه مستقیم دارد. این نتایج با نتایج تحقیق لی و لی
.]26[و سایر شرکتها پرداخته اند، مطابقت دارد 2چهار موسسه بزرگ حسابرسی
نتیجه گیري و پیشنهادات

تحقیقات گذشته رابطه مثبتی را بین کیفیت حسابرسی و کیفیت اطالعات مالی نشان داده اند. تحقیق 
حاضر به بیان ارتباط با ارزش ارقام حسابداري ارایه شده مثل سود و ارزش دفتري پرداخت. این تحقیق 

عنوان پراکسی کیفیت حسابرسی در نظر می ري یا برند (شهرت به عنوان موسسه رتبه الف) را بهنام تجا
گیرد و به مقایسه اثر اطالعات شرکتهایی که با مؤسسات با کیفیت تر حسابرسی می شوند و سایر 

پردازد.شرکتها می
توسط شرکتهاي با شواهد بدست آمده گویاي آن است که سود و ارزش دفتري سرمایه شرکتهایی که

اند، بیشتر از سایر شرکتها توانایی توضیح تغییرات قیمت سهام را در بازار کیفیت تر حسابرسی شده
توان نتیجه گرفت که بین کیفیت حسابرسی و ارزش دفتري سرمایه و سود رابطه دارد. در نتیجه می

مثبت وجود دارد.
یفیت حسابرسی و ارتباط با ارزش ارقام حسابداري، این نتایج همچنین علیرغم نشان دادن رابطه بین ک

بندي هاي انجام گرفته سازمان بورس و تواند مهر تاییدي بر ارزیابی هاي انجام شده در خصوص رتبهمی
اوراق بهادار باشد. نهایتا این طور برداشت می شود که از آنجا که ارتباط با ارزش شرکتهاي حسابرسی 

با ارزش بیشتري دارند و بهتر می توانند به توضیح بازده بپردازند، گزارش هاي شده با کیفیت باال ارتباط
کند. بر این اساس مالی آنها نیز بیش از سایر گزارشات به پیش بینی آینده و تصمیم گیري کمک می

تواند بررسی کیفیت حسابرسی و قابلیت پیش بینی قیمت یکی از نقاط کلیدي براي تحقیقات آتی می
توان در تحقیقات آتی متغیر هاي منظور قوت بخشیدن به نتایج تحقیق، میاشد. همچنین بهسهام ب

شود.میR2دیگري نظیر فرصتهاي رشد و ریسک را نیز وارد مدل کرد. این کار موجب بهبود 
و د صورت گروه الف، ب، ج4بندي مؤسسات حسابرسی معتمد بورس در ضمناً با توجه به اینکه رتبه

منظور تعیین کیفیت باالي حسابرسی، مؤسسات رتبه الف در یک نمونه و رد و در این تحقیق بهپذیمی
ها تواند به تفکیک هر یک از گروهاند، تحقیقات بعدي میسایر مؤسسات در گروه دیگر دسته بندي شده

یش قدرت رابطه هاي کنترل استفاده کنند. این کار موجب افزاعنوان گروهپرداخته و از هر زوج گروه به
گردد.برازش شده می

1 Hsien-Li Lee and Hua Lee
2 Big4
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The purpose of this study is to investigate the relationship between the audit quality
and the value relevance of accounting items such as profit and book value of  equity.
To this end, the association with the value relevance of the earnings and the book
value of the equity of the companies audited by trusted auditors (ranked A in the
ranking of the Tehran Stock Exchange) and other companies is compared. In this
regard, two separate samples are used. The first sample includes 110 companies that
audited by auditors rated A , and the second sample includes 82 companies audited
by other trusted institutions. The results indicate that the announcement of earnings
and book value of capital in the case of companies that are audited by trusted auditor
will create more fluctuations in their returns than other companies. As a result,
information about earnings and the book value for companies with higher audit
quality is more valuable than other companies. The results of this study show that
auditing by auditors ranked A increases the value relevance of companies.
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