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چكیده
در پژوهش حاضر ،رابطة بین کیفیت حسابرسی و بازده سهام رشدی و ارزشی به صورت تجربی و با رویکرد
الگوی رگرسیونی لجستیک مورد بررسی قرار گرفت .کیفیت حسابرسی با استفاده از دو معیار نوع اظهارنظر
حسابرس و اندازة مؤسسة حسابرسی مورد سنجش قرار می گیرد و تفکیک سهام به رشدی و ارزشی با استفاده از
الگوی هاگن انجام شد .همچنین ،اندازة شرکت ،نسبت اهرمی و نسبت سودآوری به عنوان متغیرهای کنترلی،
وارد الگوی پژوهش شدند .نمونة پژوهش ،مشتمل بر  08شرکت در بازة زمانی سالهای  6801الی  6831است.
نتایج به دست آمده حاکی از آن است که کیفیت حسابرسی با شامل بازده سهام رشدی و ارزشی براساس قیمت
به درآمد هر سهم ،بازده دارایی ،قیمت به ارزش دفتری سهم و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری داشته
است.
واژههای كلیدی :کیفت حسابرسی ،سهام رشدی ،سهام ارزشی ،الگوی هاگن.
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 -1مقدمه
سهامداران و سرمایه گذاران همواره در پی اطالعات هستند که آنان را در انتخاب بهترین سرمایهگذاری و
مناسبترین پورتفوی ،یاری کند .یکی از مباحث مهمی که تصمیمهای سرمایهگذاران را تحت تاثیر قرار میدهد،
کیفیت اطالعات حسابداری است (احمدی و جمالی .)6839 ،پژوهشگران مالی ،همواره به دنبال متغیرهایی
هستند که بتوانند از طریق آنها ،بازده سهام را برای دورههای آتی با درصد اطمینان بیشتری نسبت به متغیرها و
مدلهای قبلی پیشبینی کنند (هندریکسن و بردا  .)6336 ،6روش انتخاب سهام مناسب برای سرمایهگذاری از
اهمیت ویژه ای برخوردار است .در این زمینه دو استراتژی مختلف گزینش وجود دارد ،که عبارتند از سرمایه -
گذاری ارزشی و سرمایه گذاری رشدی (اسالمیبیدگلی ،فالحپور و سبزواری.)6836 ،
از طرف دیگر چالش های ناشی از مسئله نمایندگی و تضاد منافع بین گروههای ذینفع ،سرمایهگذاران،
اعتباردهندگان و مدیران باعث تقاضا برای کنترل میشود .اطالعات صورتهای مالی یک شرکت ممکن است
برای کاهش هزینههای نمایندگی مورد استفاده قرار گیرد (جنسن و مک لینگ  .)6391 ،9در این راستا ،برای
حمایت بیشتر از استفاده کنندگان بیرون سازمانی و اطمینان از کیفیت باالی اطالعات منتشر شده توسط شرکت،
حسابرسان مستقل که توسط مجامع عمومی صاحبان سهام انتخاب میشوند با رسیدگی به اسناد ،مدارک و
شواهد پشتوانه صورتهای مالی ،تقلب و سوء جریانهای احتمالی دارای تأثیر مستقیم بر صورتهای مالی را
کشف و نسبت به صورتهای مالی تهیه شده توسط مدیران شرکتها ،اظهار نظر حرفهای ارائه میکنند.
حسابرسی از طریق اعتباردهی به صورتهای مالی موجب میشود تا قابل اتکا بودن اطالعات گزارش شده
افزایش یافته و همچنین عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و سهامداران را به وسیله اعطای اعتبار به صورتهای
مالی کاهش می دهد و یک شیوه نظارتی مناسبی است که به وسیله شرکتها برای کاهش هزینههای نمایندگی
بکار میرود (ابدو همکاران  .)9868 ،8درواقع حسابرسی ،موجب کاهش عدم تقارن اطالعاتی میان مدیریت و
استفادهکنندگان میشود ،تا از این طریق استفادهکنندگان از گزارشهای مالی ،توانایی ارزیابی و پیشبینی
عملکرد مالی شرکت را داشته باشند (احمدی و جمالی )6839 ،همچنین واکنش بازار نسبت به گزارشهای مالی
صاحبکارانی که ح سابرس آنان شهرت بیشتری داشته باشد ،مثبت است (هودج ،هوبکینس و پیتی )9888 ،0
بنابراین انتظار میرود که کیفیت حسابرسی با بازده سهام رابطه داشته باشد که تحقیقات قبلی از جمله (احمدی
و جمالی6839 ،؛ تقیزاده،فدائی و پهلوان6830 ،؛ وکیلیان آغوئی ،عباسزاده و صالحی  )6831 ،این رابطه را
تایید میکند اما در هیچ کدام از تحقیق های قبلی بازده سهام را به دو دسته رشدی و ارزشی تقسیم نکردهاند،
بنابراین پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و بازده سهام رشدی و ارزشی براساس مدل
شش عاملی هاگن  1میباشد .برای اندازه گیری بازده سهام رشدی و ارزشی از شش معیار استفاده شده است و
کیفیت حسابرسی هم با استفاده از دو معیار نوع اظهار نظر حسابرس و اندازه حسابرس اندازهگیری شده است که
اظهار نظر حسابرس خود دو نوع اظهارنظر تعدیل شده و تعدیل نشده تقسیم شده است ،به طوری که اظهارنظر
تعدیل نشده شامل اظهارنظر مقبول می باشد و اظهار نظر تعدیل شده ،اظهار نظر مشروط ،مردود و عدم اظهار
نظر را شامل می شود .بنابراین در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا بین کیفیت حسابرسی
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باال (پایین) و بازده سهام رشدی (ارزشی) ارتباط معناداری وجود دارد؟ یا به بیانی دیگر ،آیا بین اظهارنظر
حسابرس تعدیل نشده (تعدیل شده) و بازده سهام رشدی (ارزشی) رابطه مثبت (منفی) و معنی داری وجود دارد
یا نه؟ آیا بین موسسه حسابرسی بزرگ (کوچک) و بازده سهام رشدی (ارزشی) رابطه مثبت (منفی) و معنیداری
وجود دارد؟
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
 -1-2سهام رشدی
سهام رشدی سهامی است که قیمت آن نسبت به جریانهای نقدی ،سود ،سود تقسیمی و ارزش دفتری آنها،
باالتر از میانگین بازار است .سهام رشدی متعلق به شرکتهایی است که هنوز به مرحلة بلوغ نرسیدهاند و تا حد
امکان از توزیع سود خودداری میکنند .این شرکتها عموماً دارای فرصتهای سرمایهگذاری مناسب هستند
(فاما و فرنچ  .) 9889 ،1دلیل اصلی سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در سهام رشدی ،سرمایهگذاری در رشد
آیندة سودهای شرکت است .سرمایهگذاران رشدی ،به دنبال سرمایهگذاری در سهام شرکتهایی هستند که طی
دورههای زمانی گذشته ،رشدی سریعتر از حد متوسط داشتهاند و بنابراین قابلیت رشد باالیی دارند.
سرمایهگذاری رشدی ،بهطور عمده بازده سرمایهگذاری خود را از محل افزایش در قیمتهای سهام به دست
میآورند (بناییزاده و کردلویی.)6839 ،
 -2-2سهام ارزشی
سهام ارزشی ،سهامی است که قیمت آن نسبت به جریانهای نقدی ،سود ،سود تقسیمی و ارزش دفتری آنها،
پایینتر از میانگین بازار است (فاما و فرنچ .)9888 ،سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در سهام ارزشی ،به ارزش
روز شرکت توجه میکنند ،بدون آنکه انتظار رشد چشمگیر و یا تغییر عمده در سودآوری شرکت داشته باشند.
سهام ارزشی متعلق به شرکتهایی است که ازنظر سودآوری وضعیتی مطلوب دارند ،اما بازار ،سهام آنها را
بهصورت موقت ،زیر ارزش ذاتی ارزشگذاری کرده است .بنابراین ،انتظار سرمایهگذاران این است که بازار این
اشتباه در قیمتگذاری را کشف کند و قیمت این سهام افزایش یابد.
فاما و فرنچ ( ،)6339بیان کردند ،سهام ارزشی دارای ضریب حساسیت ) (βو نسبت  D/Eپایین و نسبتهای
 B/P ،S/P ،CF/P ،D/Pباالست .که از بین این نسبتها ،نسبت  B/Pبهطور گستردهای بهعنوان شاخص ارزش
استفاده میشود.
یکی از روش های تشخیص سهام ارزشی از سهام رشدی مدل شش عاملی هاگن است .این مدل برای تفکیک
سهام رشدی از سهام ارزشی از  1عامل استفاده میکند( :هاگن.)9886 ،
 نرخ رشد داراییها
 نرخ رشد ارزش دفتری (نرخ رشد حقوق صاحبان سهام).
 نسبت قیمت به ارزش دفتری P/B
سال يازدهم /شماره چهلويکم /بهار 1041
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نسبت قیمت به فروش P/S



نسبت بازده داراییها ROA

 نسبت بازده ارزش دفتری (نسبت بازده حقوق صاحبان سهام) ( ROEاسالمیبیدگلی ،فالحپور و
سبزواری.)6836 ،
 -3-2گزارش حسابرس
ایلدر و همکاران  )9868( 9حسابرسی را «جمع آوری اطالعات و ارزیابی مدارک برای تعیین مطابقت با ضوابط
تعیین شده و گزارش اطالعات» تعریف کردهاند« .اطالعات» به موضوع مورد حسابرسی بر میگردد« ،ضوابط
تعریف شده» همان استانداردهای حسابداری است که صورتهای مالی شرکت بر اساس بر اساس آن تهیه
میشود .اینکه رویهها ،رهنمودها و استانداردهایی برای تهیه صورتهای مالی ارائه شده ،این نیست که فرآیند
تهیه صورت های مالی شرکت ثابت و بدون تغییر است بلکه مشخص شدن راهی برای انتخاب رویکردهای
حسابداری به صورت مشخص و معین میباشد .حسابرس برای ارزیابی صورتهای مالی ،بر اساس استانداردهای
حسابرسی به جمعآوری «مدارک» نیاز دارد .مدارک میتواند شامل «دادههای الکترونیکی و کتبی معامالت،
مکاتبات بیرون سازمانی ،مشاهدات کسب شده توسط حسابرس و اظهارات مشتریان» باشد (ایلدر و همکاران،
 ) 9868حسابرسی از ارکان فرآیند پاسخ گویی است ،زیرا پاسخ گویی مستلزم وجود اطالعات معتبر و قابل
اتکاست و قابلیت اتکای اطالعات ،مستلزم بررسی آنها به دست شخصی مستقل از تهیه کنندهی اطالعات است.
در فرایند پاسخگویی ،حسابرس از طریق تعیین اعتبار اطالعات ،ارزش افزوده ایجاد میکند .منشاء ارزش
حسابرسی صورتهای مالی را قضاوت حرفهای حسابرس و قضاوتهای جمعی تشکیل میدهد .به اعتقاد
کارشناسان ،پاسخ تعداد زیادی از موضوعات و ابهامات که زاییدهی ماهیت حسابرسی است ،تنها با اتکا به قضاوت
حرفهای مقدور است (رحیمیان و هدایتی.)6838 ،
 -4-2حسابرسی و بازده سهام
حسابرسی صورتهای مالی ،از مهمترین ابزارهای حصول اطمینان از شفافیت اطالعات مالی شرکتها به شمار
میرود و موجب افزایش قدرت پیشبینی کنندگی اطالعات حسابداری ،مانند نسبتهای مالی سود هر سهم می-
شود .بنابراین کیفیت این اطالعات با کیفیت حسابرسی افزایش مییابد و بازده آتی که به پشتوانه این اطالعات
به دست میآید ،به واقعیت نزدیکتر خواهد شد .مطالعات پیشین به این نکته اشاره کردهاند که کیفیت
حسابرسی ،میتوان پیامدهایی چون افزایش کارایی سرمایه گذاری ،قابلیت اتکای اقالم تعهدی و کیفیت سود را
داشته باشد (احمدی و جمالی .)6839 ،حسابرسی یک فرایند بررسی است که توان تولید اطالعات قضاوتی مفید
دارد و عموماً منجر به تولید اطالعات جدید اقتصادی نمیشود ،بلکه می توان ارزش اطالعات اقتصادی تهیه شده
بوسیله فرایند حسابداری را تأیید نمایند و با عدم تأیید خود باعث کاسته شدن ارزش اطالعات تهیه شده گردد.
در واقع برای سهامدار ان آگاه نتیجه ارزیابی شرکتها توسط حسابرسان دارای پیام ویژهای است .اگر تعداد اینگونه
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سهامداران از اکثریت قابل توجه برخوردار باشد انتظار این است که موارد مشروط ،مردود یا عدم اظهار نظر تأثیر
منفی بر روی بازده قیمت سهام بگذارد (قائد امینی و حسینی.)6839 ،
 -5-2پیشینة پژوهش
کیم ،چانگ و فیرس  )9888(0نشان دادهاند که تفاوت اثربخشی موسسههای حسابرسی بزرگ با موسسههای
حسابرسی کوچک ،از تضاد بین انگیزه مدیران شرکتها و حسابرسان در گزارشگری نشئت میگیرد .آنان
دریافتند که موسسه های حسابرسی بزرگ در پیشگیری از دستکاری سود ،نسبت به موسسههای کوچک
اثربخشی بیشتری دارند که خود موجب افزایش کیفیت اطالعات حسابداری میشود .از این رو توانایی پیشبینی
کنندگی اطالعات حسابداری برای بازده آتی افزایش مییابد.
جان و لویز  ) 9881(3رابطه کیفیت اطالعات حسابداری را با بازده آتی سهام بررسی کردند و نشان دادند
کیفیت اطالعات حسابداری با حجم زیاد اقالم تعهدی کاهش مییابد و موجب کاهش بازده سهام برای دورههای
گزارشگری مالی بعدی خواهد شد ،بنابراین کیفیت حسابرسی ،کیفیت گزارشگری مالی را افزایش میدهد و
اطمینان سرمایهگذاران را نسبت به صحت اطالعات آتی افزایش میدهد.
لی و رودن  ) 9889( 68نشان دادند حسابرسی با کیفیت باالتر ،رابطه مثبت و معناداری با دقت پیشبینی
باالتر سود دارد .بنابراین ،میتوان انتظار داشت که موسسههای حسابرسی بزرگ؛ شرکتها را به ارائهی پیش -
بینیهای دقیقتر سود ترغیب کنند .سرمایهگذاران با پیشبینی سودی که مدیریت ارائه میکند؛ اقدام به پیش -
بینی بازده می کنند؛ هر چه کیفیت حسابرسی افزایش یابد ،کیفیت اطالعات حسابداری افزایش مییابد ،بنابراین
پیشبینی که به پشتوانه این اطالعات در مورد بازده صورت میگیرد ،از خطای کمتری برخوردار است.
کوردیو و ماچادو  )9868( 66استراتژی سهام رشدی و ارزشی را مورد مطالعه قرار دادند .سهام رشدی و
ارزشی بر حسب دو معیار نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و نیز نسبت جریانهای نقدی از یکدیگر
تفکیک گردید .یافتهها حاکی از آن بود که بر حسب هر دو طبقهبندی ،سودآوری سهام رشدی بیشتر از سهام
ارزشی است.
ملکیان و همکاران ( ) 6838رابطه کیفیت حسابرسی و اختالف قیمت خرید و فروش سهام را مورد بررسی
قرار دادند .یافتههای پژوهش آنان نشان داد که بین موسسه های بزرگ حسابرسی و اختالف قیمت پیشنهادی
خرید و فروش سهام ،رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما بین تعداد سالهای متوالی حسابرسی و اختالف قیمت
پیشنهادی خرید و فروش سهام ،رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
سجادی و همکاران ( ) 6839در پژوهشی تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه سرمایهی سهام عادی را بررسی
کردند ،آنان بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادی را به عنو ان هزینه سرمایه سهام عادی درنظر گرفتند ،برای
اندازه گیری کیفیت حسابرسی از سه شاخص اندازه موسسه حسابرسی ،تخصص حسابرس در صنعت و تداوم
انتخاب حسابرس استفاده کردند ،نتایج حاصل از آزمون فرضیهها برای  698شرکت طی سالهای  6808تا 6803
نشان داد که اندازهی موسسه حسابرسی تاثیر معناداری بر هزینه سرمایهای سهام ندارد ،اما تخصص حسابرس در
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صنعت و تداوم انتخاب حسابرس دارای رابطه ی منفی با هزینه ی سرمایه ی سهام هستند .بنابراین ،میتوان
نتیجه گرفت کیفیت حسابرسی تاثیر معناداری بر هزینهی سرمایه ی سهام عادی دارد.
احمدی و جمالی ( ) 6839در پژوهشی به تاثیر کیفیت حسابرسی بر بازده آتی سهام شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند ،آنان اطالعات صد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
را برای دوره زمانی  6800تا  6838بررسی کردند نتایج پژوهش نشان داد که رابطه مثبت معناداری بین تخصص
حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی با بازده آتی سهام وجود دارد و رابطه منفی معناداری بین دوره تصدی
حسابرس و بازده آتی سهام وجود دارد.
الری و همکاران ( )6838در پژوهشی اثر کیفیت حسابرسی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران را بررسی کردند ،برای سنجش کیفیت حسابرسی از سه معیار اندازه حسابرس ،دوره تصدی
حسابرس و اظهار نظر حسابرسی کردند .نمونه آماری آنها شامل  99شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران طی دوره زمانی  6800تا  6838بود .یافته های پژوهش بر اساس تحلیل رگرسیون لجستیک ،نشان داد
که رابطه مثبت و معنی داری بین اندازه حسابرس با بازده سهام وجود داشته و بین اظهار نظر حسابرسی تعدیل
شده و بازده سهام رابطه منفی و معنیداری وجود دارد و بین دوره تصدی حسابرس و بازده سهام ارتباط مثبت و
معنی داری وجود داشته است.
نوروزی و همکاران ( )6838در پژوهشی اثر کیفیت حسابرسی و اندازه شرکت بر بازده سهام شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند برای سنجش کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه
حسابرس ،دوره تصدی حسابرس استفاده کردند نتایج آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد که رابطه مثبت و
معنی داری بین اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس با بازده سهام وجود دارد.
صالحی و زمانی مقدم ( )6830در پژوهشی به بررسی رابطه کیفیت حسابرسی با سه متغیر ،نسبت نقدینگی،
بازده سرمایه در گردش و ضریب سهام پرداختند  .جامعه آماری مورد مطالعه پژوهش آنان شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران در هشت صنعت بیمه ،بانک ،زراعت ،فرآوردههای نفت ،منسوجات،
موادشیمیایی ،دارویی بوده است .نتایج نشان داده که میزان وابستگی بین کیفیت حسابرسی و نسبت نقدینگی و
ضریب سهام بسیار اندک اما بین کیفیت پایین حسابرسی و بازده سرمایه در گردش رابطهای مثبت وجود داشته
است.
تقیزاده و همکاران ( )6830اثر کیفیت حسابرسی و اندازه شرکت بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران را برای  669شرکت طی سالهای  631تا  6838بررسی کردند .آنان برای سنجش
کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه حسابرس ،دوره تصدی حسابرس استفاده کردند نتایج آزمون رگرسیون
لجستیک بیانگر این بود که رابطه مثبت و معنی داری بین اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس با بازده سهام
وجود داشته است.
وکیلیان آغوئی ،عباسزاده و صالحی ( )6831در پژوهشی رابطه بین بازده سهام و کیفیت حسابرسی را در
شرکت های داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کردند نمونه آماری آنها شامل  90شرکت
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در بازه زمانی  6809-6839بود .نتایج تحلیل رگرسیون خطی چند گانه حاکی از آن ابود که بین بازده غیرعادی
و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود داشته اما بین بازده واقعی و کیفیت حسابرسی رابطه
معناداری وجود نداشته است سایر یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار بین بازده داراییها و
دوره تصدی حسابرس با کیفیت حسابرسی بوده است و در شرایط وجود بازده غیرعادی ،تمایل به مدیریت سود
کمتر و کیفیت حسابرسی باالتر بوده و در نتیجه سرمایهگذاران در صنعت دارویی و سایر استفادهکنندگان از
صورتهای مالی با اتکای بیشتری نسبت به گزارشهای حسابرسی میتوانند تصمیمگیری کنند.
 -3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع پژوهشهای کابردی و مبتنی بر پژژوهشهژای میژدانی ،از نظژر روش ،از نژوع
همبستگی و از نظر روش ،در زمرة پژوهشهای پسرویدادی است.
جامعة آماری پژوهش ،شامل کلیة شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .دوره مورد
تحقیق یک دوره ده ساله بر اساس صورتهای مالی سالهای  6801تا  6831میباشد؛ از کل شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 08 ،شرکت با حذف مستقیم به عنوان نمونه انتخاب شدند .از آنجا که
دادههای تحقیق حاضر اطالعات مربوط به  08شرکت موجود در نمونه طی دوره زمانی  6801تا  6831میباشد،
لذا از دادههای ترکیبی جهت بررسی و تحلیل نتایج استفاده میشود و از آنجا که متغیر وابسته تحقیق بازده
سهام رشدی و ارزشی ،بصورت صفر ویک تعریف شده است که یک متغیر باینری است ،بنابراین باید از روش
رگرسیون لجستیک مبتنی بر دادههای ترکیبی استفاده نمود ،متغیر وابسته در مدلهای رگرسیون لجستیک
باینری ،یک متغیر وابسته دوسطحی با مفهوم عضویت یا عدم عضویت در یک گروه ،یا بلی یا خیر میباشد که به
صورت صفر و یا یک ارزشگذاری شده است به مدلهایی که این گونه متغیرها در آن لحاظ میشوند ،مدلهای
انتخاب گسسته میگویند که اساسا جزء مدلهای غیر خطی به شمار میروند که یکی از پرکاربردترین آنها
مدل الجیت میباشد (رضائیتبار و محمدزاده .)6838 ،مهمترین ویژگی روش رگرسیون لجستیک باینری این
است که نیازی به برقراری فروض نرمالیتی و همسانی واریانس نیست.
 -4فرضیههای پژوهش
با عنایت به مطالب مطرح شده در بخش ادبیات و پیشینة پژوهش و نیز پاسخگویی به سوألهای مطرح شده،
فرضیههای پژوهش در قالب دو گروه ،به شرح زیر تدوین گردیده است:
فرضیههای گروه اول  :بین اظهارنظرحسابرسی تعدیل نشده (تعدیل شده) و بازده سهام رشدی (ارزشی) رابطه
مثبت (منفی) و معناداری وجود دارد.
 فرضیة اول :بین اظهارنظرحسابرسی تعدیل نشده (تعدیل شده) و بازده سهام رشدی (ارزشی) بر اساس
نسبت قیمت به فروش رابطه مثبت (منفی) و معناداری وجود دارد.
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فرضیة دوم :بین بین اظهارنظرحسابرسی تعدیل نشده (تعدیل شده) و بازده سهام رشدی (ارزشی) بر
اساس نسبت قیمت به ارزش دفتری رابطه مثبت (منفی) و معناداری وجود دارد.
فرضیة سوم :بین اظهارنظرحسابرسی تعدیل نشده (تعدیل شده) و بازده سهام رشدی (ارزشی) بر اساس
نسبت نرخ بازده داراییها رابطه مثبت (منفی) و معناداری وجود دارد.
فرضیة چهارم :بین اظهارنظرحسابرسی تعدیل نشده (تعدیل شده) و بازده سهام رشدی (ارزشی) بر
اساس نسبت بازده حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت (منفی) و معناداری وجود دارد.
فرضیة پنجم بین اظهارنظرحسابرسی تعدیل نشده (تعدیل شده) و بازده سهام رشدی (ارزشی) بر اساس
نرخ رشد باالی داراییها رابطه مثبت (منفی) و معناداری وجود دارد.
فرضیة ششم :بین اظه ارنظرحسابرسی تعدیل نشده (تعدیل شده) و بازده سهام رشدی (ارزشی) بر اساس
نرخ رشد باالی ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت (منفی) و معناداری وجود دارد.

فرضیههای گروه دوم :بین موسسه حسابرسی بزرگ (کوچک) و بازده سهام رشدی (ارزشی) رابطه مثبت
(منفی) و معنی داری وجود دارد.
 فرضیة هفتم :بین موسسه حسابرسی بزرگ (کوچک) و بازده سهام رشدی (ارزشی) بر اساس نسبت
قیمت به فروش رابطه مثبت (منفی) و معناداری وجود دارد.
 فرضیة هشتم :بین موسسه حسابرسی بزرگ (کوچک) و بازده سهام رشدی (ارزشی) بر اساس نسبت
قیمت به ارزش دفتری رابطه مثبت (منفی) و معناداری وجود دارد.
 فرضیة نهم :بین موسسه حسابرسی بزرگ (کوچک) و بازده سهام رشدی (ارزشی) بر اساس نسبت نرخ
بازده داراییها رابطه مثبت (منفی) و معناداری وجود دارد.
 فرضیة دهم :بین موسسه حسابرسی بزرگ (کوچک) و بازده سهام رشدی (ارزشی) بر اساس نسبت بازده
حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت (منفی) و معناداری وجود دارد.
 فرضیة یازدهم :بین موسسه حسابرسی بزرگ (کوچک) و بازده سهام رشدی (ارزشی) بر اساس نرخ رشد
باالی داراییها رابطه مثبت (منفی) و معناداری وجود دارد.
 فرضیة دوازدهم :بین موسسه حسابرسی بزرگ (کوچک) و بازده سهام رشدی (ارزشی) بر اساس نرخ
رشد باالی ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت (منفی) و معناداری وجود دارد.
 -1-4الگوها و متغیرهای پژوهش
به منظور آزمون فرضیههای گروه اول و دوم ،به ترتیب الگوهای رگرسژیونی لجسژتیک شژمارة ( )6و ( )9بژرآورد
گردیده است:
الگوی :6
(P(returns)= 1/{1+EXP[-
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الگوی :9
P(returns)= 1/{1+EXP[-

 -2-4متغیرمستقل
متغیر مستقل تحقیق کیفیت حسابرسی است که خود به دو دسته نوع اظهژارنظر حسژابرس و انژدازه حسژابرس
تقسیم میشود.
نوع اظهار نظرحسابرس
 :متغیر مستقل تحقیق نوع اظهارنظر حسابرس میباشد که به دو نوع اظهارنظر تعدیل شژده و تعژدیل
نشده تقسیم شده است ،به طوری که اظهارنظر تعدیل نشده شامل اظهارنظر مقبول میباشژد (عژدد  )6و اظهژار
نظر تعدیل شده ،اظهار نظر مشروط ،مردود و عدم اظهار نظر (عدد صفر) را شامل می شود.
اندازه حسابرس
 :مؤسسات حسابرسی بزرگ تر (دارای نام تجاری) حسن شهرت باالیی دارنژد و ایژن حسژن شژهرت
اعتبار حسابرس را باال میبرد و اعتبژار حسژابرس اطالعژاتی را از توانژایی نظژارت حسژابرس و ازایژنرو توانژایی
حسابرس برای تأثیر گذاردن بر کیفیت اطالعات به دست مژیدهژد .در بیشژتر تحقیقژاتی انجژامشژده در ایژران
سازمان حسابرسی و موسسه مفید راهبرد بهعنوان مؤسسژات حسابرسژی بژزرگ و مژابقی مؤسسژات حسابرسژی
معتمد بورس به عنوان مؤسسات کوچک در نظر گرفته خواهد شد (رحیمیان ،رضاپور و اخضری .)6838 ،
 -3-4متغیروابسته
بازده سهام
 :نرخ بازده سهام شرکت  iدر سال t
بازده عبارت است از نسبت کل عایدی (ضرر) از سرمایهگذاری در یک دوره معین به سرمایهای که برای بدست
آوردن این عایدی در ابتدای دوره مصرف گردیده است ،و شامل تغییر در اصل سرمایه (تغییر قیمت سهام) و
سود نقدی دریافتی می باشد .برای محاسبه نرخ بازده سهام عادی ،قیمت سهام عادی را در آخر سال از قیمت آن
در دوره در او ل همان سال کسر و سپس سود سهام دریافتنی به آن اضافه میشود آنگاه حاصل جمع قیمت
همان سهم در اول دوره تقسیم میشود (دستگیر ،گوگردچیان و آدمیت  .)6830نرخ بازده سهام بیانگر میزان
بازده و منفعتی است که سرمایهگذار از خرید سهم خود بدست میآورد (دهقان ،م فرهادی شریف آباد و فهیمی ،
.)6830
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در مرحله بعد برای تفکیک بازده سهام به رشدی و ارزشی از مدل شش عاملی هاگن استفاده شده اسژت ،بژدین
صورت که بازده شرکتها براساس نسبتهای مدل هاگن رتبه بندی شده ،بازده شرکتهای کمتر از مقدار میانژه
به عنوان سهام ارزشی و مقادیر باالتر از میانه به عنوان بازده سهام رشدی طبقهبندی شدهاند( .هاگن.)9886 ،
قیمت سهم در پایان سال انتخاب نمونه
ارزش دفتری سهم
قیمت سهم در پایان سال انتخاب نمونه
درآمد هر سهم

میانگین کل دارایی شرکت
سود خالص بعد از مالیات
میانگین حقوق صاحبان سهام شرکت
]دارایی شرکت در سال

[

]دارایی شرکت در سال [

دارایی شرکت در سال
]حقوق صاحبان سهام شرکت در سال

[

]حقوق صاحبان سهام شرکت در سال [

حقوق صاحبان سهام شرکت در سال

رشد دارایی ها

رشد حقوق صاحبان سهام

 -4-4متغیرهای كنترل
اندازه شركت
عبارت است از بزرگ و یا کوچک بودن یک شرکت مورد رسیدگی حسابرس .هرچژه انژدازهی شژرکت بژزرگتژر
باشد ،تعداد قراردادهای نظارتی و حاکمیت شرکتی نیز افزایش پیدا میکند؛ بنابراین ،حسابرسان در ارائه گزارش
حسابرسی دقت بیشتری را اعمال میکننژد .همچنژین در شژرکتهژای بژزرگ بژه دلیژل داشژتن سیسژتمهژای
حسابداری و کنترل های داخلی مطلوب احتمژال دریافژت گژزارش حسابرسژی غیژر مقبژول پژایین خواهژد بژود
(نیکومرام و بادآور.)6800 ،
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اهرم مالی
این متغیر ا ز طریق نسبت بدهی بلندمدت به جمع داراییها اندازهگیری میشود .اهرم مالی نشان دهنده توانژایی
شرکت در بازپرداخت بدهیها ،خصوصاً بدهیهای بلندمدت است (پیری،دیدار و دانشیار.)6830 ،
سودآوری
شاخصی است که از عملکرد مدیریت شرکت مورد رسیدگی حسابرس .این متغیر از تقسیم سژود عملیژاتی بژه
جمع داراییها به دست می آید .معیارهای سودآوری به بیژان اثژرات تجمیعژی نقژدینگی ،مژدیریت دارایژیهژا و
بدهی ها در واحد تجاری می پردازند ،لذا نتیجه کلی تمامی استراتژیهای واحد تجاری را نشان میدهند (پیری و
همکاران.)6830 ،
 -5یافتههای پژوهش
 -1-5آمار توصیفی
برای بررسی مشخصات عمومی و پایژه ای متغیرهژا جهژت بژرآورد و تخمژین مژدلهژا و بررسژی آنهژا ،ابتژدا از
شاخص های توصیفی مربوط به متغیرها استفاده میشود .نتایج مربوط به مقدار شاخصهای توصیفی متغیرهژا در
جدول ( ) 6گزارش شده است .در بخش آمار توصیفی ،تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از شاخصهژای مرکژزی
همچون میانگین و میانه و از شاخصهای پراکنژدگی انحژراف معیژار و شژاخصهژای توزیژع همچژون چژولگی و
کشیدگی  6انجام پذیرفته است .در این تحقیق بیشترین کشیدگی را نسبت رشد حقوق صاحبان سهام ()096/90
و کمترین کشیدگی را نوع اظهارنظر حسابرس ( )6/808دارد همچنین نوع اظهارنظر حسابرس ( )8/881کمترین
مقدار انحراف معیار را داشته است لذا بیشترین دقت را دارد.
جدول  1آمارتوصیفی

رشد حقوق صاحبان سهام

میانگین

میانه

8/911

بیشترین كمترین

انحراف

چولگی كشیدگی احتمال

معیار

تعداد
مشاهدات

8/66

-98/03 91/60

8/80

8/888 096/90 69/98

088

8/608 8/603

68/09

-8/30

8/00

8/888 896/18 61/630

088

بازده حقوق صاحبان سهام 8/888 8/886

8/98

8/866 -8/818

8/888 996/31 69/13

088

بازده داراییها
قیمت به درآمد

8/8881
6/091

8
8/39

8/69
1/13

8/888 908/811 60/198 8/881 -8/898
8/888 861/18 60/13 9/931 8/888

088
088

قیمت به ارزش دفتری

8/8966

8/88

0/39

8/88

8/888 900/00 61/909 8/911

088

نوع اظهارنظر حسابرس

8/018

8

6

8

8/039

8/98

6/808

8/888

088

اندازه حسابرس

8/896

8

6

8

8/019

8/911

6/109

8/888

088

رشد داراییها
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میانگین

اندازه شرکت
اهرم مالی
سودآوری

میانه

بیشترین كمترین

انحراف
معیار

چولگی كشیدگی احتمال

مشاهدات

66/88 63/868 68/108 68/319

6/086

8/311

8/888

088

8
-8/89

8/699
8/618

8/888 1/191 8/981
8/888 681/80 1/191

088
088

8/818 8/8399
8/60 8/610

6/908
9/008

8/008

تعداد

 -2-5بررسی مانایی متغیرهای پژوهش
بهکارگیری روش های معمول اقتصاد سنجی در برآورد مدل بر این فرض اسژتوار اسژت کژه متغیرهژای الگژو مانژا
هستند ،برای بررسی مانایی هریک از متغیرها از آزمونهای «لیژون ،لژین و چژوی» اسژتفاده کژردهایژم .در ایژن
آزمونها اگر احتمال آزمون کمتر از  8/81باشد مانا بودن دادهها در سطح اطمینان  %31تأیید مژیشژود .نتژایج
مانایی متغیرهای پژوهش به طژور مختصژر در جژدول  9ارائژهشژده اسژت .تمژامی متغیرهژای پژژوهش در دوره
موردبررسی در سطح پایا هستند.
جدول  9آزمون پایایی متغیرهای تحقیق
آمارهی آزمون لوین ،لین و چو
متغیرها

آماره

احتمال

نتیجه

بازده سهام

88/119

8/8888

متغیر ماناست

رشد داراییها

90/331

8/8888

متغیر ماناست

رشد حقوق صاحبان سهام

90/880

8/8888

متغیر ماناست

قیمت به ارزش دفتری
قیمت به درآمد هرسهم

61/111
96/816

8/8888
8/8888

متغیر ماناست
متغیر ماناست

بازده دارایی

90/066

8/8888

متغیر ماناست

بازده حقوق صاحبان سهام

61/111

8/8888

متغیر ماناست

نوع اظهارنظرحسابرس

0/608

8/8888

متغیر ماناست

اندازه حسابرس

68/130

8/8888

متغیر ماناست

اندازه شرکت
اهرم مالی

99/680
03/808

8/8888
8/8888

متغیر ماناست
متغیر ماناست

سودآوری

98/838

8/8888

متغیر ماناست
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 -3-5آزمون فرضیهها
 -1-3-5آزمون فرضیه اصلی اول
بین اظهارنظرحسابرسی تعدیل نشده (تعدیل شده) و بازده سهام رشدی (ارزشی) رابطه مثبت (منفی) و
معناداری وجود دارد.
جدول  3تحلیل فرضیه اصلی اول
رگرسیون لجستیک دادههای تركیبی
متغیر وابسته :بازده سهام رشدی و ارزشی
متغیر

ضرایب

خطای استاندارد

آمارة z

احتمال

نوع اظهارنظر و بازده براساس رشد حقوق صاحبان سهام

8/861

8/818

8/698

8/010

نوع اظهار نظر و بازده براساس رشد داراییها

-8/886

8/830

-8/88

8/980

نوع اظهارنظر و بازده براساس قیمت به ارزش دفتری

-8/699

8/618

-8/938

8/093

نوع اظهارنظر و بازده براساس قیمت به درآمد هر سهم

8/690

8/803

6/338

8/801

نوع اظهارنظر و بازده براساس بازده حقوق صاحبان سهام

8/886

8/881

8/001

8/891

نوع اظهارنظر و بازده براساس قیمت به بازده دارایی
اندازه شرکت

8/989
8/113

8/830
8/816

9/816
8/880

8/808
8/888

سودآوری

-9/190

8/918

-8/898

8/888

اهرم مالی

-6/113

8/989

-9/918

8/890

LR chi2

669/899

Prob chi2

8/888

Log likelihood

-006/938

Pseudo R2

8/66

در رگرسیون الجیت دو معیار برای بررسی نکویی برازش استفاده میشود که مهمترین آنها  LRاست .این معیژار
مانند آماره  Fدر رگرسیون معمولی عمل میکند .مقدار مربوط به این آماره با درجه آزادی هشت برابر /938
 669است و احتمال مربوط به مدل صفر است .بنابراین فرض عدم معناداری مدل رد میشود و مژدل معنژادار و
قابل اعتماد است .معیار دیگری که برای ارزیابی به کار میرود  Log likelihoodاست .مقدار این آماره منفی است
و هر چه قدرمطلق آن بزرگتر باشد ،حاکی از مناسب بودن مدل است .مقدار بدست آمده بژرای ایژن مژدل عژدد
 -006/938است ،بر این اساس نیز مدل معنار و قابل اعتماد است.
تحلیل فرضیه اول نشان میدهد که نوع اظهارنظر حسابرس براسژاس ضژریب رگسژیونی  8/690و احتمژال
 ، 8/801رابطه معناداری با بازده سهام رشدی و ارزشی براساس قیمت به درآمد هژر سژهم همچنژین بژا ضژریب
رگسیونی  8/989و احتمال  8/80رابطه معناداری با بازده سهام رشدی و ارزشی بژر اسژاس بژازده دارایژی دارد.
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همچنین متغیرهای کنترلی ش رکت اعم از اندازه شرکت ،سودآوری و اهرم مژالی بژه ترتیژب بژا احتمژال ،8/888
 8/888و  8/890رابطه معناداری با بازدهی سهام رشدی و ارزشی داشته انژد .امژا بژین نژوع اظهژارنظر بژا سژایر
متغیرهای مستقل اعم از بازده سهام رشدی و ارزشی براساس حقوق صاحبان سهام ،رشد دارایژیهژا ،قیمژت بژه
ارزش دفتری سود و بازده حقوق صاحبان سهام رابطژه ای وجژود نداشژته اسژت ،بنژابراین هرچژه اظهارنظرهژای
تعدیل نشده حسابرسی افزایش یابد بازده سهام به سمت رشدی سوق پیدا کرده و هرچه اظهارنظرهای تعدیلشده
گزارش حسابرس مستقل بیشتر ارائه شود بازده سهام ارزشی شرکتها افزایش پیدا میکند ،همچنین با افزایش
اندازه شرکت بازده سهام رشدی شرکت ها افزایش پیدا کرده است اما افزایش سودآوری و اهرم مالی بازده ارزشی
سهام را در پی داشته است.
 -1-3-5آزمون فرضیه اصلی دوم
بین موسسه حسابرسی بزرگ (کوچک) و بازده سهام رشدی (ارزشی) رابطه مثبت (منفی) و معنی داری وجود
دارد.
جدول  4تحلیل فرضیه اصلی دوم
متغیر وابسته :بازده سهام

رگرسیون لجستیک دادههای تركیبی

رشدی و ارزشی

متغیر

ضرایب

Std.Error

آمارهz

احتمال

اندازه حسابرس و بازده براساس رشد حقوق صاحبان سهام

-8/889

8/880

-8/633

8/006

اندازه حسابرس و بازده براساس رشد داراییها
اندازه حسابرس و بازده براساس قیمت به ارزش دفتری

-8/900
8/093

8/619
8/831

-6/010
0/310

8/816
8/888

اندازه حسابرس و بازده براساس قیمت به درآمد هر سهم

- 8/891

8/831

-8/089

8/063

اندازه حسابرس و بازده براساس بازده حقوق صاحبان سهام

-8/619

8/889

-0/603

8/888

اندازه حسابرس و بازده براساس بازده دارایی

-8/909

8/8311

-9/188

8/866

اندازه شرکت
سودآوری

8/888
-6/909

8/881
8/086

3/088
-9/309

8/888
8/889

اهرم مالی

-8/389

8/063

-9/616

8/88
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LR chi2

661/989

Prob chi2

8/888

Log likelihood

-033/391

Pseudo R2

8/66
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مقدار مربوط به این آماره با درجه آزادی هشت برابر  661/989است و احتمژال مربژوط بژه مژدل صژفر
است .بنابراین فرض عدم معناداری مدل رد میشود و مدل معنادار و قابل اعتماد است .معیار دیگژری کژه بژرای
ارزیابی به کار میرود  Log likelihoodاست .مقدار این آماره منفی است و هر چژه قژدرمطلق آن بزرگتژر باشژد،
حاکی از مناسب بودن مدل است .مقدار بدست آمده برای این مدل عدد  -033/391است ،بر این اساس نیز مدل
معنار و قابل اعتماد است.
تحلیل فرضیه دوم نشان می دهد که اندازه حسابرس براساس ضژریب رگسژیونی  8/093و احتمژال ،8/888
رابطه معناداری با بازده سهام رشدی و ارزشی براساس قیمت به ارزش دفتژری همچنژین بژا ضژریب رگسژیونی
 -8/619و احتمال 8/888با بازده سهام رشدی و ارزشی بر اساس بازده حقوق صاحبان سهام و با ضریب -8/909
و احتمال  8/866رابطه معناداری با بازده سهام رشدی و ارزشی براساس بازده دارایی دارد .همچنین متغیرهژای
کنترلی شرکت اعم از اندازه شرکت ،سودآوری و اهرم مالی به ترتیب بژا احتمژال  8/889 ،8/888و  8/88رابطژه
معناداری با بازدهی سهام رشدی و ارزشی داشته اند .اما بین اندازه حسابرس با سایر متغیرهژای مسژتقل اعژم از
بازد ه سهام رشدی و ارزشی براساس حقوق صاحبان سهام ،رشد داراییها ،قیمت به درآمد هر سهم ،بازده حقژوق
صاحبان سهام و بازده داراییها رابطهای وجود نداشته است ،پس هر چه اندازه حسژابرس بژزرگتژر باشژد ،بژازده
سهام شرکتها براساس قیمت به ارزش دفتری بیشتر رشژدی بژوده و افژزایش بژازده صژورت گرفتژه اسژت ،امژا
براساس معیارهای بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی با افزایش اندازه حسابرس ،بازده شرکتها به سژمت
ارزشی سوق پیدا کرده است ،همچنین با افزایش اندازه شرکتها بازده سهام رشدی افزایش پیدا کرده است اما با
افزایش سودآوری و اهرم مالی بازده سهام ارزشی شرکتها افزایش یافته است.
 -6نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش
آزمون فرضیه اصلی اول نشان داد که نوع اظهارنظر حسابرس رابطه معناداری با بازده سهام رشدی و ارزشی بر
اساس قیمت به درآمد و بازده دارایی و متغیرهای کنترلی اندازه شرکت ،سودآوری و اهرم مالی وجود دارد و
رابطه بی معنی با سایر عاملها ازجمله حقوق صاحبان سهام ،رشد داراییها ،قیمت به ارزش دفتری سود و بازده
حقوق صاحبان سهام داشته است به نحوی که با افزایش اظهارنظرهای تعدیلنشده بازده سهام شرکتها بر
اساس قیمت به درآمد و بازده دارایی بیشتر به سم ت رشدی بوده است بنابراین با افزایش کیفیت حسابرسی،
بازده سهام رشدی شرکتها نیز افزایش پیدا کرده است .نتایج آزمون فرضیه دوم هم بیانگر این بود که اندازه
حسابرس با بازده سهام رشدی و ارزشی بر اساس قیمت به ارزش دفتری سود ،بازده حقوق صاحبان سهام و بازده
داراییه ا رابطه معناداری داشته و همچنین سه متغیر کنترلی اندازه شرکت ،اهرم مالی و سودآوری رابطه
معناداری با بازده سهام رشدی و ارزشی داشتهاند به نحوی که هرچه اندازه حسابرس بزرگتر باشد بازده سهام
براساس قیمت به ارزش دفتری به سمت رشدی سوق پیدا کرده اما براساس دو معیار حقوق صاحبان سهام و
بازده دارایی ،بازده سهام به سمت ارزشی بوده است ،بنابراین کیفیت حسابرسی با چهار عامل از شش عامل مدل
هاگن شامل بازده سهام رشدی و ارزشی براساس قیمت به درآمد هر سهم ،بازده دارایی ،قیمت به ارزش دفتری
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هر سهم و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری داشته است و میتوان دریافت که قیمت سهامی که
گزارش تعدیلنشده (مقبول) دریافت کرده اند یا توسط سازمان حسابرسی حسابرسی شده است در بازار بورس
اوراق بهادار ایران بیشتر ارزشگذاری شده است و یا از دید سرمایهگذاران این شرکتها عملکرد بهتری داشتهاند
طوری که قیمت سهام و سودآوری این شرکت ها افزایش پیدا کرده و همین افزایش ارزش منجر به افزایش بازده
سهام رشدی شده است ،بنابراین با انجام حسابرسی با کیفیت که توسط حسابرسان متخصص صورت گیرد بازده
سهام بیشتر به واقعیت نزدیک میشود .نتایج این پژوهش موافق با کیم و همکاران ( ،)9888جان و لویز
( ،)9881لی و رودن ( ،)9889کوردیو و ماچادو ( ،)9868احمدی و جمالی ( ،)6839الری و همکاران (،)6838
نوروزی و همکاران ( ،)6838صالحی و زمانی مقدم ( ،)6830تقیزاده و همکاران ( )6830و آغوئی و همکاران
( )6831میباشد و مخالف با نتایج ملکیان و همکاران ( ،)6838سجادی و همکاران ( )6839بوده است  .در این
پژوهش برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی از دو روش استفاده شده بنابراین ممکن است استفاده از سایر روش-
ها نتایج متفاوتی را داشته باشد ،لذا به پژوهشگران پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی از سایر روشهای
کیفیت ح سابرسی استفاده کنند و همچنین می توانند در پژوهشی مشابه تاثیر دورههای رکود و تورم را مورد
بررسی قرار دهند.
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