
www.jamv.ir   جلد دوم(1331 پاییز، 3، شماره 1چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره فصلنامه( 

 

68 
 

 

 

 چکیده

 حسابداری اطالعات کیفیت بین رابطه بر آزاد نقد وجوه جريان و حسابرس تخصص تاثیر، پژوهش اين انجام از کلی هدف
 بورس در شده پذيرفته های شرکت، تحقیق اهداف به رسیدن برای راستا اين در. باشدمی شرکتها مالکانه حقوق هزينه و

 به گانه چند خطی رگرسیون از تحقیق اين در. ندگرفت قرار آزمون مورد 7838 الی 7861 نیماز دوره در تهران بهادار اوراق
 اطالعات کیفیت بین رابطه بر حسابرس تخصص ثیرتا ،هايافته اساس بر. است شده استفاده تابلويی هایداده روش

 کیفیت بین رابطه بر آزاد نقد جريان ثیرتا همچنین، باشد می معناداری و منفی هاشرکت مالکانه حقوق هزينه و حسابداری
 .باشد معنادارمی و مثبت هاشرکت مالکانه حقوق هزينه  و حسابداری اطالعات

 .شرکتها مالکانه حقوق هزينه، حسابداری اطالعات کیفیت، آزاد نقد وجوه جريان، حسابرس تخصص: یدیکل واژگان

 

 مقدمه

باشد. لذا سهامداران پس از اينکه مجمع عمومی برگزار شد و د میگذاری برای سهامداران کسب سوهدف از سرمايه 
گیرند. چگونگی ارائه اين گزارش و تاثیر آن بر درباره نحوه تقسیم سود تصمیم می، گزارش حسابرسی قرائت گرديد

زينه تصمیمات مربوط به تقسیم سود، حائز اهمیت زيادی است. بنابراين، نقش کیفیت گزارش حسابداری بر کاهش ه
کند تخصص حسابرس میسود سهام قانع  داليلی که سهامداران را در توجیه سهام عادی ملموس خواهد شد. يکی از

متخصص به  حسابرس. هاستافزايش يا کاهش حقوق مالکانه شرکت موجبمتخصص  وجود يک حسابرساست. 
تی که توسط حسابرس واجد شرايط و شرک محسوب شده یو مديريت یعنوان ابزاری برای کاهش عدم تقارن اطالعات

بیشتر از موارد حسابرسی شده توسط  آن، اعتبار اطالعات پیش بینی شده در مورد جريان نقد آتیحسابرسی شود، 
را  7ادبیات نظری و تجربی، نقش کیفیت اطالعات حسابداری (.7171و جاربوی،  سامت) حسابرس غیر متخصص است

، 8؛ ران و همکاران7177، 5؛ ژينگ و همکاران7113، 4؛ چان و لی7116، 8؛ باگوا7117، 7)بوشمان و اسمیت کرده بررسی 
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 بین رابطه بر ادآز نقد وجوه جریان و حسابرس تخصص تاثیر

 شرکتها  مالکانه حقوق هزینه و حسابداری اطالعات کیفیت
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؛ چن و 7113، 3؛ بیدل و همکاران7116، 6؛ مک نیکولز و استوبن7118، 1)بیدل و هیالری پژوهشیحوزه  و در (7175
را  77گذاریهای سرمايهفرصت سازد تاکیفیت باالتر، مديران را قادر میدهد که اطالعات با نشان می (7177، 71همکاران

تواند برای کاهش مشکالت عدم تقارن می 77دهد که تخصص حسابرسانشناسايی کنند. مطالعات متعددی نیز نشان می
(. 7174، 78و همکاران ؛ يعقوب نژاد7177، 75؛ دبوسکی و جیانگ7113، 74استفاده شود )آلموتايری و همکاران 78اطالعاتی

-و سرمايه 71ی حسابرسی گسترده، آموزش کارکنان متخصصتوان از طريق تجربهدانش صنعتی يک متخصص را می

دهد تا های بزرگ در فن آوری اطالعات، توسعه داد. دانش مخصوص صنعت به حسابرسان متخصص اجازه میگذاری
-یص ناهنجاریتشخ درتوانايی آنها از  با استفادهکاهش عدم تقارن اطالعاتی از طريق را  یبا کیفیت 76خدمات حسابرسی

 ارائه دهند. ،73ها

های در نهايت موجب کاهش هزينه استخدام حسابرسان متخصص با هزينه باالتر موجب کاهش هزينه سهام عادی و
ترين منابع اطالعاتی برای گذاری بهینه، که يکی از مهم يکی از عوامل مؤثر بر سرمايهشود. مالکانه و هزينه نهايی می

تخصص حسابرسی بر ارائه که  رودانتظار میرو، ايناز. است کیفیت اطالعات حسابداری آيد،ار مینیز بشمگذاران  سرمايه
 با اين وجود، تخصص حسابرس،. و تصمیمات حقوق مالکانه، اثرات مثبتی داشته باشداطالعات حسابداری باکیفیت 
-تصمیمگذاران در  شده و به سرمايه ابداری کنندگان از اطالعات حس گذاران و ساير استفاده موجب افزايش آگاهی سرمايه

محصول مشترک حداقل چهار عامل  ،یمال یو گزارشگر یاطالعات حسابدار تیفیککند. می کمک گیری سود سهام 
 یاستانداردها( 4و  ی،حسابرس هیتکمتجربه ( 8  ،یحسابرس تیفیک( 7  ت،يريمد یهاو نگرش تیخالق(7است:  یاصل

آن چه   .سازدرا مخدوش  رهیتواند کل زنجیچهار حلقه، م نياز ا کيوجود ضعف در هر . باال تیفیک یدارا یحسابدار
کیفیت اطالعات حسابداری  هر چه قدر. کندیم یابيرا ارز یحسابدارت ااطالع تیفیکاست که  يیرهاغیمت ،دارد تیاهم

کاهش  ،نتیجه سرمايه گذاری بیش از حد يابد و درخطر اطالعاتی کاهش می ،شودمی باالتر باشد نظارت مديران بیشتر
 یاعمال نظر فرصت طلبانه یحسابرس رات. زيباال مورد تقاضا اس تیفیبا ک ی، حسابرسهيبازار سرما يیکارا یبرا. يابدمی
را به  یحسابرس تیسود، اهم تيريمد یتر برایقو یهازهی، انگنيدهد. بنابرایرا کاهش م یمال یهادر صورت تيريمد

دهد. تحلیل اثر متقابل بین کیفیت یمورد توجه قرار م شتریب یقو یشرکت یدر نظام راهبر یابزار کنترل کين عنوا
تواند نقش دو مکانیزم می بود هزينه حقوق مالکانه است و هراطالعات حسابداری و حسابرس متخصص برای به

ت حسابداری و تخصص حسابرس به بهبود هزينه اطالعا  .ز حد را داشته باشداجايگزينی در کاهش سرمايه گذاری بیش 
که خود بیانگر در مديريت وجوه نقد است ريزی نشده وجود جريان نقد آزاد به مثابه برنامه ،کندکانه کمک میحقوق مال

نه باشد، لذا هرچه جريان نقد آزاد بیشتر باشد، تاثیر کیفیت اطالعات حسابداری بر هزينه حقوق مالکاهزينه نمايندگی می
 يابد.کاهش می
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خصص حسابرس و جريان نقد آزاد باشد که تبا توجه به مفاهیم مطرح شده، اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سوال می
 چه تاثیری دارند؟ بر رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداری و تصمیمات هزينه حقوق مالکانه شرکتها

 

 متغیرهای تحقیق مبانی نظری

های جامعه، نیاز به اطالعات اقتصادی مربوط و به دنبال آن سیستم های اطالعاتی و و پیچیدگی رشد فزاينده اقتصادی
آيند گزارشگری افزايش همچنین فرايندهای مولد اطالعات را توجیه کرده و نیاز به حسابرسی را به عنوان بخشی از فر

 :7117، )78و چان 77و لین ( 8-5: 7333، )77شیلدرو  71هیزاز پژوهشگران از جمله (. برخی 7813نیکخواه آزاد، است )داده 
های توسعه اقتصادی و افزايش رفاه عمومی، جذب سرمايه گذاری خارجی است. سرمايه (، بر اين باورند يکی از راه588

گذاران خارجی خواهان اطالعات تايید شده توسط حسابرسان هستند تا منابع مالی خود را با تصمیم درست و منطقی 
 گذاری کنند.سرمايه 

 حسابرسی کمیته بخشی اثر بر توانندمی … و استقالل، اندازه مالی، تخصص :شامل حسابرسی کمیته مختلف هایويژگی
 موثرتر بطور که کندمی کمک آنها به حسابرسی کمیته اعضای مالی تخصص که دهدمی نشان قبلی مطالعات .بگذارند اثر
 75(. دالیوال و همکاران 7116، 74ويسواناتان و کريشنان ؛7114 همکاران، و بدارد) کنند نظارت مالی گزارشگری فرآيند بر
 بطور را تعهدی سود مديريت توانندمی مالی کارشناس های حسابرسی با حداقل يکدارند که کمیته( بیان می7171)

 .کنند کنترل اند،مالی تخصص فاقد که های حسابرسیکمیته به نسبت موثرتر،
های (. کمیته7113، 78باشد )بگستر و کاتر داشته حسابرسی کمیته بر ای سازنده تاثیر تواند می نیز حسابرسی کمیته اندازه

های گزارشگری مالی نظارت دارند های متنوع بصورت موثرتری بر شیوهسابرسی بزرگ شامل اعضايی با تخصصح
کمیته  اثربخشی بر تاثیرگذار و ضروری هایگیويژ از يکی بعنوان حسابرسی کمیته همچنین استقالل(. 7115، 71)وافیس

( در تحقیق خود 7117شود، که بر اين اساس کالين )ر گزارشگری مالی در نظر گرفته میحسابرسی در فرآيند نظارت ب
يعنی نسبت مديران مستقل در کمیته حسابرسی( منجر به مديريت سود ه استقالل بیشتر کمیته حسابرسی )نشان داد ک

نشان دهنده تاثیر برخی  ( معتقدانه در حالی که مطالعات موجود7174شود. همچنین سان و همکاران )ر میهدی کم تتع
باشد ولی اثر و افزايش کیفیت گزارشگری مالی میهای کمیته حسابرسی در محدود کردن مديريت سود تعهدی از ويژگی

 ن نشده است. یه درستی تبیها در محدود کردن مديريت سود از طريق اقالم واقعی باين ويژگی
(. جنسن و مک 7177، 76افزايد )جاگی و همکارانمیست که بر اعتبار اطالعات مالی کیفیت حسابرسی يکی از عواملی ا

های نمايندگی بین مديران و سهامداران است. ابرسی، ابزار مهمی در کاهش هزينهاظهار داشتند که حس( 7318)73لینگ
رست در صورتهای مالی را گزارش موارد نادشود، زيرا حسابرسان سهامداران محسوب می نظارتی برای حسابرسی ابزار

نمايند. به طور خالصه، حسابرسی وسیله اتصال بین حسابرسان و سهامداران است تا نشان دهد که مديران به دنبال می
کی از راه های پیشگیری و کاهش ي تواند( معتقدند حسابرسی می7115جنین ) رفتارهای فصت طلبانه نیستند. پیوت و
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ی کنند، سود آنها از مديريت سود باشد، زيرا اعتقاد بر اين است که شرکتهايی که صورتهای مالی حسابرسی شده ارائه م
 (. 7863عربی،  بود )سجادی و اتی و کیفیت باالتری برخوردار خواهندمحتوای اطالع

داشت که مديران نه تنها از طريق روشها و برآوردهای هار اظ( 7118يچاردسن)ر ،کیفیت حسابرسی و مديريت سود
ی واقعی( اقدام به حسابداری )مديريت سود از طريق اقالم تعهدی( بلکه از طريق تصمیمات عملیاتی )دستکاری فعالیتها

و  ند. دستکاری فعالیتهای واقعی، يک ابزار جايگزين مديريت سود از طريق تغییر در تصمیماتنکمديريت سود می
. تولید و ارائه تخفیفات قیمتی با افزايش فروش دوره جاری( است فعالیتهای واقعی )کاهش هزينه های اختیاری، اضافه

نیز نشان دادند که با توجه به کشف مديريت اقالم تعهدی از طريق حسابرس، احتمال ( 7115) 81گراهام و همکاران
دهد که افزايش کیفیت م نمايند. مطالعات گذشته نشان میعی اقدازيادی وجود دارد که مديران از طريق فعالیتهای واق

؛ جانسون و 7336، 87)بکر و همکارن دهداقالم تعهدی اختیاری را کاهش می حسابرسی، مديريت سود از طريق
(. در حالی که تحقیقات 7118، 85و مايرز و همکاران  7118، 84بالسام و همکاران ؛7118، 88؛ کريشنان7117، 87همکاران

جر به تشديد دهد که کیفیت باالی حسابرسی منصورت گرفته در زمینه کیفیت حسابرسی و مديريت واقعی سود نشان می
ابرس و مديريت واقعی سود بیان در بررسی رابطه بین کیفیت حس( 7177چی و همکاران )شود. مديريت واقعی سود می

ه سطوح باالی کیفیت ود مرتبط است. آنها نشان دادند ککنند که کیفیت حسابرسی با سطوح باالی مديريت واقعی سمی
ای داشته باشد. نهادهای نظارتی مانند هیات مديره و کمیته حسابرسی بايد تواند پیامدهای ناخواستهحسابرسی می

تواند محرکی برای افزايش دستکاری در اال را در نظر داشته باشند که میپیامدهای تحمل حسابرسان با کیفیت ب
 لیتهای واقعی باشد.فعا

های نمايندگی به دنبال جدايی مالکیت و مديريت شرکت ايجاد شده است. در کند که هزينهبیان می 88تئوری نمايندگی
اکثر واقع، سهامداران ادارۀ امور شرکت را به مديريت واگذار کنند و اگر مديريت برخالف هدف اصلی شرکت، يعنی حد

وادجانی و شد )سهای نمايندگی خواهند عمل کند، سهامداران متحمل هزينه ری وگیکردن ثروت سهامداران، تصمیم
شوند. سازی ثروت سهامداران، تأسیس میها با هدف حداکثراين در حالی است که شرکت(. 7177:478عالمه حائری ،

ف و به منظور تواند به طرق مختلسود شود، وجوه نقد آزاد حاصل می های شرکت منجر به کسبزمانی که فعالیت
توانند وجوه نقدی مازاد خود را در مسیر می هاته شود. اين بدان معناست که شرکتدستیابی به هدف شرکت، به کار گرف

 توسعۀ فعالیت ها و افزايش بازده آتی سهامداران يا پرداخت وجوه مزبور به عنوان سود سهام، به کارگیرند.
های مالکانه رتبط باشد. در بررسی اثرات هزينهم با کیفیت اطالعات مالی مبری به صورت مستقیرود سرمايهانتظار می

بری به صورت مستقیم با دقت گزارشگری بخش و سطح کیفیت گزارشگری مالی مرتبط ، سرمايههاروی افشا بخش
هايی که به ترود در شرکنیاز تامین مالی است و انتظار میبری شاخصی برای (. همچنین سرمايه7118)پتروسکی،  است

های هزينه(. 7338 )النگ و لوندهولم، تامین مالی بیشتری نیاز دارند، اطالعات مالی با کیفیت باالتری تهیه شود
های يک شرکت ممکن است برای کاهش هزينههای مالی شود. اطالعات صورتايندگی باعث تقاضا برای کنترل مینم

های ، هزينهاندهايی که به شدت اهرمی شده(. شرکت7318نگ، ک لی)جنسن و م نمايندگی مورد استفاده قرار گیرد
 رسد کیفیتبه نظر می(. 7318)جنسن،  دارندنمايندگی بیشتری دارند و بنابراين تقاضای بیشتری برای کنترل و نظارت 

چ و همکاران، ويو لفت7171 جاربوی، و سامت) و متفاوت باشدی شرکت تغییر کند گزارشگری مالی با ساختار سرمايه
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 -های مالی با کیفیت باال با سطح کشمکش نمايندگی سهامدارانی صورتهای مديران برای ارائهانگیزه(. 7367
 (.7118 پتروسکی،) يابدمی، افزايش شوددر ساختار سرمايه شرکت سنجیده میدارندگان اوراق بدهی که با میزان اهرم 

 

 پیشینه پژوهش

 پیشینه خارجی
 ،مازاد جريان نقدی آزاد و کیفیت حسابرسی بر مديريت سود( طی پژوهشی با عنوان تاثیر 7174)مکاران و ه 81راسمین

به ی بین جريان نقد آزاد و انتخاب حسابداریِ افزايش درآمد، سیستماتیک نیست و بستگی کنند که رابطهاستدالل می
ثبت بین جريان نقد آزاد و انتخاب حسابداری ی منی دارد. اين نويسندگان يک رابطههای خاص محیط سازماويژگی

 افزايش درآمد را در مالزی ثبت کرده اند، و اين رابطه تا حدی در سنگاپور قابل اطالق است، اما در اندونزی معتبر نیست.
 عقالنیت، پذير چین:های تجديدگذاری انرژیشور و اشتیاق در سرمايهطی پژوهشی با عنوان  (7175) ژانگ و همکاران

-در شرکت یافراط یگذارهيدر مورد سرما یشواهد و قرائن تجرب ،ساختار سرمايه و کاربردها با شواهدی از سطوح شرکت

 نانسيفا قاتیتحقاست که در اغلب  یهمانند روش آنها اصوالً یروش شناس .اندرا ارائه کرده ريپذ ديتجد یانرژ یها
آزاد در  ینقد انيجز به جز مساله جر یو موشکاف نییوجود دارد که تب ئیخال قیتحق اتیدر ادب ناًیقي .استفاده شده است

 . کندیم بیرا ترک ندهيآ یگذارهيسرما یمناسب فرصت ها یریاندازه گ اریمع کيبا  نیدر چ یمرتبط انرژ یهاشرکت
شواهد ی: گذارهيسرما بیشآزاد و  ینقد یها انيجر نیرابطه ب یبررس( تحت پژوهشی با عنوان 7178)ژانگ و همکاران 

 ستن نجبتار   نیکه نخستت  (یمال نی)تام نانسيفا  یحوزه قاتیدر تحق ،ینیچ یانرژ یهاو قرائن به دست آمده از شرکت
با استتفاده از  به بررسی اين موضوع پرداختند.  ،مساله اشاره نموده است نيمتحده به ا االتيدر مورد بخش نفت ا (7368)
و  شواهد ،یدولت یدر فهرست بورس انرژ ینیچ یشرکت ها یبرا 7177تا  7117 یها سال یبرا ايپو يیتابلومدل  کي

در  یافراطت  یگتذار  هيسترما  نته یدر زم یآزاد بوده است و مسائل ینقد انيجر هیفرض ديمو هک نددست آوردرا  به  یقرائن
 یاندازه شرکت و ساختار راهبر از آن بوده است که یحاک آنهاعالوه بر آن مشاهدات  اند.را نشان داده نیچ یبخش انرژ

 هستند. نیدر چ ینرژا یشرکت ها یگذار هيسرما ماتیدر مورد تصم میکننده مه نییعوامل تع زین یشرکت
رابطه  ،طی پژوهشی با عنوان تخصص صنعت حسابرس و اقالم تعهدی اختیاری: نقش استراتژی مشتری( 7178يوآن )

مطالعه با استفاده از يک  کند. اينابرسی متخصصان صنعت را بررسی میبین استراتژی کسب و کار مشتری و کیفیت حس
متخصصان صنعت طه منفی بین که، راب انجام شد 7171الی  7111های بورسی موجود بین سال های نمونه شامل شرکت

ی نرمال صنعت هاتژی کسب و کار مشتری از استراتژیکه استرا ،و اقالم تعهدی اختیاری مشتری زمانی بیشتر وجود دارد
مشتريان همسان  حسابرسی در میان گرايی صنعتدهند که اثر تخصصهای آنها نشان میمتفاوت است. در کل، يافته

حسابرسی و کیفیت حسابرسی را  تژی مشتری(  رابطه بین تخصص صنعتبرای مثال استرااست و ويژگی های مشتری )
 دهد.ی کسب و کار مشتری و کیفیت حسابرسی را افزايش میکند. اين مطالعه درک تعامل بین استراتژتعديل می

و  47ی حاکمیت شرکتی: نقش تعديل کننده 41و مديريت سود 83( به بررسی جريان نقدی آزاد7178)و همکاران  86نخیلی
تا  7117 از سال SBF 120به شاخص  متعلق فرانسوی های شرکت از نمونه يک اساس پرداخته اند. آنها بر 47مالکیت

. دهدنقدی آزاد را نشان می هایجريان حضور در مديران یطلبانه فرصت رفتار به اين نتیجه دست يافتند که ،7171 سال
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 نشاننتايج  همچنین. دهدگزارش شده را افزايش می سود پردازند کهسودی می مديريت هایشیوه به مديران ويژه، به
 گذاران سرمايه بر عالوه کیفیت حسابرسی، و حسابرسی یکمیته استقالل مانند شرکتی راهبری مکانیزمهای که دهدمی

 بر خود نظارتی نقش در شرکتی راهبری مکانیزم های .دهدسود را کاهش می مديريت میزان مديريتی، مالکیت و نهادی
 .ر شوندهای ديگد، می توانند جايگزين مکانیزمآزا نقدی جريان مشکل حضور در سود کاهش مديريت برای مديران رفتار

 گذاری کارايی سرمايه تخصص حسابرس، کیفیت اطالعات حسابداری و پژوهشی را با عنوان( 7171) 48جاربوی و سامت
گذاری، تخصص حسابرس و کیفیت اطالعات حسابداری له روابط عِلی بین کارايی سرمايهاين مقا مورد بررسی قرار دادند.

های پذيرفته از شرکت 7178الی  7111های های سالآنها از داده کند.های معادالت همزمان پويا را بررسی میاز مدل
دهد که کیفیت اطالعات حسابداری به نتايج به دست آمده نشان می اند.هشده در بورس اوراق بهادار تونس استفاده کرد

رس به طور کند. به طور مشابه، مشخص شده است که تخصص حسابگذاری بیش از حد کمک می کاهش مشکل سرمايه
-را کاهش می کند، در حالی که مشکل سرمايه گذاری کمتر از حدقابل توجهی به بهبود کارايی سرمايه گذاری کمک می

ای از جايگزينی که کیفیت اطالعات حسابداری و تخصص حسابرس، دو مکانیسم با درجه نتايج نشان داد دهد. همچنین
-گذاری برای شرکتت اطالعات حسابداری به طور مثبت با کارايی سرمايهدر افزايش کارايی سرمايه گذاری هستند. کیفی

 هايی که حسابرس آنها متخصص صنعت است، ارتباط دارد.
 

 پیشینه داخلی 
بررسی تأثیر کیفیت و تخصص حسابرسی بر اقالم تعهدی اختیاری ( پژوهشی را با عنوان 7835میثاقی و پاسبان )

 7834الی  7865دوره زمانی برای سالهای  اند.مورد بررسی قرار داده راق بهادار تهرانهای پذيرفته شده دربورس اوشرکت
مورد استفاده در مدل شامل، اقالم تعهدی اختیاری، جريان وجوه نقد آزاد، تخصص حسابرسی، ارزش  است. متغیرهای

تأثیر ژوهش تاثیر مثبت و معناداری . نتايج پهای کوتاه مدت و بلندمدت استدفتری يا اندازه شرکت و هزينه بهره بدهی
 دهد.را نشان می کیفیت و تخصص حسابرسی بر اقالم تعهدی

بررسی ارتباط بین هزينه نمايندگی و جريان نقد آزاد با کارايی سرمايه ( پژوهشی را با عنوان 7835) پورحسینپور و حسین
 گیری کارايیه منظور اندازهب اند.بررسی قرار دادهمورد  گذاری شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نماگری برای ( استفاده شده است. بر اساس اين مدل از درآمد فروش به عنوان 7118گذاری، از مدل وردی )سرمايه
 همچنین در اين پژوهش اثرات سه متغیر، شامل گردد.گذاری مورد انتظار استفاده میسرمايه هایتخمین و برآورد فرصت

شود. جامعه مورد مطالعه شامل شرکتهای پذيرفته کنترل می های نقدی عملیاتیرم مالی، ريسک سیستماتیک و جرياناه
باشد. قلمرو زمانی تحقیق نیز شامل يک دوره شرکت می 61شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه پژوهش شامل 

باشد که در هر فرضیه رابطه حقیق در برگیرنده دو فرضیه میاين ت می باشد. 7838الی  7863ساله، از سال  5زمانی 
گیرد. در کل نتايج تحقیق حاکی از وجود سرمايه گذاری مورد بررسی قرار می هزينه نمايندگی، جريان نقد آزاد با کارايی

نقد آزاد با کارايی  جريانباشد ولی بین ايندگی و کارايی سرمايه گذاری میبین هزينه نم رابطه معکوس )منفی( و معنادار
 .معناداری مشاهده نگرديد گذاری ارتباطسرمايه
های حاکمیت شرکتی و جريان نقد آزاد بر بررسی تاثیر مکانیزم ( پژوهشی را با عنوان7835فر )پور و طهماسبیحسین
 7866-7838زمانی  پژوهش حاضر در يک دوره شش ساله در بازه اند.مورد بررسی قرار داده ،گذاری بیش از حدسرمايه

شرکت پذيرفته شده در  571ی آماری اين پژوهش متشکل از ا اجرای روش حذف سیستماتیک نمونهانجام شد که ب
نتايج به دست آمده نشان دهنده وجود رابطه معنادار و مستقیم بین حاکمیت شرکتی و  باشد.بورس اوراق بهادار می
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گذاری لی است که مديران مايل به سرمايهاين در حا است، یت شرکتی برقرارجريانات نقد آزاد با توجه به مکانیزم حاکم
شده پیروی نکرده برخی از فعالیتهای  های پیش بینیای با منفعت شخصی هستند واز رويهههای نقد آزاد در پروژهجريان
 .هزينه سرمايه استولی اين بازده کمتر از  گذاری در مجموع ممکن است که بازده مثبت داشته باشند،سرمايه

رابطه بین جريان وجوه نقدآزاد و وجوه نقد عملیاتی با میزان سرمايه گذاری ( پژوهشی را با عنوان 7835دانشی و صراف )
ش رو اند.مورد بررسی قرار داده ()مورد مطالعاتی: شرکت های سرمايه گذاری پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال شرکت، طی دوره  44ها، رگرسیون چندگانه و نمونه انتخابی شاملتجزيه و تحلیل داده آماری استفاده شده جهت
از پژوهش نشان داد که بین جريان  باشد. نتايج حاصلباشد. پژوهش حاضر شامل دو فرضیه میمی 7838-7863زمانی 

 .وجود داردوجوه نقدآزاد و وجوه نقد عملیاتی با میزان سرمايه گذاری رابطه معنادار ومنفی 
تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جريان نقد آزاد و تصمیمات ( پژوهشی را با عنوان 7835نژاد )حسنعلی زاده و حسن

های اين ونهنم اند.مورد بررسی قرار داده های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانها در شرکتسرمايه گذاری
 7837-7866 هرست شرکتهای پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران از سالشرکت مندرج در ف 717مطالعه شامل 

دهد. ها را نشان میدار خطی منفی میان جريان نقد آزاد و استفاده بهینه از دارايیدر اين پژوهش، رابطه معنی. باشدمی
 های نقدديل رابطه بین جريانتواند موجب تعمديريتی می دهند که مالکیت نهادی و مالکیتها نشان میهمچنین يافته

توانند موجب استفاده کاراتر از نحوی که مالکیت نهادی و مالکیت مديريتی می ها گردد، بهآزاد و استفاده بهینه از دارايی
دهند که مالکیت نهادی و مالکیت مديريتی در سطح کل صنايع بر های تحقیق نشان میهمچنین يافته ها گردند.دارايی

 .جريان وجه نقد آزاد و استفاده بهینه از دارايی ها تاثیرگذار است روابط بین
بررسی نقش ساختار مالکیت بر رابطه بین جريان نقد آزاد و سطح ( پژوهشی را با عنوان 7835فرد و روزبهانی )متین

بر سطح سرمايه گذاری  زادر اين پژوهش ابتدا تاثیر جريان نقد آد اند.مورد بررسی قرار داده سرمايه گذاری در صنعت بیمه
سپس اثر دو متغیر مالکیت نهادی و مالکیت مديريتی بر رابطه جريان نقدآزاد و سطح سرمايه  ،مورد بررسی قرار گرفت

جمهوری اسالمی  شرکت بیمه خصوصی دارای مجوز از سوی بیمه مرکزی 78برای اين منظور  گذاری بررسی گرديد.
نتايج نشان  بر اساس روش رگرسیون چند متغیره ( مورد بررسی قرار گرفت.7838تا  7863)ساله  5ايران در دوره زمانی 

عدم تاثیر  همچنین نتايج حاکی از مثبتی وجود دارد. داد بین جريان نقد آزاد و سطح سرمايه گذاری رابطه معنی دار و
 .باشدری در صنعت بیمه میمالکیت نهادی و مالکیت مديريتی بر رابطه بین جريان نقد آزاد و سطح سرمايه گذا

وری حکومت و انتخاب سرمايه کیفیت اطالعات حسابداری، بهره( پژوهشی را با عنوان 7838فالمرزی و آقا کوچکی )
صورت  دهند که کیفیت باالی اطالعات حسابداری شرکت که بهمی نتايج نشان اند.مورد بررسی قرار داده گذاری ثابت

دهند که کیفیت اطالعات ها نشان میشوند. يافتهد همبستگی بسیار قدرتمندی میعمومی ذکر شده منجر به ايجا
تقويت کننده عملکرد حاکمیت شرکتی است. از  گذاری ثابت را بهبود دهد که مکمل وتواند انتخاب سرمايه حسابداری می

منظور  رفتار شرکتهای لیست شده بهها بايد توجه بسیار زيادی را برای توان بازار جهت رسیدگی به اين رو تعديل کننده
 .بهبود عملکرد حکومت در مورد اطالعات حسابداری و افزايش کارايی تخصیص ثابت، معطوف کنند

 

 های پژوهشفرضیه
ها تاثیر معناداری تخصص حسابرس بر رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداری و  هزينه حقوق مالکانه شرکتفرضیه اول: 

 دارد.

 ها تاثیر معناداری دارد.هزينه حقوق مالکانه شرکته بین کیفیت اطالعات حسابداری و يان نقد آزاد بر رابطجرفرضیه دوم: 
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 روش تحقیق
 و حسابداری اطالعات کیفیت بین رابطه بر آزاد نقد وجوه جريان و حسابرس تخصص هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر

ده شده توصیفی از نوع همبستگی است و از آنجا که از اطالعات هاست، لذا روش تحقیق استفاشرکت مالکانه حقوق هزينه
های پژوهش همچنین با توجه به کاربرد يافته شود.نوع تحقیقات پس رويدادی محسوب میگذشته استفاده شده است از 

گذاران ماهیت پژوهش حاضر کاربردی است. جامعه آماری اين پژوهش شامل شرکت های یری سرمايهگدر تصمیم
به عنوان نمونه مورد تجزيه  7838تا  7861ساله از سالهای  71يرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی پذ

ات . با توجه به عدم دسترسی به اطالعشد استفاده غربالگری روش از گیرینمونه برای تحقیق اين درو تحلیل قرار گرفت. 
اعمال محدوديتهای زير و با استفاده از  با يت هايی به اين شرح اعالم شد:ها برای جمع آوری اطالعات محدودمالی شرکت

انتخاب شده اند. اين محدوديت ها شامل موارد زير می  نمونهشرکت به عنوان حجم  67روش نمونه گیری حذفی، تعداد 
  61هايی که بعد از سال  شرکت .7در بورس پذيرفته شده باشند.  7861سال انتهای کلیه شرکت هايی که بعد از  .7باشد: 

هايی که در بازه زمانی پژوهش، اطالعات آنها در شرکت .8از بورس خارج و وارد فرابورس شده اند.  38و قبل از سال 
 گذاری و واسطه گری مالی )هلدينگ، لیزينگ و بانک ها( داشته باشند.هايی که ماهیت سرمايه . شرکت4دسترس نباشد. 

در نهايت با اعمال  اسفند نباشد. 73 به منتهی آنها مالی سال و داده مالی دوره تغییر پژوهش زمانی لهفاص در يی کهشرکتها .5
ها از صورتهای جهت جمع آوری داده شرکت حائز شرايط بوده و به عنوان نمونه انتخاب گرديد. 13شرايط فوق تعداد 

آورد نوين استفاده شد. همچنین جهت ران از سايت کدال و نرم افزار رهمالی شرکتهای پذيرفته شده بورس اوراق بهادار ته
 به آزمون فرضیات پرداخته شد. E-Views 9تجزيه و تحلیل داده ها از نسخه نرم افزار 

 : نحوه اندازه گیری متغیرها1جدول 
نوع 

 متغیر
 گیرینحوه اندازه نماد نام متغیر

ته
س

واب
 

هزينه حقوق 
 مالکانه

COE 

COEt =  
    

    
 

 t: سود هر سهم در دوره     

Pt-1 : 7 قیمت بازار سهام در دوره-t 

قل
ست

م
 

کیفیت اطالعات 
 حسابداری

AIQ1 ارزش قدر مطلق باقیمانده مدل 
ΔARi,t = ß0 + ß1ΔSales i,t + 𝜀i,t 

Δ ARi,tشرکت  = تغییرات ساالنه حسابهای دريافتنیi  در سالt؛ 
 Δ Salesi,t= شرکت  تغییرات ساالنه درآمد فروشi  در سالt؛ 

 𝜀i,t= شرکت  خطای مدلi  در سالt  که اين باقیمانده مدل نشان دهنده کیفیت
 باشد.اطالعات حسابداری می

کیفیت اطالعات 
 حسابداری

AIQ2 

       
 

     
   (

      
     

 
     
     

)    
     
     

   
            

     
 𝜀  
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ده
کنن

ل 
دی

تع
 

تخصص صنعت 
 حسابرس

SPEC 
(

 مجموع دارايی های تمام صاحبکاران هر موسسه حسابرسی خاص در صنعت خاص

مجموع دارايی های تمام صاحبکاران در اين صنعت
) 

 ([7های موجود/*)تعداد شرکت7/7]
 صنعت آن در حسابرسی موسسه باشد، فوق بیشتر معادله مقدار از آمده بدست مقدار اگر

 اينصورت غیر در 1 عدد باشد متخصص صنعت حسابرس اگر اين بنابر است. متخصص

 .است صفر برابر

 FCF FCFi,t = (INC i,t – TAX i,t - INTEXP i,t - CSDIV i,t)/A i,t جريان نقد آزاد

 که در آن :
FCF جريان نقد آزاد؛ =INCسود قبل از کسر استهالک؛ = TAX مالیات پرداختی؛ =

INTEXP هزينه مالی پرداختی؛ =CSDIV=   سود سهامداران عادی؛A ارزش =
 ها.دفتری مجموع دارايی

 

 لگاريتم مجموع دارائی ها SIZE اندازه شرکت

نسبت ارزش 
دفتری به ارزش 

 ارباز

BMT BMT=
                      

                    
*100 

BMTارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام = نسبت 

Book value per shareارزش دفتری هر سهم = 

Market value per shareارزش بازار هر سهم = 

 هاگذاریلیزينگ و سرمايه، هاهلدينگ، هابیمه ،هاسهام متعلق به بانکدرصد میزان  OWN مالکیت نهادی

 آمار توصیفی
دارای باالترين میانگین و  76/78در بین متغیرها اندازه شرکت با مقدار  7جدول  به نگاهی با و مذکور مطالب به توجه با

انحراف معیار دارای  اندازه شرکتمتغیر  باشند.دارای کمترين میانگین می 18/1با مقدار  7-کیفیت اطالعات حسابداری
در  هزينه حقوق مالکانهحداقل و حداکثر متغیر  دهد.ها را نشان میباشد که  نسبت پراکندگی بیش از حد دادهمی 48/7

تغییرات تغییر رسیده است. اين مطلب نشان دهنده تغییر کم و زياد در  - 88/7و در برخی موارد به  33/1 بعضی موارد 
 متغیرها، انواع  چولگی ضريب گرفتن نظر در با بورس اوراق بهادار تهران می باشد. شرکتها در هزينه حقوق مالکانه

 طور به متغیر پژوهش )هزينه حقوق مالکانه و مالکیت نهادی(، 7 از غیر به تحقیق متغیرهای توزيع که شود می مشخص
 در و نبوده متقارن کامالً جامعه زيعتو که معناست بدان اين هستند؛ مثبت( برخوردار راست )چولگی سمت به چولگی از کلی

 بوده هاآن میانگین مقدار از کمتر متغیرها از يک هر برای شده مشاهده های داده از بیشتری حجم توزيع نرمال با مقايسه
 ماکزيمم نقطه منحنی در بلندی از معیاری کشیدگی ديگر عبارت به است. توزيع يک ارتفاع دهنده نشان کشیدگیاست. 
 نرمال از توزيع نظر مورد قله توزيع يعنی مثبت کشیدگی باشد.می 8 برابر نرمال توزيع برای کشیدگی قدارم و است
 پژوهش متغیرهای همه کشیدگی اينجا که در است نرمال توزيع از قله بودن ترپايین نشانه منفی کشیدگی و باالتر
 باشد.می مثبت
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 پژوهش متغیرهای توصیفی آمار :2جدول

 میانه میانگین مشاهدات نماد غیرنام مت
انحراف 

 معیار
 حداقل حداکثر کشیدگی چولگی

 COE هزينه حقوق مالکانه
028 81.0 81.0 8120 81.0- 0100 8100 .1.0- 

کیفیت اطالعات 
 7-حسابداری

AIQ1 
028 8180 81880 8122 .100 01.0 8100 8100- 

کیفیت اطالعات 
 7-حسابداری

AIQ2 
028 8180 8182 8180 2180 .210 810 81.- 

تخصص صنعت 
 حسابرس

SPEC 
028 8180 8 8122 010 ..1. . 8 

 FCF جريان نقد آزاد
028 8122 81.2 810. .100 .810 2100 21.0- 

 SIZE اندازه شرکت
028 .010 .01. .10. 81.0 01. .0180 .810 

نسبت ارزش دفتری به 
 ارزش بازار

BMT 028 .100 .1.. 810 012 ..10 .810 8100 

 OWN 028 8100 8100 810. 8180- .10 8100 8180 مالکیت نهادی

 نتایج فرضیه ها

ها تاثیر معناداری تخصص حسابرس بر رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداری و  هزينه حقوق مالکانه شرکتفرضیه اول: 
 دارد.

 یک: نتایج فرضیه 3جدول 

 احتمال ضرایب نماد احتمال ضرایب نماد
C 76/1 18/1 C 77/1 17/1 

AIQ1 114/1- 86/1 AIQ2 76/1 117/1 
SPEC 17/1- 54/1 SPEC 17/1- 88/1 

AIQ1*SPEC 111/1- 17/1 AIQ2*SPEC 77/1- 17/1 
SIZE 118/1- 88/1 SIZE 17/1- 78/1 
BMT 118/1- 88/1 BMT 117/1 14/1 
OWN 111/1 81/1 OWN 115/1 14/1 

 مقدار  مقدار 

R2  93/0 R2  00/0 

R2 94/0 تعدیل شده R2 93/0 تعدیل شده 

D-W 31/2 D-W 30/2 

 F ( (1096.)06000هآمار(احتمال  06000(36.3) ) Fهآمار(احتمال 
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متغیرهای کیفیت اطالعات حسابداری و تخصص صنعت  t مقادير %35 اطمینان سطح در که دهدمی نشان نتايج
نیستند. ولی ضرب دو متغیر معنادار  دارمعنی مدل در متغیرها يعنیگیرند. قرار نمی صفر فرض رد ناحیه حسابرس در

هیچ کدام از متغیرهای کنترلی دارای رابطه معناداری با هزينه  که دهدمی نشان کنترلی متغیرهای از حاصل نتايج است.
 باشند.حقوق مالکانه نمی

کیفیت اطالعات ی و ارطالعات حسابدمتغیر کیفیت ا t مقادير %35 اطمینان سطحدر  که دهدمی نشان نتايج
 رد ناحیه در ناحیه رد صفر قرار داشته و متغیر تخصص صنعت حسابرس در * تخصص صنعت حسابرس7-حسابداری

* تخصص 7-کیفیت اطالعات حسابداریری و امتغیرهای کیفیت اطالعات حسابد گیرد. يعنینمی قرار صفر فرض
هیچ کدام از متغیرهای  که دهدمی نشان کنترلی متغیرهای از حاصل يجنتا هستند. دارمعنی مدل در صنعت حسابرس

 باشند.کنترلی دارای رابطه معناداری با هزينه حقوق مالکانه نمی
 

ها تاثیر معناداری جريان نقد آزاد بر رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداری و  هزينه حقوق مالکانه شرکتفرضیه دوم: 
 دارد.

 دوه : نتایج فرضی9جدول 

 احتمال ضرایب نماد احتمال ضرایب نماد
C 76/1 18/1 C 77/11 111/1 

AIQ1 17/1- 17/1 AIQ2 73/1 117/1 

FCF 75/1 1111/1 FCF 7/1 1111/1 
AIQ1*FCF 11114/1 1111/1 AIQ2*FCF 111117/1 17/1 

SIZE 111/1- 7/1 SIZE 17/1- 15/1 

BMT 118/1- 83/1 BMT 115/1- 48/1 

OWN 118/1 83/1 OWN 117/1- 37/1 

 مقدار  مقدار 

R2  03/0 R2  03/0 

R2 02/0 تعدیل شده R2 02/0 تعدیل شده 

D-W 32/2 D-W 3/2 

 F ( (06.3)06000آمار(احتمال  06000(.1116) ) Fآمار(احتمال 

 

کیفیت  ريان نقد آزاد ومتغیرهای کیفیت اطالعات حسابداری و ج t مقادير %35 اطمینان سطح در که دهدمی نشان نتايج
هستند. و  دارمعنی مدل در متغیرها گیرند. يعنیقرار می صفر فرض رد ناحیه در جريان نقد آزاد* 7-اطالعات حسابداری

هیچ کدام از متغیرهای کنترلی دارای  که دهدمی نشان کنترلی متغیرهای از حاصل نتايج ضرب دو متغیر معنادار است.

 .باشندنه حقوق مالکانه نمیرابطه معناداری با هزي
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کیفیت  متغیرهای کیفیت اطالعات حسابداری و جريان نقد آزاد و t مقادير %35 اطمینان سطح در که دهدمی نشان نتايج
هستند. و  دارمعنی مدل در متغیرها گیرند. يعنیقرار می صفر فرض رد ناحیه در جريان نقد آزاد* 7-اطالعات حسابداری

هیچ کدام از متغیرهای کنترلی دارای  که دهدمی نشان کنترلی متغیرهای از حاصل نتايج عنادار است.ضرب دو متغیر م
 باشند.رابطه معناداری با هزينه حقوق مالکانه نمی

 

 بحث و نتیجه گیری

 کیفیت بین رابطه بر آزاد نقد وجوه جريان و حسابرس هدف اصلی اين مقاله بررسی اين موضوع هست که آيا تخصص
با توجه به آزمون ها و تحلیل هايی که از راه  ؟شرکتها تاثیری دارد يا خیر مالکانه حقوق هزينه و حسابداری اطالعات

تخصص حسابرس بر رابطه بین درصد،  نتايج فرضیه اول نشان داد که  35بدست آمده در سطح اطمینان  OLSمدل 
و  اسمیتنتايج اين پژوهش با نتايج  تاثیر معناداری دارد. هاکیفیت اطالعات حسابداری و  هزينه حقوق مالکانه شرکت

(، بیدل و 7114هیرشلیفر و همکاران )(، 7835پور وطهماسبی )(، حسین7861(، مدرس و حصارزاده )7171جاربوی )
و ( همخوانی داشته 7838و فالمرزی و آقاکوچکی )( 7174گوماريز و بلستا )، (7177چن و همکاران ) ،(7113همکاران )

همچنین، نتايج  ( مطابقت ندارد.7831( و ثقفی  و همکاران )7863(، ثقفی و عرب مازاريزدی )7178با نتايج يوآن )
جريان نقد آزاد بر رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداری و  هزينه حقوق مالکانه فرضیه دوم حاکی از آن است که 

گول و همکاران ، (7118هَمِرسلی )(، 7171و جاربوی ) اسمیتايج نتايج اين پژوهش با نتها تاثیر معناداری دارد. شرکت
 مطابقت ندارد. (7118گال و همکاران )همخوانی داشته و با نتايج ( 7177( و دبوسکی و جیانگ )7113)

های اين تقارن اطالعاتی داشتند، يافتهبر اساس مطالعات پیشین که تاکید زيادی بر نقش حسابرسان در کاهش عدم 
کاهش عدم تقارن اطالعاتی و تواند مکانیزم خوبی برای هد که استفاده از تخصص حسابرس میدنیز نشان می پژوهش

تواند کیفیت اطالعات را تضمین کند. در چنین بکارگیری حسابرسان متخصص میهای حقوق مالکانه شود. همهزينه
 اند، نسبت به شرکتهای ديگر، حسابرسی شدهوسط حسابرسان متخصصهايی که تعان کرد، شرکتتوان چنین اذواقع می

اند(  اطالعات معتبرتری را در زمینه پیش بینی جريان های )شرکتهايی که توسط حسابرسان متخصص، حسابرسی نشده
 نقدی آينده برای استفاده کنندگان فراهم می کنند.

اطالعات نهايی، زمینه سوء استفاده از ی آگاهی ساختن اشخاص فاقد دوش کردن زمینهدارندگان اطالعات نهايی با مخ
دم های سودآور، موجب عگیری جريانات نقدی آزاد در پروژهسازند و با عدم بکارنقد آزاد به نفع خود را مهیا می جريان

-یت اطالعات حسابداری شده و فرصتگردند. افزايش جريان نقد آزاد موجب کاهش کیفافزايش قیمت سهام در بازار می

 شود.زايش هزينه حقوق مالکانه شرکت میايین تر و در کل موجب افهای رشد پ
 

 پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش
-گذاریگذاران و افزايش سرمايهها جهت جذب سرمايهگردد که شرکتبا توجه به نتايج فرضیه اول پژوهش، پیشنهاد می

تواند با کاهش عدم تقارن ت اطالعات حسابداری میکیفیهای کارآمد، کیفیت اطالعات حسابداری خود را افزايش دهند. 
شود، به بهبود کارايی سرمايه گذاری کمک اطالعاتی که موجب اختالفاتی مانند مخاطرات اخالقی و انتخاب نامطلوب می
-تواند مربوط به کارايی سرمايهسابداری میکند. اين کار با تالش برای ثبت پانلی که از طريق آن کیفیت اطالعات ح

تايج فرضیه دوم پژوهش، پشنهاد همچنین با توجه به نگذاری شود، به عنوان گسترش آن تحقیقات طراحی شده است. 
به عنوان محرکی برای مديريت سود تلقی شود، از سوی ديگر، امروزه معیارهايی از ها های نقد آزاد شرکتشود جريانمی

د به منظور ارزيابی عملکرد مديران به کار برده شوند، بلکه الزم است اين تواننها به تنهايی نمیقبیل سود و بازده دارايی
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گذاران توصیه های نقد آزاد در نظر گرفته شوند. بنابراين به سهامداران و سرمايهمعیارها در کنار معیارهايی همانند جريان
 گیری خود لحاظ نمايند.یمهای نقد آزاد واحد تجاری توجه نموده و آن را در مدل تصمشود که به جريانمی
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 بیش از حد و جريان  ریگذاکیفیت اطالعات حسابداری، سرمايه ،(7831)، محمديان، محمد ،بولو، قاسم ،ثقفی، علی
 .88-81صص دوره سوم، شماره دوم،  ،های حسابداریپیشرفت، نقد آزاد
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 کنفرانس چهارمین ،(تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته گذاری سرمايه هایشرکت: مطالعاتی مورد) گذاری
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سومین کنفرانس بین المللی مديريت، حسابداری، ران، گذاری شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ته
 اقتصاد و علوم انسانی.
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