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کیفیت اطالعات حسابداری و هزینه حقوق مالکانه شرکتها

مجله علمی تخصصی چشم انداز حسابداری و مديريت (سال اول)

تاثیر تخصص حسابرس و جریان وجوه نقد آزاد بر رابطه بین

چکیده

هدف کلی از انجام اين پژوهش ،تاثیر تخصص حسابرس و جريان وجوه نقد آزاد بر رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداری
و هزينه حقوق مالکانه شرکتها میباشد .در اين راستا برای رسیدن به اهداف تحقیق ،شرکت های پذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران در دوره زمانی  7861الی  7838مورد آزمون قرار گرفتند .در اين تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه به
روش دادههای تابلويی استفاده شده است .بر اساس يافتهها ،تاثیر تخصص حسابرس بر رابطه بین کیفیت اطالعات
حسابداری و هزينه حقوق مالکانه شرکتها منفی و معناداری می باشد ،همچنین تاثیر جريان نقد آزاد بر رابطه بین کیفیت
اطالعات حسابداری و هزينه حقوق مالکانه شرکتها مثبت و معنادارمی باشد.
واژگان کلیدی :تخصص حسابرس ،جريان وجوه نقد آزاد ،کیفیت اطالعات حسابداری ،هزينه حقوق مالکانه شرکتها.

مقدمه

هدف از سرمايه گذاری برای سهامداران کسب سود میباشد .لذا سهامداران پس از اينکه مجمع عمومی برگزار شد و
گزارش حسابرسی قرائت گرديد ،درباره نحوه تقسیم سود تصمیم میگیرند .چگونگی ارائه اين گزارش و تاثیر آن بر
تصمیمات مربوط به تقسیم سود ،حائز اهمیت زيادی است .بنابراين ،نقش کیفیت گزارش حسابداری بر کاهش هزينه
سهام عادی ملموس خواهد شد .يکی از داليلی که سهامداران را در توجیه سود سهام قانع میکند تخصص حسابرس
است .وجود يک حسابرس متخصص موجب افزايش يا کاهش حقوق مالکانه شرکتهاست .حسابرس متخصص به
عنوان ابزاری برای کاهش عدم تقارن اطالعاتی و مديريتی محسوب شده و شرکتی که توسط حسابرس واجد شرايط
حسابرسی شود ،اعتبار اطالعات پیش بینی شده در مورد جريان نقد آتی آن ،بیشتر از موارد حسابرسی شده توسط
حسابرس غیر متخصص است (سامت و جاربوی .)7171 ،ادبیات نظری و تجربی ،نقش کیفیت اطالعات حسابداری 7را
بررسی کرده (بوشمان و اسمیت7117 ،7؛ باگوا7116 ،8؛ چان و لی7113 ،4؛ ژينگ و همکاران7177 ،5؛ ران و همکاران،8
1

the accounting information quality
Bushman and Smith
3
Bagaeva
4
Chan and Lee
5
Zhiying et al.
6
Ran et al
2

68

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت ،دوره  ،1شماره  ،3پاییز (1331جلد دوم)

www.jamv.ir

 )7175و در حوزه پژوهشی (بیدل و هیالری7118 ،1؛ مک نیکولز و استوبن7116 ،6؛ بیدل و همکاران7113 ،3؛ چن و
همکاران )7177 ،71نشان میدهد که اطالعات با کیفیت باالتر ،مديران را قادر میسازد تا فرصتهای سرمايهگذاری 77را
شناسايی کنند .مطالعات متعددی نیز نشان میدهد که تخصص حسابرسان 77میتواند برای کاهش مشکالت عدم تقارن
اطالعاتی 78استفاده شود (آلموتايری و همکاران7113 ،74؛ دبوسکی و جیانگ7177 ،75؛ يعقوب نژاد و همکاران.)7174 ،78
دانش صنعتی يک متخصص را میتوان از طريق تجربهی حسابرسی گسترده ،آموزش کارکنان متخصص 71و سرمايه-
گذاریهای بزرگ در فن آوری اطالعات ،توسعه داد .دانش مخصوص صنعت به حسابرسان متخصص اجازه میدهد تا
خدمات حسابرسی 76با کیفیتی را از طريق کاهش عدم تقارن اطالعاتی با استفاده از توانايی آنها در تشخیص ناهنجاری-
ها ،73ارائه دهند.
استخدام حسابرسان متخصص با هزينه باالتر موجب کاهش هزينه سهام عادی و در نهايت موجب کاهش هزينههای
مالکانه و هزينه نهايی میشود .يکی از عوامل مؤثر بر سرمايهگذاری بهینه ،که يکی از مهمترين منابع اطالعاتی برای
سرمايهگذاران نیز بشمار میآيد ،کیفیت اطالعات حسابداری است .ازاينرو ،انتظار میرود که تخصص حسابرسی بر ارائه
اطالعات حسابداری باکیفیت و تصمیمات حقوق مالکانه ،اثرات مثبتی داشته باشد .با اين وجود ،تخصص حسابرس،
موجب افزايش آگاهی سرمايهگذاران و ساير استفادهکنندگان از اطالعات حسابداری شده و به سرمايهگذاران در تصمیم-
گیری سود سهام کمک میکند .کیفیت اطالعات حسابداری و گزارشگری مالی ،محصول مشترک حداقل چهار عامل
اصلی است)7 :خالقیت و نگرشهای مديريت )7 ،کیفیت حسابرسی )8 ،تجربه کمیته حسابرسی ،و  )4استانداردهای
حسابداری دارای کیفیت باال .وجود ضعف در هر يک از اين چهار حلقه ،میتواند کل زنجیره را مخدوش سازد .آن چه
اهمیت دارد ،متغیرهايی است که کیفیت اطالعات حسابداری را ارزيابی میکند .هر چه قدر کیفیت اطالعات حسابداری
باالتر باشد نظارت مديران بیشتر میشود ،خطر اطالعاتی کاهش میيابد و در نتیجه سرمايه گذاری بیش از حد ،کاهش
میيابد .برای کارايی بازار سرمايه ،حسابرسی با کیفیت باال مورد تقاضا است .زيرا حسابرسی اعمال نظر فرصت طلبانهی
مديريت در صورتهای مالی را کاهش میدهد .بنابراين ،انگیزههای قویتر برای مديريت سود ،اهمیت حسابرسی را به
عنوان يک ابزار کنترلی در نظام راهبری شرکتی قوی بیشتر مورد توجه قرار میدهد .تحلیل اثر متقابل بین کیفیت
اطالعات حسابداری و حسابرس متخصص برای بهبود هزينه حقوق مالکانه است و هر دو مکانیزم میتواند نقش
جايگزينی در کاهش سرمايه گذاری بیش از حد را داشته باشد .اطالعات حسابداری و تخصص حسابرس به بهبود هزينه
حقوق مالکانه کمک میکند ،وجود جريان نقد آزاد به مثابه برنامهريزی نشده در مديريت وجوه نقد است که خود بیانگر
هزينه نمايندگی میباشد ،لذا هرچه جريان نقد آزاد بیشتر باشد ،تاثیر کیفیت اطالعات حسابداری بر هزينه حقوق مالکانه
کاهش میيابد.
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با توجه به مفاهیم مطرح شده ،اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سوال میباشد که تخصص حسابرس و جريان نقد آزاد
بر رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداری و تصمیمات هزينه حقوق مالکانه شرکتها چه تاثیری دارند؟
مبانی نظری متغیرهای تحقیق
رشد فزاينده اقتصادی و پیچیدگیهای جامعه ،نیاز به اطالعات اقتصادی مربوط و به دنبال آن سیستم های اطالعاتی و
همچنین فرايندهای مولد اطالعات را توجیه کرده و نیاز به حسابرسی را به عنوان بخشی از فرآيند گزارشگری افزايش
داده است (نیکخواه آزاد .)7813 ،برخی از پژوهشگران از جمله هیز 71و شیلدر )8-5 :7333( ،77و لین  77و چان:7117( ،78
 ،)588بر اين باورند يکی از راههای توسعه اقتصادی و افزايش رفاه عمومی ،جذب سرمايه گذاری خارجی است .سرمايه
گذاران خارجی خواهان اطالعات تايید شده توسط حسابرسان هستند تا منابع مالی خود را با تصمیم درست و منطقی
سرمايه گذاری کنند.
ويژگیهای مختلف کمیته حسابرسی شامل :تخصص مالی ،استقالل ،اندازه و … میتوانند بر اثر بخشی کمیته حسابرسی
اثر بگذارند .مطالعات قبلی نشان میدهد که تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی به آنها کمک میکند که بطور موثرتر
75
بر فرآيند گزارشگری مالی نظارت کنند (بدارد و همکاران7114 ،؛ کريشنان و ويسواناتان .)7116 ،74دالیوال و همکاران
( )7171بیان میدارند که کمیتههای حسابرسی با حداقل يک کارشناس مالی میتوانند مديريت سود تعهدی را بطور
موثرتر ،نسبت به کمیتههای حسابرسی که فاقد تخصص مالیاند ،کنترل کنند.
78
اندازه کمیته حسابرسی نیز می تواند تاثیر سازنده ای بر کمیته حسابرسی داشته باشد (بگستر و کاتر  .)7113 ،کمیتههای
حسابرسی بزرگ شامل اعضايی با تخصصهای متنوع بصورت موثرتری بر شیوههای گزارشگری مالی نظارت دارند
(وافیس .)7115 ،71همچنین استقالل کمیته حسابرسی بعنوان يکی از ويژگیهای ضروری و تاثیرگذار بر اثربخشی کمیته
حسابرسی در فرآيند نظارت بر گزارشگری مالی در نظر گرفته میشود ،که بر اين اساس کالين ( )7117در تحقیق خود
نشان داد که استقالل بیشتر کمیته حسابرسی (يعنی نسبت مديران مستقل در کمیته حسابرسی) منجر به مديريت سود
تعهدی کم تر میشود .همچنین سان و همکاران ( )7174معتقدانه در حالی که مطالعات موجود نشان دهنده تاثیر برخی
از ويژگیهای کمیته حسابرسی در محدود کردن مديريت سود تعهدی و افزايش کیفیت گزارشگری مالی میباشد ولی اثر
اين ويژگیها در محدود کردن مديريت سود از طريق اقالم واقعی به درستی تبیین نشده است.
76
کیفیت حسابرسی يکی از عواملی است که بر اعتبار اطالعات مالی میافزايد (جاگی و همکاران  .)7177 ،جنسن و مک
لینگ )7318(73اظهار داشتند که حسابرسی ،ابزار مهمی در کاهش هزينههای نمايندگی بین مديران و سهامداران است.
حسابرسی ابزار نظارتی برای سهامداران محسوب میشود ،زيرا حسابرسان موارد نادرست در صورتهای مالی را گزارش
مینمايند .به طور خالصه ،حسابرسی وسیله اتصال بین حسابرسان و سهامداران است تا نشان دهد که مديران به دنبال
رفتارهای فصت طلبانه نیستند .پیوت و جنین ( )7115معتقدند حسابرسی میتواند يکی از راه های پیشگیری و کاهش
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مديريت سود باشد ،زيرا اعتقاد بر اين است که شرکتهايی که صورتهای مالی حسابرسی شده ارائه می کنند ،سود آنها از
محتوای اطالعاتی و کیفیت باالتری برخوردار خواهند بود (سجادی و عربی.)7863 ،
کیفیت حسابرسی و مديريت سود ،ريچاردسن( )7118اظهار داشت که مديران نه تنها از طريق روشها و برآوردهای
حسابداری (مديريت سود از طريق اقالم تعهدی) بلکه از طريق تصمیمات عملیاتی (دستکاری فعالیتهای واقعی) اقدام به
مديريت سود میکنند .دستکاری فعالیتهای واقعی ،يک ابزار جايگزين مديريت سود از طريق تغییر در تصمیمات و
فعالیتهای واقعی (کاهش هزينه های اختیاری ،اضافه تولید و ارائه تخفیفات قیمتی با افزايش فروش دوره جاری) است.
گراهام و همکاران )7115( 81نیز نشان دادند که با توجه به کشف مديريت اقالم تعهدی از طريق حسابرس ،احتمال
زيادی وجود دارد که مديران از طريق فعالیتهای واقعی اقدام نمايند .مطالعات گذشته نشان میدهد که افزايش کیفیت
حسابرسی ،مديريت سود از طريق اقالم تعهدی اختیاری را کاهش میدهد (بکر و همکارن7336 ،87؛ جانسون و
همکاران7117 ،87؛ کريشنان7118 ،88؛ بالسام و همکاران 7118 ،84و مايرز و همکاران  .)7118 ،85در حالی که تحقیقات
صورت گرفته در زمینه کیفیت حسابرسی و مديريت واقعی سود نشان میدهد که کیفیت باالی حسابرسی منجر به تشديد
مديريت واقعی سود میشود .چی و همکاران ( )7177در بررسی رابطه بین کیفیت حسابرس و مديريت واقعی سود بیان
میکنند که کیفیت حسابرسی با سطوح باالی مديريت واقعی سود مرتبط است .آنها نشان دادند که سطوح باالی کیفیت
حسابرسی میتواند پیامدهای ناخواستهای داشته باشد .نهادهای نظارتی مانند هیات مديره و کمیته حسابرسی بايد
پیامدهای تحمل حسابرسان با کیفیت باال را در نظر داشته باشند که میتواند محرکی برای افزايش دستکاری در
فعالیتهای واقعی باشد.
تئوری نمايندگی 88بیان میکند که هزينههای نمايندگی به دنبال جدايی مالکیت و مديريت شرکت ايجاد شده است .در
واقع ،سهامداران ادارۀ امور شرکت را به مديريت واگذار کنند و اگر مديريت برخالف هدف اصلی شرکت ،يعنی حداکثر
کردن ثروت سهامداران ،تصمیمگیری و عمل کند ،سهامداران متحمل هزينههای نمايندگی خواهند شد (سوادجانی و
عالمه حائری  .)7177:478،اين در حالی است که شرکتها با هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران ،تأسیس میشوند.
زمانی که فعالیتهای شرکت منجر به کسب سود شود ،وجوه نقد آزاد حاصل میتواند به طرق مختلف و به منظور
دستیابی به هدف شرکت ،به کار گرفته شود .اين بدان معناست که شرکتها میتوانند وجوه نقدی مازاد خود را در مسیر
توسعۀ فعالیت ها و افزايش بازده آتی سهامداران يا پرداخت وجوه مزبور به عنوان سود سهام ،به کارگیرند.
انتظار میرود سرمايهبری به صورت مستقیم با کیفیت اطالعات مالی مرتبط باشد .در بررسی اثرات هزينههای مالکانه
روی افشا بخشها ،سرمايهبری به صورت مستقیم با دقت گزارشگری بخش و سطح کیفیت گزارشگری مالی مرتبط
است (پتروسکی .)7118 ،همچنین سرمايهبری شاخصی برای نیاز تامین مالی است و انتظار میرود در شرکتهايی که به
تامین مالی بیشتری نیاز دارند ،اطالعات مالی با کیفیت باالتری تهیه شود (النگ و لوندهولم .)7338 ،هزينههای
نمايندگی باعث تقاضا برای کنترل میشود .اطالعات صورتهای مالی يک شرکت ممکن است برای کاهش هزينههای
نمايندگی مورد استفاده قرار گیرد (جنسن و مک لینگ .)7318 ،شرکتهايی که به شدت اهرمی شدهاند ،هزينههای
نمايندگی بیشتری دارند و بنابراين تقاضای بیشتری برای کنترل و نظارت دارند (جنسن .)7318 ،به نظر میرسد کیفیت
گزارشگری مالی با ساختار سرمايهی شرکت تغییر کند و متفاوت باشد (سامت و جاربوی7171 ،و لفتويچ و همکاران،
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 .)7367انگیزههای مديران برای ارائهی صورتهای مالی با کیفیت باال با سطح کشمکش نمايندگی سهامداران-
دارندگان اوراق بدهی که با میزان اهرم در ساختار سرمايه شرکت سنجیده میشود ،افزايش میيابد (پتروسکی.)7118 ،

پیشینه پژوهش
پیشینه خارجی
راسمین 81و همکاران ( )7174طی پژوهشی با عنوان تاثیر مازاد جريان نقدی آزاد و کیفیت حسابرسی بر مديريت سود،
استدالل میکنند که رابطهی بین جريان نقد آزاد و انتخاب حسابداریِ افزايش درآمد ،سیستماتیک نیست و بستگی به
ويژگیهای خاص محیط سازمانی دارد .اين نويسندگان يک رابطهی مثبت بین جريان نقد آزاد و انتخاب حسابداری
افزايش درآمد را در مالزی ثبت کرده اند ،و اين رابطه تا حدی در سنگاپور قابل اطالق است ،اما در اندونزی معتبر نیست.
ژانگ و همکاران ( )7175طی پژوهشی با عنوان شور و اشتیاق در سرمايهگذاری انرژیهای تجديدپذير چین :عقالنیت،
ساختار سرمايه و کاربردها با شواهدی از سطوح شرکت ،شواهد و قرائن تجربی در مورد سرمايهگذاری افراطی در شرکت-
های انرژی تجديد پذير را ارائه کردهاند .روش شناسی آنها اصوالً همانند روشی است که در اغلب تحقیقات فاينانس
استفاده شده است .يقیناً در ادبیات تحقیق خالئی وجود دارد که تبیین و موشکافی جز به جز مساله جريان نقدی آزاد در
شرکتهای مرتبط انرژی در چین با يک معیار اندازه گیری مناسب فرصت های سرمايهگذاری آينده را ترکیب میکند.
ژانگ و همکاران ( )7178تحت پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین جريان های نقدی آزاد و بیش سرمايهگذاری :شواهد
و قرائن به دست آمده از شرکتهای انرژی چینی ،در تحقیقات حوزهی فاينانس (تامین مالی) که نخستتین بتار جنستن
( )7368در مورد بخش نفت اياالت متحده به اين مساله اشاره نموده است ،به بررسی اين موضوع پرداختند .با استتفاده از
يک مدل تابلويی پويا برای سال های  7117تا  7177برای شرکت های چینی در فهرست بورس انرژی دولتی ،شواهد و
قرائنی را به دست آوردند که مويد فرضیه جريان نقدی آزاد بوده است و مسائلی در زمینته سترمايه گتذاری افراطتی در
بخش انرژی چین را نشان دادهاند .عالوه بر آن مشاهدات آنها حاکی از آن بوده است که اندازه شرکت و ساختار راهبری
شرکتی نیز عوامل تعیین کننده مهمی در مورد تصمیمات سرمايه گذاری شرکت های انرژی در چین هستند.
يوآن ( )7178طی پژوهشی با عنوان تخصص صنعت حسابرس و اقالم تعهدی اختیاری :نقش استراتژی مشتری ،رابطه
بین استراتژی کسب و کار مشتری و کیفیت حسابرسی متخصصان صنعت را بررسی میکند .اين مطالعه با استفاده از يک
نمونه شامل شرکتهای بورسی موجود بین سال های  7111الی  7171انجام شد که ،رابطه منفی بین متخصصان صنعت
و اقالم تعهدی اختیاری مشتری زمانی بیشتر وجود دارد ،که استراتژی کسب و کار مشتری از استراتژیهای نرمال صنعت
متفاوت است .در کل ،يافتههای آنها نشان میدهند که اثر تخصصگرايی صنعت حسابرسی در میان مشتريان همسان
است و ويژگی های مشتری (برای مثال استراتژی مشتری) رابطه بین تخصص صنعت حسابرسی و کیفیت حسابرسی را
تعديل میکند .اين مطالعه درک تعامل بین استراتژی کسب و کار مشتری و کیفیت حسابرسی را افزايش میدهد.
نخیلی 86و همکاران ( )7178به بررسی جريان نقدی آزاد 83و مديريت سود : 41نقش تعديل کنندهی حاکمیت شرکتی 47و
مالکیت 47پرداخته اند .آنها بر اساس يک نمونه از شرکت های فرانسوی متعلق به شاخص  SBF 120از سال  7117تا
سال  ،7171به اين نتیجه دست يافتند که رفتار فرصت طلبانهی مديران در حضور جريانهای نقدی آزاد را نشان میدهد.
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به ويژه ،مديران به شیوههای مديريت سودی میپردازند که سود گزارش شده را افزايش میدهد .همچنین نتايج نشان
میدهد که مکانیزمهای راهبری شرکتی مانند استقالل کمیتهی حسابرسی و کیفیت حسابرسی ،عالوه بر سرمايه گذاران
نهادی و مالکیت مديريتی ،میزان مديريت سود را کاهش میدهد .مکانیزم های راهبری شرکتی در نقش نظارتی خود بر
رفتار مديران برای کاهش مديريت سود در حضور مشکل جريان نقدی آزاد ،می توانند جايگزين مکانیزمهای ديگر شوند.
سامت و جاربوی )7171( 48پژوهشی را با عنوان تخصص حسابرس ،کیفیت اطالعات حسابداری و کارايی سرمايهگذاری
مورد بررسی قرار دادند .اين مقاله روابط عِلی بین کارايی سرمايهگذاری ،تخصص حسابرس و کیفیت اطالعات حسابداری
از مدلهای معادالت همزمان پويا را بررسی میکند .آنها از دادههای سالهای  7111الی  7178از شرکتهای پذيرفته
شده در بورس اوراق بهادار تونس استفاده کردهاند .نتايج به دست آمده نشان میدهد که کیفیت اطالعات حسابداری به
کاهش مشکل سرمايهگذاری بیش از حد کمک میکند .به طور مشابه ،مشخص شده است که تخصص حسابرس به طور
قابل توجهی به بهبود کارايی سرمايه گذاری کمک میکند ،در حالی که مشکل سرمايه گذاری کمتر از حد را کاهش می-
دهد .همچنین نتايج نشان داد که کیفیت اطالعات حسابداری و تخصص حسابرس ،دو مکانیسم با درجهای از جايگزينی
در افزايش کارايی سرمايه گذاری هستند .کیفیت اطالعات حسابداری به طور مثبت با کارايی سرمايهگذاری برای شرکت-
هايی که حسابرس آنها متخصص صنعت است ،ارتباط دارد.
پیشینه داخلی
میثاقی و پاسبان ( )7835پژوهشی را با عنوان بررسی تأثیر کیفیت و تخصص حسابرسی بر اقالم تعهدی اختیاری
شرکتهای پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادهاند .دوره زمانی برای سالهای  7865الی 7834
است .متغیرهای مورد استفاده در مدل شامل ،اقالم تعهدی اختیاری ،جريان وجوه نقد آزاد ،تخصص حسابرسی ،ارزش
دفتری يا اندازه شرکت و هزينه بهره بدهیهای کوتاه مدت و بلندمدت است .نتايج پژوهش تاثیر مثبت و معناداری تأثیر
کیفیت و تخصص حسابرسی بر اقالم تعهدی را نشان میدهد.
حسینپور و حسینپور ( )7835پژوهشی را با عنوان بررسی ارتباط بین هزينه نمايندگی و جريان نقد آزاد با کارايی سرمايه
گذاری شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادهاند .به منظور اندازهگیری کارايی
سرمايهگذاری ،از مدل وردی ( )7118استفاده شده است .بر اساس اين مدل از درآمد فروش به عنوان نماگری برای
تخمین و برآورد فرصتهای سرمايهگذاری مورد انتظار استفاده میگردد .همچنین در اين پژوهش اثرات سه متغیر ،شامل
اهرم مالی ،ريسک سیستماتیک و جريانهای نقدی عملیاتی کنترل میشود .جامعه مورد مطالعه شامل شرکتهای پذيرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه پژوهش شامل  61شرکت میباشد .قلمرو زمانی تحقیق نیز شامل يک دوره
زمانی  5ساله ،از سال  7863الی  7838می باشد .اين تحقیق در برگیرنده دو فرضیه میباشد که در هر فرضیه رابطه
هزينه نمايندگی ،جريان نقد آزاد با کارايی سرمايه گذاری مورد بررسی قرار میگیرد .در کل نتايج تحقیق حاکی از وجود
رابطه معکوس (منفی) و معنادار بین هزينه نمايندگی و کارايی سرمايه گذاری میباشد ولی بین جريان نقد آزاد با کارايی
سرمايهگذاری ارتباط معناداری مشاهده نگرديد.
حسینپور و طهماسبیفر ( )7835پژوهشی را با عنوان بررسی تاثیر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و جريان نقد آزاد بر
سرمايهگذاری بیش از حد ،مورد بررسی قرار دادهاند .پژوهش حاضر در يک دوره شش ساله در بازه زمانی 7866-7838
انجام شد که با اجرای روش حذف سیستماتیک نمونهی آماری اين پژوهش متشکل از  571شرکت پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار میباشد .نتايج به دست آمده نشان دهنده وجود رابطه معنادار و مستقیم بین حاکمیت شرکتی و
samet and Jarboui
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جريانات نقد آزاد با توجه به مکانیزم حاکمیت شرکتی برقرار است ،اين در حالی است که مديران مايل به سرمايهگذاری
جريانهای نقد آزاد در پروژههای با منفعت شخصی هستند واز رويههای پیش بینی شده پیروی نکرده برخی از فعالیتهای
سرمايهگذاری در مجموع ممکن است که بازده مثبت داشته باشند ،ولی اين بازده کمتر از هزينه سرمايه است.
دانشی و صراف ( )7835پژوهشی را با عنوان رابطه بین جريان وجوه نقدآزاد و وجوه نقد عملیاتی با میزان سرمايه گذاری
(مورد مطالعاتی :شرکت های سرمايه گذاری پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) مورد بررسی قرار دادهاند .روش
آماری استفاده شده جهت تجزيه و تحلیل دادهها ،رگرسیون چندگانه و نمونه انتخابی شامل 44سال شرکت ،طی دوره
زمانی  7838-7863میباشد .پژوهش حاضر شامل دو فرضیه میباشد .نتايج حاصل از پژوهش نشان داد که بین جريان
وجوه نقدآزاد و وجوه نقد عملیاتی با میزان سرمايه گذاری رابطه معنادار ومنفی وجود دارد.
حسنعلی زاده و حسننژاد ( )7835پژوهشی را با عنوان تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جريان نقد آزاد و تصمیمات
سرمايه گذاریها در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادهاند .نمونههای اين
مطالعه شامل  717شرکت مندرج در فهرست شرکتهای پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران از سال 7837-7866
میباشد .در اين پژوهش ،رابطه معنیدار خطی منفی میان جريان نقد آزاد و استفاده بهینه از دارايیها را نشان میدهد.
همچنین يافتهها نشان میدهند که مالکیت نهادی و مالکیت مديريتی میتواند موجب تعديل رابطه بین جريانهای نقد
آزاد و استفاده بهینه از دارايیها گردد ،به نحوی که مالکیت نهادی و مالکیت مديريتی میتوانند موجب استفاده کاراتر از
دارايیها گردند .همچنین يافتههای تحقیق نشان میدهند که مالکیت نهادی و مالکیت مديريتی در سطح کل صنايع بر
روابط بین جريان وجه نقد آزاد و استفاده بهینه از دارايی ها تاثیرگذار است.
متینفرد و روزبهانی ( )7835پژوهشی را با عنوان بررسی نقش ساختار مالکیت بر رابطه بین جريان نقد آزاد و سطح
سرمايه گذاری در صنعت بیمه مورد بررسی قرار دادهاند .در اين پژوهش ابتدا تاثیر جريان نقد آزاد بر سطح سرمايه گذاری
مورد بررسی قرار گرفت ،سپس اثر دو متغیر مالکیت نهادی و مالکیت مديريتی بر رابطه جريان نقدآزاد و سطح سرمايه
گذاری بررسی گرديد .برای اين منظور  78شرکت بیمه خصوصی دارای مجوز از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی
ايران در دوره زمانی  5ساله ( 7863تا  )7838مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس روش رگرسیون چند متغیره نتايج نشان
داد بین جريان نقد آزاد و سطح سرمايه گذاری رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد .همچنین نتايج حاکی از عدم تاثیر
مالکیت نهادی و مالکیت مديريتی بر رابطه بین جريان نقد آزاد و سطح سرمايه گذاری در صنعت بیمه میباشد.
فالمرزی و آقا کوچکی ( )7838پژوهشی را با عنوان کیفیت اطالعات حسابداری ،بهرهوری حکومت و انتخاب سرمايه
گذاری ثابت مورد بررسی قرار دادهاند .نتايج نشان میدهند که کیفیت باالی اطالعات حسابداری شرکت که به صورت
عمومی ذکر شده منجر به ايجاد همبستگی بسیار قدرتمندی میشوند .يافتهها نشان میدهند که کیفیت اطالعات
حسابداری می تواند انتخاب سرمايهگذاری ثابت را بهبود دهد که مکمل و تقويت کننده عملکرد حاکمیت شرکتی است .از
اين رو تعديل کنندهها بايد توجه بسیار زيادی را برای توان بازار جهت رسیدگی به رفتار شرکتهای لیست شده به منظور
بهبود عملکرد حکومت در مورد اطالعات حسابداری و افزايش کارايی تخصیص ثابت ،معطوف کنند.
فرضیههای پژوهش
فرضیه اول :تخصص حسابرس بر رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداری و هزينه حقوق مالکانه شرکتها تاثیر معناداری
دارد.
فرضیه دوم :جريان نقد آزاد بر رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداری و هزينه حقوق مالکانه شرکتها تاثیر معناداری دارد.
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روش تحقیق
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تخصص حسابرس و جريان وجوه نقد آزاد بر رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداری و
هزينه حقوق مالکانه شرکتهاست ،لذا روش تحقیق استفاده شده توصیفی از نوع همبستگی است و از آنجا که از اطالعات
گذشته استفاده شده است از نوع تحقیقات پس رويدادی محسوب میشود .همچنین با توجه به کاربرد يافتههای پژوهش
در تصمیمگیری سرمايهگذاران ماهیت پژوهش حاضر کاربردی است .جامعه آماری اين پژوهش شامل شرکت های
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی  71ساله از سالهای  7861تا  7838به عنوان نمونه مورد تجزيه
و تحلیل قرار گرفت .در اين تحقیق برای نمونهگیری از روش غربالگری استفاده شد .با توجه به عدم دسترسی به اطالعات
مالی شرکتها برای جمع آوری اطالعات محدوديت هايی به اين شرح اعالم شد :با اعمال محدوديتهای زير و با استفاده از
روش نمونه گیری حذفی ،تعداد  67شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند .اين محدوديت ها شامل موارد زير می
باشد .7 :کلیه شرکت هايی که بعد از انتهای سال  7861در بورس پذيرفته شده باشند .7 .شرکت هايی که بعد از سال 61
و قبل از سال  38از بورس خارج و وارد فرابورس شده اند .8 .شرکتهايی که در بازه زمانی پژوهش ،اطالعات آنها در
دسترس نباشد .4 .شرکتهايی که ماهیت سرمايهگذاری و واسطه گری مالی (هلدينگ ،لیزينگ و بانک ها) داشته باشند.
 .5شرکتهايی که در فاصله زمانی پژوهش تغییر دوره مالی داده و سال مالی آنها منتهی به  73اسفند نباشد .در نهايت با اعمال
شرايط فوق تعداد  13شرکت حائز شرايط بوده و به عنوان نمونه انتخاب گرديد .جهت جمع آوری دادهها از صورتهای
مالی شرکتهای پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران از سايت کدال و نرم افزار رهآورد نوين استفاده شد .همچنین جهت
تجزيه و تحلیل داده ها از نسخه نرم افزار  E-Views 9به آزمون فرضیات پرداخته شد.
جدول  :1نحوه اندازه گیری متغیرها
نوع

نام متغیر

نحوه اندازهگیری

نماد

متغیر

هزينه حقوق
مالکانه

COE

کیفیت اطالعات
حسابداری

AIQ1

کیفیت اطالعات
حسابداری

AIQ2

= COEt

وابسته

 :سود هر سهم در دوره t
 :Pt-1قیمت بازار سهام در دوره t-7

مستقل

ارزش قدر مطلق باقیمانده مدل
ΔARi,t = ß0 + ß1ΔSales i,t + 𝜀i,t
 =Δ ARi,tتغییرات ساالنه حسابهای دريافتنی شرکت  iدر سال t؛
 =Δ Salesi,tتغییرات ساالنه درآمد فروش شرکت  iدر سال t؛
 =𝜀i,tخطای مدل شرکت  iدر سال  tکه اين باقیمانده مدل نشان دهنده کیفیت
اطالعات حسابداری میباشد.
(

)
𝜀
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تعدیل کننده

تخصص صنعت
حسابرس

SPEC

جريان نقد آزاد

FCF

اندازه شرکت
نسبت ارزش
دفتری به ارزش
بازار

SIZE
BMT

مالکیت نهادی

OWN

)

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

(

[(*7/7تعداد شرکتهای موجود])7/
اگر مقدار بدست آمده از مقدار معادله فوق بیشتر باشد ،موسسه حسابرسی در آن صنعت
متخصص است .بنابر اين اگر حسابرس متخصص صنعت باشد عدد  1در غیر اينصورت
برابر صفر است.
FCFi,t = (INC i,t – TAX i,t - INTEXP i,t - CSDIV i,t)/A i,t
که در آن :
 =FCFجريان نقد آزاد؛  =INCسود قبل از کسر استهالک؛  =TAXمالیات پرداختی؛
 =INTEXPهزينه مالی پرداختی؛  =CSDIVسود سهامداران عادی؛  =Aارزش
دفتری مجموع دارايیها.
لگاريتم مجموع دارائی ها
*100

=BMT

 =BMTنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
 =Book value per shareارزش دفتری هر سهم
 =Market value per shareارزش بازار هر سهم
میزان درصد سهام متعلق به بانکها ،بیمهها ،هلدينگها ،لیزينگ و سرمايهگذاریها

آمار توصیفی
با توجه به مطالب مذکور و با نگاهی به جدول  7در بین متغیرها اندازه شرکت با مقدار  78/76دارای باالترين میانگین و
کیفیت اطالعات حسابداری 7-با مقدار  1/18دارای کمترين میانگین میباشند .متغیر اندازه شرکت دارای انحراف معیار
 7/48میباشد که نسبت پراکندگی بیش از حد دادهها را نشان میدهد .حداقل و حداکثر متغیر هزينه حقوق مالکانه در
بعضی موارد  1/33و در برخی موارد به  - 7/88تغییر رسیده است .اين مطلب نشان دهنده تغییر کم و زياد در تغییرات
هزينه حقوق مالکانه شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .با در نظر گرفتن ضريب چولگی انواع متغیرها،
مشخص می شود که توزيع متغیرهای تحقیق به غیر از  7متغیر پژوهش (هزينه حقوق مالکانه و مالکیت نهادی) ،به طور
کلی از چولگی به سمت راست (چولگی مثبت) برخوردار هستند؛ اين بدان معناست که توزيع جامعه کامالً متقارن نبوده و در
مقايسه با توزيع نرمال حجم بیشتری از داده های مشاهده شده برای هر يک از متغیرها کمتر از مقدار میانگین آنها بوده
است .کشیدگی نشان دهنده ارتفاع يک توزيع است .به عبارت ديگر کشیدگی معیاری از بلندی منحنی در نقطه ماکزيمم
است و مقدار کشیدگی برای توزيع نرمال برابر  8میباشد .کشیدگی مثبت يعنی قله توزيع مورد نظر از توزيع نرمال
باالتر و کشیدگی منفی نشانه پايینتر بودن قله از توزيع نرمال است که در اينجا کشیدگی همه متغیرهای پژوهش
مثبت میباشد.
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جدول :2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
انحراف

نام متغیر

نماد

مشاهدات

میانگین

میانه

هزينه حقوق مالکانه

COE

028

81.0

81.0

8120

AIQ1

028

8180

81880

8122

.100

AIQ2

028

8180

8182

8180

2180

.210

SPEC

028

8180

8

8122

010

..1.

.

جريان نقد آزاد

FCF

028

8122

81.2

810.

.100

.810

2100

-21.0

اندازه شرکت

SIZE

028

.010

.01.

.10.

81.0

01.

.0180

.810

نسبت ارزش دفتری به
ارزش بازار

BMT

028

.100

.1..

810

012

..10

.810

8100

مالکیت نهادی

OWN

028

8100

8100

810.

-8180

.10

8100

8180

کیفیت اطالعات
حسابداری7-
کیفیت اطالعات
حسابداری7-
تخصص صنعت
حسابرس

معیار

چولگی

کشیدگی

حداکثر

حداقل

-81.0

0100

8100

-.1.0

01.0

8100

-8100

810

-81.
8

نتایج فرضیه ها
فرضیه اول :تخصص حسابرس بر رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداری و هزينه حقوق مالکانه شرکتها تاثیر معناداری
دارد.
جدول  :3نتایج فرضیه یک

نماد
C
AIQ1
SPEC
AIQ1*SPEC
SIZE
BMT
OWN

ضرایب
1/76
-1/114
-1/17
-1/111
-1/118
-1/118
1/111

نماد

احتمال
1/18
1/86
1/54
1/17
1/88
1/88
1/81

C
AIQ2
SPEC
AIQ2*SPEC
SIZE
BMT
OWN

مقدار

احتمال
1/17
1/117
1/88
1/17
1/78
1/14
1/14

ضرایب
1/77
1/76
-1/17
-1/77
-1/17
1/117
1/115

مقدار
2

R2

0/93

R

0/00

 R2تعدیل شده

0/94

 R2تعدیل شده

0/93

D-W

2/31

D-W

2/30

احتمال )آماره( F

(06000)36.3

احتمال )آماره( F

(06000)1096.
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نتايج نشان میدهد که در سطح اطمینان  %35مقادير  tمتغیرهای کیفیت اطالعات حسابداری و تخصص صنعت
حسابرس در ناحیه رد فرض صفر قرار نمیگیرند .يعنی متغیرها در مدل معنیدار نیستند .ولی ضرب دو متغیر معنادار
است .نتايج حاصل از متغیرهای کنترلی نشان میدهد که هیچ کدام از متغیرهای کنترلی دارای رابطه معناداری با هزينه
حقوق مالکانه نمیباشند.
نتايج نشان میدهد که در سطح اطمینان  %35مقادير  tمتغیر کیفیت اطالعات حسابداری و کیفیت اطالعات
حسابداری *7-تخصص صنعت حسابرس در ناحیه رد صفر قرار داشته و متغیر تخصص صنعت حسابرس در ناحیه رد
فرض صفر قرار نمیگیرد .يعنی متغیرهای کیفیت اطالعات حسابداری و کیفیت اطالعات حسابداری *7-تخصص
صنعت حسابرس در مدل معنیدار هستند .نتايج حاصل از متغیرهای کنترلی نشان میدهد که هیچ کدام از متغیرهای
کنترلی دارای رابطه معناداری با هزينه حقوق مالکانه نمیباشند.
فرضیه دوم :جريان نقد آزاد بر رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداری و هزينه حقوق مالکانه شرکتها تاثیر معناداری
دارد.
جدول  :9نتایج فرضیه دو

نماد
C
AIQ1
FCF
AIQ1*FCF
SIZE
BMT
OWN

ضرایب
1/76
-1/17
1/75
1/11114
-1/111
-1/118
1/118

نماد
C
AIQ2
FCF
AIQ2*FCF
SIZE
BMT
OWN

احتمال
1/18
1/17
1/1111
1/1111
1/7
1/83
1/83

مقدار

احتمال
1/111
1/117
1/1111
1/17
1/15
1/48
1/37

ضرایب
11/77
1/73
1/7
1/111117
-1/17
-1/115
-1/117
مقدار

2

R2

0/03

R

0/03

 R2تعدیل شده

0/02

 R2تعدیل شده

0/02

D-W

2/32

D-W

2/3

احتمال )آمار( F

(06000)1116.

احتمال )آمار( F

(06000)06.3

نتايج نشان میدهد که در سطح اطمینان  %35مقادير  tمتغیرهای کیفیت اطالعات حسابداری و جريان نقد آزاد و کیفیت
اطالعات حسابداری *7-جريان نقد آزاد در ناحیه رد فرض صفر قرار میگیرند .يعنی متغیرها در مدل معنیدار هستند .و
ضرب دو متغیر معنادار است .نتايج حاصل از متغیرهای کنترلی نشان میدهد که هیچ کدام از متغیرهای کنترلی دارای
رابطه معناداری با هزينه حقوق مالکانه نمیباشند.
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نتايج نشان میدهد که در سطح اطمینان  %35مقادير  tمتغیرهای کیفیت اطالعات حسابداری و جريان نقد آزاد و کیفیت
اطالعات حسابداری *7-جريان نقد آزاد در ناحیه رد فرض صفر قرار میگیرند .يعنی متغیرها در مدل معنیدار هستند .و
ضرب دو متغیر معنادار است .نتايج حاصل از متغیرهای کنترلی نشان میدهد که هیچ کدام از متغیرهای کنترلی دارای
رابطه معناداری با هزينه حقوق مالکانه نمیباشند.
بحث و نتیجه گیری
هدف اصلی اين مقاله بررسی اين موضوع هست که آيا تخصص حسابرس و جريان وجوه نقد آزاد بر رابطه بین کیفیت
اطالعات حسابداری و هزينه حقوق مالکانه شرکتها تاثیری دارد يا خیر؟ با توجه به آزمون ها و تحلیل هايی که از راه
مدل  OLSبدست آمده در سطح اطمینان  35درصد ،نتايج فرضیه اول نشان داد که تخصص حسابرس بر رابطه بین
کیفیت اطالعات حسابداری و هزينه حقوق مالکانه شرکتها تاثیر معناداری دارد .نتايج اين پژوهش با نتايج اسمیت و
جاربوی ( ،)7171مدرس و حصارزاده ( ،)7861حسینپور وطهماسبی ( ،)7835هیرشلیفر و همکاران ( ،)7114بیدل و
همکاران ( ،)7113چن و همکاران ( ،)7177گوماريز و بلستا ( )7174و فالمرزی و آقاکوچکی ( )7838همخوانی داشته و
با نتايج يوآن ( ،)7178ثقفی و عرب مازاريزدی ( )7863و ثقفی و همکاران ( )7831مطابقت ندارد .همچنین ،نتايج
فرضیه دوم حاکی از آن است که جريان نقد آزاد بر رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداری و هزينه حقوق مالکانه
شرکتها تاثیر معناداری دارد .نتايج اين پژوهش با نتايج اسمیت و جاربوی ( ،)7171هَمِرسلی ( ،)7118گول و همکاران
( )7113و دبوسکی و جیانگ ( )7177همخوانی داشته و با نتايج گال و همکاران ( )7118مطابقت ندارد.
بر اساس مطالعات پیشین که تاکید زيادی بر نقش حسابرسان در کاهش عدم تقارن اطالعاتی داشتند ،يافتههای اين
پژوهش نیز نشان میدهد که استفاده از تخصص حسابرس میتواند مکانیزم خوبی برای کاهش عدم تقارن اطالعاتی و
هزينههای حقوق مالکانه شود .همچنین بکارگیری حسابرسان متخصص میتواند کیفیت اطالعات را تضمین کند .در
واقع میتوان چنین اذعان کرد ،شرکتهايی که توسط حسابرسان متخصص ،حسابرسی شدهاند ،نسبت به شرکتهای ديگر
(شرکتهايی که توسط حسابرسان متخصص ،حسابرسی نشدهاند) اطالعات معتبرتری را در زمینه پیش بینی جريان های
نقدی آينده برای استفاده کنندگان فراهم می کنند.
دارندگان اطالعات نهايی با مخدوش کردن زمینهی آگاهی ساختن اشخاص فاقد اطالعات نهايی ،زمینه سوء استفاده از
جريان نقد آزاد به نفع خود را مهیا میسازند و با عدم بکارگیری جريانات نقدی آزاد در پروژههای سودآور ،موجب عدم
افزايش قیمت سهام در بازار میگردند .افزايش جريان نقد آزاد موجب کاهش کیفیت اطالعات حسابداری شده و فرصت-
های رشد پايین تر و در کل موجب افزايش هزينه حقوق مالکانه شرکت میشود.
پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش
با توجه به نتايج فرضیه اول پژوهش ،پیشنهاد میگردد که شرکتها جهت جذب سرمايهگذاران و افزايش سرمايهگذاری-
های کارآمد ،کیفیت اطالعات حسابداری خود را افزايش دهند .کیفیت اطالعات حسابداری میتواند با کاهش عدم تقارن
اطالعاتی که موجب اختالفاتی مانند مخاطرات اخالقی و انتخاب نامطلوب میشود ،به بهبود کارايی سرمايه گذاری کمک
کند .اين کار با تالش برای ثبت پانلی که از طريق آن کیفیت اطالعات حسابداری میتواند مربوط به کارايی سرمايه-
گذاری شود ،به عنوان گسترش آن تحقیقات طراحی شده است .همچنین با توجه به نتايج فرضیه دوم پژوهش ،پشنهاد
میشود جريانهای نقد آزاد شرکتها به عنوان محرکی برای مديريت سود تلقی شود ،از سوی ديگر ،امروزه معیارهايی از
قبیل سود و بازده دارايیها به تنهايی نمیتوانند به منظور ارزيابی عملکرد مديران به کار برده شوند ،بلکه الزم است اين
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معیارها در کنار معیارهايی همانند جريانهای نقد آزاد در نظر گرفته شوند .بنابراين به سهامداران و سرمايهگذاران توصیه
میشود که به جريانهای نقد آزاد واحد تجاری توجه نموده و آن را در مدل تصمیمگیری خود لحاظ نمايند.
منابع


















ثقفی ،علی ،بولو ،قاسم ،محمديان ،محمد ،)7831( ،کیفیت اطالعات حسابداری ،سرمايهگذاری بیش از حد و جريان
نقد آزاد ،پیشرفتهای حسابداری ،دوره سوم ،شماره دوم ،صص .88-81
ثقفی ،علی ،عرب مازار يزدی ،مصطفی ،)7863( ،کیفیت گزارشگری مالی و ناکارايی سرمايه گذاری ،پژوهش هتای
حسابداری مالی ،دوره  ،7شماره  ،4صص .71-7
دانشی ،ابوالفضل ،صراف ،فاطمه ،)7835( ،رابطه بین جريان وجوه نقد آزاد و وجوه نقد عملیاتی با میزان سرمايه
گذاری (مورد مطالعاتی :شرکتهای سرمايه گذاری پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) ،چهارمین کنفرانس
بین المللی پژوهشهای کاربردی در مديريت و حسابداری ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی.
حسین پور ،لیال ،حسین پور ،محسن ،)7835( ،بررسی ارتباط بین هزينه نمايندگی و جريان نقد آزاد با کارايی سرمايه
گذاری شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،سومین کنفرانس بین المللی مديريت ،حسابداری،
اقتصاد و علوم انسانی.
حسینپور ،نغمه ،طهماسبیفر ،حديث ،)7835( ،بررسی تآثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی و جريان نقد آزاد بر
سرمايهگذاری بیش از حد شرکتهای پذيرفته شده در بورس ،دومین کنفرانس بین المللی حسابداری ،اقتصاد و
مديريت مالی ،دانشگاه پیام نور واحد شهرکرد.
حسنعلیزاده ،علیرضا ،حسن نژاد ،محمد ،)7835( ،تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جريان نقد آزاد و تصمیمات
سرمايه گذاری ها در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،کنفرانس بین المللی کسب و کار :
فرصت ها و چالش ها ،رشت ،دانشگاه فنی و حرفه ای میرزاکوچک صومعه سرا.
فالمرزی ،محمد ،آقاکوچکی ،رسول ،)7838( ،کیفیت اطالعات حسابداری ،بهرهوری حکومت و انتخاب سرمايه
گذاری ثابت ،دومین کنفرانس بین المللی مديريت و حسابداری ،تهران ،موسسه آموزش عالی صالحان.
سجادی ،سید حسین ،عربی ،مهدی ،)7863( ،تاثیر کیفیت حسابرسی بر مديريت سود ،حسابدار رسمی ،دوره ششم،
شماره  ،77صص .716-714
لفتويچ ،آدريان ،)7816( ،دمکراسی و توسعه ،ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز ،انتشارات وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،چاپ اول ،انتشارات طرح نو.
متین فرد ،مهران ،روزبهانی ،مهدی ،)7835( ،بررسی نقش ساختار مالکیت بر رابطه بین جريان نقد آزاد و سطح
سرمايه گذاری در صنعت بیمه ،چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مديريت و حسابداری ،تهران،
دانشگاه شهید بهشتی.
مدرس ،احمد ،حصارزاده ،رضا ،)7861( ،کیفیت گزارشگری مالی و کارايی سرمايهگذاری ،فصلنامه بورس اوراق
بهادار ،سال اول ،شماره دوم ،صص .778-65
میثاقی ،سیدمسعود ،پاسبان ،عباس ،)7835( ،بررسی تآثیر کیفیت و تخصص حسابرسی بر اقالم تعهدی اختیاری
شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،کنفرانس بین المللی کسب و کار :فرصتها و چالش ها ،رشت،
دانشگاه فنی و حرفه ای میرزاکوچک صومعه سرا،
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