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 چکیده

تخصص حسابرس در  هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت اطالعات حسابداری،

در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.  کارایی سرمایه گذاری بر صنعت

( که به بخش اقالم 1999های موجود توسط کازنیک ) مدلبا  کارایی سرمایه گذاری در این پژوهش

وردسنجش قرار می م( به بخش کیفیت اقالم تعهدی 2002تعهدی اختیاری و مدل دیچو و دیچف )

 شده است. در نظر گرفته 1395تا سال  1391ساله از سال  5دوره  کیشامل  قیتحق یزمان قلمرو .گیرد

با توجه به آزمون فرضیات تحقیق، نتایج . است تحقیقی کاربردی، نوع از بنابراین روش تحقیق حاضر

عات حسابداری و تخصص بدست آمده از فرضیه اول حاکی از ارتباط معنی داری بین کیفیت اطال

با توجه به آزمون فرضیات تحقیق، نتایج بدست آمده از فرضیه دوم حاکی  حسابرس در صنعت است.

 از ارتباط معنی داری بین کیفیت اطالعات حسابداری و کارایی سرمایه گذاری است. 

 یذارگ هیسرما یی، تخصص حسابرس در صنعت ، کارا یاطالعات حسابدار تیفیک :کلیدی کلمات
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 مقدمه -1

محققان بیشتر در ادبیات نظری و تجربی مالی، اغلب به نقش کیفیت اطالعات 

؛ باگاوا، 2001؛ بوشمان و اسمیث، 2001اند )بوشمان و همکاران،  حسابداری پرداخته

؛ ران و 2012؛ ژینگ و همکاران، 2009؛ چن و لی، 2011؛ چن و همکاران، 2008

دهد که اطالعات باکیفیت  صورت گرفته نشان می (. برخی از تحقیقات2015همکاران، 

ها را بهتر شناسایی  سازد تا آن گذاری بهتر می های سرمایه باالتر، مدیران را قادر به فرصت

؛ 2009؛ بیدل و همکاران، 2008؛ مک نیکولز و استوبن، 2006کنند )بیدل و هیالری، 

لی توسط برخی از (. تحقیقات صورت گرفته در ادبیات ما2011چن و همکاران، 

تواند منجر به کاهش مشکالت  پژوهشگران بیانگر آن است که تخصص حسابرسان می

؛ 2012؛ دی بوسکی و جیانگ، 2009عدم تقارن اطالعاتی گردد )آلموتاری و همکاران، 

توان از طریق  (. تخصص حسابرس در صنعت را می2014یعقوب نژاد و همکاران، 

های بزرگ در  گذاری کارکنان تخصصی و سرمایهتجربه گسترده حسابرس، آموزش 

آوری اطالعات مورد توسعه قرارداد. تخصص حسابرس در صنعت منجر به ارائه  فن

خدمات باکیفیت باالتر و از سویی دیگر، کاهش عدم تقارن اطالعاتی از طریق توانایی 

 گردد. توجه می های قابل بیشتر حسابرسان برای تشخیص ناهنجاری

گردد که کیفیت  بینی می های نظری موجود پیش شواهد اندک و مدل با توجه به

های  گذاری ویژه جهت سرمایه گذاری به حسابرسی بسیار باال برای بهبود کارایی سرمایه

شود. بر این  هایی با خالص ارزش فعلی مثبت( بسیار مفید واقع می ازحد )سرمایه بیش

مکانیسم و بررسی تأثیر کیفیت اساس هدف اصلی از تحقیق حاضر ترکیب این دو 

گذاری در  اطالعات حسابداری بر تخصص حسابرس در صنعت و ریسک سرمایه

 شده بورس اوراق بهادار تهران است. های پذیرفته شرکت

کند  هایی باکیفیت حسابداری بیشتر، احتماالً به مدیر کمک می از سویی دیگر، شرکت

دهد و مدیران را قادر به شناسایی که انتخاب نامطلوب و خطر اخالقی را کاهش 
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(؛ بنابراین، مطابق با این 2006نماید )بیدل و هیالری،  گذاری بهتر می های سرمایه فرصت

نظریه، انتظار ما بر این است که اهمیت کیفیت اطالعات حسابداری در کاهش عدم 

 هایی هایی با حسابرس متخصص در صنعت باالتر از شرکت تقارن اطالعات در شرکت

با عدم حسابرس متخصص در صنعت باشد. اغلب مطالعات صورت گرفته به بخش 

اند  گیری کیفیت اطالعات حسابداری اشاره داشته عنوان اندازه اختیاری اقالم تعهدی به

های مختلفی جهت سنجش کیفیت اطالعات حسابداری  (. مدل2014)گوماریز و بیلستا، 

( که 1999های موجود توسط کازنیک ) ن به مدلتوا ها می وجود دارد که ازجمله این مدل

( به بخش کیفیت اقالم 2002به بخش اقالم تعهدی اختیاری و مدل دیچو و دیچف )

های قبلی در بخش درآمدهای  ( که به توسعه مدل2008تعهدی و مک نیکولز و استابن )

ی از ( حاک2017اند. نتایج صورت گرفته توسط الواد و جاربوئی ) اختیاری پرداخته

باشد. نتایج  ازحد توسط کیفیت اطالعات حسابداری می های بیش گذاری کاهش سرمایه

تحقیق وی همچنین نشان داد که حسابرس متخصص صنعت منجر به کاهش 

دهد که تأثیر  تر از حد خواهد شد. عالوه بر این، نتایج نشان می های کم گذاری سرمایه

هایی با حسابرس  گذاری در شرکت هکیفیت اطالعات حسابداری بر کارایی سرمای

 دار است. متخصص در صنعت، مثبت و معنی

 مبانی نظری تحقیق-2

 کیفیت اطالعات حسابداری -2-1

بندی، ثبت، خالصه  آوری، طبقه حسابداری یک سیستم است که در آن فرایند جمع

های  های حسابداری در شکل و مدل های مالی و صورت کردن اطالعات و تهیه گزارش

سازمانی مثل  سازمانی مثل مدیران و یا برون گیرد تا افراد ذینفع درون خاص انجام می

ها، مجمع عمومی سازمان موردنظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطالعات  بانک

 (.2009استفاده کنند )بیدل و همکاران،

 گذاری کارایی سرمایه -2-2



   1401زمستان ، 4، شماره 2ش مدیریت و حسابداری، جلدفصلنامه کنکا 

 

307 
 

که صرف افزایش یا تثبیت حجم  گذاری عبارت است از جریان مخارجی سرمایه

شود،  تر که شامل توصیف فوق نیز می شود. در حقیقت تعریف دقیق سرمایه واقعی می

های تولید کاالهایی که قصد  یافته به طرح عبارت است از جریان مخارج اختصاص

گذاری ممکن است به شکل  های سرمایه ها در میان نباشد. این طرح مصرف فوری آن

گذاری در حقیقت  یا موجودی انبار باشد. سرمایه یه مادی و سرمایه انسانیافزایش سرما

خالص  شود که ارزش حال هایی تعیین می جریانی است که حجم آن توسط همه طرح

مثبت یا نرخ بازده داخلی بیشتر از نرخ بهره دارند. از این دو، عامل نخست به ضابطه 

گذاری نام دارد  زده نهایی سرمایهارزش حال خالص معروف است و عامل دوم به با

 (.2002)امیحود و یاکوف،

است. هر  ترین وسیله جلب منفعت بوده و بزرگ تجارت ترین عوامل از مهم سرمایه

ای از عملیات خود که تجارت است برده  شرکت باید دارای سرمایه باشد تا بتواند نتیجه

توان درک کرد )همان  ها می های تجارتی را از سرمایه آن منتفع شود. اهمیت شرکت و

 منبع(.

گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای  سرمایه 

های  مالی در دارایی  گذاری وجوه مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد. سرمایه

اد های مالی است که اغلب افر ریزی ها و برنامه گیری مختلف، تنها بخشی از کل تصمیم

گذاری انجام دهند هر فردی باید یک طرح کلی  دهند. قبل از اینکه افراد سرمایه انجام می

گیری مربوط به انجام معامله  چنین طرحی باید دربرگیرنده تصمیم مالی را تنظیم کند. این

عالوه در خصوص نحوه مالکیت، طول عمر دارایی و میزان سودآوری آن،  باشد. به

 عمل آید. هایی به گیری تصمیم

 گذاری سرمایه کار آیی کننده تعیین عوامل -2-3

سازی ارزش خود تا زمانی  منظور بیشینه ها به های نئوکالسیک، شرکت مطابق نظریه

ای این  های حاشیه ای برابر با هزینه کنند که مزایای حاشیه می گذاری سرمایه
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شود  بینی می ی که پیشدر چهارچوب کینز (.1983)برای مثال؛ ابل، گذاری باشد سرمایه

شود و در چهارچوب  وسیله اولویت برای رشد یا امنیت مالی تعیین می گذاری به سرمایه

ها از  گیرد، امکان دارد شرکت نمایندگی که مشکالت عدم تقارن اطالعاتی را در نظر می

 گذاری ناکافی یا گذاری خود منحرف شوند و بنابراین، از سرمایه سطح مطلوب سرمایه

هایی که ارزش  گذاری اضافی رنج ببرند. در بازارهای مالی کامل، تمامی پروژه مایهسر

فعلی خالص مثبت دارند، باید تأمین مالی و اجرا شوند. باوجوداین، شمار بسیاری از 

 (2003کنند )برتراند و موالینادن، می ادبیات وجود دارند که این فرض را نقض

 پیشینه تحقیق -2-4

کاری حسابداری و کارایی  ( به بررسی محافظه2010مکاران )گارسیاالرا و ه

کار، تمایل  های محافظه ها دریافتند که بیشتر شرکت گذاری شرکت پرداختند. آن سرمایه

 تر از حد و کمتر از حد دارند. گذاری بیش کمتری به سرمایه

لی ها بر سیاست اهرم ما ( به سنجش اثر سطح هزینه نمایندگی شرکت2012الطالب )

 2007های  شرکت طی سال 60ای متشکل از  و سود سهام پرداخت. وی با بررسی نمونه

به این نتیجه رسید که بین جریان نقدی آزاد و سود سهام، رابطه منفی و  2011الی 

که رابطه بین جریان نقدی آزاد و اهرم مالی، مثبت و معنادار  معنادار وجود دارد؛ درحالی

 بود.

( در پژوهش خود، به بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری 2013ران )یعقوب نژاد و همکا

ها از سه خاصیت متفاوت کیفیت  مالی بر عدم تقارن اطالعاتی در ایران پرداختند. آن

بینی درآمد در  گزارشگری مالی ازجمله: کیفیت اقالم تعهدی، تداوم درآمد و قابلیت پیش

ساله از  ها در یک دوره پنج لیل دادهوتح های خود استفاده کردند. نتیجه تجزیه تحلیل

بیانگر، وجود یک رابطه منفی و معناداری میان کیفیت اقالم تعهدی و  2013تا  2008

باشد که  عدم تقارن اطالعاتی است. عالوه بر این، نتایج پژوهش حاکی از آن می

بینی درآمد باالتری دارند سطح عدم تقارن اطالعاتی  هایی که قابلیت پیش شرکت
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گونه  دهند؛ در این میان، برخالف انتظار اولیه در پژوهش هیچ تری را نشان می ایینپ

های ایرانی یافت  ارتباط معناداری میان تداوم درآمد و عدم تقارن اطالعاتی در شرکت

 نشد.

( به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی، سررسید بدهی 2014گماریز و بالستا )

ها بیانگر این بود که کیفیت  پرداختند. نتایج حاصل از تحقیق آن گذاری و کارایی سرمایه

کند. همچنین، دوره  گذاری بیشتر از حد را تعدیل می گزارشگری مالی مشکل سرمایه

گذاری را به دنبال دارد و موجب کاهش  سررسید بدهی کوتاه، بهبود کارایی سرمایه

 شود. ز حد میتر ا گذاری کم گذاری بیشتر از حد و سرمایه سرمایه

ای به بررسی کیفیت گزارشگری مالی و  ( طی مطالعه1387مدرس و حصار زاده )

شده بورس اوراق بهادار تهران طی بازه  های پذیرفته گذاری در شرکت کارایی سرمایه

پرداختند. نتایج نشان داد که عالوه بر اینکه سطح کیفیت  1385تا  1379زمانی 

دار و مثبتی دارد، کیفیت باالتر  گذاری رابطه معنی سرمایه گزارشگری مالی با سطح کارایی

گردد. همچنین نتایج حاکی از  گذاری می گزارشگری مالی موجب بهبود کارایی سرمایه

گذاری و کیفیت گزارشگری مالی رابطه منفی و  آن بود که بین بیش )کم( سرمایه

ن است که کیفیت گزارشگری معناداری وجود دارد؛ بنابراین نتایج این تحقیق حاکی از آ

تواند موجب ارتقای کارایی  گذاری، می مالی از طریق کاهش بیش )کم( سرمایه

 گذاری گردد.  سرمایه

( در پژوهشی به بررسی کیفیت اطالعات حسابداری، 1390ثقفی و همکاران )

 ازحد و جریان نقد آزاد پرداختند. مبانی نظری این پژوهش مبتنی بر گذاری بیش سرمایه

ی اقتصاد اطالعات است و ریشه در مسائلی چون تضاد منافع ی نمایندگی و نظریهنظریه

گذاری،  کفایت سرمایه نوعی از عدم ی اصلی مربوط به و عدم تقارن اطالعاتی دارد. مسئله

آید.  ازحد است که از طریق جریان نقد آزاد به وجود می گذاری بیش تحت عنوان سرمایه

ها  حاکی از آن است که هر چه کیفیت اطالعات حسابداری شرکتآمده  دست نتایج به
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آید و این رابطه در  تر به وجود می ازحد، کم گذاری بیش ی سرمایه باالتر باشد، مسئله

گذاری  دهد و تأثیر کاهش سرمایه تر رخ می های نقد آزاد باال بیش هایی با جریان شرکت

 تر است.  مراتب بیش ها به ر این شرکتازحد از طریق کیفیت اطالعات حسابداری د بیش

( در پژوهشی به بررسی رابطه کیفیت اطالعات 1392حساس یگانه و امیدی )

های این تحقیق حسابداری، تأخیر واکنش قیمت و بازدهی آتی سهام پرداختند. یافته

نشان داد که کیفیت اقالم تعهدی با تأخیر واکنش قیمت سهام رابطه مستقیم و مربوط 

با تأخیر واکنش سهام رابطه معکوس دارند. در این تحقیق بین پایداری سود و  بودن

تأخیر واکنش سهام رابطه معناداری مشاهده نگردیده است. همچنین، در رابطه با فرضیه 

گروه دوم مشاهده گردید که تأخیر واکنش قیمت سهام قدرت تبیین بازده غیرعادی را 

 .ندارد

طی پژوهشی به بررسی تأثیر کیفیت حسابداری بر عدم  (1395ابراهیمی و همکاران )

تایی  117ها با استفاده از یک نمونه  تقارن اطالعاتی با در نظر گرفتن چرخه عمر شرکت

 1391تا  1388شده بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی  های پذیرفته از شرکت

اطالعاتی رابطه مثبت  پرداختند. شواهد نشان داد که بین کیفیت سود و عدم تقارن

طور  داری وجود دارد. سپس مدل پژوهش برای هر یک از مراحل چرخه عمر به معنی

دار در مرحله رشد  جداگانه مورد آزمون قرار گرفت؛ که نتایج بیانگر ارتباط مثبت معنی

داری بین کیفیت سود و عدم تقارن  ی بلوغ و افول ارتباط معنی باشد؛ اما در مرحله می

 .اتی وجود ندارداطالع

 بنابراین فرضیه های پژوهش بصورت زیر قابل بیان است:

فرضیه اول( بین کیفیت اطالعات حسابداری و تخصص حسابرس در صنعت تأثیر 

 معناداری وجود دارد.

گذاری تأثیر معناداری  فرضیه دوم( بین کیفیت اطالعات حسابداری و کارایی سرمایه

 وجود دارد.
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 روش تحقیق-4

حاضر درصدد بررسی اثر کیفیت اطالعات حسابداری بر تخصص حسابرس تحقیق 

شده بورس اوراق بهادار تهران  های پذیرفته گذاری در شرکت در صنعت و کارایی سرمایه

 است تحقیقی کاربردی، تحقیق است. کاربردی نوع از است، بنابراین روش تحقیق حاضر

 رفتارها، کمال رساندن به و بهبود ورمنظ به بنیادی تحقیقات نتایج از استفاده با که

 انسانی جوامع مورداستفاده الگوهای و ساختارها تولیدات، وسایل، ابزارها، ها، روش

 شود. می انجام

آوری  نگر است، همچنین از حیث هدف کاربردی و از شیوه جمع نوع مطالعه گذشته 

و اطالعات از روش  ها آوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی است. برای جمع داده

شده است. مبانی نظری پژوهش از کتب و  آورد نوین گردآوری افزار ره ای و نرم کتابخانه

های موردنیاز از طریق  شده است و داده مجالت تخصصی فارسی و انگلیسی گرفته

های توضیحی بورس اوراق بهادار تهران و با  های مالی و یادداشت مراجعه به صورت

 شود آوری می ها جمع افزارهای پایگاه داده استفاده از نرم

هایی که در آن از  شده است. رویکرد کمی برای مطالعه از رویکرد کمی استفاده

شود، مناسب است؛ و از آنالیز همبستگی و رگرسیون  های ثانویه و اعداد استفاده می داده

مطالعه بکار گرفته  در این Eviewsافزار  های آماری مناسب نرم گردد و سیستم استفاده می

 خواهد شد.

 جامعه و نمونه آماری

شده در بورس اوراق بهادار تهران  های پذیرفته جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت

اند. برای  در بورس فعال بوده 1395لغایت تا پایان سال  1391باشند که از ابتدای سال  می

ی جامعه آماری موردنظر باشد از انتخاب نمونه آماری مناسب که یک نماینده مناسبی برا

شده  معیار در نظر گرفته 4شده است. برای این منظور  روش حذفی سیستماتیک استفاده

 اند از است. معیارهای مذکور عبارت
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 های موردبررسی منتهی به پایان اسفندماه باشد سال مالی شرکت -1

مؤسسات مالی و  ها و گری مالی و بانک گذاری و واسطه های سرمایه جزء شرکت -2

 اعتباری نباشد

شرکت موردنظر طی دوره پژوهش فعالیت مستمر داشته و سهام آن مورد معامله  -3

 قرارگرفته باشد

 در دوره تحقیق تغییر سال مالی نداشته باشد. -4

 ها و ابزار گردآوری اطالعاتروش

حقیق از آوری اطالعات مربوط به مباحث تئوریک مانند ادبیات موضوع ت برای جمع

های مربوط به متغیرهای تحقیق از منابع و  ای و برای گردآوری داده روش کتابخانه

افزار رهاورد نوین و سازمان بورس اوراق بهادار تهران  های اطالعاتی مختلف )نرم پایگاه

 شده است. ها( استفاده های مالی شرکت و همچنین صورت

های گرایش مرکزی  مودارها، شاخصدر این تحقیق از آمار توصیفی شامل جداول و ن

های  جهت توصیف جامعه و نمونه موردبررسی و از روش رگرسیون مبتنی بر داده

شود. برای تحلیل  های مرتبط به فرضیات تحقیق استفاده می ترکیبی جهت تحلیل داده

ه استفاد Eviewsافزار  های آماری از نرم و برای انجام آزمون Excelافزار  ها از نرم داده

وتحلیل اطالعات این تحقیق که از نوع کاربردی است، از رویکرد پس  شود. در تجزیه می

های تعمیم روند  شده است. اساس فن رویدادی )برگرفته از اطالعات گذشته( استفاده

توان رابطه حداقل دو  گذشته به آینده از فنون تحلیل رگرسیون است؛ که بر اساس آن می

های گذشته بررسی کرد. زمانی که دو یا چند متغیر تأثیری  داده را بر اساس Yو  Xمتغیر 

 شود. عمده روی متغیر وابسته داشته باشند، از رگرسیون خطی چندگانه استفاده می

 مدل رگرسیونی تحقیق:

 برای سنجش فرضیه اول تحقیق از مدل رگرسیونی زیر استفاده خواهیم کرد: 

 (1مدل )
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𝑆𝑃𝐴𝑈𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝐼𝑄𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐵𝐼𝐺𝑖,𝑡

+ 𝛽4𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖,𝑡+𝛽5𝐿𝐼𝑄𝑖,𝑡 + 𝛽6𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 
 

 کرد: برای سنجش فرضیه دوم تحقیق از مدل رگرسیونی زیر استفاده خواهیم 

 (2مدل )
𝐼𝑛𝑣𝐸𝑓𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝐼𝑄𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐵𝐼𝐺𝑖,𝑡

+ 𝛽4𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖,𝑡+𝛽5𝐿𝐼𝑄𝑖,𝑡 + 𝛽6𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 
 

 که در آن: 

𝑆𝑃𝐴𝑈 تخصص حسابرس در صنعت؛ :𝐼𝑛𝑣𝐸𝑓گذاری؛   :کارایی سرمایه𝑅𝑂𝐴 کیفیت :

 𝐿𝑂𝑆𝑆اندازه موسسه حسابرسی؛  :𝐵𝐼𝐺: نرخ بازده دارایی؛  𝑅𝑂𝐴اطالعات حسابداری؛   

 :اهرم مالی 𝐿𝐸𝑉:اندازه شرکت؛ 𝑆𝐼𝑍𝐸:نقدینگی؛  𝐿𝐼𝑄:زیاندهی شرکت؛   

 یتجزیه و تحلیل آمار -5

 آمار توصیفی -5-1

 فی متغیرهای تحقیقآمار توصی (؛1)جدول 

 

اندازه  اهرم مالی

 شرکت
 زیاندهی

نرخ بازده 

 دارایی

اندازه موسسه 

 حسابرسی

تخصص حسابرس در 

 صنعت

کارایی سرمایه 

 گذاری

کیفیت اطالعات 

 حسابداری
 آمارتوصیفی

 میانگین 4343/0 -079/0 1729/0 2354/0 1564/0 1020/0 0867/12 6126/0

 میانه 4389/0 -0168/0 0000/0 0000/0 1363/0 0000/0 9878/11 6104/0

 بیشینه 7491/0 -00015/0 0000/1 0000/1 3293/0 0000/1 5637/14 5743/1

 کمینه 1010/0 -9117/0 0000/0 0000/0 0100/0 0000/0 8651/9 0901/0

 انحراف معیار 1832/0 1737/0 3781/0 4242/0 1354/0 3027/0 7593/0 2242/0

 ضریب چولگی 1408/0 -6196/0 4653/0 3966/0 6520/0 5755/0 5109/0 6452/0

 ضریب کشیدگی 6062/0 7954/0 8542/0 2959/0 0272/0 7189/0 9874/0 3645/0

 مشاهدات 480 480 480 480 480 480 480 480
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در جداول فوق برخی از مفاهیم آمار توصیفی متغیرها شامل میانگین، میانه، حداقل، 

عنوان شاخص  های مرکزی و انحراف معیار به عنوان شاخص ها به داکثر مشاهدهح

شده  های توزیعی ارائه عنوان شاخص پراکندگی و ضریب کشیدگی، ضریب چولگی به

ی تعادل و مرکز ثقل  است که بیانگر نقطه ترین شاخص مرکزی، میانگین است. اصلی

ها است. برای مثال مقدار  دادهتوزیع است و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت 

میانگین برای متغیر مدیریت سود به عنوان معیار کیفیت اطالعات حسابداری برابر با 

اند. میانه یکی  ها حول این نقطه تمرکزیافته دهد بیشتر داده است که نشان می 4343/0

طور که  دهد. همان های مرکزی است که وضعیت جامعه را نشان می دیگر از شاخص

است که بیانگر این است  -168/0برابر با کارایی سرمایه گذاری دهد میانه  تایج نشان مین

ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند. انحراف  که نیمی از داده

ترین پارامترهای پراکندگی است و معیاری برای میزان پراکندگی  معیار یکی از مهم

است؛ مقدار این پارامتر برای متغیر انحراف معیار اندازه موسسه  مشاهدات از میانگین

 است. 4242/0حسابرسی برابر با 

 آمار استنباطی
 : ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای تحقیق (2)جدول 

 ضریب همبستگی
کارایی سرمایه 

 گذاری

تخصص حسابرس 

 در صنعت

اندازه موسسه 

 حسابرسی

نرخ بازده 

 دارایی
 زیاندهی

اندازه 

 شرکت
 اهرم مالی

 0000/1 کارایی سرمایه گذاری

----- 

      

تخصص حسابرس در 

 صنعت

0532/0 

(1664/1) 

0000/1 

----- 

     

اندازه موسسه 

 حسابرسی

0320/0 

(7012/0) 

08380/0 

(8386/1) 

0000/1 

----- 

    

 نرخ بازده دارایی
0972/0- 

(1358/2-) 

0113/0- 

(2473/0-) 

0197/0- 

(4325/0-) 

0000/1 

----- 
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در این بخش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به بررسی ارتباط متغیرهای 

پژوهش و همبستگی موجود میان آن ها پرداخته می شود. ماتریس ضرایب همبستگی 

 نشان داده شده است.  2-4میان متغیرهای پژوهش در جدول 

ه بر اساس نتایج حاصل از آماره پیرسون، تخصص حسابرس در صنعت با انداز

موسسه حسابرسی دارای همبستگی مثبت  و با اندازه شرکت همبستگی منفی دارد. از 

سویی دیگر، همبستگی منفی بین اندازه موسسه حسابرسی با نرخ بازده دارایی وجود 

کند و تفسیر  دارد. جدول فوق، ضریب همبستگی بین دو متغیر تحقیق را بیان می

و کنترلی در جدول فوق همانند تفسیر نمونه  همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته 

 صورت گرفته خواهد بود.

 مدل تحقیق: 

 برای سنجش فرضیه اول تحقیق از مدل های رگرسیونی زیر استفاده خواهد شد:

𝑆𝑃𝐴𝑈𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝐼𝑄𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐵𝐼𝐺𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖,𝑡+𝛽5𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽6𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 برای سنجش فرضیه دوم تحقیق از مدل های رگرسیونی زیر استفاده خواهد شد:

𝐼𝑛𝑣𝐸𝑓𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝐼𝑄𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐵𝐼𝐺𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖,𝑡+𝛽5𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽6𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 که در آن:  

𝑆𝑃𝐴𝑈 تخصص حسابرس در صنعت؛ :𝐼𝑛𝑣𝐸𝑓  کارایی سرمایه گذاری؛:𝑅𝑂𝐴 کیفیت :

 𝐿𝑂𝑆𝑆: اندازه موسسه حسابرسی؛ 𝐵𝐼𝐺: نرخ بازده دارایی؛  𝑅𝑂𝐴اطالعات حسابداری؛   

 رم مالی:اه𝐿𝐸𝑉:اندازه شرکت؛ 𝑆𝐼𝑍𝐸:زیاندهی شرکت؛   

 زیاندهی
0846/0- 

(8582/1-) 

0284/0 

(6216/0) 

0269/0 

(5883/0) 

1096/0 

(4111/2) 

0000/1 

----- 

  

 اندازه شرکت
0597/0- 

(3089/1-) 

3748/0- 

(8386/8-) 

0217/0- 

(4747/0-) 

0351/0 

(7693/0) 

3246/0 

(5040/7) 

0000/1 

----- 

 

 1339/0 اهرم مالی

(0314/2) 

0300/0 

(4516/0) 

3180/0  

(0433/5) 

0674/0- 

(0168/1-) 

1465/0- 

(2276/2-) 

0865/0 

(3060/1) 

0000/1 

----- 
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 آزمون ناهمسانی واریانس

در این پژوهش برای بررسی وجود مشکل ناهمسانی واریانس از آزمون والد 

 شده است. استفاده
 نتایج آزمون والد برای کشف ناهمسانی واریانس(؛ 3)جدول

 

 آورده شده است، در مدل 3-4که در جدول شماره  بنابر نتایج حاصل از این آزمون

شده  محاسبه p-valueیا  یرا احتمالتحقیق مشکل ناهمسانی واریانس وجود دارد )ز

 GLSها با استفاده از آزمون است(. بنابراین تخمین نهایی این مدل 05/0تر از  کوچک

ها در تحلیل رگرسیون برقرار بماند و مشکل گیرد تا فرض همسانی واریانسصورت می

 ترتیب حل شود. این ها بهناهمسانی واریانس

 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش 

های زمانی ممکن است پیش آید،  ترین مشکالت که در رگرسیون سری یکی از عمده

شود که در آن  پدیده رگرسیون ساختگی است. رگرسیون ساختگی به وضعیتی اطالق می

Rرغم وجود  علی
باال، رابطه معناداری بین متغیرها وجود ندارد. در تحقیقات مبتنی بر  2

که سری زمانی ایستا )پایا( است. هر سری زمانی  های سری زمانی فرض بر آن است داده

یا تصادفی دانست. یک فرایند تصادفی  1توان نتیجه یک فرایند استوکاستیک را می

های  شود که میانگین، واریانس و خود کوواریانس در وقفه هنگامی ایستا تلقی می

 مختلف سری در طول زمان یکسان بوده و ثابت باقی بماند.

                                                           
 

 نتیجه آزمون p-value درجه آزادی tآماره  (H0فرضیه صفر ) مدل

 شود )ناهمسانی واریانس وجود دارد(رد می H0 0000/0 479 8346/5 اند ها همسانواریانس اول

 شود )ناهمسانی واریانس وجود دارد(رد می H0 0000/0 479 3658/7 اند ها همسانواریانس دوم
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نان از نتایج پژوهش و ساختگی نبودن روابط موجود در رگرسیون و منظور اطمی به

معنادار بودن متغیرها، اقدام به انجام آزمون مانایی و محاسبه ریشه واحد متغیرهای 

نسخه   Eviewsافزار  شده است. آزمون مزبور با استفاده از نرم EGLSپژوهش در مدل 

فیلیپس، پرون و با استفاده از  -و فیشر یافته دیکی فولر تعمیم -های فیشر نهم و آزمون

( مانایی متغیرها را 4-4ها )جدول شماره  شده است. نتایج آزمون انجام 1مقیاس بارتلت

 .شود دهند، لذا فرضیه صفر مبنی برریشه واحد داشتن متغیرها رد می نشان می

  

{
𝐻0: وجود ریشه واحد

𝐻1: عدم وجود ریشه واحد
 

 مون مانایی متغیرهای پژوهش(: آز4جدول )

 

 معرفی متغیرها و تصریح مدل

های تلفیقی است. این روش در مطالعه حاضر روش برآورد مدل بر اساس داده

 شرکت 96های مقطعی )( و داده1395-1391زمانی) تلفیقی از اطالعات سری

                                                           
 

 آزمون     متغیرها نام فارسی متغیرهای تحقیق لوین، لین و چو فیلیپس، پرون -فیشر

 آماره احتمال آماره احتمال

 𝐴𝐼𝑄 کیفیت اطالعات حسابداری -3724/9 0000/0 -8377/8 0000/0

 𝑆𝑃𝐴𝑈 تخصص حسابرس در صنعت -0826/8 0000/0 -1413/7 0000/0

 𝐼𝑛𝑣𝐸𝑓 کارایی سرمایه گذاری -6990/7 0000/0 -0095/14 0000/0

 𝑅𝑂𝐴 نرخ بازده دارایی -0787/9 0000/0 -6602/8 0000/0

 𝐵𝐼𝐺 اندازه موسسه حسابرسی -0302/12 0000/0 -1222/12 0000/0

 𝐿𝑂𝑆𝑆 زیاندهی شرکت -0857/10 0000/0 -9810/9 0000/0

 𝑆𝐼𝑍𝐸 اندازه شرکت -0863/21 0000/0 -0864/21 0000/0

 𝐿𝐸𝑉 اهرم مالی -0647/8 0000/0 -6563/8 0000/0
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افزاری مورداستفاده در این ی نرماست. برنامهاوراق بهادار(  شده در بورس پذیرفته

 نسخه دهم استفاده شده است.  Eviews افزاریتحقیق، برنامه نرم

 لیمر Fآزمون 

 آزمون لیمر؛ 5جدول 

 مأخذ:محاسبات تحقیق

مبنی   H0است، فرض  05/0تر از  کوچک Prob، چون 5-4با توجه به شکل جدول 

ها پانل است  شود. بنابراین با توجه به آزمون لیمر، دادهها رد می بر پولینگ بودن  داده

 ا انجام داد.ر 1حال باید آزمون هاسمن

 آزمون هاسمن

 آزمون هاسمن(؛ 6)جدول 

 مأخذ:محاسبات تحقیق

(، در برآورد مدل مربوط به 5-4لیمر در جدول) Fل از آزمونبر اساس نتایج حاص

برابر با  %،95نیز در سطح اطمینان  P-Valueفرضیات تحقیق، با توجه به اینکه مقدار 

بودن  2است، لذا فرضیه صفر مبنی بر پولینگ …>P-Valueصفر شده است، به عبارتی 

بنابراین برای تمامی مقاطع شود. مدل رد شده و فرضیه مقابل )پانل( پذیرفته می

                                                           
 

 

 نوع آزمون شماره مدل نوع مدل P-Value درجه آزادی مقدار آماره

F= 14678/3  لیمر Fمونآز (1مدل ) پانل 0000/0 378/95 

F= 6805/3  لیمر Fآزمون (2مدل ) پانل 0000/0 378/95 

 نوع آزمون شماره مدل نوع مدل P-Value درجه آزادی مقدار آماره

𝝌𝟐  آزمون هاسمن (1مدل ) اثرات ثابت 0000/0 6 3959/8=

𝝌𝟐  آزمون هاسمن (2مدل ) اثرات ثابت 0000/0 6 5691/7=
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توان جهت برآورد مدل از روش پانل استفاده کرد. همچنین ها( می موردمطالعه )شرکت

طبق نتایج حاصل از آزمون هاسمن برای فرضیات تحقیق بر اساس معیار کیوتوبین، با 

. شوداست، لذا فرضیه صفر رد می..…> P- Value ، میزان .…توجه به اینکه درازا  

دهد که روش اثرات تصادفی ناسازگار است و بایستی از ( نشان میH0رد فرضیه صفر)

 روش اثرات ثابت استفاده شود. 

 نتایج آزمون مدل فرضیه اول تحقیق

  ( است.7-4به شرح جدول )فرضیات تحقیق نتایج حاصل از برآورد مدل 

 خالصه نتایج آماری آزمون مدل اول(؛ 7)جدول

 مأخذ:محاسبات تحقیق

 تعیین وجود چند هم خطی:

دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر خطی وضعیتی است که نشان میهم

خطی در یک معادله رگرسیون باال باشد بدین معنی است متغیرهای مستقل است. اگر هم

𝑆𝑃𝐴𝑈𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝐼𝑄𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐵𝐼𝐺𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖,𝑡+𝛽5𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽6𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 ضرایب متغیر وابسته )تخصص حسابرس در صنعت(
انحراف 

 معیار
 tآماره 

 سطح معناداری

(sig) 
VIF 

C )0000/0 779/143 0836/0 0285/12 )عرض از مبدأ ------ 

𝐴𝐼𝑄)115/1 0000/0 -4245/5 0854/0 -4633/0 )کیفیت اطالعات حسابداری 

𝑅𝑂𝐴)098/3 0042/0 8812/2 0153/0 0443/0 )نرخ بازده دارایی 

𝐵𝐼𝐺)063/3 0000/0 -1320/13 0347/0 -4568/0 )اندازه موسسه حسابرس 

𝐿𝑂𝑆𝑆)174/1 0549/0 -9258/1 0072/0 -0139/0 )زیاندهی شرکت 

𝑆𝐼𝑍𝐸)158/1 0000/0 6474/18 7395/0 790/13 )اندازه  شرکت 

𝐿𝐸𝑉)647/2 4777/0 -7106/0 0236/0 -0167/0 )اهرم مالی 

 داری(فیشر)سطح معنی Fآماره 
5915/14 

( 00000/0 ) 
 846/1 آماره دوربین واتسون

 768/0 شده ضریب تعیین تعدیل 774/0 ضریب تعیین
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ود باال بودن که بین متغیرهای مستقل همبستگی باالیی وجود دارد و ممکن است با وج
2R 12-4، مدل دارای اعتبار باالیی برخوردار نباشد. با توجه به ستون آخر جدول شماره 

باشد. بنابراین بین ( میVIF<5) 5برای کلیه متغیرهای مستقل کمتر از  VIFمقدار 

 باشد.ر میخطی وجود ندارد. بنابراین مدل برازش شده دارای اعتبامتغیرهای مستقل هم

 نتایج صحت از باید آمده، دست به نتایج بر اساس پژوهش فرضیه آزمون از قبل

 استفاده F آزمون از مدل کل معناداری بررسی برای منظور نمود. بدین حاصل اطمینان

 توان ادعا نمود که  مدل(، می0.000شده ) محاسبه Fآماره  احتمال با توجه به گردید.

 است. عنادارم شده برازش رگرسیونی

درصد از  78توان ادعا نمود، حدود با توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده می

تغییرات در متغیر وابسته مدل )تخصص حسابرس در صنعت(، توسط متغیر 

 شود.مستقل)کیفیت اطالعات حسابداری( توضیح داده می

معنادار میان  دهنده رابطهباال نشانجدول در   𝐴𝐼𝑄ضریب برآوردی متغیر مستقل 

 05/0کیفیت اطالعات حسابداری و تخصص حسابرس در صنعت در سطح خطای 

شده برای ضریب این متغیر مستقل تحقیق، کمتر از  محاسبه p-valueاست. زیرا میزان 

توان گفت که بین کیفیت اطالعات حسابداری و آمده است. بنابراین می دست به 05/0

% رابطه معناداری وجود دارد. بدین 95مینان تخصص حسابرس در صنعت در سطح اط

معنی که هرچه کیفیت اطالعات حسابداری در شرکت ها باالتر باشد به معنی آن است 

 که حسابرسان شرکت ها متخصص تر در صنعت حاضر بوده است.

جدول باال به غیر از زیاندهی و اهرم مالی شرکت در ضریب برآوردی متغیر کنترلی 

ه معنادار میان سایر متغیرهای کنترلی از جمله )نرخ بازده دارایی، اندازه دهنده رابطنشان

موسسه حسابرسی و اندازه شرکت( با  تخصص حسابرس در صنعت در سطح خطای 

شده برای ضریب این متغیر کنترلی تحقیق، کمتر  محاسبه p-valueاست. زیرا میزان  05/0

 آمده است. دست به 05/0از 
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 آزمون فرضیه دوم
 خالصه نتایج آماری آزمون مدل دوم(؛ 8)ل دوج

 مأخذ:محاسبات تحقیق

 تعیین وجود چند هم خطی:

دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر خطی وضعیتی است که نشان میهم

خطی در یک معادله رگرسیون باال باشد بدین معنی است متغیرهای مستقل است. اگر هم

تغیرهای مستقل همبستگی باالیی وجود دارد و ممکن است با وجود باال بودن که بین م
2R 12-4، مدل دارای اعتبار باالیی برخوردار نباشد. با توجه به ستون آخر جدول شماره 

باشد. بنابراین بین ( میVIF<5) 5برای کلیه متغیرهای مستقل کمتر از  VIFمقدار 

 باشد.خطی وجود ندارد. بنابراین مدل برازش شده دارای اعتبار میل هممتغیرهای مستق

 نتایج صحت از باید آمده، دست به نتایج بر اساس پژوهش فرضیه آزمون از قبل

 استفاده F آزمون از مدل کل معناداری بررسی برای منظور نمود. بدین حاصل اطمینان

𝐼𝑛𝑣𝐸𝑓𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝐼𝑄𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐵𝐼𝐺𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖,𝑡+𝛽5𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽6𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 tآماره  معیارانحراف  ضرایب متغیر وابسته )کارایی سرمایه گذاری(
 سطح معناداری

(sig) 
VIF 

C )0000/0 194/125 0972/0 1700/12 )عرض از مبدأ ------ 

𝐴𝐼𝑄)162/2 0000/0 -4841/5 0032/0 -0180/0 )کیفیت اطالعات حسابداری 

𝑅𝑂𝐴)574/2 0000/0 -2694/5 0022/0 -0115/0 )نرخ بازده دارایی 

𝐵𝐼𝐺)630/1 2722/0 0995/1 0042/0 0046/0 )اندازه موسسه حسابرس 

𝐿𝑂𝑆𝑆)331/1 6236/0 -4911/0 0251/0 -0123/0 )زیاندهی شرکت 

𝑆𝐼𝑍𝐸)147/2 0069/0 -1433/3 1310/0 -4119/0 )اندازه  شرکت 

𝐿𝐸𝑉)025/1 0052/0 2445/3 2410/0 7822/0 )اهرم مالی 

 داری(فیشر)سطح معنی Fآماره 
8928/14 

( 00000/0 ) 
 117/2 ربین واتسونآماره دو

 868/0 شده ضریب تعیین تعدیل 874/0 ضریب تعیین
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 توان ادعا نمود که  مدل(، می0000/0)شده  محاسبه Fآماره  احتمال با توجه به گردید.

 است. معنادار شده برازش رگرسیونی

درصد از  87توان ادعا نمود، حدود با توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده می

تغییرات در متغیر وابسته مدل )کارایی سرمایه گذاری(، توسط متغیر مستقل)کیفیت 

 شود.اطالعات حسابداری( توضیح داده می

دهنده رابطه معنادار میان باال نشانجدول در  𝐴𝐼𝑄رآوردی متغیر مستقل ضریب ب

است. زیرا  05/0کیفیت اطالعات حسابداری و کارایی سرمایه گذاری در سطح خطای 

 05/0شده برای ضریب این متغیر مستقل تحقیق، کمتر از  محاسبه p-valueمیزان 

کیفیت اطالعات حسابداری و کارایی  توان گفت که بینآمده است. بنابراین می دست به

 % رابطه معناداری وجود دارد.   95سرمایه گذاری در سطح اطمینان 

جدول باال به غیر از اندازه موسسه حسابرسی و در ضریب برآوردی متغیر کنترلی 

دهنده رابطه معنادار میان سایر متغیرهای کنترلی از جمله )نرخ زیاندهی شرکت نشان

اهرم مالی و  اندازه شرکت( با  کارایی سرمایه گذاری در سطح خطای  بازده دارایی،

شده برای ضریب این متغیر کنترلی تحقیق، کمتر  محاسبه p-valueاست. زیرا میزان  05/0

 آمده است.   دست به 05/0از 

 خالصه نتایج فرضیه های تحقیق -6 

ه اول حاکی از ارتباط با توجه به آزمون فرضیات تحقیق، نتایج بدست آمده از فرضی

معنی داری بین کیفیت اطالعات حسابداری و تخصص حسابرس در صنعت است. 

نتیجه بدست آمده را می توان اینگونه مورد استدالل قرار داد که هرچه کیفیت اطالعات 

دهنده تخصص بودن حسابرس در آن صنعت است  در حسابداری باالتر باشد نشان

نعت به خوبی به فعالیت های صنعت مورد حسابرسی چراکه حسابرسان متخصص در ص

آشنایی داشته و می توانند بر امور شرکت نظارت نمایند و صورت های مالی شرکت را 

به گونه ای حسابرسی کنند که عاری از هرگونه تخلف و دستکاری در صورت های 
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ت ها مالی توسط مدیران باشد. که در نهایت کیفیت اطالعات حسابداری در این شرک

(؛ گوماریز و 2011افزایش خواهد یافت. نتایج بدست آمده با تحقیقات ثقفی و یزدی )

 (  همسو می باشد.2014بالستا )

با توجه به آزمون فرضیات تحقیق، نتایج بدست آمده از فرضیه دوم حاکی از ارتباط 

دست معنی داری بین کیفیت اطالعات حسابداری و کارایی سرمایه گذاری است. نتیجه ب

آمده را می توان اینگونه مورد استدالل قرار داد که هرچه کیفیت اطالعات حسابداری در 

شرکت ها باالتر باشد منجر به کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران خواهد شد چراکه 

مطابق با تئوری نمایندگی مدیران به دنبال منفعت شخصی خود در شرکت ها هستند و 

ایی به کار می برد که ممکن است در جهت حمایت از سرمایه شرکت را در پروژه ه

منافع ذی نفعان نباشد و اثر نامطلوبی بر صورت های مالی شرکت بگذارد. لذا هرچه 

کیفیت اطالعات حسابداری در شرکت ها باالتر باشد بدین معنی است که سرمایه 

نجر به کارایی گذاری های انجام شده توسط مدیران کاراتر بوده و به عبارتی ساده تر م

سرمایه گذاری در شرکت خواهد شد. نتایج بدست آمده با تحقیقات ثقفی و همکاران 

(  و آلکوک و 1392(؛ بادآور نهندی و خانقاه )1396(؛ صفری گرایلی و رعنایی )1390)

 ( همسو می باشد.2010همکاران )

 منابع -8

(. بررسی تأثیر کیفیت حسابداری بر 1395خدیجه )ابراهیمی، سید کاظم؛ بهرامی نسب، علی و جعفری پور، 

ها. دانش حسابداری مالی، دوره سوم، شماره  عدم تقارن اطالعاتی با در نظر گرفتن چرخه عمر شرکت

 . 103-85، صص 8، پیاپی 1

(. بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عدم تقارن 1394اخگر، محمد امید و شانظری، نسرین )

، شماره 2گذاران. دانش حسابداری مالی. دوره  ت شرایط متفاوت ریسکی و عالقه سرمایهاطالعاتی تح

 . 129-147، صص 2

تا  3از  -صفحه  4) 143شماره  - 1380ایلخانی، نریمان؛ جایگاه حسابرسان در نظام اقتصادی ایران، تیر 
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شماره  - 1380مهر « له: حسابدار مج"هدف کلی گزارشگری مالی "(. فقر و غنای 1384تاالنه، عبدالرضا. )

 (.6تا  3از  -صفحه  4)  144

ازحد  گذاری بیش (. کیفیت اطالعات حسابداری، سرمایه1390ثقفی، علی؛ بولو، قاسم و محمدیان، محمد )

 . 63-37، صص 3/61، پیاپی 2، شماره 3های حسابداری. دوره  و جریان نقد آزاد. پیشرفت

کنندگان، مطالعات  گیری استفاده أثیر گزارش حسابرسان مستقل بر تصمیم(. ت1382حساس یگانه، یحیی. )

 (.60تا  41از  -صفحه  20)  ISC 1شماره  - 1382بهار « تجربی حسابداری مالی 

(. رابطه کیفیت اطالعات حسابداری: تأخیر واکنش قیمت و 1392حساس یگانه، یحیی و امیدی، الهام )

 . 31-58، صص 42، شماره 11حسابداری مالی. دوره  بازدهی آتی سهام. مطالعات تجربی

(. بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی با کارایی 1396صفری گرایلی، مهدی و رعنایی، فاطمه )

، 5ها بر این رابطه. مدیریت دارایی و تأمین مالی. دوره  گذاری و تأثیر ساختار سررسید بدهی سرمایه

 . 83-98، صص 16، شماره پیایی 1شماره 

 - 1385بهار و تابستان « گذاری انتقال، حسابدار رسمی  (. مبانی نظری قیمت1384) صیدی، حجت اهلل

 (.96تا  91از  -صفحه  6)  9و  8شماره 

« (. نقش قانون تجارت و گزارشگری مالی در انگلیس، مجله: حسابدار 1386کاظمی یزدی، مرتضی. )

 (.55تا  49از  -صفحه  7)  119شماره  - 1376اردیبهشت 

 کارایی و حسابداری کاری محافظه بین ی رابطه" ، 1390 ( مهتری، زینب و حمید محمودآبادی،

 حسابداری های پیشرفت مجله ،"تهران  بهادار اوراق بورس در شده فتهپذیر های شرکت گذاری سرمایه

 113-114 صص دوم، شماره سوم، دوره شیراز، دانشگاه

های نمایندگی و کارایی  (. ارزیابی رابطه بین هزینه1393محمودآبادی، حمید و رجایی، سکینه )

ران. مطالعه پژوهش حسابداری. شده در بورس اوراق بهادار ته های پذیرفته گذاری در شرکت سرمایه

 . 185-204، صص 3، شماره 4دوره 

گذاری. فصلنامه  (. کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه1387مدرس، احمد و حصار زاده، رضا )
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