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 در شده پذیرفته های سهام شرکت نقدینگی و حسابرس تعویض میان رابطه بررسی

 تهران بهادار اوراق بورس

 

 3داریوش جاوید،2علیرضا غیاثوند،1سمیه آرمان نیا

 بروجرد،ایران اسالمی، آزاد بروجرد،دانشگاه واحد دانشجوی کارشناس ارشد حسابداری،1

 بروجرد،ایران اسالمی، آزاد بروجرد،دانشگاه واحد حسابداری، گروه 2

 بروجرد،ایران اسالمی، آزاد بروجرد،دانشگاه واحد حسابداری، گروه3

 چکیده

تهران مورد  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های تعویض حسابرس و نقدینگی سهام شرکت میان در این پژوهش رابطه

وابسته و اندازه شرکت و اهرم  متغیر متغیر مستقل و نقدینگی سهام به عنوانتعویض حسابرس به عنوان  بررسی قرار گرفت.

 در ها شرکت مالی صورتهای اطالعات آماری پژوهش در نظر گرفته شده است.  جامعه مالی  به عنوان متغیرهای کنترلی

است.پژوهش حاضر دارای دو فرضیه است.پس از انجام مراحل آماری  1383 تا 1398های  سال طی تهران بهادار اوراق بورس

 و حسابرس اجباری تعویض به روش رگرسیون خطی فرضیه اول پژوهش که عبارت بود از: بین SPSS 21به کمک نرم افزار 

 نقدینگی و حسابرس اختیاری تعویض و فرضیه دوم پژوهش که عبارت بود از: بین. دارد وجود معناداری رابطه سهام نقدینگی

 .تأیید شدند .دارد وجود معناداری رابطه سهام

 تعویض اجباری،تعویض اختیاری،نقدینگی سهام. :کلیدی های واژه
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 مقدمه

با گذری بر زندگی بشر، جایگاه حسابداری و دسترسی به اطالعات مالی به عنوان یک نیاز به خوبی نمایان است.دگرگونی و 

نیازها در طول زمان و تالش برای دست یابی به نتایج مطلوبتر در آینده و برنامه ریزی مناسب تر از جمله عوامل توسعه این 

مؤثر بر ایجاد و توسعه رشته حسابداری بوده است.همچنین با پیشرفت صنعت و توسعه بنگاههای اقتصادی،قشری از صاحبان 

دی مشارکت مستقیم نداشتند و بدین ترتیب مدیریت از مالکیت سرمایه ای سرمایه پدیدار گشتند که در اداره بنگاههای اقتصا

بنگاه ها تفکیک گردید.در این گونه بنگاه های،حسابداری بایستی گزارشهای مالی را به صاحبان سرمایه به منظور آگاه کردن 

تهیه و ارائه نماید.از طرفی شمار استفاده  آنها از چگونگی اداره سرمایه،ارزیابی عملکرد مدیران و در نهایت آینده سرمایه گذاری

کنندگان و موارد استفاده از اطالعات مالی،هدف حسابرسی را از رفع نیازهای معدودی مدیر و صاحب سرمایه به پاسخ گویی به 

 اعتماد و اتکا مالی،قابلیت اطالعات کیفی های ویژگی از یکی .نیازهای اطالعاتی گروههای متعدد استفاده کننده ارتقاء بخشید

 همین دارد کنندگان تهیه به اعتماد و اطالعات بودن مربوط و درستی به اطمینان نیازمند اطالعات این اتکای قابلیت.آنهاست

 (.9. )است نموده فراهم مستقل حسابرسان ای حرفه خدمات از استفاده برای را زمینه امر
 

 بیان مسأله

 حسابرس یک دارایی ترین باارزش اصوال.اوست وجودی فلسفه دهنده شکل و حسابرس کالبد در روحی منزله به استقالل

 از سوم هزاره آغاز مالی های رسوایی کند،اما می دریافت را خویش به نسبت جامعه اعتماد دستمزد حسابرس و اوست استقالل

 به منجر و برده حسابرسان سمت به را اتهام انگشت شود می یاد حسابرسی شکست عنوان به آنها از که ورلدکام و انرون جمله

( 2002) آکسلی-ساربیننز قانون تصویب به توان می که شده حسابرسی کیفیت و استقالل بهبود منظور به قوانینی تصویب

 5 از بعد کار مسؤل شرکای اجباری تعویض به ملزم را حسابرسی مؤسسات ، قانون این (14).کرد اشاره آمریکا کنگره توسط

 مخالفان و موافقان گردیده وضع قوانین دیگر همانند نیز قانون این( 11.)نماید می واحد صاحبکار یک متوالی حسابرسی سال

 کنار در مدت طوالنی حضور از بعد حسابرسان که هستند عقیده این بر حسابرس اجباری تغییر موافقان. است داشته را خود

 وی هایخواسته و هادیدگاه پذیرش و صاحبکار حفظ برای بیشتری انگیزه اقتصادی، هایوابستگی دلیل به صاحبکار یک

 روابط سری یک ایجاد باعث طوالنی تصدی یدوره آنها اعتقاد به. کندمی مخدوش را آنها استقالل امر این که داشت خواهند

. اندازدمی خطر به را آنها استقالل ترتیب بدین و کندمی ایجاد حسابرسان در وفاداری احساس که حدی تا شودمی عاطفی

 آن منافع از بیش قانون این اعمال و اجرا مخارج دارند اعتقاد آنها اما کنند تایید را دیدگاه این شاید اجباری، تغییر مخالفان

 (3 .)است

 توسط(  2 تبصره 10 ماده) بهادار اوراق بورس سازمان معتمد حسابرسی موسسات دستورالعمل تصویب بنابر نیز، ایران در    

 کندمی الزام( بهادار اوراق و بورس عالی شورای 1۱/11/1380 مورخ اصالحیه) و   09/05/98 تاریخ در بورس عالی شورای

 فوق دستورالعمل 10 ماده در شده تعریف) حقوقی اشخاص از یک هر حسابرسی شرکای و حسابرسی موسسات اینکه بر مبنی

 در حتی و بپذیرند را مذکور شرکت قانونی بازرس و مستقل حسابرس سمت مجددا نیستند مجاز سال 4 گذشت از ،بعد(الذکر

 موسسه در شریک عنوان به حضور با تواند قبلی،نمی سال 4 دوره در کار مسئول شریک قبلی، موسسه از شرکا خروج صورت

 از سال 2 حداقل شدن سپری از پس یادشده اشخاص حسابرسی مجدد پذیرش. کند قبول را مزبور سمت دیگر حسابرسی

 (. 5. )است مجاز مزبور ساله 4 دوره پایان
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 باالست نقدشوندگی قابلیت درنتیجه و معامالتی های هزینه نبود مطلوب، بسیار و کارا بازارهای های ویژگی از یکی طرفی از

 ناکارایی از ناشی غیرآشکار و کارگزاری و مالیات هزینه شامل آشکار های هزینه از وسیعی طیف معامالتی های هزینه.

 می شوندگی نقد افزایش. شود مطرح بازار کارایی برای معیاری تواند می سهام نقدشوندگی بنابراین. گیرد می دربر را اطالعاتی

 در گذاران سرمایه بیشتر انگیزش و گردانی پورتفوی های هزینه کاهش طریق از مالی ریسک بیشتر هرچه توزیع موجب تواند

 نقدشوندگی.  آمد خواهد پایین چشم گیری شکل به معامالت هزینه نقدشوندگی افزایش با.  شود معامالتی های گیری تصمیم

 مهم آن بر مؤثر عوامل شناخت نقدشوندگی، نقش به توجه با. کند می بازی قیمت کشف فرآیند در را مهمی نقش همچنین

 و( اختیاری و اجباری)حسابرس تعویض میان آیا که هستیم سؤال این جواب به رسیدن دنبال به پژوهش این در ما(.1) است

 خیر؟ یا دارد وجود معناداری رابطه تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته  های شرکت سهام نقدینگی

 پیشینه تحقیق

 .شد خواهد حسابرسی گزارش متن در تغییر موجب حسابرس تغییر که یافت در(  13)  لنکس

 احتمال که دریافتند مالزی کشور در ساله یازده زمانی دوره یک در شرکت 28۱ از تحقیقی در( 8)  همکاران و عبدالناصر

 .است باالتر نامناسب، مالی وضعیت با ها شرکت در حسابرس تغییر

 از که دریافتند مالزی کشور در حسابرس تغییر بر تاثیرگذار عوامل تعیین درباره تحقیق یک در( 12)  همکاران و اسماعیل

 در مقبول غیر حسابرسی گزارش شرکت،صدور نام تغییر حسابرسی، کمیته ریاست در مدیریت،تغییر تغییر متغیرهای میان

 را شرکت حسابرسی ، حسابرس که زمانی مدت حسابرسی، الزحمه حق در تغییر مالکیت، تغییر حسابرس، تغییر از قبل سال

 میان در شرکت وسودآوری فروش رشد ،( اهرمی نسبت) شرکت مالی شرکت،ریسک نقدینگی سطح است، داشته عهده به

 حق ، فروش رشد اهرمی، نسبت متغیرهای تنها کوآالالمپور بهادار اوراق بورس دوم تابلوی در شده پذیرفته های شرکت

 تغییر کننده تعیین عوامل از است، داشته عهده به را شرکت حسابرسی حسابرس که زمانی مدت و حسابرسی الزحمه

 .باشد می حسابرس

 بورس در شده شرکتهای پذیرفته حسابرسی کیفیت بر حسابرسی موسسات چرخش اثر بررسی به( 2) جعفری و یگانه حساس

 ساله چهار زمانی های دوره در حسابرسان تعویض و جابجایی حسابرسی، موسسات چرخش از منظور آنها دیدگاه از. پرداختند

 کشف موارد گزارش انگیزه) حسابرسان استقالل و( اشتباهات کشف توانایی) شایستگی جمع حاصل نیز حسابرسی کیفیت و

 .شود نمی حسابرسی کیفیت افزایش موجب حسابرسی موسسات چرخش که داد نشان آنها تحقیق نتایج. باشد می( شده

 کار کیفیت ، حسابرس الزحمه حق که رسید نتیجه این به پذیرفت، صورت( 8) مروج زارعی توسط که دیگری تحقیق

 دارد تأثیر شرکتها سوی از حسابرسان تغییر بر شرکتها سرمایه بازگشت نرخ و شرکت اندازه شرکتها، مدیران تغییر ، حسابرس

 شرکت های دارایی به بلندمدت بدهی نسبت فراوان میزان صاحب کار، شرکت فروش میزان افزایش مشروط، نظر اظهار و

 تغییر بر صاحبکار شرکت سرمایه افزایش و صاحبکار شرکت های دارایی به مدت کوتاه بدهی نسبت زیاد مقدار صاحبکار،

 .ندارد تأثیری شرکت ها حسابرسان

 نشان تر کم جهت در) سود مدیریت و حسابرس انتخاب تداوم بین که رسیدند نتیجه این به تحقیقی در( ۱)  همکاران و کرمی

 .دارد وجود مستقیم ی رابطه( سود دادن
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 روش تحقیق

از نظر هدف کاربردی است چرا که به منظور کسب دانش علمی و فنی جدید که برای آنها کاربرد ویژه ای در نظر گرفته شده 

ه انجام می شود و از نظر شیوه گردآوری داده ها ، نیمه تجربی پس رویدادی است زیرا محقق در متغیرها دخل و تصرف نداشت

 و اساساً حضور ندارد و آنها را نمی شناسد و می خواهد این متغیرها و عواملی را که به روز واقعه شده اند را شناسایی کند. 

 یو نمونه آمار یجامعه مطالعات

چنانچه قرار است از نمونه گیری نتایج رضایت بخشی حاصل شود باید به مجموعه فعالیتها و مراحلی که به منظور انتخاب 

های پژوهشی است. برای درک و روشن شدن شود، آگاهی کامل داشت. اولین قدم تعیین هدفای معرف به کار برده مینمونه

 (4این اهداف باید جامعه ای را که قصد داریم نمونة مورد مطالعه را از آن انتخاب کنیم، تعریف نماییم. )

 1383تا  1398ساله، از سال  5ق بهادار تهران در یک بازه زمانی در تحقیق حاضر کلیة شرکتهای پذیرفته شده در بورس اورا

 جامعه آماری تحقیق می باشند.

 نحوة کلی تعیین جامعة آماری به شرح زیر است:

 5۱4                                                 28/12/1383در تاریخ  بورسی و فرابورسیکلیة شرکتهای 

 (84)                  در بورس پذیرفته شده اند                     28/12/1398تاریخ شرکتهایی که بعد از 

 (                                   153اسفند ختم نمی شود و یا تغییر سال مالی داده اند            ) 28شرکت هایی که سال مالی آنها به 

 (                                                   92)  دینگ، لیزینگ و بانک ها و بیمه(                شرکت های واسطه گری مالی) سرمایه گذاری، هل

 (۱5)    شرکتهایی که طی دورة تحقیق در حالت تعلیق بوده و یا از بورس خارج شده اند                  

 (20)  حقیق ارائه نداده بودند            خود را هنگام انجام این ت 1383شرکت هایی که صورتهای مالی 

 (84) شرکت هایی که اطالعات آن ها برای بدست آوردن برخی متغیرهای تحقیق کافی نبود              

 98  کل جامعة آماری قابل آزمون با در نظر گرفتن پیش فرضها                                               

پیش فرض ها به ترتیب اعمال شدند، بدین صورت که هر شرکتی که در پیش فرض اول قرار گرفته است، برای شمارش پیش 

 فرض های بعدی لحاظ نگردیده است.         

 فرضیه های تحقیق

 . دارد وجود معناداری رابطه سهام نقدینگی و حسابرس اجباری تعویض بین:  اول فرضیه

 دارد. وجود معناداری رابطه سهام نقدینگی و حسابرس اختیاری ضتعوی بین: دوم فرضیه

 پژوهش متغیرهای

 مستقل متغیر

 :شود می استفادهبه صورت زیر  (10توسعه داده شده توسط کالتورثی و همکاران) مدل از حسابرس تعویض برای 

 ε𝑖𝑡Industry +X+ ∑βYear +∑  1-itX1α  +0= αit SWITCH  

SWITCH  =حسابرس تعویض 

  α=0 مدل ثابت

1α  =مستقل متغیر ضریب. 
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X .مجموع متغیرهای اندازه شرکت و بازده دارایی ها و زیان شرکت در صورت زیان ده بودن = 

Year  =مالی سال. 

Industry  =صنعت شاخص. 

=  ε𝑖𝑡 .خطای رگرسیون 

 متغیرهای وابسته

 نقدینگی سهام

 ( استفاده شده است:1888، 2و لیسموند و همکاران 200۱1همکاران،برای نقدینگی سهام از مدل )بیکرت و 

 
 it Liquidity  نقدینگی سهام = 

   0α ضریب ثابت مدل = 

   1α = .ضریب متغیر مستقل 

  SWITCH )تعویض حسابرس.)اگر حسابرس شرکت در طول دوره تغییر کند یک در غیر این صورت صفر = 

  SIZE  دارایی ها(= اندازه شرکت)لگاریتم 

 LEV .)اهرم مالی.)مجموع بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم بر کل دارایی ها = 

  ATURN.)نسبت گردش دارایی ها.)فروش تقسیم بر کل دارایی ها = 

  ROA .)بازده دارایی ها.)درآمد خالص تقسیم بر کل دارایی ها = 

SGROW قسیم بر فروش(.= نسبت رشد فروش.)تغییر در فروش سال گذشته ت 

QUICK )نسبت جاری.)دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری  = 

RETVAR .نسبت سریع = 

Industry .شاخص صنعت = 

 متغیرهای کنترلی

SIZE .)اندازه شرکت)لگاریتم دارایی ها = 

LEV .)اهرم مالی.)مجموع بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم بر کل دارایی ها = 

 ای پژوهشهیافته

 یافته های توصیفی

یافته های توصیفی این پژوهش شامل شاخص های آماری مانند میانگین، انحراف معیار ،بیشترین و کمترین داده ها هستند 

 ( ارائه شده است.1که برای کلیه متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش در جدول )

 

 

                                                           
& Lundblad, 2007Bekaert, Harvey,   1 

 

 Lesmond et al.,1999 2 
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 (: یافته های توصیفی پژوهش1جدول )

           
در ستون اول و دوم بیشترین و کمترین مقدار هستند ییها یژگیچه و یدارا قیتحق یهاریدهد که متغ ینشان م (1جدول)

داده های متغیرهای تحقیق نشان داده شده است .در ستون سوم و چهارم شاخص های میانگین و انحراف معیار نشان داده 

ه این شده است که بیشتر بودن مقدار انحراف معیار نسبت به میانگین بیان کننده پراکندگی داده های متغیر مربوطه است ک

 حسابرس، نقدینگی سهام،اندازه شرکت،نسبت رشد فروش و نسبت سریع صادق است.اجباری مهم برای متغیرهای تعویض 

 

 

 

 یافته های استنباطی

 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها

برازش مدل ، نرمال از آن جائی که نرمال بودن متغیر وابسته به نرمال بودن باقیمانده های مدل می انجامد؛ الزم است قبل از 

 بودن آن کنترل شود.

 فرض صفر و فرض مقابل آزمون نرمالیتی به صورت زیر است:

0H  :توزیع داده ها نرمال است. 

1H  :توزیع داده ها نرمال نیست. 

 آماری                        کمیت           

 بیشترین متغیر

 

 بزرگترین

 انحراف معیار میانگین کمترین

 44/0 00/0 0 1 حسابرساجباری  تعویض

 32/0 1۱/0 00/0 84/4 نقدینگی سهام
  09/24350851 832588۱ 43359 2۱18۱0548 اندازه شرکت

 43/10 52/14 1۱/0 52/54 بازده دارایی ها

 1۱/0 5۱/0 08/0 82/0 اهرم مالی
 43/0 91/0 02/0 98/2 دارایی هانسبت گردش 

 51/0 15/0 -98/0 48/8 نسبت رشد فروش
 03/1 48/1 24/0 25/13 نسبت جاری

 08/1 89/0 08/0 28/13 نسبت سریع

 4 ۱ 2 18 شاخص صنعت
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 وابسته ریمتغ یبرا (K-S) رنوفاسمی –(: آزمون کلموگرف 2)جدول

 

 

 داریسطح معنی  اسمیرنوف -کلموگروف  متغیر وابسته

 000/0 149/8 نقدینگی سهام

 

 %5کمتر از  یآزمون هر گاه سطح معنادار نیاستفاده شده است.در ا رنوفیاسم -جهت آزمون فرض باال از آزمون کلموگروف

 .شود یرد م نانیاطم %85باشد فرض صفر در سطح 

 %5کمتر از  ، در مدلمتغیر نقدینگی سهام  یبرا یسطح معنادار ریکه مقاد یی( از آنجا2)جدول  ارائه شده ریاساس مقاد بر

مشکل از تابع  نیجهت رفع ا شود. یها رد م رینرمال بودن متغ یعنیفرض صفر  نی، بنابرا (P- value ای Sig< 0/05است ) 

 جیم،نتایریگ یم یعیطب تمیلگار نقدینگی سهام ریمتغ یداده ها هیصورت که از کل نیبد ؛ میکن یاستفاده م یعیطب تمیلگار

 :آورده شده است (3-4)در جدول  لیتبد نیحاصل از ا

 

 (نقدینگی سهام تمیوابسته)لگار ریمتغ یبرا (K-S) رنوفاسمی –(: آزمون کلموگراف 3)جدول

 سطح معنی داری اسمیرنوف -کلموگروف  متغیر وابسته

 953/0 481/0 لگاریتم نقدینگی سهام

 

 %5از  شتریدر مدل ب نقدینگی سهام تمیلگار یبرا ،ی سطح معنادار ریکه مقاد ییاز آنجا (3)جدول  ارائه شده ریبر اساس مقاد

وابسته  ریمتغ نیبنابرا؛  گردد یم دییها تارینرمال بودن متغ یعنیفرض صفر  نی(، بنابراP- value ای Sig > 0/05است ) 

 .نرمال بر خوردار است عیاز توز نقدینگی سهام یعنی

 های پژوهشهای مربوط به فرضیه یافته

 اولیة آزمون فرض

 . دارد وجود معناداری رابطه سهام نقدینگی و حسابرس اجباری تعویض بین:  اول فرضیه

 برای بررسی فرضیه اول ، ابتدا به بررسی فرضیه های آماری این فرضیه می پردازیم:

 :زیر در خواهد آمد صورت بهکه 

 

0H ندارد. وجود معناداری رابطه سهام نقدینگی و حسابرس اجباری تعویض : بین 

1H دارد. وجود معناداری رابطه سهام نقدینگی و حسابرس اجباری تعویض : بین 
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 متغیرهای فرضیه اول نیواتسون ب -نیشده و آزمون دورب لیتعد نییتع بیضر ن،ییتع بیضر ،یهمبستگ بی( : ضر4)جدول

 

 واتسون -دوربین خطای معیار تخمین ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

1  325/0 108/0  102/0   30918/0  199/2 

 

و  108/0 نییتع بیضر نیاست. همچن 325/0پژوهش  یرهایمتغ نیب رسونیپ یهمبستگ بی( ضر4طبق جدول شماره )

 .دهد یرا نشان م 102/0عدد  زیشده محاسبه شده ن لیتعدضریب تعیین 

 گریکدیاستقالل خطاها رد شود و خطاها با  هیکه فرض ی؛ در صورت استقالل خطاهاست ونیاز مفروضات رگرس یکی 

استقالل خطاها از  یسون به منظور بررسوات -نی.آماره دوربداردوجود ن ونیداشته باشند، امکان استفاده از رگرس یهمبستگ

 یخطاها رد م نیب یباشد فرض همبستگ 5/2تا  5/1تسون در فاصله وا–نیشود که اگر مقدار آماره دورب یاستفاده م گریکدی

عدد  نیباشد و ا یم 199/2 برابر با (4-4واتسون طبق جدول )-نیاستفاده کرد. مقدار آماره دورب ونیتوان از رگرسی شود و م

خطاها  نیب یوجود ندارد و فرض همبستگ یخطاها خود همبستگ نیمستقل هستند و ب گریکدیدهد که خطاها از  ینشان م

 استفاده کرد.  ونیتوان از رگرس یشود و م یرد م

 فرضیه اول یرهایمتغ یبرا ونیرگرس انسیوار لی( : تحل5جدول)

 سطح معنی داری Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 000/0 248/0 024/0 2 04۱/0 رگرسیون

 085/0 94 18۱/9 باقی مانده ها

 98 214/9 جمع  

( نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیرهای مدل می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل 5جدول شماره )   

 :و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود ANOVAرگرسیون توسط جدول 

0H  :رابطه خطی بین دو متغیر وجود ندارد. 

1H  :رابطه خطی بین دو متغیر وجود دارد. 

 تأیید( می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر 0005از پنج درصد) )سطح معنی داری( کمتر sigبا توجه به این که 

 می گردد.
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 برای متغیرهای فرضیه اول ضرایب معادله رگرسیون( : 8)جدول

 مدل

 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

 سطح معنی داری tآماره 

B بتا خطای معیار 

 000/0 858/0 _____ 139/0 080/0 ضریب ثابت

 000/0 898/0 0۱4/0 142/0 08۱/0 تعویض اجباری

 000/0 204/0 022/0 0000 509/1 اندازه شرکت

 

. ارائه شده است ونیدر معامله رگرس مستقل ریمتغ بیمقدار ثابت و ضر بیبه ترت B( و در ستون 8جدول شماره ) یدر خروج

است که  sigو  t، آماره  Bستون  بیضرا اریجدول شامل مع نیا یستون ها هی(، بق8-4جدول شماره ) یطبق خروج زیو ن

 بیمقدار ثابت و ش بیبه ترت αو  βرود. حال اگر یبا عدد صفر به کار م Bب ستون یاز ضرا کیهر  یجهت آزمون فرض تساو

 نوشت : ذیلتوان به صورت  یدو مقدار م نیا یجامعه باشد، آزمون فرض ها را برا ونیخط رگرس









0:

0:

1

0





H

H









0:

0:

1

0





H

H
,                                                             

 ریاول به صورت ز هیفرض یونیمدل رگرساست ،  05/0تعویض اجباری کمتر از  سطح معنی داری یخروج نیاز آنجا که در ا

 است:

 ε0+ itSIZE FR + 1/508V=0/090 + 0/097 itLiquidity 
 

و  مثبتشرکت رابطه نقدینگی سهام و  حسابرستعویض اجباری  نیگرفت که ب جهینت توانی مده مآبه دست  جیبا توجه به نتا

 .وجود دارد یمعنادار

 یة دومآزمون فرض 4-1-2-2

 دارد. وجود معناداری رابطه سهام نقدینگی و حسابرس اختیاری تعویض بین: دوم فرضیه

 ، ابتدا به بررسی فرضیه های آماری این فرضیه می پردازیم: دومبرای بررسی فرضیه 

 :زیر در خواهد آمد صورت بهکه 

 

0H ندارد. وجود معناداری رابطه سهام نقدینگی و حسابرس اختیاری تعویض : بین 

1H دارد. وجود معناداری رابطه سهام نقدینگی و حسابرس اختیاری تعویض : بین 
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 متغیرهای فرضیه دوم نیواتسون ب -نیشده و آزمون دورب لیتعد نییتع بیضر ن،ییتع بیضر ،یهمبستگ بی( : ضر۱)جدول

 واتسون -دوربین خطای معیار تخمین ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

1  491/0 231/0  213/0   2۱089/0 94۱/1 

 

و  231/0 نییتع بیضر نیاست. همچن 491/0پژوهش  یرهایمتغ نیب رسونیپ یهمبستگ بی( ضر۱طبق جدول شماره )

 .دهد یرا نشان م 213/0عدد  زیشده محاسبه شده ن لیتعدضریب تعیین 

 گریکدیاستقالل خطاها رد شود و خطاها با  هیکه فرض ی؛ در صورت استقالل خطاهاست ونیاز مفروضات رگرس یکی 

استقالل خطاها از  یواتسون به منظور بررس -نیدورب.آماره داردوجود ن ونیداشته باشند، امکان استفاده از رگرس یهمبستگ

 یخطاها رد م نیب یباشد فرض همبستگ 5/2تا  5/1تسون در فاصله وا–نیشود که اگر مقدار آماره دورب یاستفاده م گریکدی

عدد  نیباشد و ا یم 94۱/1 برابر با (۱-4واتسون طبق جدول )-نیاستفاده کرد. مقدار آماره دورب ونیتوان از رگرسی شود و م

خطاها  نیب یوجود ندارد و فرض همبستگ یخطاها خود همبستگ نیمستقل هستند و ب گریکدیدهد که خطاها از  ینشان م

 استفاده کرد.  ونیتوان از رگرس یشود و م یرد م

 فرضیه دوم یرهایمتغ یبرا ونیرگرس انسیوار لی: تحل (۱-4)جدول

 سطح معنی داری Fآماره  مربعات میانگین درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 000/0 832/12 850/0 2 988/1 رگرسیون

 0۱3/0 94 315/8 باقی مانده ها

 98 214/9 جمع  

( نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیرهای مدل می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل ۱جدول شماره )   

 :و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود ANOVAرگرسیون توسط جدول 

0H  :رابطه خطی بین دو متغیر وجود ندارد. 

1H  :رابطه خطی بین دو متغیر وجود دارد. 

 تأیید( می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر 0005از پنج درصد) )سطح معنی داری( کمتر sigبا توجه به این که 

 می گردد.
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 برای متغیرهای فرضیه دوم : ضرایب معادله رگرسیون (9)جدول

 مدل

 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

 سطح معنی داری tآماره 

B بتا خطای معیار 

 183/0 805/0 ضریب ثابت

 

۱24/3 000/0 

 000/0 821/1 058/0 125/0 0۱9/0 تعویض اختیاری

 000/0 880/4 4۱3/0 1۱۱/0 994/0 اهرم مالی

 

. ارائه شده است ونیدر معامله رگرس مستقل ریمتغ بیمقدار ثابت و ضر بیبه ترت B( و در ستون 9جدول شماره ) یدر خروج

است که جهت  sigو  t، آماره  Bستون  بیضرا اریجدول شامل مع نیا یستون ها هی، بق(9جدول شماره ) یطبق خروج زیو ن

خط  بیمقدار ثابت و ش بیبه ترت αو  βرود. حال اگر یبا عدد صفر به کار م Bب ستون یاز ضرا کیهر  یآزمون فرض تساو

 نوشت : ریتوان به صورت ز یدو مقدار م نیا یجامعه باشد، آزمون فرض ها را برا ونیرگرس
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 ریبه صورت زدوم  هیفرض یونیمدل رگرساست ،  05/0تعویض اختیاری کمتر از  سطح معنی داری یخروج نیاز آنجا که در ا

 است:

 ε0+ itLEV FR + 0/884V=0/605 + 0/078 itLiquidity 
 

و  مثبتشرکت رابطه  نقدینگی و حسابرس اختیاری تعویض نیگرفت که ب جهینت توانی مده مآبه دست  جیبا توجه به نتا

 .وجود دارد یمعنادار

 پژوهشخالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های  4-2

 رابطه معنادار بینمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.هدف اصلی تحقیق، بررسی  پژوهشدر فصل حاضر، فرضیه های 

بدین منظور، دو فرضیه مطرح شد که خالصه نتایج حاصل اشد.می بشرکت  نقدینگی و حسابرس اختیاری و اجباری( تعویض)

 ( آمده است.8از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های فرعی در جدول )
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 پژوهش( : خالصه نتایج حاصل از فرضیه های 8جدول )

 های فرعیخالصه فرضیه
ضریب 

متغیر 

 مستقل

سطح 

معنی 

 داری

 نتیجه

 معناداری رابطه سهام نقدینگی و اجباری حسابرس تعویض بینفرضیه فرعی اول: 

 .دارد وجود

 پذیرش فرضیه 000/0 08۱/0

 معناداری رابطه سهام نقدینگی و اختیاری حسابرس تعویض بینفرضیه فرعی دوم: 

 .دارد وجود

 پذیرش فرضیه 000/0 0۱9/0

 

 پژوهش از استهبرخپیشنهاد هایی 

 توان پیشنهادهای زیر را ارائه نمود:با توجه به نتایج حاصل از پژوهش می  

به مدیران واحدهای انتفاعی پیشنهاد می شود نقدینگی سهام شرکت را به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر قیمت سهام شرکت 

 ها دربیشتر در نظر داشته باشند و با در نظر گرفتن اهمیت جریان های نقدی به واکنش های احتمالی تأمین کنندگان شرکت

 خصوص میزان ذخایر نقدی توجه نمایند.

به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان توصیه می شود، نقدینگی سهام شرکت ها را به عنوان یک عامل تأثیر گذار در ارزیابی شرکت 

ف واقع، ها و اخذ تصمیمات، مورد نظر قرار بدهند و تا حد امکان، انگیزهای منفعت جویانه مدیران را در گزارشگری مالی خال

 برای تصمیمات سرمایه گذاری و اعطای اعتبارات، لحاظ نمایند .
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 منابع:

 منابع فارسی:الف(

بررسی های حسابداری و (.رابطه مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام،1398رضاپور،) سحسینی،سیدعلی،رحمانی،علی و نرگ-1

 .54-81،38حسابرسی،شماره

حسابرس  گزارش تیفیبر ک یچرخش موسسات حسابرس ریتأث یبررس.(1398)،اله یول یوجعفر ییحساس یگانه، یح-2

 8 ار شمارهفصلنامه بورس و اوراق بهاد "،پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یشرکتها

بررسی رابطه متغیرهای هزینه نمایندگی و حق (.1381جعفری،علی،جعفری،همت،رسائیان ،امیر و رضا و پورحسینی،)-3

 148-135،پائیز،49شماره حسابرسی،دانش حسابرسی، الزحمه

 روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی.انتشارات دانشگاه پیام نور،چاپ اول(.1398دالور،علی،)-4

 تیفیبر ک یحسابرس و داوطلبانه موسسات یچرخش اجبار ریتأث یبررس .(1383رحیمیان،نظام الدین؛جان فدا،رضا.)-5

 .8۱-98، تابستان  ، صص 1سال اول، شماره .و عمل هینظر: یحسابرسی.حسابرس

 ،یحسابدار ارشد یپایان نامه کارشناس ،حسابرس در ایران رییعوامل مؤثر بر تغ یشناسای .(1394)مروج، کمال  یزارع-8

 مدرس تیدانشگاه ترب

حسابرس و مدیریت سود. دانش  تصدی(. بررسی رابطه بین دوره  1380کرمی، غالمرضا؛ بذرافشان، آمنه؛ محمدی، امیر ) -۱
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