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  چكيده
هدف از اين پژوهش بررسي ارتباط بين اختالف قيمـت پيشـنهادي خريـد و فـروش سـهام و      

جهت نيل به اين هدف، پژوهش حاضـر  . كيفيت حسابرسي مستقل در بازار سرمايه ايران است
هاي متوالي حسابرسي و با آزمون دو فرضيه كه شامل مؤسسات بزرگ حسابرسي و تعداد سال

هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي يك شركت از بين شركت 108اب با انتخ
ها در روش آزمون فرضيه .انتخاب شده بودند، انجام شده است) 1387تا  1384(ساله  4دوره 

هاي پژوهش بيانگر اين مسئله يافته. بوده است) پانل(هاي تركيبي اين پژوهش نيز، روش داده
سات بزرگ حسابرسي و اختالف قيمت پيشـنهادي خريـد و فـروش سـهام     است كه بين مؤس

هاي متوالي حسابرسي و اختالف قيمت پيشنهادي رابطه معنادار وجود ندارد؛ اما بين تعداد سال
  .خريد وفروش سهام، رابطه منفي و معنادار وجود دارد

ـ     : ها واژه كليد روش سـهام، مؤسسـات   كيفيت حسابرسي، قيمت پيشـنهادي خريـد، قيمـت پيشـنهادي ف
  .حسابرسي بزرگ
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د تجـاري قـرار دهنـد و امكـان     كارگيري منـابع اقتصـادي و نتـايج عمليـات واحـ     اعتماد، آنها را در جريان نحوه بهوقابل 
  ].6[گيري و قضاوت منطقي را براي آنها فراهم سازند  تصميم

 :ترين تعريف از كيفيت حسابرسي از نگاه پژوهشگران حسابداري، عبارتست ازمتداول

هاي مالي حاوي تحريف با اهميت باشد و حسابرسان توانسته باشند آن را كه صورت ارزيابي بازار از احتمال اين .1
  ، ]15[كشف و گزارش كرده باشند 

   ،]21[احتمال آنكه حسابرس در مورد صورت هاي مالي حاوي تحريف با اهميت، گزارش مقبول صادر نكند .2
  ].28[صحت اطالعات گزارش شده توسط حسابرس .3

امله در بازارهاي مالي را از طريق آماده بودن براي خريد از فروشندگان به قيمـت پيشـنهادي   ها، انجام معبازارگردان
اختالف بين قيمت پيشـنهادي خريـد و فـروش،    . كنندخريد و فروش به خريداران به قيمت پيشنهادي فروش تسهيل مي

ملياتي و همچنين كسب سود منطقي به هاي عدهد و بايد براي پوشاندن هزينهگر ارايه ميبهاي خدماتي است كه معامله
  :شوندبازارگردانان سه نوع هزينه را متحمل مي. حد كافي بزرگ باشد

  ،)1981استل، آميهادومندلسون، هو و استل ( ]24][9[هاي نگهداري موجودي هزينه .1
  و) ، تينيك1968دمستز] (25[هاي فرآيند سفارش هزينه .2
 ]). 16[ايزلي و اوهارا ،1985گلستن وميلگرام ،1983كوپلندوگاالي( هاي انتخاب نادرستهزينه .3

. كنـد جمع كل اين سه هزينه همراه با شدت رقابت اندازه اختالف قيمت پيشـنهادي خريـد وفـروش را تعيـين مـي     
توان گفت اختالف قيمت پيشنهادي خريد وفروش شامل سه هزينه نگهـداري موجـودي، فرآينـد سـفارش و     بنابراين مي

مستقل كـه   يكند كه با استفاده از يك مدل تركيبي، كيفيت حسابرساين پژوهش تالش مي]. 10[ت انتخاب نادرست اس
ها با اختالف قيمت پيشنهادي هاي متوالي حسابرسي آنها، رابطه اين كيفيتشامل مؤسسات بزرگ حسابرسي وتعداد سال
  . خريد و فروش سهام را مورد بررسي قرار دهد

 پژوهش يپيشينه

  خارجيهاي پژوهش
، هنگـام تغييـر حسـابرس، در    يهاي كوچك حسابرسـ در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند، شركت] 22[مانسي و همكاران 

هـاي خـود نشـان داد،    در بررسـي ] 13[چانـگ  . شـوند تر منتقل مـي ها حداقل يك رتبه به پايينبندي شركتجدول رتبه
هاي خود به اين نامبرده در يافته. براي چرخش مؤسسات بودجنوبي متمايل به تدوين قانوني حكومت خاص حاكم بر كره

كنـد بـا   ضمن آنكه وي پيشـنهاد مـي  . ماندنتيجه رسيد كه با محدود كردن طول دوره ارتباط، حسابرس مستقل باقي مي
رابطه دوره تصدي و ] 18[گوش و مون .ابديمشخص كردن مدت ارتباط حسابرس و صاحبكار كيفيت حسابرسي بهبود مي

دهـد  سـت آوردنـد كـه نشـان مـي     داند، شواهد معـدودي بـه  گذار از كيفيت سود را مورد مطالعه قرار دادهرداشت سرمايهب
عنوان يـك عامـل مـؤثر بـر كيفيـت سـود       بندي تداوم بلند مدت حسابرسي يك صاحبكار را بههاي مستقل، رتبه سازمان

و وجـود كميتـه   ) مؤسسه بزرگپنج ( أثير اندازة مؤسسه حسابرسيخود تدر پژوهش ] 17[فايروزانا و راشيداه . ارزيابي كنند
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نتايج پژوهش آنان نشان داد، اندازه مؤسسه حسابرسي، ميزان اقـالم تعهـدي   . حسابرسي بر اقالم تعهدي را بررسي كردند

تخصـص  در اين پژوهش كيفيت حسابرسي را بـا دو متغيـر مسـتقل،    ] 11[بهن و همكارانش . دهداختياري را كاهش مي
هايي كـه توسـط حسابرسـان بـا     نتيجه پژوهش نشان داد كه شركت. ، تعريف كردنديحسابرس و اندازه حسابرس يصنعت

شركت  5هايي كه توسط حسابرسان غيرتري ارايه دادند و شركتهاي سود صحيحبينيشوند پيشتر حسابرسي ميكيفيت
به بررسي رابطه دوره تصدي و ] 8[آلماتايري و همكاران . ندبيني سود بيشتري دارشوند انحراف پيشبزرگ حسابرسي مي

آنها دريافتند، عدم تقـارن اطالعـاتي ارتبـاط منفـي بـا دوره      . تخصص صنعتي حسابرس با عدم تقارن اطالعاتي پرداختند
به بررسي رابطه كيفيت حسـابرس مسـتقل، عـدم تقـارن     ] 19[حكيم و عمري . تصدي و تخصص صتعتي حسابرس دارد

معيـار كيفيـت حسـابرس مسـتقل در پـژوهش آنهـا       . عاتي و اختالف قيمت پيشنهادي خريد وفروش سهام پرداختنداطال
همچنين آنها دريافتند اخـتالف  . شركت بزرگ، تخصص صنعتي حسابرس و دوره تصدي حسابرس است چهارحسابرسان 

سابرس رابطـه منفـي و بـا دوره    شركت بزرگ و تخصص صنعتي ح 4قيمت پيشنهادي خريد وفروش سهام با حسابرسان 
  . تصدي حسابرس رابطه مثبت دارد

  هاي داخليپژوهش
به بررسي رابطه بين معيارهاي ريسك و اختالف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام در بورس ] 1[احمدپور و رسائيان 

درصـد   68متغيرمسـتقل بـود،    14نتايج پژوهش بيانگر اين مسأله است كه مدلي كه شـامل  . اوراق بهادار تهران پرداختند
 علـوي طبـري، خليفـه سـلطان و    . كنـد گيـري مـي  تغييرات در اختالف قيمت پيشنهادي خريد و فـروش سـهام را انـدازه   

دهـد، كيفيـت   در كل نتايج پژوهش آنها نشـان مـي  . به بررسي كيفيت حسابرسي وپيش بيني سود پرداختند] 5[شهبنديان
بيني سود رابطه شود، با پيشو تخصص صنعتي حسابرس مشخص مي يحسابرسحسابرسي كه بر اساس اندازه مؤسسات 

كه توسط حسابرسان متخصـص در صـنعت حسابرسـي شـوند، صـحت       ييهاشواهد موجود بيانگر آنست كه شركت. دارد
بينـي  همچنين اندازه مؤسسه حسابرسي با انحراف پـيش . بيني سود باالتر و انحراف پيش بيني سود كمتر برخوردارندپيش

به بررسي رابطه بين كيفيت حسابرسي وانـدازه مؤسسـه حسابرسـي    ] 3[فر گانه و آذينيحساس  .سود رابطه معكوس دارد
روش مورد استفاده در اين پژوهش دو وجهي بوده وتحليل آماري انجام شده نيز بيانگر رابطه معنادار و معكوس . پرداختند

به بررسي رابطه بـين  ] 7[عقوب پور ينونهال نهر،جبارزاده كنگرلويي و . كيفيت حسابرسي و اندازه مؤسسه حسابرسي است
هاي حسابرسي شده دهند، شركتاستنتايج اين پژوهش نشان مي. كيفيت حسابرس وقابليت اتكاي اقالم تعهدي پرداختند
تـر، داراي  نهاي حسابرسي شده توسـط حسـابرس بـا كيفيـت پـايي     توسط حسابرس با كيفيت باالتر در مقايسه با شركت

 .ضريب پايداري اقالم تعهدي بيشتري بوده و درنتيجه قابليت اتكاي اقالم تعهدي بااليي دارند

  روش پژوهش
  آماري يجامعه و نمونه

از (سـاله   4هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهـادار تهـران در يـك دوره    آماري از كليه شركت يدر اين پژوهش جامعه
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  :شود كه شرايط زير را دارندرا شامل مي) 87پايان سال تا  84ابتداي سال 

هاي گري مالي، شركتگذاري، واسطههاي سرمايهها و مؤسسات مالي و شركتهاي مورد نظر جزء بانكشركت .1
 . ها نباشندها و ليزينگها، بانكهلدينگ

عـات الزم بـراي سـاير    هايي كه اطالعات مربوط به اختالف قيمت پيشنهادي خريـد و فـروش يـا اطال   شركت .2
  .شودمتغيرها وجود نداشت از جامعه حذف مي

 .ها در بورس اوراق بهادار معامله شده باشندها در طي اين سالسهام شركت .3

 .ها نبايد در طي دوره پژوهش توقف فعاليت داشته باشندشركت .4

 .باشد كمتر سال در مرتبه 10 از نبايد شركت معامالت دفعات روز تعداد .5

شركت در هر سال است؛ بنابراين، در اين پـژوهش از روش   108اساس نمونه آماري اين پژوهش متشكل از بر اين 
  .گيري حذف سيستماتيك استفاده شده استنمونه

  هاي پژوهشفرضيه
 :ها به شرح زير تدوين شده استبه هدف پژوهش، فرضيه يدر راستاي دستياب

فروش سـهام در بـورس اوراق بهـادارتهران    نهادي خريد وبين مؤسسات بزرگ حسابرسي و اختالف قيمت پيش .1
 . رابطه معنادار وجود دارد

سـهام دربـورس اوراق بهـادار     فـروش هاي متوالي حسابرسي و اختالف قيمت پيشنهادي خريد وبين تعدادسال .2
 .تهران رابطه معنادار وجود دارد

  سنجش متغيرهاي پژوهش
عنـوان متغيـر وابسـته، مؤسسـات بـزرگ      پيشنهادي خريـد وفـروش سـهام بـه    در اين پژوهش رابطه بين اختالف قيمت 

عنوان متغير مستقل و متغيرهاي اندازه شركت، تعدادسهام معاملـه شـده،   هاي متوالي حسابرسي بهحسابرسي و تعداد سال
  ].19[بازده سهام و انحراف استاندارد بازده به عنوان متغير هاي كنترلي بررسي شده است 

  اي سهام الف قيمت پيشنهادي خريد و فروش نسبي لحظهدرصد اخت
. صورت مطلق و يا نسبي استفاده شـده اسـت  هاي مختلف يا بهاختالف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام در پژوهش

قيمـت پيشـنهادي فـروش منهـاي قيمـت      : اختالف قيمت پيشنهادي خريد و فروش مطلق يا واقعي سـهام عبارتسـت از  
-اما اختالف قيمت پيشنهادي خريد و فروش نسبي سهام با استفاده از فرمول زير كه در پـژوهش . سهامپيشنهادي خريد 

  :شرح زير محاسبه شده استكار گرفته شده؛ بهبه] 2][23][29][9[هاي مختلفي همچون 

2  
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i  =نمونه مورد بررسي  
t  =دوره مورد بررسي  

BA  =اي سهاماختالف قيمت پيشنهادي خريدو فروش نسبي لحظه   
AP  =بهترين قيمت پيشنهادي فروش سهام شركتi درهر لحظه  
BP  = بهترين قيمت پيشنهادي خريد سهام شركتi  ،در هر لحظه  

و رقـم   گيـري شـده  دست آمده، ميانگين روزانه سهام محاسبه و در نهايت براي روزهاي مختلف ميانگيناز ارقام به
  .نهايي در تحليل آماري براي سال مورد نظر استفاده شده است

  مؤسسات بزرگ حسابرسي
BIG  = 7][3][5) [در مدل اول) (صفر( 0و اگرنه ) يك(1اگر شركت توسط سازمان حسابرسي، حسابرسي شده باشد.[  

BIG  = بـراي  ) ر مـدل دوم د) (صـفر ( 0و اگرنـه  ) يـك (1اگر شركت توسط مؤسسات بزرگ، حسابرسي شده باشد
صـورت متـوالي فعاليـت    به) 87-84(ساله 4هايي كه در دوره انتخاب مؤسسات بزرگ حسابرسي، ابتدا مؤسسات و شركت

 4دست آمـده را در  ها را تقسيم بر تعداد مؤسسات حسابرسي نموده و سپس عدد بهبورسي داشتند انتخاب و تعداد شركت
از عدد نهـايي باشـد آن مؤسسـات     ترساله مساوي يا بزرگ 4اليت آنها در دوره كه ميانگين فعكنيم؛ در صورتيضرب مي

  . شده است 28ساله  4شود؛ كه در اين پژوهش ميانگين فعاليت در دوره عنوان مؤسسات بزرگ انتخاب مي به

  هاي متوالي حسابرسي تعداد سال
   TENURE = كندهاي متوالي كه حسابرس اقدام به حسابرسي شركت ميتعداد سال

ساله  4چرخش مؤسسات حسابرسي اشاره به اين دارد كه حسابرس مستقل يك واحد انتفاعي در دوره زماني حداكثر 
علت نبود الزام قـانوني  به. شودانتخاب مي يتعويض شود و از بين ساير مؤسسات واجد شرايط يك مؤسسه جديد حسابرس

ها يكسـان  هاي زماني چرخش مؤسسات در كليه شركتپژوهش، دروهبراي چرخش مؤسسات حسابرسي در قلمرو زماني 
دوره زماني مصوب در دستورالعمل سازمان بورس واوراق (ساله  4هاي زماني حداكثر نيستند؛ بنابراين در اين پژوهش دوره

اطالعـات   ، در پـژوهش حاضـر از  عبـارت ديگـر  بـه . عنوان معيار چرخش در نظر گرفتـه شـده اسـت   ، به]4)[بهادار تهران
  ].21[اند يكبار حسابرس خود را تعويض نموده يسال 4و 3، 2، 1هاي زماني هايي استفاده شد كه دوره شركت

  ارزش بازار شركت
هام شـركت در پايـان سـال محاسـبه     ضرب قيمت سهام شركت در پايان سـال در تعـداد سـ   ارزش بازار شركت از حاصل

عنوان معيار انـدازه شـركت وارد مـدل شـده اسـت      ار شركت در پايان سال، بهدرنهايت، لگاريتم طبيعي ارزش باز. شود مي
]19][2.[  
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  تعداد سهام معامله شده
   VOLUME= لگاريتم طبيعي تعداد سهام معامله شده 

درنهايت، لگـاريتم طبيعـي تعـداد    . تعداد سهام معامله شده هر سهم در پايان سال براي هر سال محاسبه شده است
  ]19[ه در پايان سال، وارد مدل شده استسهام معامله شد

  بازده سهام
عالوه ساير عوايد نـاش از خريـد   سهام به يمنظور از بازده ساالنه سهام، عبارتست از تغييرات قيمت اول دوره وآخر دوره

صـورت  به ]2[مزاياي ناشي از حق تقدم؛ سهام جايزه و سود نقدي سهام، تقسيم بر قيمت سهام در اول دوره : سهم، مانند
  :شودزير فرموله مي

 

  :كه در آن
RET  =بازده كل سهام نسبت به اولين قيمت سهم؛  

Pt  =قيمت سهم در انتهاي سال مالي؛  
Pt-1  =قيمت سهم درابتداي سال مالي؛  
Pn  =ارزش اسمي سهم؛  
Dt  = نقدي ناخالص هر سهم؛سود  
Ne  =افته از طريق اندوخته يا سود انباشته؛يتعداد سهام افزايش  
Nc  =افته از طريق آورده نقدي؛يتعداد سهام افزايش  
Nt  =تعداد سهام قبل از افزايش سرمايه.  

  .ده شده استآورد نوين استفاافزار رهمحاسبه بازده ساالنه سهام براي سهامداران از اطالعات موجود در نرم

  انحراف استاندارد بازده 
  VOLAT=انحراف استاندارد بازده 

  ]. 19][8[انحراف استاندارد بازده روزانه هر سهم براي هر سال محاسبه شده است

  هاي پژوهشافتهي
  BIGs آزمون رگرسيون مربوط به مدل اول

 F(probمربوط به آماره  P-Valueكه مقدار  شودمشاهده مي 2شرح جدول شماره با توجه به نتايج آزمون مدل اصلي به

(F-statistic))   انگر آن اسـت كـه مـدل درسـطح     يـ بـوده و ب  0000/0كه بيانگر معنادار بودن كل رگرسيون است؛ برابـر
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% 20بوده و بيانگر اين مطلب است كه تقريبـاً  2046/0تعديل شده برابر R2ضريب تعيين . درصد معنادار است 99اطمينان 

منظور آزمون نبود خودهمبستگي، آماره دوربين واتسون كه به. مدل قابل تبيين است ياز تغييرات متغير وابسته با متغيرها
تـوان بيـان   ت آمده بـاال مـي  دسبا توجه به آماره هاي به. است 299/2و 137/2ترتيب ، به3و2هاي جدول بر اساس يافته

درصـد معنـادار    5همچنين با توجه به اينكه آماره ايـن آزمـون در سـطح    . وجود ندارد نمود، در مدل گفته شده همبستگي
  . شودد شده و ناهمساني واريانس جمالت اخالل پذيرفته نمييينيست، بنابراين فرض همساني واريانس تأ

.  BIGsول آزمون رگرسيون تركيبي مدل ا. 1جدول  . . . ..  

 متغير
  هاي تركيبيآزمون داده

 t P - valueآماره   ضريب

BIGs -0.048179-0.838927 0.4021 
TENURE -0.045828-5.773320 0.0000 

SIZE 6.31E-050.003994 0.9968 
VOLUME -0.023387-2.618733 0.0092 

RET 3.76E-05 0.093759 0.9254 
VOLAT -0.005722-2.700094 0.0073 

  2.1372  آماره دوربين واتسون  F  9815/1آماره 
P-value  000/0  R2 20  تعديل شده%  

 
  هاي پانلآزمون

  نتيجه  معناداري آزمون  آماره آزمون  

 OLSدر برابر  FEتأييد كاربرد  0.0433POOL 1.279310  تعميم يافته F آزمون

 FEتأييد كاربرد  0.0244  14.515609 آزمون هاسمن

  )كه شركت توسط سازمان حسابرسي، حسابرسي شده باشدزماني(آزمون رگرسيون مربوط به فرضيه اول 
اينكه شركت توسط سازمان حسابرسي، حسابرسي شده يا نه و اخـتالف قيمـت پيشـنهادي    براي بررسي وجود رابطه بين 
آيـد،  برمي 1هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، همانطور كه از جدول شماره خريد و فروش سهام در شركت

با توجه . است -048179/0برابر با ) BIGs(ضريب متغير موهومي شركت حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا نه 
ها نشان اين يافته. درصد است 5 يمعنا بودن اين ضريب در سطح خطااين متغير، نتايج نشانگر بي p-Valueو Tبه آماره 

خريـد و   يدهد، ضريب موهومي شركت حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا نـه بـا اخـتالف قيمـت پيشـنهاد     مي
ده دربورس اوراق بهادار تهـران رابطـه معنـاداري نـدارد و در نتيجـه فرضـيه اول       هاي پذيرفته شفروش سهام در شركت

  .شوديپژوهش پذيرفته نم
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  آزمون رگرسيون مربوط به فرضيه دوم
هاي متوالي حسابرسي و اختالف قيمـت پيشـنهادي خريـد و فـروش سـهام در      براي بررسي وجود رابطه بين تعداد سال 

آيـد ضـريب متغيـر تعـداد     يبرمـ  1وراق بهادار تهران، همانطوركه از جـدول شـماره   هاي پذيرفته شده در بورس اشركت
ايـن متغيـر، نتـايج     p-Valueو Tبا توجه بـه آمـاره   . است -45828/0برابر با ) TENURE(متوالي حسابرسي  يها سال

 يمتـوال  يهـا د سـال دهد،ه ضريب تعداها نشان مياين يافته. درصد است 1 ياين ضريب در سطح خطا ينشانگر معنادار
هاي پذيرفته شـده در بـورس اوراق بهـادار تهـران     خريد و فروش سهام در شركت يبا اختالف قيمت پيشنهاد يحسابرس

  .شود يرابطه منفي معنادار داشته و درنتيجه فرضيه دوم پژوهش پذيرفته م

   BIGw آزمون رگرسيون مربوط به مدل دوم
تعـديل شـده    R2شود، ضريب تعيـين  همانطور كه مشاهده مي 2شرح جدول شمارهبا توجه به نتايج آزمون مدل اصلي به 

از تغييرات متغير وابسته با ساير متغيرهاي مدل قابـل تبيـين   % 20بوده و بيانگر اين مطلب است كه تقريباً  2039/0برابر 
  .فرض همساني واريانس تأييد شده است. است

.  BIGwآزمون رگرسيون تركيبي مدل اول . 2جدول  . . . ..  

 متغير
  هاي تركيبيآزمون داده

 t P - valueآماره ضريب

BIGw  0.027902 0.632627 0.5274 
TENURE -0.045559-5.736583 0.0000 

SIZE 0.0002540.016074 0.9872 
VOLUME -0.021818-2.457351 0.0145 

RET 05-E2.48  0.061735 0.9508 
VOLAT -0.005813-2.744776 0.0064 

 2/2999  آماره دوربين واتسون F  1/9770آماره 

P-value  000/0 R2 20  تعديل شده%  

 
 آزمون هاي پانل

  نتيجه آزمونمعناداري   آماره آزمون  
 OLS در برابر FEتأييد كاربرد  POOL  0.0479  1.271416  تعميم يافته Fآزمون

 FEتأييد كاربرد  0.0449  11.873514 آزمون هاسمن
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  )كه شركت توسط مؤسسات بزرگ حسابرسي شده باشدزماني(آزمون رگرسيون مربوط به فرضيه اول 
براي بررسي وجود رابطه بين اينكه شركت توسط مؤسسات بزرگ حسابرسي شده يا نه و اختالف قيمت پيشنهادي خريد  

آيد ضـريب  برمي 2هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، همانطوركه از جدول شماره و فروش سهام در شركت
با توجه بـه آمـاره   . است 027902/0برابر با ) BIGw(نه ا يمتغير موهومي، شركت حسابرسي شده توسط مؤسسات بزرگ 

T  وP-Value يها نشان مـ اين يافته. درصد است 5 يمعنا بودن اين ضريب در سطح خطااين متغير، نتايج نشانگر بي-
خريـد و فـروش    يا نه با اختالف قيمت پيشـنهاد يدهد، ضريب موهومي، شركت حسابرسي شده توسط مؤسسات بزرگ 

هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطـه معنـاداري نداشـته باشـد و در نتيجـه فرضـيه اول       ركتسهام در ش
  .شوديپژوهش پذيرفته نم

  آزمون رگرسيون مربوط به فرضيه دوم
فـروش سـهام در   هاي متوالي حسابرسي و اخـتالف قيمـت پيشـنهادي خريـد و    براي بررسي وجود رابطه بين تعداد سال 

-آيد ضريب متغير تعداد سـال برمي 3 اي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، همانطور كه از جدول شمارههشركت

اين متغير، نتايج نشـانگر   p-Valueو Tبا توجه به آماره . است -045559/0برابر با ) TENURE( يحسابرس يمتوال يها
 يحسابرسـ  يمتوال يهادهد، ضريب تعداد ساليها نشان ماين يافته. درصد است 1 ياين ضريب در سطح خطا يمعنادار

هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهـادار تهـران رابطـه منفـي     فروش سهام در شركتخريد و يبا اختالف قيمت پيشنهاد
  .شود يمعنادار داشته باشد و در نتيجه فرضيه دوم پژوهش پذيرفته م

  گيريبحث و نتيجه
بـدين  . هاي مشابه مـورد مقايسـه قـرار گرفـت    وط به آزمون مدل با نتايج حاصل از پژوهشهاي مربدر اين بخش، يافته

  .فروش سهام جداگانه مورد بحث قرار گرفتمنظور رابطه هر يك از متغيرها با اختالف قيمت پيشنهادي خريد و
معنـا  بيـانگر بـي   و فروش سهام و مؤسسات بزرگ حسابرسينتايج بررسي رابطه بين اختالف قيمت پيشنهادي خريد

بودن رابطه بين اختالف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سـهام و مؤسسـات بـزرگ حسابرسـي در هـر دو مـدل اسـت؛        
 4(مؤسسه بزرگ  4بيانگر رابطه منفي بين اختالف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و ] 19[هاي كه پژوهشدرحالي
هاي متوالي حسابرسي، بيانگر رابطه و فروش سهام و تعداد سالخريدنتايج بررسي اختالف قيمت پيشنهادي . است) بزرگ

] 19[مطابقت دارد؛ اين در حالي اسـت كـه نتيجـه پـژوهش     ] 8[منفي معنادار بين اين دو متغير است و با نتيجه پژوهش 
وش سـهام و ارزش  فـر نتايج بررسي اختالف قيمت پيشنهادي خريـد و . بيانگر رابطه مثبت معنادار بين اين دو متغير است

و فروش سهام و ارزش بازار شـركت اسـت؛ ايـن در    معنا بين اختالف قيمت پيشنهادي خريدبازار شركت، بيانگر رابطه بي
بيـانگر رابطـه   ] 23][20][19[كه نتيجه پـژوهش بيانگر رابطه منفي و معنادار و در حالي] 2[حالي است كه نتيجه پژوهش 
و فروش سهام و تعـداد سـهام معاملـه شـده     تايج بررسي اختالف قيمت پيشنهادي خريدن. مثبت بين اين دو متغير هستند

و فروش سهام و تعداد سهام معامله شده رابطه منفي و معنادار است دهد كه بين اختالف قيمت پيشنهادي خريدنشان مي
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ختالف قيمت پيشـنهادي خريـد و   نتايج بررسي ا. مطابقت دارد] 27][26][25[ ]24][23][20][19][12[و با نتايج پژوهش 

] 16][14][9[كـه نتيجـه پـژوهش    در حـالي . معنا بين اين دو متغير داللت داردفروش سهام و بازده سهام بيانگر رابطه بي
و فروش سهام و انحـراف  نتايج بررسي اختالف قيمت پيشنهادي خريد. بيانگر وجود رابطه مثبت بين اين دو متغير هستند

، بيانگر رابطه منفي و معنادار بين اختالف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و انحراف استاندارد بـازده  استاندارد بازده
  .بيانگر وجود رابطه مثبت بين اين دو متغير است] 24][20][19][8[كه نتيجه پژوهش در حالي. است

  پيشنهادها
  پيشنهادهاي كاربردي پژوهش 
امـا موضـوع آن در ايـران    . اي ديگـر برخوردارنـد  متفاوتي نسبت به همكاران حرفهحسابرسان از دانش، آموزش و تجربه 

متفاوت از ديگر كشورهاست؛ زيرا حسابرسان در ايران، در همه نوع حسابرسي وصنعت دخالت دارند كه ايـن امـر موجـب    
معنـا شـود ولـي در    و فروش سـهام بـي  شود تا ارتباط بين مؤسسات بزرگ حسابرسي با اختالف قيت پيشنهادي خريدمي

شود، بنابراين پيشنهاد مي. ظهور است اين ارتباط منفي معنادار استكه در كشوري مثل تونس كه داراي بازاري نوصورتي
 -تري را قائل شود و قوانين سـاربينز سازمان بورس اوراق بهادار تهران براي انتخاب حسابرسان معتمد، شرايط سختگيرانه

  . كند يياجرا اكسلي را در ايران نيز

  هاي آتيبراي پژوهش ييپيشنهادها
  . رسدنظر ميهاي آتي ضروري بهبا توجه به نتايج پژوهش حاضر، پيشنهادهاي ذيل براي پژوهش

سـال از   4و فـروش سـهام؛ بـا گذشـت     بررسي چرخش مؤسسات حسابرسي با اختالف قيمت پيشنهادي خريد .1
 .ولين اتفاق چرخش مؤسسات حسابرسي استكه ا) 1386مرداد  8(تصويب دستورالعمل بورس 

اختالف قيمـت پيشـنهادي خريـد و فـروش سـهام در       بازارگردانان با بررسي رابطه شبكه ارتباطات الكترونيكي .2
 بورس اوراق بهادار تهران،

رسـي همچـون هزينـه نماينـدگي و     انجام پژوهش حاضـر بـا در نظـر گـرفتن سـاير متغيرهـاي كيفيـت حساب        .3
  .فاده از الگوهاي رياضي و آماري جديدگرايي با است تخصص

 منابع 

و فروش سهام در بـورس  رابطه بين معيارهاي ريسك و اختالف قيمت پيشنهادي خريد. احمدپور احمد، امير رسائيان .1
 .60 -46:37؛ 1385هاي حسابداري و حسابرسي فصلنامه بررسي. اوراق بهادار تهران

هاي حسـابداري و حسابرسـي   فصلنامه بررسي. مالكيت و نقد شوندگي سهامپراكندگي . نيا ناصر، امير رسائيانايزدي .2
 .22-3: 60؛ 1389
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هـاي  فصـلنامه بررسـي  . رابطه بين كيفيت حسابرسي و اندازه مؤسسـه حسابرسـي  . فر كاوهگانه يحيي، آذينيحساس .3
 .96-83: 61؛1389حسابداري و حسابرسي 

 .؛ تهران1386سسات حسابرسي معتمد بورس اوراق بهادار دستورالعمل مؤ. سازمان بورس اوراق بهادار تهران .4

تحقيقـات  . كيفيـت حسابرسـي و پـيش بينـي سـود     . سلطان سيداحمد، ندا شهبنديانعلوي طبري سيدحسين، خليفه .5
 .35-22: 3؛1388حسابداري 

اجـرا و  هاي مالي و غير مـالي و مـدت زمـان    بررسي رابطه بين برخي ويژگي. پور حسينيمرادي مهدي، سيد مهدي .6
؛ 1388هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهـادار تهـران، تحقيقـات حسـابداري     تكميل عمليات حسابرس در شركت

169. 

رابطه بين كيفيـت حسـابرس و قابليـت اتكـاي اقـالم      . پورعقوبيكنگرلويي سعيد،كريم اكبر، جبارزادهنهر علينونهال .7
  .68-53: 61؛ 1389هاي حسابداري و حسابرسيفصلنامه بررسي. تعهدي

8. Almutairi A.R, Dunn K.A Skantz T. Auditor tenure, auditor specialization and information 
asymmetry, Manageriel Auditing Journal 2009; 24(7): 600-23. 

9. Amihud Y, Mendelson H. Asset Pricing and the Bid-ask Spread, Journal of Financial 
Economics 1986; 17(2): 223-249. 

10. Bagehot W. The only game in town. Financial Analysts Journal 1971; 27 (2): 12-14. 

11. Behen Bruce K, Jong-Hang Choi, Tony Kang. Audit Quality and Properties of Anlyst 
Earning Forecasts. www.SSRN.com; 2007. 

12. Branch B, Freed W. Bid-ask spread on AMEX and the big board. Journal of Finance 1977; 
32: 159-163.  

13. Chung H. Selective Mandatory Auditor Rotation and Audit Quality: An Empirical 
Investigation of Auditor Designation Policy in Korea. Ph.D. Thesis. Purdue University. 
West Lafayette, IN; 2004. 

14. Chung S, Wei P. The relationship between Bid-ask spread and holding periods: The case of 
Chinese A and B shears. Global Finance Journal 2005; 15: 239-249. 

15. Dengelo L. E. Auditor Size and Audit Quality, Journal of Accounting and Economics 1981; 
3(3): 183-199 

16. Easley D, Kiefer N.M, O’Hara M, Paperman J.B. Liquidity, information, and infrequently 
traded stocks. Journal of Finance 1996; 51 (4): 1405-1436. 

17. Fairuzana, Rashidah. Board, audit committee, culture and earnings management: Malaysian 
evidence, Managerial Accounting Journal 2006; 21(7): 783-804. 

18. Ghosh A, Moon D. Audit. Tenure and perception so audit quality, The Accounting Review 
2005; 80(2): 585-612. 

19. Hakim F, Omri M.A. Quality of the external, information asymmetry, and Bid–ask spread. 
The Journal of Accounting and Information Management 2010; 18: 5-18. 

20. Harris L. Minimum price variations, discrete bid–ask spreads and quotation sizes. Review 
of Financial Studies 1994; 7: 149-178. 



  1390زمستان ،  66 ي ، شمارههاي حسابداري و حسابرسيبررسي 80

 
21. Lee T. Financial Reporting Quality Labels—The Social Construction of the Audit 

Profession and the Expectation Gap. Accounting, Auditing and Accountability Journal 
1994; 7(2): 30-49. 

22. Mansi S.A, Maxwell W.F, Miller D.P Does auditor quality and tenure matter to investors? 
Evidence from the bondmarket, Journal of Accounting Research 2004; 42(4):755-93. 

23. Ryan H. The Use of Financial Ratios as Measures of Deter-minants of Risk in the 
Determination of the Bid-Ask Spread, Journal of Financial and Strategic Decisions 1996; 
33-40. 

24. Stoll H. The Supply of Dealer Services in Securities Markets, Journal of Finance, 
September 1978; 1133-1151.  

25. Tinic S. M. The Economics of Liquidity Services, Quarterly Journal of Economics 1972; 
86: 79-93.  

26. Tinic S, R. West. Competition and the Pricing of Dealer Service in the Over-the-Counter 
Market, Journal of Financial and Quantitative Analysis 1972; 1707-1728.  

27. Tinic S, West R. Marketability of common stocks in Canada and the U.S.A.: a comparison 
of agent versus dealer dominated markets. Journal of Finance 1974; 29, 729-746. 

28. Titman S, Trueman B. Information quality and the valuation of new issues. Journal of 
Accounting & Economics 1986; 8: 159-621. 

29. Venkatesh P, R Chiang. Information Asymmetry and the Dealer’s Bid-ask Spread: A Case 
Study of Earnings and Dividend announcements, The Journal of Finance 1986; 41(5): 1089-
1102. 
 

  


