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 بررسی اثر تعدیلی کیفیت حسابرسی بر رابطه اطالعات حسابداری و قیمت سهام
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 چکیده

در بین شركت های پذیرفته  بررسی اثر تعدیلی كیفیت حسابرسی بر رابطه اطالعات حسابداری و قیمت سهامهدف اصلی پژوهش حاضر 

شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور و در ابتدا به بررسی رابطه بین جریانات نقدی )عملیاتی، سرمایه 

و اقالم تعهدی )جاری، كل و تجمعی( با قیمت سهام شركت ها پرداخته شد و سپس اثر تعدیلی كیفیت گذاری و تامین مالی( 

حسابرسی بر رابطه بین جریانات نقدی و اقالم تعهدی با قیمت سهام شركت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری 

الی  0390ساله بین سال های  6تهران در دوره زمانی  پژوهش حاضر كلیه شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

شركت به عنوان -سال 950شركت و در مجموع  059می باشد كه براساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد  0399

نمونه آماری در نظر گرفته شد. پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های 

پس رویدادی قرار دارد كه برای بررسی فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چندمتغیره با استفاده از نرم افزار -وصیفیت

Eviews8 )اثرات ثابت بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهند  -و روش داده های پانلی )تابلویی

با قیمت سهام شركت ها رابطه معناداری وجود دارد. هم چنین، كیفیت  كه در مجموع بین جریانات نقدی و اقالم تعهدی

حسابرسی دارای اثر تعدیلی معناداری بر رابطه بین جریانات نقدی و اقالم تعهدی با قیمت سهام شركت ها در دوره بررسی 

 بوده است. 
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