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چكيده
هدف این تحقیق بررسی رابطه میان دستکاری سود و گزارش غیر مقبول حسابرسی می باشد .روش تحقیق برای جمع آوری داده
ها و مبانی نظری روش کتابخانه ای است .برای آزمون فرضیه نیز از روش همبستگی با استفاده از رگرسیون الجستیک باینری
استفاده شده است .جامعه آماری مورد بررسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  8312الی  8332می
باشد .در این تحقیق گزارش غیر مقبول حسابرسی بعنوان متغیر وابسته و دستکاری سود به عنوان متغیر مستقل و اندازه شرکت
،نسبت بدهی  ،نوع حسابرس  ،سود آوری ،جنسیت حسابرس و درصد سهام متعلق به سهامدار عمده به عنوان متغیر های کنترلی در
نظر گرفته می شوند .نتایج پژوهش حاکی از این است که میان دستکاری سود و صدور گزارش غیر مقبول حسابرسی رابطه معنی دار
وجود دارد و این رابطه مثبت است.ی عنی هرچه سطح دستکاری سود افزایش می یابد  ،احتمال صدور گزارش غیر مقبول حسابرسی
نیز افزایش می یابد .هم چنین نوع حسابرس (موسسات خصوصی حسابرسی) با صدور گزارش غیر مقبول حسابرسی رابطه ای معنی
دار و مثبت داشته به طوری که اگر حسابرسی شرکت بر عهده موسسات خصوصی باشد  ،احتمال صدور گزارش غیر مقبول حسابرسی
افزایش می یابد .بر اساس نتایج بدست آمده بین درصد سهام متعلق به سهامدار عمده و جنسیت (حسابرسان مرد) و نسبت سود
آوری رابطه معنی دار و منفی وجود دارد  .هم چنین طبق نتایج بین احتمال صدور گزارش غیر مقبول حسابرسی و نسبت اهرمی و
اندازه شرکت رابطه ای یافت نشد.
واژههای كليدی :گزارش غیر مقبول حسابرسی،دستکاری سود  ،مدیریت سود و حسابرسی.
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 -1مقدمه
صورت های مالی نشان دهنده ،نتایج ایفای وظیفه مباشرت
مدیریت یاحسابدهی آنها در قبال منابعی که در اختیارشان قرار
گرفته است .بنابراین ،با توجه به اهمیت سود و محتوای
اطالعاتی باالیی که سود دارد مدیران همواره در تالشند که در
راستای اهداف خاصی که دنبال می کنند ،مبلغ سود گزارش
شده را دستکاری نمایند.
اسکات  )2883(8مدیریت سود را ،انتخاب رویه های
حسابداری توسط مدیر تعریف می نماید .به عقیده او ،هدف
مدیر به واسطه این انتخاب آن است تا به اهداف خاصی از
جمله دریافت پاداش بیشتر ،کاهش نسبت بدهی ،کاهش
مالیات و کاهش هزینه های سیاسی و امثالهم نایل آید.بر
اساس تعریف گل )2882( 2دستکاری سود ،راهکار استفاده
شده توسط مدیر یک شرکت به منظور دستکاری در سود
شرکت می باشد که ارقام با اهداف از پیش تعیین شده منطبق
می شوند.
وجود اطالعات مالی شفاف و قابل اتکا ،از عوامل اصلی
ارزیابی وضع موجود و عملکرد یک شرکت در فعالیت های خود
و همچنین تصمیمگیری در مورد داد و ستد اوراق بهادار آن
شرکت میباشد .در محیط اقتصادی امروز با حضور فعاالن
اقتصادی متنوع و ساختار پیچده روابط اقتصادی میان آنها،
اطالعاتی قابل اتکا تلقی میشوند که توسط گروهی حرفه ای و
مستقل بر فرآیند تهیه و ارائه آنها نظارت و اظهارنظر شده
باشد .نمونه بارز گروه های حرفه ای مستقل ،مؤسسات
حسابرسی میباشند که عمدتاً ساختار کنترل داخلی واحد
گزارشگر و محصول نهایی آن یعنی صورتهای مالی را مورد
بررسی و نظارت قرار داده و در این مورد اظهارنظر می نمایند.
از این رو،حسابرسان نقش مهمی در نظارت بر عملکرد مدیر
و محدود نمودن رفتارهای فرصت طلبانه او دارند .تا آنجا که
مجامع علمی و حرفه ای ،وظیفه حسابرسی را اعتباردهی و
اطمینان بخشی نسبت به گزارش های مالی و در نهایت ارتقای
کیفیت اطالعات حسابداری می دانند .آن ها اطالعات مالی
حسابرسی شده را ابزاری برای کاهش مخاطره سرمایه گذاری،
بهبود کیفیت تصمیم گیری درون سازمانی و برون سازمانی،
افزایش سطح بازده ناشی از داد و ستد اوراق بهادار و بهبود
ساختار سبد سرمایه گذاری افراد و گروه های مختلف می
شناسند (بنی مهد و همکاران.)8333،
تاکنون مطالعه ای در خصوص رابطه دستکاری سود و
کیفیت حسابرسی صورت نگرفته است .بنابراین پرسش اصلی
این پژوهش آن است که چه رابطه ای میان دستکاری سود و
کیفیت حسابرسی وجود دارد؟ در تحقیقات گذشته برای اندازه
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گیری مدیریت سود بیشتر از مدل های مبتنی بر اقالم تعهدی
استفاده شده است .این مدل ها به دلیل آنکه مدل های مبتنی
بر تخمین هستند همواره در معرض انتقاد قرار گرفته اند .هم
چنین فقدان پژوهش کافی  ،این انگیزه را به وجود آورد تا
رابطه ی دستکاری سود و کیفیت حسابرسی بر اساس مدل
بنیش مورد بررسی قرار گیرد.
با تشکیل جامعه حسابرسان رسمی در سال  8318رقابت
در بازار حسابرسی افزایش یافته است .این موضوع باعث افزایش
گزارش های مقبول حسابرسی در مؤسسات خصوصی
حسابرسی شده است  .هم چنین نتایج تحقیقات گذشته نشان
داده است کیفیت حسابرسی در بخش خصوصی در مقایسه با
بخش دولتی ارتقا یافته است ( بنی مهد و جعفری .)8332 ،
همچنین مطالعات نشان می دهد مدیریت سود در شرکت های
پذیرفته شده در بورس روندی صعودی دارد.
افزایش شرکت های پذیرفته شده در بورس در سال های
اخیر و همچنین افزایش مؤسسات خصوصی حسابرسی در بازار
حسابرسی ،تحقیق درباره کیفیت حسابرسی و دستکاری سود
را همچنان موضوعی با اهمیت می نماید .اهمیت این پژوهش
در آن است که نتایج پژوهش موجب گسترش مبانی نظری
پژوهش های گذشته در ارتباط با دستکاری سود و کیفیت
حسابرسی می شود .این موضوع می تواند به عنوان یک
دستاورد علمی اطالعات سودمندی را در اختیار قانونگذاران در
حوزه بازار سرمایه و بازار حسابرسی قرار دهد .هدف این مقاله
توسعه مبانی نظری مطالعات حوزه حسابرسی و کیفیت
حسابرسی و همچنین مدیریت سود می یاشد.هم چنین
تحلیل گران مالی  ،استفاده کنندگان صورت های مالی ،جامعه
حسابداران رسمی کشور و سازمان بورس اوراق بهادار را از
عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی و میزان رابطه ی آن با
دستکاری سود بیشتر آگاه نمایند.
انتظار می رود نتایج این پژوهش بتواند دستاورد و ارزش
افزوده علمی به شرح زیر داشته باشد:
نتایج این پژوهش می تواند موجب گسترش مبانی نظری
پژوهش های گذشته در ارتباط با مدیریت سود و کیفبت
حسابرسی شود  .نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان خواهد
داد که دستکاری سود و کیفیت حسابرسی با هم رابطه دارند
یا خیر .که به عنوان یک دستاورد علمی می تواند اطالعات
سودمندی را در اختیار موسسات حسابرسی ،سازمان بورس و
استفاده کنندگان صورت های مالی قرار دهد ،و در آخر این
پژوهش می تواند ایده ای جدیدی برای انجام پژوهش های
جدید در حوزه ی دستکاری سود با استفاده از مدل بنیش
پیشنهاد نماید .
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 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
 -1-2مبانی نظری پژوهش
مبانی نظری این پژوهش مبتنی بر فرضیه کیفیت اطالعات
است .فرضیه کیفیت اطالعات به این موضوع اشاره دارد که
حسابرسی چگونه میتواند موجب بهبود کیفیت اطالعات تهیه
شده توسط مدیریت شرکت مورد رسیدگی شود .بر اساس این
فرضیه ،وظیفه حسابرس بهبود کیفیت اطالعات حسابداری
است .وظیفه ای که در نهایت موجب ارتقای سودمندی
اطال عات برای تصمیم گیری سرمایه گذار ان ،اعتبار دهندگان و
سایر ذینفعان میشود .بر اساس این فرضیه هر چه کیفیت
اطال عات از طریق فرآیند حسابرسی افزایش یابد در آن صورت
هزینه سرمایه  ،عدم تقارن اطالعاتی و هزینه نمایندگی کاهش
مییابد .بنابراین کیفیت اطالعات حسابداری رابطه ای مستقیم با
کیفیت و اظهارنظر حسابرسی دارد .هر چه کیفیت حسابرسی
افزایش یابد ،کیفیت اطالعات حسابداری نیز افزایش
می یابد .پژوهش های مختلف نشان داده اند شرکت هایی که
حسابرسان بزرگ و با کیفیت دارند ،مدیریت سود در آن ها
کمتر از شرکت هایی بوده است که توسط موسسات حسابرسی
کوچک حسابرسی شده اند .به عقیده آن ها نقش حسابرسی در
کنترل و دستکاری اقالم تعهدی و در نتیجه گزارش سودهای
مدیریت شده توسط مدیران ،از اهمیت ویژه ای برخوردار
است(بنی مهد و همکاران . )8333 ،فرانسیس و کریشنان
( )8333نشان دادند هر چه دستکاری و بیش نمایی سود
افزایش یابد  ،احتمال صدور گزارش غیر مقبول حسابرسی نیز
افزایش می یابد .در تایید عقیده آن ها بارتف و همکاران
( )2888و سنگوپتا و شن ( )2882نیز دریافتند هر چه سطح
دستکاری اقالم تعهدی و در نتیجه بیش نمایی سود افزایش
یابد  ،صدور گزارش غیر مقبول حسابرسی نیز افزایش می یابد.
 -2-2پيشينه پژوهش
لویی پولد و همکاران (  )2889در تحقیق خود نشان
دادند که مدیران واحدهای تجاری می توانند با استفاده از
تاکتیک هایی به سادگی توجه حسابرسان را از حسابهایی که
حاوی اشتباهات و تقلب هستند و در تشخیص دستکاری سود
اثر گذارند ،منحرف و توجه حسابرسان را به حسابهای دیگر
جلب می کنند .آن ها اعتقاد دارند هر چه کیفیت حسابرسی
افزایش یابد این مشکل نیز کمتر خواهد بود .تسیپوریدو و
اسپاتیس )2882(2در پژوهش خود به بررسی رابطه ی میان
اظهارنظر حسابرس و مدیریت سود ،در یونان پرداختند .طبق
نتایج بدست آمده نوع اظهار نظر حسابرس با مدیریت سود
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رابطه ای معنی دار ندارد .اما عواملی مانند اندازه ی شرکت،
عملکرد مالی و نوع اظهار نظر ارائه شده در سال قبل بر تصمیم
حسابرسان برای ارائه اظهار نظر مشروط حسابرسی موثر است.
گل )2882( 9نشان داد الگو سود بنیش به شکلی متفاوت
مدیریت سود را می سنجد .طبق نتایج گل  ،احتمال دستکاری
سود با
افزایش غیر معمول مطالبات  ،کاهش سودآوری  ،کاهش
رشد فروش و افزایش اقالم تعهدی افزایش می یابد .هاردیس و
همکاران ( )2882طی پژوهشی در بلژیک نشان دادند
حسابرسان زنان در مقایسه با حسابرسان مرد  ،گزارش
حسابرسی غیر مقبول بیشتری را صادر می نمایند .به عقیده آن
ها حسابرسان زن استقالل بیشتری در فرآیند حسابرسی دارند
و کمتر به موضوعات مالی و حق الزحمه توجه دارند.
یافته های پژوهش چمبرز و پاین  )2888(6با عنوان
کیفیت حسابرسی و اقالم تعهدی غیرعادی بیانگر این مطلب
است که بین مدیریت سود وکیفیت حسابرسی رابطه منفی
وجود دارد .آن ها درپژوهش دیگری نیز به این نتیجه رسیدند
که افزایش کیفیت حسابرسی و بکارگیری قانون ساربنز اکسلی
منجر به افزایش قابلیت اتکای اقالم تعهدی درصورتهای مالی
می گردد.هو و همکاران ) 2888 (28مدت تصدی حسابرس را
به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی انتخاب و نشان دادند هر
چه مدت تصدی حسابرس افزایش یابد ،مدیریت سود کاهش و
در نتیجه کیفیت اطالعات صورت های مالی افزایش می یابد.
لی ) 2888( 2دریافت که دقت حسابرسی و کیفیت اطالعات
صورت های مالی در شرکتهایی که توسط موسسات حسابرسی
بزرگ حسابرسی می شوند بیشتر از سایر شرکتها است.
کارامانیز و لنوکس )2881( 3در تحقیق خود ساعات کار
حسابرسان را در یونان را مورد بررسی قرار دادند .آن ها نشان
دادند زمانی که ساعات کار حسابرسی پایین باشد یعنی تالش
حسابرس کم می باشد ،احتمال دستکاری سود افزایش می
یابد.
9
هدیب وکوک ( ) 2889در پژوهش خود به بررسی رابطه
بین تغییر مدیریت و نوع اظهارنظر حسابرس پرداخت .نتایج
پژوهش نشان می دهد که احتمال دریافت گزارش مشروط
حسابرسی در شرکت های باعملکرد ضعیف و شرکت هایی که
اقدام به تغییر مدیریت می نمایند ،بیشتر می باشد .دان و میو(6
 )2882و بالسام و همکاران)2883 ( 2نشان دادند کاهش
کیفیت حسابرسی سبب کاهش شفافیت اطالعاتی و کاهش
کیفیت گزارشگری مالی ساالنه می شود .ساندگرن) 2883(1
نشان داد که بین باالبودن نسبت بدهی و سودآوری پایین
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شرکت ها و احتمال دریافت گزارش غیرمقبول حسابرسی،
رابطه معنی دار وجود دارد.
بنی مهد و همکاران ( ) 8333نشان دادند هر چه مدیریت
سود در یک شرکت افزایش یابد و اندازه شرکت بزرگتر شود،
آن گاه تعداد بندهای حسابرسی قبل از بند اظهارنظر افزایش
می یابد .هم چنین طبق نتایج پژوهش هر چه حق الزحمه
حسابرسی افزایش یابد در آن صورت تعداد بندهای حسابرسی
افزایش خواهد یافت .هم چنین آن ها نشان دادند رابطه
مستقیم میان مدیریت سود و حق الزحمه حسابرسی با تعداد
بندهای حسابرسی قبل از بند اظهارنظر ،وجود دارد .آن ها این
موضوع را بیانگر آن می دانند که خصوصی سازی و رقابت در
بازار حسابرسی می تواند موجب ارتقای وظیفه اعتبار بخشی
حسابرسی در راستای بهبود کیفیت حسابرسی و کیفیت
اطالعات حسابداری شود.
بادآورنهندی وتقی زاده ()8332در تحقیق خود به این
نتیجه رسید که بهبود کیفیت حسابرسی با کاهش عدم تقارن
اطالعاتی بین مدیریت و سرمایه گذاران و برطرف کردن
مشکالت نمایندگی ،به افزایش کارایی سرمایه گذاری منجر می
شود .رویایی و آذین فر (  ) 8338کیفیت حسابرسی را در
صنایع مختلف بررسی نمودند .آن ها کیفیت حسابرسی را بر
اساس صحت اظهارنظر حسابرس اندازه گیری کردند .شاخص
کیفیت حسابرسی در پژوهش آن ها میزان تحریفات کشف و
گزارش شده در گزارش حسابرسی سال قبل و سال جاری بود.
نتایج پژوهش آن ها بیانگر آن بود در صنایعی که سودآوری در
آن صنایع پایین است ،کیفیت حسابرسی نیز پایین بوده اما در
صنایعی که مشکل سودآوری ندارند ،کیفیت حسابرسی نیز
بیشتر است.
نمازی و همکاران (  ) 8338در پژوهشی رابطه بین اندازه
حسابرس و مدت تصدی حسابرس را با مدیریت سود در
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد
بررسی قرار دادند .نتایج حاصل از پژوهش آن ها نشان داد بین
مدیریت سود و اندازه حسابرس ،رابطه ای معنی دار وجود
ندارد .اما بین مدیریت سود و دوره تصدی حسابرس رابطه
مثبت و معنی دار وجود دارد .بنابراین با توجه به مبانی نظری و
پیشینه پژوهش  ،فرضیه ی پژوهش به صورت زیر تدوین می
شود.
 : H0میان دستکاری سود و صدور گزارش غیر مقبول
حسابرسی رابطه معنی دار وجود ندارد.
 :H1میان دستکاری سود و صدور گزارش غیر مقبول حسابرسی
رابطه معنی دار وجود دارد.
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 -3روش شناسی پژوهش
این تحقیق از نظر هدف  ،تحقیقی کاربردی است زیرا به
بررسی روابط متغیرها در بازار اوراق بهادار و بازار حسابرسی
پرداخته و در جهت تبیین روابط و ارائه پیشنهاداتی جهت
ارتقاء کارایی بازار سرمایه و حسابرسی می باشد .این تحقیق
رویکردی قیاسی – استقرایی دارد و در میان انواع تحقیقات
همبستگی جزء تحلیلهای رگرسیونی می باشد  .داده های
آماری تحقیق از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران از پایگاه اطالعاتی بورس اوراق بهادار
تهران اخذ شده است  .آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل
رگرسیون الجستیک باینری انجام شده است .جامعه آماری
مورد بررسی در این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران طی سالهای  8312الی  8332که تعداد آنها
8888سال شرکت مشاهده می باشد  .از میان جامعه آماری
فوق که شامل  988شرکت می باشد و بر اساس محدودیت
های زیر به روش حذفی سیستماتیک تنها  888شرکت از
صنایع مختلف انتخاب گردید  .این نمونه شامل شرکتهایی
است که از شرایط زیر برخوردار باشند:
 )8شرکتهایی که قبل ازسال 8312مورد پذیرش قرارگرفته
باشند.
 )2به جهت همسانی تاریخ گزارشگری و حذف اثرات فصلی
دوره مالی منتهی به  23اسفند باشد و طی دوره مورد
بررسی تغییر سال مالی نداشته باشند.
 )3به دلیل نوع خاص فعالیت شرکتهای سرمایه گذاری و
مالی  ،شرکت مورد نظر جزء این نوع شرکتها نباشد.
 )2شرکت مورد نظر طی دوره تحقیق فعالیت مستمر داشته
باشد و بیش از  6ماه توقف نماد عملیاتی نداشته باشند.
 )9اطالعات مورد نیاز از آنها در دسترس باشد.
متغیر وابسته گزارش غیر مقبول حسابرسی است .این
متغیر با مقدار یک و صفر نشان داده می شود .مقدار یک برای
گزارش های غیر مقبول و مقدار صفر برای گزارش مقبول
حسابرسی .در متون حسابرسی هر چه تعداد گزارش های غیر
مقبول نسبت به گزارش های مقبول بیشتر باشد،کیفیت
حسابرسی نیز باالتر است(.دیفوند و ژانگ) 2882 ،11
متغیر مستقل دستکاری در سود می باشد .این متغیر از
طریق مدل بنیش )2882( 2محاسبه می شود .بعد از محاسبه
مقدار شاخص دستکاری سود ،طبق فرمول ،این مقدار بر
اساس آماره  Zاستاندارد می شود.
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شاخص سود خالص

فروش به شاخص مطالبات

کل اقالم تعهدی به کل دارایی

شاخص دستکاری سود
شاخص کیفیت دارایی

شاخص رشد فروش

فروش سال جاری حساب های دریافتنی سال جاری
فروش سال قبل حساب های دریافتنی سال قبل

فروش به شاخص مطالبات

فروش سال قبل(/بهای تمام شده ی کاالی فروش رفته سال قبل /فروش سال قبل
فروش سال جاری(/بهای تمام شده کاالی فروش رفته سال جاری /فروش سال جاری

شاخص سود خالص

(خالص دارایی ثابت سال جاری دارایی جاری سال جاری
جمع دارایی های سال جاری

شاخص کیفیت دارایی

(خالص دارایی ثابت سال قبل دارایی جاری سال قبل
جمع دارایی های سال قبل
فروش سال جاری
فروش سال قبل
هزینه استهالک تغییرات وجه نقد تغییرات سرمایه در گردش
جمع دارایی های سال جاری

متغیر های کنترل تحقیق شامل موارد زیر می باشد:
درصد سهام متعلق به سهامدار عمده :عبارت است از بیشترین
درصد سهامی که به یک سهامدار عمده در ترکیب سرمایه
شرکت تعلق دارد.
نوع حسابرس :یک متغیر مصنوعی با مقدار یک و صفر است.
مقدار یک برای موسسات خصوصی حسابرسی و مقدار صفر
برای سازمان حسابرسی.
نسبت اهرمی :عبارت است از نسبت بدهی به دارایی ،این
نسبت به منظور سنجش ریسک مالی شرکت ها به کار می رود.
اندازه شركت :عبارت است از لگاریتم طبیعی جمع دارایی ها،
این متغیر اندازه و بزرگی شرکت را نشان می دهد.
جنسيت حسابرس :یک متغیر مصنوعی با مقدار یک و صفر
می باشد .اگر امضاء کننده اول گزارش حسابرسی مرد باشد
مقدار آن یک و در غیر آن صورت صفر.
نسبت سودآوری :عبارت است ازنسبت سود خالص به جمع
دارایی ها ،این نسبت شاخصی است برای سنجش عملکرد
مدیریت شرکت مورد رسیدگی توسط حسابرس.

شاخص رشد فروش

کل اقالم تعهدی به کل دارایی

 -4یافته های پژوهش
 -1-4آمار توصيفی
در جدول شماره ی  ، 8آماره توصیفی متغیر های کمی
پژوهش شامل میانگین ،میانه ،انحراف معیار آورده شده است.
همان طور که نتایج ارائه شده در جدول  8نشان می دهد
میانگین احتمال دستکاری سود  83درصد است .هم چنین
میانگین درصد سهام متعلق به سهامداران عمده  92درصد ،
لگاریتم طبیعی جمع دارایی ها  ، 83/21میانگین نسبت اهرمی
 28درصد و میانگین نسبت سود آوری  82درصد می باشد.
متغیر های کیفی تحقیق نیز شامل نوع حسابرس ،
جنسیت حسابرس و نوع گزارش می باشد .نتایج نشان می
دهد 68درصد از مشاهدات دارای گزارش غیر مقبول حسابرسی
و 33درصد دارای گزارش مقبول حسابرسی هستند .هم چنین
 12درصد مشاهدات را حسابرسان مرد و  83درصد آن را
حسابرسان زن تشکیل می دهند23 .درصد از مشاهدات نیز
شامل حسابرس دولتی ( سازمان حسابرسی) و  28درصد نیز
موسسات خصوصی حسابرسی را تشکیل می دهند.
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جدول شماره  -1آماره های توصيفی تحقيق (متغيرهای كمی تحقيق)
احتمال

درصد سهامدار

دستكاری سود

عمده

تعداد مشاهده

8888

8888

8888

شرح

شاخص دستكاری

اندازه شركت

نسبت اهرمی
8888

8888

سود

نسبت سود آوری
8888

میانگین

8333/8

9832/8

212368/83

28822/8

3892/8

86169/8

میانه

838382/8

9888/8

881188/83

6233/8

1223./8-

828898/8

انحراف معیار

293898/8

22263/8

2988/8

63266/8

1226/28

22668/8

 -2-4آزمون فرضيه
نتایج آزمون فرضیه که بر اساس رگرسیون الجستیک
انجام گردیده در جدول شماره  2آورده شده است .در این
جدول  ،مقدار سطح معنی داری دستکاری سود برابر 2/2
درصد یعنی کمتر از  9درصد است .بنابراین در سطح اطمینان
 39درصد ،بین متغیر مستقل یعنی دستکاری سود و احتمال
صدور گزارش غیرمقبول حسابرسی رابطه معنی دار وجود دارد.
از اینرو فرض صفر آماری  H0رد و فرض مقابل آن یعنی
فرض  H1را می توان تائید نمود.
هم چنین نتایج نشان میی دهید دو متغییر کنتیرل یعنیی
نسبت اهرمی و انیدازه شیرکت رابطیه ای معنیی دار بیا متغییر
وابسته ندارند ،زیرا سیطح معنیی داری آن متغییر هیا بیاالی 9
درصد می باشد .اما سایر متغیر های کنترل رابطه ای معنی دار
با متغیر وابسته دارند.
براساس نتایج جدول شماره  2مشخص شد احتمال
دستکاری سود  ،درصد سهام متعلق به سهامدار عمده ،نوع

حسابرس ،جنسیت حسابرس و نسبت سود آوری با کیفیت
حسابرسی  ،رابطه معنی دار دارند و بر آن تا ثیر گذار هستند.
درجدول شماره  ، 2ضرایب مربوط به هریک از متغیرها
مشخص شده است .بنابراین مدل تحقیق به صورت زیر از
جدول شماره  2استخراج می گردد:
8/269 x5

Y= 8/962x1 –8/889x2 + 8/392 x3 - 8/899 x4 -

که در آن :
احتمال صدور گزارش غیر مقبول حسابرسی= Y
احتمال دستکاری سود = x1
درصد سهام متعلق به سهامدار عمده = x2
نوع حسابرس = x3
جنسیت حسابرس = x4
نسبت سود آوری = x5

جدول شماره  -2آزمون فرضيه

511

انحراف

درجه

سطح معنی

ضرایب مورد

آزادی

داری

انتظار

3/386

8

8/63

2/298

8

8/888

8/366

8/828

8/222
8/828

متغير ها

ضرایب

عرض از مبدا

8/222

8/236

درصد سهامدار عمده

-8/889

8/233

88/222

نوع حسابرس

8/392

8/898

9/282

8

نسبت اهرمی

8/861

8/822

8/383

8

8/912

اندازه شرکت

8/831

8/898

8/993

8

8/292

8/831

احتمال دستکاری سود

8/962

8/223

2/832

8

8/822

8/262

جنسیت حسابرس

-8/899

8/266

81/133

8

8/888

8/389

نسبت سودآوری

-8/269

8/362

82/823

8

8/888

8/212

کای دو

92/389

ضریب تعیین کاک اسنل

8/828

درصد پیش بینی مدل

63/1

استاندارد

آماره والد

8/888
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از میان متغیر های مستقل و کنترل،احتمال دستکاری
سود و نوع حسابرس ( موسسات خصوصی حسابرسی) رابطه ای
مثبت با صدور گزارش غیر مقبول حسابرسی دارد .یعنی هر گاه
حسابرس شرکت  ،یک موسسه خصوصی حسابرسی باشد ،
احتمال صدور گزارش غیر مقبول حسابرسی افزایش می یابد.
هم چنین هر چه احتمال دستکاری سود افزایش یابد ،احتمال
صدور گزارش غیر مقبول نیز افزایش می یابد.هم چنین نتایج
حاصل از مدل تحقیق نشان می دهد که هر چه درصد سهام
متعلق به سهامدار عمده ،حسابرسان مرد و نسبت سود آوری
افزایش یابد  ،احتمال صدور گزارش غیر مقبول حسابرسی

کاهش می یابد.این بدان معنا است که رابطه ای منفی میان
این متغیر ها و احتمال صدور گزارش غیر مقبول حسابرسی
وجود دارد.
 -5هم خطی ميان متغيرهای مستقل مدل
میزان نوسانات هم خطی میان متغیرهای مستقل مدل در
جدول شماره  3آورده شده است.این جدول نشان می دهد که
هر زوج از متغیرهای مستقل دارای هم خطی حاد نیستند.

جدول شماره  -3هم خطی ميان متغيرهای مستقل
شرح متغير
احتمال دستکاری
سود
درصدسهامدارعمده
نوع حسابرس
اندازه شرکت
نسبت اهرمی
جنسیت

ضریب همبستگی

احتمال

درصد

دستكاری

سهامدار

سود

عمده

8

نوع

اندازه

نسبت

حسابرس

شركت

اهرمی

جنسيت

نسبت سود
آوری

892/8

882/8-

826/8

822/8-

822/8-

826/8

سطح معنی داری

838/8

139/8

822/8

322/8

223/8

888/8

ضریب همبستگی

8

829/8-

883/8

882/8-

832/8-

822/8

سطح معنی داری

889/8

212/8

926/8

222/8

312/8

ضریب همبستگی

8

389/8-

888/8

839/8

832/8

سطح معنی داری

888/8

328/8

888/8

269/8

ضریب همبستگی

8

811./8-

821/8-

881/8-

سطح معنی داری

883/8

888/8

238/8

ضریب همبستگی

8

882/8

829/8-

سطح معنی داری

691/8

832/8

ضریب همبستگی

8

888/8226/8

سطح معنی داری

8

نسبت سودآوری

 -6نتيجه گيری و بحث
این پژوهش ارتباط میان دستکاری سود و احتمال صدور
گزارش غیر مقبول حسابرسی را مورد مطالعه قرار می دهد.
نتایج نشان می دهد میان دستکاری سود از سوی مدیریت و
احتمال صدور گزارش غیر مقبول حسابرسی رابطه ای معنی
دار و مثبت وجود دارد .به طوری که هرگاه دستکاری سود
افز ایش یابد ،حسابرسان بندهای بیشتری را در گزارش خود
قید می نمایند در نتیجه گزارش های غیرمقبول بیشتر خواهد
شد .هم چنین شواهد این پژوهش نشان تایید نمود هرگاه
حسابرس یک شرکت از مؤسسات خصوصی حسابرسی عضو
جامعه حسابداران رسمی باشد ،احتمال صدور گزارش غیر
مقبول افزایش می یابد .به بیان دیگر سازمان حسابرسی در

مقایسه با مؤسسات خصوصی حسابرسی گزارش های
غیرمقبول کمتری صادر می نماید .این موضوع می
تواندکیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی را خدشه دار نماید.
شواهد دیگر این پژوهش نشان می دهد حسابرسان زن در
مقایسه با مردان گزارش غیر مقبوا بیشتری صادر می نمایند.
این موضوع نیز قضاوت و رفتار محافظه کارانه زنان در صدور
گزارش حسابرسی را در مقایسه با مردان نشان می دهد.
نتایج بیانگر آن است که هرچه سهام متعلق به سهامدار
عمده در ترکیب سهمادران شرکت بیشتر باشد  ،در آن صورت
احتمال صدورگزارش غیر مقبول حسابرسی گاهش می یابد.
نسبت سود آوری از دیگر عواملی است که بر صدورگزارش
غیرمقبول حسابرس اثر گذار است .به طوری که هرگاه شرکت
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»،سود شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
3  شماره، سال سوم،تحقیقات حسابداری و حسابرسی
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