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چكیده
آنچه مطلوبیت سود را برای سهامداران افزایش می دهد کیفیت و پایداری آن است .اما ،آنچه میتواند باعث کنترل رفتار فرصت -
طلبانه ی مدیریت شده و مشکالت نمایندگی بین سهامداران و مدیران را کاهش دهد و منجر به ثبات میزان سود شود ،حسابرسی
است .حسابرسی که با کیفیت باالتری انجام شود می تواند بر میزان اقالم تعهدی اختیاری اعمالی شده توسط مدیریت و کیفیت و
پایداری سود نقش داشته باشد .لذا هدف اساسی این پژوهش بررسی تأثیرکیفیت حسابرسی برپایداری سود درمیان شرکتهای
درمانده مالی نسبت به دیگر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد .با توجه به ادبیات و پیشینهی پژوهش ،شش فرضیه
پـژوهش تدوین و برای تعداد  481شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال  4881تا انتهای  4834آزمون
شدند .برای سنجش کیفیت حسابرسی ،از سه معیار اندازهی موسسه ی حسابرسی ،تخصص حسابرس در صنعت صاحبکار و تداوم
تصدی حسابرس استفاده شده است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشان داد که اندازه ی حسابرس و تخصص حسابرس با پایداری سود ارتباط مثبت معناداری داشته
است .اما ،تداوم تصدی حسابرس رابطهی معناداری با پایداری س ود نداشته است .همچنین ،نتایج نشان داد که شدت ارتباط بین
کیفیت حسابرسی (اندازه و تخصص حسابرس) و پایداری سود در بین شرکتهای درماندهی مالی نسبت به شرکتهای غیردرماندهی
مالی شدیدتر بوده است.
واژههاي کلیدي :کیفیت حسابرسی ،پایداری سود و بورس اوراق بهادار.
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 -1مقدمه
مشکالت نمایندگی در نتیجهی تضاد منافعی است که بین
مدیران و سهامداران ایجاد میشود .همچنین ،همین تضاد
منافع به نحو دیگری میان سهامداران کنترلکنندهی شرکت
(سهامداران عمده) و سهامداران اقلیت نیز وجود دارد .وجود
چنین تضاد منافعی باعث ایجاد مسائل و مشکالت نمایندگی و
در نهایت منجر به هزینههای نمایندگی شده که به شرکت و
ذینفعان آن منتقل میشود .در همین راستا ،هزینههای
نمایندگی ناشی از تالشهای مالکان برای کنترل مدیران ،اغلب
قابل توجه و با اهمیت است .از سویی دیگر ،مدیران نیز مایلند
ثابت کنند که آنان نسبت به منافع سهامداران مسئول بوده و
به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند (بیکر 4و همکاران
 .) 4338،بنابراین ،هر دو گروه (مالکان و مدیران) مایل به
استفاده از خدمات حسابرسی مستقل هستند ،بدین ترتیب،
حسابرسی به عنوان راهکاری کارامد برای محدود کردن
اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب میشود.
صورتهای مالی بخش عمدهای از اطالعات مورد نیاز
سرمایه گذاران و اعتباردهندگانی که شرکت را تأمین میکند .
براساس چنین سطح اعتمادی به صورتهای مالی،نقش
حسابرسان نیزنقش حیاتی است .حسابرسی صورتهای مالی
امری ضروری است زیرا ،صورتهای مالی حسابرسی شده می-
تواند این اطمینان را برای سرمایهگذاران و اعتباردهندگان
فراهم کند که اطالعاتی معتبر و قابل اتکا در اختیار آنان قرار
میگیرد .بنابراین ،حسابرسی صورتهای مالی میتواندارزش
افزوده اقتصادی برای یک شرکت ایجاد کند .با در نظر گرفتن
اهمیت خدمات حسابرسی و عدم امکان مشاهدهی مستقیم
کیفیت حسابرسی ،پیدا کردن روشی اثربخش برای کنترل
کیفیت حسابرسی ،موضوعی ضروری است(اعتمادی و همکاران،
 .)4888مهمترین جنبهی کنترل و مدیریت کیفیت حسابرسی
را می توان معیارهای تخصص ،اندازه و تداوم انتخاب حسابرس
دانست .هدف اصلی تاسیس شرکتها و موسسات انتفاعی
تحصیل سود است .و با توجه به پیشرفت تکنولوژی و گسترش
شرکتهای عظیم تولیدی و بازرگانی در سطح بینالمللی و
رونق روز افزون بازارهای بورس سهام ،یکی از معیارهای مهم
ارزیابی عملکرد مدیریت واحدهای مختلف تجاری ،پتانسیل
سودآوری و ارزش سهام شرکتها میباشد .بدیهی است،
سرمایه گذاران (خریداران سهام) جهت خرید سهام ،قدرت
سودآوری آتی شرکتهای مختلف را پیشبینی کرده و بر
اساس نتایج حاصله ،تصمیمات الزم را اتخاذ میکنند .آنچه
مسلم است ،اینکه پیشبینی مزبور با استناد به تحلیل پایداری
س ود از کیفیت و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود (اسالمی
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بیدگلی و زارعی  .)4881 ،سودهای گزارش شده در صورتهای
مالی و گزارشات مالی به دلیل استفاده از حسابداری تعهدی و
وجود قضاوتها و ارزیابیهای شخصی ،نمیتواند به طور
مناسب قدرت موسسه را در ایجاد جریانات نقدی مطلوب
منعکس نماید .پایداری سود یکی از ویژگیهای کیفی مهم
سود حسابداری است که بیانگر ثبات و تداوم سود حسابداری
است(رجبی و خشویی .)4881 ،سودهایی که از محل عملیات
جاری واحدهای تجاری باشد به مراتب پایداری شان بیشتر از
اقالم ذهنی گزارش شده در صورتهای مالی است .اقالم
تعهدی نیز از این قاعده مستثنی نیستند زیرا ،در شناسایی و به
حساب بردن آنها درجهای از ذهنیت استفاده میشود که باعث
پایداری پایین این اقالم میشود .سرمایهگذاران بالفعل و بالقوه
برای تصمیمگیری درباره سرمایهگذاری منابع خود در سهام
واحدهای تجاری به پایداری سود حسابداری توجه زیادی نشان
میدهند زیرا به پیشبینی دقیقتر جریانهای نقدی مورد
انتظارشان کمک میکند .سرمایهگذاران برای این که برآورد
دقیقی از این جریانها داشته باشند الزم است که درک درستی
از میزان پایداری سود داشته باشند تا بتوانند پایداری سود کل
شرکت را به نحو دقیق برآورد کنند و تصمیمات اقتصادی
مناسبتری اتخاذ نمایند (بیکر و همکاران .)4338،
کیفیت حسابرسی با اطمینانی که به سرمایهگذاران در
خصوص کاهش ریسک نمایندگی و کاهش ریسک اطالعاتی
میدهد ،می تواند این امکان را برای سرمایهگذاران فراهم کند
که اطالعات مفیدی را از گزارشهای ساالنه شرکتها در بورس
اوراق بهادار ،برای تصمیمهای سرمایهگذاری استخراج کنند.
درماندگی مالی
برطبق تعریف آلتمن( )4398ورشکستگی زمانی اتفاق می
افتد که شرکت قادر به پرداخت بد هیهای خود نیست نسبت
بنابراین از ادامه فعالیت های تجاری باز می ماند  .در ادبیات
مالی نیز تعاریف مختلفی از درماندگی مالی ارائه شده ارائه شده
است .
گوردون( )4314در یکی از اولین مطالعه های خود بر روی
نظریه درماندگی مالی ،آن را به عنوان کاهش قدرت سودآوری
شرکت تعریف کرده است که احتمال عدم توانایی پرداخت بهره
و اصل بدهی را افزایش می دهد  .تعیین دلیل یا دالیل دقیق
ورشکستگی و مشکالت مالی کاری آسان نیست .دراغلب موارد
دالیل متعددی با هم به پدیده ورشکستگی منجر می شوند .
دان و براد استریت ()4338دلیل اصلی ورشکستگی رامشکالت
مالی واقتصادی میدانند( .اعتمادی و همکاران )4888 ،
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 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
واژهی «کیفیت حسابرسی» برای حسابرسان و کاربران
صورتهای مالی معانی متفاوتی دارد .کاربران زمانی حسابرسی
را با کیفیت تلقی میکنند که در نتیجهی آن این اطمینان
حاصل شود که صورتهای مالی فاقد هرگونه اشتباه و تقلب
است(بیکر و همکاران  .)4338،امروزه ،کیفیت حسابرسی به
میزان مطابقت بین اطمینانبخشی به دست آمده با اطمینان-
بخشی قابل قبول اشاره دارد(درایس و گیروس .)4331 ،1آنها
معتقدند که ،اگرچه استقالل ظاهری و صالحیت حرفهای مورد
انتظار حسابرسان ممکن است رابطهی مستقیمی با استقالل و
صالحیت حرفه ای واقعی آنان داشته باشند ،اما لزوماً یکسان
نیستند .آنها برای تمایز قائل شدن بین این دو مفهوم به ترتیب
از دو واژهی حسن شهرت و توان نظارتی حسابرس به عنوان
اجزای کیفیت حسابرسی استفاده کرده است .حسن شهرت
حسابرس بر اعتبار اطالعات یا قابلیت اتکای ظاهری صورتهای
مالی تأثیر میگذارد ،در حالی که توان نظارتی حسابرس بر
کیفیت اطالعات صورتهای مالی مؤثر است .تخصص حسابرس
در صنعت ،خلق ایدههای سازنده برای کمک به صاحبکاران و
ایجاد ارزش افزوده برای آنان و همچنین فراهم کردن دیدگاهها
و راه کارهای تازه برای برخی از مسائلی است که صاحبکاران در
صنایع مربوط به خود با آن مواجه میشوند(جینی و پویت، 8
.)1009
نمازی و همکاران( ،)4881استفاده از نوع اظهارنظر
حسابرسان ،دعوای حقوقی علیه حسابرسان ،تجدید ارایه
صورت های مالی یا موارد مشابه را به عنوان معیاری برای
کیفیت حسابرسی ،دارای نقاط قوت و ضعف میدانند .نقطهی
قوت این معیارها این است که معیاری شفاف و غیر مبهم از
کیفیت حسابرسی ارایه میکنند .اما ،نقطهی ضعف این معیارها
غیرقابل تعمیم بودن آنها است .در حقیقت نبود این عوامل را
نمی توان به عنوان کیفیت باالی حسابرسی فرض کرد.
پایداری سود به معنای تکرارپذیری (استمرار) سود جاری
است .هرچه پایداری سود بیشتر باشد یعنی واحد تجاری توان
بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و بنابراین کیفیت سود
واحد تجاری بیشتر است .بطور کلی هرچه سود گزارش شده به
استفادهکنندگان کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند ،آن
سود با کیفیتتر محسوب میشود .برخی تحلیلگران معتقدند
هرچه نسبت جریان نقد عملیاتی به سود خالص بیشتر باشد،
کیفیت سود باالتر است .به عبارت دیگر یک واحد تجاری با
سطح باالی درآمد و جریان نقد پایین ممکن است مشکوک به

شناسایی زود هنگام درآمد و یا معوق کردن هزینهها
باشد(.دنگلو.)1048 ، 1
گولزر )1040( ،9معتقد است که حسابرسی میتواند یکی از
راههای جلوگیری و کاهش مدیریت سود و افزایش پایداری
باشد .زیرا اعتقاد بر این است ،شرکتهایی که صورتهای مالی
حسابرسی شده ارائه کنند دارای محتوای اطالعاتی و سود با
کیفیت بیشتری هستند .اقالم تعهدی وابسته به قضاوتهای
مدیران است و حسابرسی شرکتهایی که اقالم تعهدی
بیشتری دارند ،نیز دشوارتر است .حسابرسی با کیفیت باالتر ،با
احتمال بیشتری عملکردهای حسابداری مورد تردید را کشف
می کند .زیرا موسسه های حسابرسی باکیفیت دارای تخصص،
منابع و انگیزههای بیشتری برای کشف اشتباه و تقلب هستند.
 -1-2پیشینه پژوهش
بایو و مارلن ،)1041(9نتیجه گرفتند کیفیت حسابرسی
هموارسازی سود را محدود می کند.بالسم 1و همکاران ()1008
ارتباط مثبتی را بین محافظهکاری و تداوم فعالیت حسابرس
پیدا کرد ،اما این ارتباط مختص موسسات بزرگ است .ارتباط
بلند مدت حسابرس صاحبکار باعث ایجاد خطر عدم استقالل
برای موسسات حسابرسی کوچک میشود .بیسکر 8و همکاران
( ) 4338برای بیان کیفیت حسابرسی از معیارهای سطوح
اشتغال در داخل موسسه حسابرسی (ساعات کاری) و در سطح
موسسه حسابرسی (حق الزحمهی حسابرسی) استفاده کرد،
همچنین ،معیارهای ورودی و خروجی کیفیت حسابرسی را نیز
در نظر گرفت.جنین و پیوت  )1040( 3در پژوهش خود به این
نتیجه رسیدند که کیفیت حسابرسی با اقالم تعهدی و اصالح
اشتباهات رابطه ی عکس دارد و این با دیدگاه قانونگذاران در
رابطه با این که کیفیت حسابرسی موسسات اطالعات مفیدی را
برای صاحبکاران و سرمایهگذاران در هنگام ارزیابی موسسات
حسابرسی فراهم میآورد ،همسو است.با توجه به مطالب ارائه
شده،مساله ی اساسی در این پژوهش ،بررسی تأثیر کیفیت
حسابرسی بر پایداری سود در شرکتهای درمانده مالی است تا
بتوان با کمک نتایج آن ،مدیران و سرمایهگذاران را در ارزیابی
پایداری سود یاری کرد .هی ،)1044( 40نشان داد که اقالم
تعهدی با قابلیّت اتکای کمتر ،منجر به پایداری کمتر سود می-
شود .نتایج مطالعات آنها حاکی از این بود که به علت عدم
پیش بینی کامل سرمایه گذاران ،نوعی قیمتگذاری غیر واقعی
در مورد سهام و اوراق بهادار شرکتها اتفاق میافتد.
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دیوایس ،سو و ترامپیتر )1001( 44در تحقیق خود نتیجه
گرفتند بین کیفیت حسابرسی و پایداری سود رابطهى مثبت با
اهمیتی وجود دارد.
41
کمرن ،پرینسیپ و ترامبتا ( )1008در تحقیق خود به
این نتیجه رسیدند که ساعات صرف شده برای حسابرسی
صاحب کار با پایداری سود رابطه مثبت دارد.
نکل و ونسترائلن )1001( 48با استفاده از معیار احتمال
ارایه گزارش تداوم فعالیت برای شرکتهایی که در خطر
ورشکستگی قرار داشتند و با استفاده از دادههای مربوط به
شرکت های بلژیکی به این نتیجه رسیدند که تداوم انتخاب
حسابرس موجب کاهش کیفیت حسابرسی نمیشود.
داویس و نئو ،)1003( 41در پژوهش خود به این نتیجه
رسیدند که ساعات صرف شده برای حسابرسی صاحب کار با
اقالم تعهدی اختیاری رابطه ی منفی و با پایداری سود رابطه
مثبت دارد.
49
فرانسیس و ویلسون ( ،)1041برای کنترل خصوصیات
صاحبکاران از مدلهای مقایسهای استفاده کردند و به این
نتیجه رسیدند که کیفیت حسابرسی موسسات بزرگ
حسابرسی با کیفیت حسابرسی سایر موسسات تفاوت معناداری
ندارد.
49
ووتن ( ،) 1048برای بیان کیفیت حسابرسی از معیارهای
سطوح اشتغال در داخل موسسه حسابرسی (ساعات کاری) و
در سطح موسسه حسابرسی (حق الزحمهی حسابرسی) استفاده
کردهاند ،همچنین ،معیارهای ورودی و خروجی کیفیت
حسابرسی را نیز در نظر گرفتهاند.
یگانه و آذین فر ()4883دریافتند که مشتریان حسابرسان
متخصص موسسههای بزرگ حسابرسی در رتبهبندی انجمن
پژوهش و مدیریت سرمایهگذاری  ،جایگاه بهتر و با اهمیتتری
نسبت به مشتریان حسابرسان غیرمتخصص این موسسهها
دارند .شواهد در بخش دولتی نیز از این استدالل که تخصص
در صنعت یکی از شاخصهای مهم کیفیت حسابرسی است،
حمایت میکند.
نمازی و همکاران ( ،)4881در پژوهش خود به این نتیجه
رسیدند که کیفیت حسابرسی با اقالم تعهدی و اصالح
اشتباهات رابطهی عکس دارد و این با دیدگاه قانونگذاران در
رابطه با این که کیفیت حسابرسی موسسات اطالعات مفیدی را
برای صاحبکاران و سرمایهگذاران در هنگام ارزیابی موسسات
حسابرسی فراهم میآورد ،همسو است.
قدیری مقدم و همکاران ( )4888نشان دادند که اقالم
تعهدی با قابلیّت اتکای کمتر ،منجر به پایداری کمتر سود می-
شود .نتایج مطالعات آنها حاکی از این بود که به علت عدم
05

پیش بینی کامل سرمایه گذاران ،نوعی قیمتگذاری غیر واقعی
در مورد سهام و اوراق بهادار شرکتها اتفاق میافتد.
مجتهد زاده و آقایی ( ،)4888در پژوهش خود نتیجه
گرفتند بین کیفیت حسابرسی و پایداری سود رابطهى مثبت با
اهمیتی وجود دارد.
اسالمی بیدگلی و زارعی ( ، )4881در پژوهش خود در 14
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی
تاثیر نوع موسسه حسابرسی(سازمان حسابرسی و سایر
موسسه ها) و نوع اظهار نظر حسابرسی در گزارش حسابرسی بر
روی اقالم تعهدی اختیاری پرداختند و به این نتیجه رسیدند
که تنها نوع موسسه ی حسابرسی با اقالم تعهدی اختیاری
ارتباط دارد.
سجادی و عربی )4883( ،در پژوهش خود اثر کیفیت
حسابرسی را بر هزینه سرمایه سهام عادی و مدیریت سود مورد
بررسی قرار دادند .آنها استدالل می کنند موسسات حسابرسی
بزرگ در مقایسه با موسسات حسابرسی کوچکتر استقالل مالی
بیشتری از صاحبکار دارند تا بتوانند کنترل و اطمینان بخشی
بهتری را فراهم سازند  .شواهد نشان می دهد شرکتهایی که
توسط موسسات بزرگ حسابرسی می شوند اقالم تعهدی
اختیاری کمتری دارند.و این باعث پایداری سود در این گونه
شرکتها می شود .به طوری که چنانچه حسابرسی اینگونه
شرکتها بسیار تاثیر گذار باشد  ،این عمل منجر به بهبود فرایند
ساختار سود شرکت می شود  .حسابرسان متخصص باعث
بهبود کیفیت افشای صاحبکار  ،افزایش تعهدی اختیاری و
کاهش تقلب و ارائه نادرست صورت های مالی می شوند .
 -3روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت از
نوع همبستگی است و در میان انواع تحقیقات همبستگی جزء
تحلیلهای رگرسیونی میباشد .همچنین با توجه به اینکه
داده های مورد استفاده در پژوهش حاضر اطالعات واقعی و
تاریخی است ،آن را میتوان از نوع پس رویدادی 41طبقه بندی
کرد.
جامعه آماری این تحقیق ،تمام شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران از  4881تا پایان 4834است .زیرا،
در این دوره همهی دادههای مورد نیاز پژوهش و اطالعات
شرکتهای مورد مطالعه قابل دسترسی بوده است.برای تعیین
نمونه آماری از روش حذفی سیستماتیک استفاده شده است.
بدین ترتیب کلیه شرکتهاى عضو جامعه آمارى که داراى
شرایط زیر بوده جزء نمونه آمارى لحاظ شده و آن دسته از
شرکتهایى که حداقل یکی از این شرایط را نداشتهاند از نمونه
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آمارى حذف شدهاند .برای این منظور  8معیار در نظر گرفته
شده است و در صورتی که یک شرکت کلیه معیارها را احراز
کرده باشد به عنوان یکی از شرکتهای نمونه انتخاب شده
است .معیارهای مذکور به شرح زیر میباشند:
 )4شرکت ها باید در طول سال مالی تداوم فعالیت داشته
باشند؛
 )1شرکتها جزء صنایع واسطهگری ،سرمایهگذاری ،لیزینگ و
شرکتهای بیمه نباشند؛
 )8به منظور قابلیت مقایسه داشتن اطالعات ،دوره مالی
شرکتها ،منتهی به پایان اسفند ماه باشد؛
 )1اطالعات مورد نیاز پژوهش از شرکتها در دسترس باشد.
با توجه به موارد مطرح شده  481،شرکت برای دوره
 4834-4881به منظور آزمون فرضیه های پژوهش انتخاب
شدند.
در این پژوهش برای گردآوری داده ها و اطالعات  ،ابتدا از
روش کتابخانه ای استفاده شده است  .در روش کتابخانه ای ،
مبانی نظری پژوهش ،از کتب و مجالت تخصصی فارسی و
التین گردآوری می شود .سپس ،برای گردآوری داده های
پژوهش حاضر از لوح های فشرده آرشیو تصویری و آماری
سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،سایت رسمی شرکت بورس
اوراق بهادار تهران و دیگر پایگاه های اینرنتی مرتبط  ،اطالعات
حسابداری شرکت ها ی بورسی و دیگر منابع اطالعاتی استفاده
شده است  .به منظور انجام محاسبات و آماده کردن دادهها و
اطالعات مورد نیاز پژوهش و همچنین تجزیه و تحلیل آنها ،از
نرمافزارهای  Excelو  Eviews7استفاده شده است.
 -4فرضیه هاي پژوهش
با توجه به اینکه هدف این پژوهش  ،بررسی تاثیر کیفیت
حسابرسی بر پایداری سود در شرکت های درمانده مالی می
باشد  ،فرضیه های پژوهش به صورت زیر تدوین شده است :
فرضیه اول :بین تخصص حسابرسی و پایداری سود رابطه
معناداری وجود دارد .
فرضیه دوم :بین اندازه موسسه حسابرسی و پایداری سود
رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیه سوم :بین تداوم انتخاب حسابرس و پایداری سود
رابطه معناداری وجود دارد .
فرضیه چهارم  :رابطه بین تخصص حسابرسی و پایداری سود
در شرکت های درمانده مالی تفاوت معناداری با شرکتهای غیر
درمانده مالی وجود دارد .

فرضیه پنجم :رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و پایداری
سود در شرکتهای درمانده مالی تفاوت معناداری با شرکتهای
غیر درمانده مالی وجود دارد .
فرضیه ششم :رابطه بین تداوم انتخاب حسابرس و پایداری
سود در شرکت های درمانده مالی تفاوت معناداری با شرکتهای
غیردرمانده مالی وجود دارد .
 -5متغیرهاي پژوهش
متغیرهای این پژوهش شامل سه دسته متغیرهای وابسته ،
مستقل و کنترل به شرح زیر است :
 -1-5متغیر وابسته
در این پژوهش متغیر وابسته پایداری سود است .سودی که
ناشی از فعالیتهای غیرعادی و غیرمترقبه نباشد از پایداری
بیشتری برخوردار است .به بیان دیگر ،قابلیت دوام و
تکرارپذیری سود به عنوان پایداری سود تعریف میشود.
مدل پژوهش به صورت زیر میباشد:
INCOME = ACCRUALS + FCF

که سمت راست مدل را میتوان به صورت زیر نوشت:
INCOME = ACCRUALS +∆ CASH + DIST

و همچنین میتوان آنرا به صورت دیگری بشرح زیر بیان نمود:
INCOME= ACCRUALS +∆ CASH + DIST_ EQ + DIST_ D

که در آن:
INCOMEبرابر با سود خالص ساالنه
 ACCRUALSبرابر با جمع کل اقالم تعهدی(به عبارت دیگر
برابر است با سود خالص پس از کسر جریان نقد آزاد).
 FCFجریان وجوه نقد آزاد ساالنه ،که برابر با تغییر در مانده
وجه نقد +خالص پرداختی به سهامداران  +خالص پرداختی به
وامدهندگان.
 DISTبرابر با خالص پرداختی ساالنه به تامین کنندگان
سرمایه (سهامداران و وامدهندگان) ،که به صورت DIST_ EQ +
 DIST_ Dتعریف میشود.
 DIST_EQخالص پرداخت ساالنه به سهامداران ،که برابر است
با کاهش در حقوق صاحبان سهام بعالوه سود .حقوق صاحبان
سهام به صورت تفاوت کلدارایی ها از کل بدهیها تعریف می-
شود .ارزش منفی برای این متغیر نشان دهنده صدور سهام و
ارزش مثبت نشان دهنده توزیع وجه نقد بین سهامداران است.
05
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 DIST_ Dخالص پرداخت ساالنه به وامدهندگان .ارزش منفی
برای این متغیر نشان دهنده ایجاد بدهی و ارزش مثبت نشان
دهنده بازپرداخت بدهی میباشد.
 -2-5متغیر مستقل
در این پژوهش کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر مستقل
میباشد .کیفیت حسابرسی به دلیل ساختار چند بعدی و
نامشهود آن دارای روش خاصی برای اندازهگیری نیست .در
پژوهش های متعدد اغلب از معیارهای متفاوتی برای اندازه-
گیری کیفیت حسابرسی استفاده میشود.در این پژوهش  ،دو
معیار اندازهی موسسه حسابرسی و تخصص موسسه حسابرسی
در صنعت به عنوان شاخصهایی برای کیفیت حسابرسی در
نظر گرفته شده اند .برای بررسی درماندگی مالی شرکتها از
مدل تصحیح شده آلتمن استفاده شده است .در مدل آلتمن
برای پیشبینی درماندگی مالی ،از روش تجزیه و تحلیل
نسبتها استفاده شده و به صورت یک تابع که نسبتهای مالی
به عنوان متغیرهای مستقل آن هستند ،به اجرا در آمده است.
این مدل که از پنج نسبت مالی (سرمایه در گردش به کل
دارایی ( ،)x1سود انباشته به کل دارایی ( ،)x2درآمد قبل از بهره
و مالیات به کل دارایی ( ،)x3ارزش دفتری حقوق صاحبان
سهام به ارزش دفتری بدهی ( ،)x4فروش به کل دارایی ())x5
تشکیل شده ،به شرح زیر است:
Z= 0.717 x1+ 0.847 x2+ 3.107 x3+ 0.420 x4+ 0.998 x5

در این مدل هرچه  zپایینتر باشد درجه بحران مالی
شرکت بیشتر است .به طوری که شرکتهای با امتیاز  zباالتر از
 1/3وارد طبقه شرکتهای سالم شده و با امتیاز  zکمتر از
 4/18به عنوان شرکتهای ورشکسته طبقهبندی میکند و z
بین  4/18و  1/3به عنوان منطقه تردید تلقی میگردد
(کردستانی و رحیمی .)4883 ،
 -3-5متغیرهاي کنترلی
همچنین در پژوهش حاضر جریان های نقد عملیات ،اندازه
شرکت ،زیان شرکت و تغییرات در درآمد به عنوان متغیرهای
کنترل انتخاب شدند.

معنی دار بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی است.
بدین منظور از الگوی زیر برای بررسی فرضیهها استفاده شده
است که بدین صورت است:

INCOME it = 0 + 1BIGit + 2 SPEC it + 3TENUREit +
4LOSSit + 5 INCCHC it +6SIZEit+ 7 OCF it+
8Z_ALTMANit+9BIGit *Z_ALTMANit + 10 SPEC it
*Z_ALTMANit + 11TENUREit *Z_ALTMANit + €

که در مدل مزبور:
 -INCOMEپایداری سود میباشد.
 - BIGitاندازه حسابرس را می سنجد به این صورت که اگر
حسابرس سازمان حسابرسی باشد مقدار  4و در غیر این صورت
مقدار  0می پذیرد.
 - SPECitدوره تصدی و تخصص حسابرس را نشان می دهد،
اگر دوره تصدی حسابرس  9سال و بیشتر از آن باشد مقدار 4
و در غیر این صورت مقدار  0می پذیرد.
 -TENUREتداوم انتخاب حسابرس.
 - Z_ALTMANمعیار درماندگی مالی شرکتها.
 - OCFitجریانات نقدی عملیات را نشان می دهد.
- LOSSitاگر شرکت متحمل زیان شود مقدار آن  4و در غیر
این صورت مقدتر آن  0خواهد بود .
 - INCCHCitاگر درآمد شرکت در سال جاری بیشتر از درآمد
شرکت در سال قبل باشد مقدار آن  4ودر غیر این صورت
مقدار آن  0خواهد بود .
- SIZEitاندازه شرکت را می سنجد که توسط لگاریتم فروش
های کل شرکت محاسبه میشود .
 -7تجزیه و تحلیل یافته هاي پژوهش
 -1-7آماره هاي توصیفی پژوهش
در این بخش و قبل از انجام آزمون فرضیه ،آمارههای
توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق در جدول( )4ارائه شدهاند.
آمارههای مذکور شمایی کلی از وضعیت توزیع دادههای تحقیق
مربوط به هر متغیر را نشان می دهد .آمارههای یاد شده بر
اساس دادهها طی کل دوره محاسبه شدهاند و برخی از دادهها
برای مقایسهی بهتر بر جمع کل داراییهای اول دوره تقسیم و

به کمک آن همگن شدهاند.

 -6مدل پژوهش
هدف آزمون فرضیهی آماری ،تعیین این موضوع است که
با توجه به اطالعات به دست آمده از دادههای نمونه ،حدسی
که دربارهی خصوصیتی از جامعه میزنیم تایید میشود یا خیر.
این پژوهش به دنبال بررسی و آزمون فرضیههای وجود رابطهی
05
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جدول ( :)1آمارههاي توصیفی متغیرهاي پژوهش
میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

عالمت

متغیرها

048811

040000

440000

040000

041888

844118

149100

4840000

440000

041099

041831

048419

049388

040181

040119

درماندگی مالی

Z_ALTMAN

048814

140183

1404

0403

041388

جریانهای نقد عملیاتی

OCFit

044411

044438

041483

-040889

044119

941183

941188

143188

040000

441813

زیان شرکت

LOSS it

048418

040000

440000

040000

041099

تغییرات در درآمد

INCCHC it

049183

040000

440000

040000

040318

اندازه موسسه حسابرسی
تداوم انتخاب حسابرس

TENURE

تخصص حسابرس در صنعت

اندازه شرکت

 -2-7ضرایب همبستگی بین متغیرها
برای تعیین میزان ارتباط بین متغیرها از ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شده است .مطالعهی همبستگی ،ابزاری آماری
است که بهوسیلهی آن میتوان درجهای را که یک متغیر به
متغیر دیگر از نظر خطی مرتبـط میشود ،انـدازهگیری
کـرد.رابطـهی همبستگی بین متغیرهای پژوهش و معناداربودن
آنها در جدول شمارهی ( )1ارائه شده است.

ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل به کار رفته در
یک مدل نباید زیاد باشد .زیرا ،همبستگی بین متغیرهای
مستقل در یک مدل موجب مخدوش شدن نتایج رگرسیون
میشود .هـرگاه ضریب معناداری متغیری کمتر از  %9باشد
( )Sig< 5%باشـد ،رد و تایید میگردد و معناداری آن دو
متغیر قابل قبول است در غیر این صورت قابل قبول نمیباشد.

جدول ( :)2ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي پژوهش
ASIZE

TENURE

TENURE

SPEC

4
04113

4

SPEC

04841

04031

4

ASIZE

Z_ALTMAN

OCF

LNSIZE

Z_ALTMAN

04481
04114

04018
04103

04481
04043

4
04144

4

LNSIZE

04408

04018

04010

-04003

04018

4

INCCHC

04411
04011

04083
04091

04009
04184

-04414
04000

04849
04031

04031
04811

OCF

LOSS

LOSS

4
04088

INCCHC

4

* قسمتهای رنگی بیانگر معنادار بودن همبستگی در سطح  %4یا  %9میباشد.
 -3-7پایایی متغیرهاي تحقیق
قبل از پرداختن به متغیرهای پژوهش و تخمین مدل
رگرسیون ،الزم است متغیر وابستهی پژوهش مشخص شود.
متغیر پایداری سود به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است.
پایداری سود از طریق تخمین مدل ( )4سنجیده می-
شود(تیتمن و ترومن:)1041 ، 48
(Earni,t 1  a  a Earni,t  e )4
it

1

0

در این مدل Eaent ،بیانگر سود خالص سال جاری و
 Eaent+1بیانگر سود خالص سال آتی است .طبق این مدل ،هر

چه همبستگی بین سود سال جاری با سود سال بعد بیشتر
باشد ،سود سال جاری پایدارتر است .معیار سنجش این
همبستگی ،معنادار بودن ضریب حاصل از آزمون مدل ()a1
است .پس از اطمینان از معنادار بودن مدل در بین شرکتهای
نمونه ،متغیرهای مستقل به مدل مزبور اضافه میشوند.چنانچه
مدل یاد شده تخمین زده شود و نتایج نشانگر معنادار بودن
مدل باشد ،نتیجه میشود که سود خالص دارای پایداری است.
زیرا سودهای سال جاری با سال بعد رابطهی معناداری داشته
است .هر چه ضریب تعیین حاصل از تخمین مدل بیشتر باشد،
رابطهی بین سود سال جاری و سال بعد قویتر و در نتیجه
05
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سود ،متغیرهای مزبور به مدل اضافه شده و مدل تعدیل شده
مجدداً برآورد خواهد شد .مدل تعدیل شده پس از اضافه شدن
متغیرهای مستقل و کنترلی به شرح زیر می باشد

پایداری سود بیشتر خواهد بود .ابتدا برای اینکه مطمئن شویم
که سود خالص در بین شرکتهای نمونه دارای پایداری است،
مدل ( ) 4در کل نمونه تخمین زده شده است .به دلیل استفاده
از تحلیل داده های ترکیبی قبل از انجام تخمین مدل مزبور
آزمون چاو (Fلیمر) بر روی نمونه انجام شد .نتیجهی آزمون
چـاو ( F=0.2486و  )p-value=0.4791نشان داد که برای
تخمین مدل در بین دادهها استفاده از مدل تلفیق کل دادهها
( ) pooled dataمناسب است .نتایج تخمین مدل مزبور به روش
تلفیق کل دادهها در جـدول شمارهی ( )8نشان داده شده

EARNit+1 = 0 + 1EARNit + 2ASIZEit *EARNit + 3 SPEC
it*EARNit +4TENUREit *EARNit + 5LOSSit *EARNit + 6
INCCHC it *EARNit +7SIZEit *EARNit+ 8 OCF it *EARNit +
9Z_ALTMANit
+10Z_ALTMANit *EARNit+11ASIZEit *Z_ALTMANit *EARNit
+ 12 SPEC it *Z_ALTMANit *EARNit
+
(13TENUREit *Z_ALTMANit *EARNit + ԑ )1

است.

 -8نتایج پژوهش

همانگونه که در جدول  8مشاهده میشود ،نتایج نشان
می دهد که مدل مذکور در بین کل شرکتهای نمونه با سطح
اطمینان  %33معنادار است .به بیان دیگر ،سود خالص شرکت-
های مذکور از پایداری مطلوبی برخوردار بوده است .در ادامه و
به منظور بررسی رابطه معنادار بین متغیرهای مستقل
(شاخصهای کیفیت حسابرسی و درماندگی مالی) و پایداری

پس از تعیین مدل مناسب برای آزمون فرضیههای
پژوهش ،ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته از طریق مدل
رگرسیون به روش دادههای ترکیبی بررسی شده است .نتایج
آزمون معناداری مدل پژوهش برای دورهی  4881تا  4834در

جدول شمارهی ( )1قابل مشاهده است.

جدول ( :)3نتایج آزمون مدل پایداري سود
 a1 Earni, t  eit

متغیر

ضریب

ضریب ثابت

041438

Earnt

048803

0

a

t-static
p-value

R2

848189
040000
4448181
040000

048911



Earni, t 1
2

 Rتعدیل شده

F-static

341881

048138

p-value

040000

جدول ( :)4نتایج برآورد مدل رگرسیون پژوهش
شــرح
ضریب ثابت

0

EARNit

1

ASIZEit *EARNit

É

SPEC it *EARNit

3

TENUREit *EARNit

4

LOSSit *EARNit

5

INCCHC it *EARNit

6

SIZEit *EARNit

7

OCF it *EARNit

8

Z_ALTMANit

9

Z_ALTMANit *EARNit

10

ASIZEit *Z_ALTMANit *EARNit

11

SPECit *Z_ALTMANit *EARNit

12

TENUREit *Z_ALTMANit *EARNit

13

ضریب
144183
044191
044391
048981
040041
-040189
-044149
040111
440811
041481
040891
041811
041419
040413

R-squared
Adjusted R-squared
)F-static (p-value
D-W
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t-static

p-value

941919
141498
141148
149898
441184
-048119
-948183
349110
148819
844818
141819
149833
141388
449991
048831
048811
(349411 )04000
144998

040000
040091
040000
040811
044498
048141
040000
040000
040111
040883
040114
040009
040814
040841

بررسي تأثیر کیفیت حسابرسي بر پاي داري سود (مطالعه موردي :شرکت¬هاي درمانده / ...الهکرم صالحي ،شاهرخ بزرگمهريان و امین امیني

همانگونه که در جدول مشاهـده میشود ،آمارهی(Fفیشر)
مربوط به برآورد مدل بـا سطـح اطمینان  %33معنیدار
است(F=9.6127و.)p-value=0.000
بنابراین ،مدل پژوهش در کل معنی دار بوده و متغیرهای
مستقل و کنترلی ،توانایی توضیح سود خالص را در مدل دارد.
عالوه بر این ،ضریب تعیین تعدیل شدهی حاصل از آزمون مدل
 048811بوده است .این رقم نشان میدهد که  88درصد از
تغییرات متغیر وابستهی مدل یعنی سود خالص توسط
متغیرهای مستقل و کنترلی توضیح داده میشود .آمارهی
آزمون دوربین واتسون  144998میباشد .این آزمون برای
بررسی خـود همبستگی خطاهای ناشی از برآورد مدل استفاده
میشود .میزان مطلوب آن برای عدم وجود خود همبستگی 1
میباشد .اگر مقدار این آماره بین  449تا  149باشد ،خود
همبستگی در مقادیر خطای مـدل رد میشـود .با تـوجه به این
که میزان آمارهی دوربین واتسون حاصل  144998بوده است،
وجود خود همبستگی در مقادیر خطای مدل رد میشود.

سود میپردازد .در این فرضیه متغیر وابسته ،پایداری سود و
متغیر مستقل ،اندازهی موسسهی حسابرسی است .آمارهی
مربوط برای تعیین معناداری ضرایب،آمارهیtاستیودنت می
باشد.با توجه به نتایج ،آمارهی tمربوط به متغیر مورد نظر در
فرضیهی اول یعنی  ASIZEit*EARNitو سطح معناداری آن(p-
 )valueبه ترتیب  141148و  04000بوده است .با توجه به این-
که این اندازه از سطح خطای 0/04کمتر بوده است،بنابراین
ضریب متغیر مورد نظر در مدل ،معنادار بوده و رابطهی معنادار
اندازهی حسابرس و پایداری سودبـا اطمینان  %33مـورد تاییـد
قـرار میگیرند .ضریب مربوط به این متغیر مثبت میباشد .در
نتیجه ،با افزایش اندازهی موسسهی حسابرسی ،رابطهی مثبت
بین سود سال جاری و سود سال آتی نیز افزایش یافته است.
همچنین ،اضافه شدن متغیر اندازهی حسابرس به مدل منجر به
افزایش شدت واکنش سود آتی از تغییرات سود جاری (از
 044191به  )044391شده است .لذا ،فرضیهی اول پژوهش
مورد تایید قرار می گیرد.

 -1-8نتایج آزمون فرضیه اول

 -3-8آزمون فرضیه سوم

فرضیهی اول پژوهش به بررسی رابطهی بین کیفیت
حسابرسی (با معیار تخصص موسسهی حسابرسی در صنعت
صاحبکار) بر پایداری سود میپردازد .در این فرضیه متغیر
وابسته ،پایداری سود و متغیر مستقل ،اندازهی موسسهی
حسابرسی است .آمارهی مربوط برای تعیین معناداری
ضرایب،آمارهیtاستیودنت میباشد.با توجه به نتایج ،آمارهی
tمربوط به متغیر مورد نظر در فرضیهی اول یعنی
 ASIZEit*EARNitو سطح معناداری آن( )p-valueبه ترتیب
 141148و  04000بوده است .با توجه به اینکه این اندازه از
سطح خطای 0/04کمتر بوده است،بنابراین ضریب متغیر مورد
نظر در مدل ،معنادار بوده و رابطهی معنادار اندازهی حسابرس
و پایداری سودبـا اطمینان  %33مـوردتاییـدقـرارمیگیرند.
ضریب مربوط به این متغیر مثبت میباشد .در نتیجه ،با افزایش
اندازهی موسسهی حسابرسی ،رابطهی مثبت بین سود سال
جاری و سود سال آتی نیز افزایش یافته است .همچنین ،اضافه
شدن متغیر اندازهی حسابرس به مدل منجر به افزایش شدت
واکنش سود آتی از تغییرات سود جاری (از  044191به
 )044391شده است .لذا ،فرضیهی اول پژوهش مورد تایید قرار
می گیرد.

فرضیه ی سوم پژوهش به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی
(با معیار تداوم انتخاب حسابرس) بر پایداری سود میپردازد.در
این فرضیه متغیر وابسته ،پایداری سود و متغیر مستقل ،تداوم
انتخاب حسابرس است .با توجه به نتایج ،آمارهی  tمربوط به
متغیر مورد نظر در فرضیهی سوم یعنی TENUREit*EARNit
و سطح معناداری آن( )p-valueبه ترتیب  441184و 044498
بوده است .با توجه به اینکه این اندازه از سطح خطای0/09
بیشتر بوده است،بنابراین ضریب متغیر مورد نظر در مدل،
معنادار نبوده و رابطه ی معنادار تداوم انتخاب حسابرس و
پایداری سودمـوردتاییـدقـرارنمیگیرند .لذا ،فرضیهی سوم
پژوهش مورد تایید قرار نگرفته است.

 -2-8آزمون فرضیه دوم
فرضیهی دوم پژوهش به بررسی رابطهی بین کیفیت
حسابرسی (با معیار اندازهی موسسهی حسابرسی) و پایداری

 -4-8آزمون فرضیه چهارم
فرضیهی چهارم پژوهش به بررسی رابطهی بین کیفیت
حسابرسی (با معیار تخصص موسسهی حسابرسی) و پایداری
سود در شرکتهای درمانده و غیر درماندهی مالی میپردازد.
در این فرضیه متغیر وابسته ،پایداری سود و متغیر مستقل،
تخصص موسسهی حسابرسی است .توان مالی شرکتها نیز به
عنوان متغیر تعدیل کننده به کار رفته است .با توجه به نتایج،
آمارهی tمربوط به متغیر مورد نظر در فرضیهی پنجم یعنی
SPECit*Z_ALTMANit*EARNit

00
سال پنجم  /شماره بیستم /زمستان 5931

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

و سطح معناداری آن ( )p-valueبه ترتیب  141388و
 040814بوده است .با توجه به اینکه این اندازه از سطح
خطای 0/09کمتر بوده است،بنابـراین ضریب متغیر مورد نظـر
در مدل ،معنادار بـوده و ضریب مربوط به این متغیـر مثبت
میباشد .همچنین ،اضافه شدن متغیر تخصص حسابرس و
ش اخص درماندگی مالی به مدل منجر به افزایش شدت واکنش
سود آتی از تغییرات سود جاری با ضریب کیفیت حسابرسی (از
 048981به  )041419شده است .در نتیجه ،با افزایش مقدار
متغیر درماندگی مالی ،رابطهی مثبت بین تخصص موسسهی
حسابرس و پایداری سود نیز افزایش یافته است .به بیان دیگر،
ارتباط بین تخصص حسابرس و پایداری سود در شرکتهای
درماندهی مالی شدت کمتری دارد .لذا ،فرضیهی پنجم پژوهش
مورد تایید قرار گرفته است.

فرضیه متغیر وابسته ،پایداری سود و متغیر مستقل ،تداوم
انتخاب حسابرس است .توان مالی شرکتها نیز به عنوان متغیر
تعدیل کننده به کار رفته است .با توجه به نتایج ،آمارهی t
مربوط به متغیر مورد نظر در فرضیهی ششم یعنی
 TENUREit*Z_ALTMANit*EARNitو سطح معناداری آن
( )p-valueبه ترتیب  449991و  040841بوده است .با توجه به
اینکه این اندازه از سطح خطای 0/09بیشتر بوده است،بنابراین
ضریب متغیر مورد نظر در مدل ،معنادار نبوده و رابطهی بین
تداوم انتخاب حسابرس و پایداری سوددر بین شرکتهای
درماندهی مالی و غیر درماندهی مالی تفاوت معناداری نداشته
است .لذا ،فرضیه ی ششم پژوهش مورد تایید قرار نگرفته
است.
 -9نتیجه گیري و بحث

 -5-8آزمون فرضیه پنجم
فرضیه پنجم پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت
حسابرسی (با معیار اندازهی موسسهی حسابرسی) و پایداری
سود در شرکتهای درمانده و غیر درماندهی مالی میپردازد.در
این فرضیه متغیر وابسته ،پایداری سود و متغیر مستقل ،اندازه-
ی موسسهی حسابرسی است .توان مالی شرکتها (با شاخص
آلتمن) نیز به عنوان متغیر تعدیل کننده به کار رفته است .با
توجه به نتایج ،آمارهی tمربوط به متغیر مورد نظر در فرضیهی
چهارم یعنی  ASIZEit*Z_ALTMANit*EARNitو سطح
معناداری آن( )p-valueبه ترتیب  149833و  04000بوده است.
با توجه به اینکه این اندازه از سطح خطای 0/04کمتر بوده
است،بنابـراین ضریب متغیر مورد نظـر در مدل ،معنادار بـوده و
ضریب مربوط به این متغیـر مثبت میباشد .همچنین ،اضافه
شدن متغیر اندازه ی حسابرس و شاخص درماندگی مالی به
مدل منجر به افزایش شدت واکنش سود آتی از تغییرات سود
جاری با ضریب کیفیت حسابرسی (از  044391به )041811
شده است .در نتیجه ،با افزایش مقدار متغیر درماندگی مالی،
رابطهی مثبت بین اندازهی موسسهی حسابرس و پایداری سود
نیز افزایش یافته است .به بیان دیگر ،ارتباط بین اندازهی
حسابرس و پایداری سود در شرکتهای درماندهی مالی شدت
کمتری دارد .لذا ،فرضیهی چهارم پژوهش مورد تایید قرار
گرفته است.
 -6-8آزمون فرضیه ششم
فرضیهی ششم پژوهش به بررسی رابطهی بین کیفیت
حسابرسی (با معیار تداوم انتخاب حسابرس) و پایداری سود در
شرکتهای درمانده و غیر درماندهی مالی میپردازد .در این
05

آنچه مطلوبیت سود را برای سهامداران افزایش میدهد
کیفیت و پایداری آن است .اما ،آنچه میتواند باعث کنترل
رفتار فرصتطلبانه ی مدیریت شده و مشکالت نمایندگی بین
سهامداران و مدیران را کاهش دهد و منجر به ثبات میزان سود
شود ،حسابرسی است .حسابرسی که با کیفیت باالتری انجام
شود می تواند بر میزان اقالم تعهدی اختیاری اعمالی شده
توسط مدیریت و کیفیت و پایداری سود نقش داشته باشد .لذا
هدف اساسی این پژوهش بررسی تأثیرکیفیت حسابرسی
برپایداری سود درمیان شرکتهای درمانده مالی نسبت به دیگر
شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بود .فرضیههای پـژوهش
با توجه به ادبیات و پیشینهی پژوهش ،که شامل چهار فرضیه
بود تدوین شدند .با اعمال شرایطی شرکتهای عضو نمونه که
به تعداد  481شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
میباشد ،تعیین شدند .دوره زمانی پژوهش از ابتدای سال
 4881تا انتهای  4834مشخص شد .سپس ،با استفاده از نرم
افزارهای موجود ،سایتها ،مجالت وسایـر منابع اطالعاتی داده-
های مورد نیاز گردآوری شدند.پژوهش حاضر شامل شش
فرضیه بوده و برای سنجش کیفیت حسابرسی ،از سه معیار
اندازهی موسسهی حسابرسی ،تخصص حسابرس در صنعت
صاحبکار و تداوم تصدی حسابرس استفاده شده است.
فرضیه اول پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی
(با معیار تخصص موسسهی حسابرسی در صنعت صاحبکار) بر
پایداری سود میپردازد .نتایج برآورد مدل رگرسیون ضریب
متغیر اندازهی حسابرس در مدل ،معنادار بوده و رابطهی
معنادار اندازهی حسابرس و پایداری سود بـا اطمینان %33
مـورد تاییـد قـرار گرفت .در نتیجه ،فرضیهی اول تحقیق مورد
تایید قرار گرفته است و با افزایش اندازهی موسسهی
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حسابرسی ،پایداری سود نیز افزایش یافته است .نتایج حاصل از
43
این آزمون با نتایج حاصل از تحقیق دیوایس ،سو و ترامپیتر
( ،)1001همخوانی داشته است .آنان نیز در تحقیق خود به
این نتیجه رسید که کیفیت حسابرسی رابطهی معناداری با
پایداری سود دارد .تخصص حسابرس در صنعت مورد فعالیت
صاحبکار به دلیل آگاهی بیشتر حسابرس از فعالیتهای مدیران
در شرکت منجر به افزایش کیفیت اجرای حسابرسی میشود.
فرضیهی دوم پژوهش به بررسی رابطهی بین کیفیت
حسابرسی (با معیار اندازهی موسسهی حسابرسی) و پایداری
سود می پردازد .ضریب متغیر مورد نظر در مدل ،معنادار بوده و
رابطهی معنادار اندازهی حسابرس و پایداری سود بـا اطمینان
 %33مـورد تاییـد قـرار میگیرند .ضریب مربوط به این متغیر
مثبت میباشد .در نتیجه ،با افزایش اندازهی موسسهی
حسابرسی ،رابطه ی مثبت بین سود سال جاری و سود سال
آتی نیز افزایش یافته است .نتایج حاصل از این آزمون با نتایج
حاصل از تحقیق کمرن ،پرینسیپ و ترامبتا)1008( 10
همخوانی دارد آنها نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که
ساعات صرف شده برای حسابرسی صاحب کار با پایداری سود
رابطه مثبت دارد.انتظار بر این است که موسسات حسابرسی
بزرگ به دلیل استقالل بیشتر ،کادر حرفهای و با تجربه و عدم
وابستگی مالی به صاحبکار کیفیت بیشتری در اجرای
حسابرسی داشته باشند.همچنین موسسات حسابرسی بزرگتر،
انگیزهی کمتری برای رفتار فرصت طلبانه دارند .بنابراین ،درک
مناسب کاربران از کیفیت حسابرسی ،آنان را در وضعیت بهتری
قرار میدهد.
فرضیهی سوم پژوهش به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی
(با معیار تداوم انتخاب حسابرس) بر پایداری سود میپردازد.
تداوم تصدی حسابرس رابطهی معناداری با پایداری سود
نداشته است .نتایج حاصل از این آزمون با نتایج حاصل از
تحقیق مجتهد زاده و آقایی ( )4888همخوانی ندارد  ،آنها در
پژوهش خود نتیجه گرفتند بین کیفیت حسابرسی و پایداری
سود رابطه ى مثبت با اهمیتی وجود دارد .ارتباط بلند مدت
حسابرس و صاحبکار باعث ایجاد خطر عدم استقالل برای
موسسات حسابرسی کوچک میشود .همپنین با تداوم انتخاب
حسابرس ،احتمال بیشتری وجود دارد که اشتباهات موجود در
صورتهای مالی میاندورهای هنگام تنظیم و ارایه صورتهای
مالی ساالنه کشف و اصالح شود در حالی که تداوم انتخاب
حسابرس همگرایی قابل توجهی با اصالح و ارایه دوباره صورت-
های مالی ندارد.

فرضیهی چهارم پژوهش به بررسی رابطهی بین
کیفیت حسابرسی (با معیار تخصص موسسهی حسابرسی) و
پایداری سود در شرکتهای درمانده و غیر درماندهی مالی می-
پردازد ، .ارتباط بین تخصص حسابرس و پایداری سود در
شرکتهای درمانده ی مالی شدت کمتری دارد .لذا ،فرضیه
چهارم پژوهش مورد تایید قرار گرفته است .نتایج حاصل از این
آزمون با نتایج حاصل از تحقیق بیسکر 14و همکاران موافق
بود .اغلب سهامداران اعتقاد دارند سودی که دارای ثبات و
پایداری باشد دارای کیفیت بیشتری است و برای تصمیمات
سرمایهگذاری دارای اطالعات مفیدتری است .یکی از راههای
کیفیت سود و پایداری در آن ،ارتقای کیفیت و تخصص
حسابرسی است .زیرا شرکتهایی که سود را دستکاری می-
کنند ،بیشتر مستعد این هستند که گزارش حسابرسی تعدیل
شده (غیر مقبول) داشته باشند .افزایش دقت اطالعات مرتبط با
کیفیت حسابرسی باالتر توانایی مدیریت برای استفاده از اقالم
تعهدی اختیاری را کاهش داده و به تبع آن بر مدیریت سود
تاثیر منفی میگذارد.
فرضیهی پنجم پژوهش به بررسی رابطهی بین کیفیت
حسابرسی (با معیار اندازهی موسسهی حسابرسی) و پایداری
سود در شرکتهای درمانده و غیر درماندهی مالی میپردازد.
ارتباط بین اندازهی حسابرس و پایداری سود در شرکتهای
درمانده ی مالی شدت کمتری دارد .لذا ،فرضیهی چهارم
پژوهش مورد تایید قرار گرفته است .نتایج حاصل از این آزمون
با نتایج حاصل از تحقیق فرانسیس و ویلسون،)1041( 11
همخوانی دارد  .موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به موسسات
کوچکتر از انگیزه قوی تری برای حفظ شهرت از طریق صدور
گزارش صادقانه برخوردار هستند .زیرا ،قصور در کشف
تحریفات با اهمیت منجر به تضعیف بازار خدمات حسابرسی
میشود .موسسات حسابرسی بزرگ صاحبکاران بزرگتری
دارند ،از این رو توقع بازار برای کشف تحریفات موجود در
صورتهای مالی از حسابرسان افزایش مییابد .افزون بر این،
شواهد تجربی حاکی از این است که موسسههای حسابرسی
بزرگتر دارای کیفیت حسابرسی برتری هستند ،زیرا از منابع و
امکانات بهتری برای آموزش حسابرسان در انجام دادن
حسابرسی ،نسبت به موسسههای کوچکتر برخوردار هستند.
فرضیه ششم تحقیق به بررسی رابطه بین کیفیت
حسابرسی (با معیار تداوم انتخاب حسابرس) و پایداری سود در
شرکتهای درمانده و غیر درماندهی مالی میپردازد .رابطهی
بین تداوم انتخاب حسابرس و پایداری سود در بین شرکتهای
درماندهی مالی و غیر درماندهی مالی تفاوت معناداری نداشته
04

سال پنجم  /شماره بیستم /زمستان 5931

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

است .لذا ،فرضیه ی ششم تحقیق مورد تایید قرار نگرفته است.
نتایج حاصل از این آزمون با نتایج حاصل از تحقیق نکل و
ونسترائلن ) 1001( 18همخوانی دارد  .با تدوام انتخاب
حسابرس ،تمایل افراد برای انتشار گزارش تداوم فعالیت برای
صاحبکاران بحرانزده کاهش مییابد .همچنین تداوم انتخاب
حسابرس موجب کاهش کیفیت حسابرسی میشود.
براساس نتایج پژوهش ،الزم است دولت و سازمان
حسابرسی مقررات و استانداردهایی برای کنترل هـر چه بهتر
رفتار مدیریت شرکتها در انتخاب روشهای متعدد حسابداری
و مقررات دولتی که می تواند منجر به دستکاری و ارائهی غیر
واقعی سود شود ،تدوین کنند .بهتر است این رهنمودها به
گونه ای تدوین شوند که تا حد امکان رفتار مدیریت را کنترل
کنند .همچنین ،به بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد میشود
که عالوه بر شاخص سـودآوری شرکت در تصمیمگیریهای
شـورای عالی بورس ،مانند تصمیمگیـری در مورد نحوهی ورود
شرکتها به بازار بورس ،شاخصهای دیگری در نظر بگیرد.
زیرا ،سود در معرض دستکاری و تحریف است .نتایج این
پژوهش نشان داد که اندازه و تخصص موسسه حسابرسی
ارتباط مثبت معناداری با پایداری سود داشته است .لذا ،الزم
است سهامداران در انتخاب حسابرس با کیفیت و دارای حسن
شهرت دقت کنند .برای دستیابی به کیفیت باالی حسابرسی
در ایران ،الزم است به مؤسسات حسابرسی عضو جامعه
حسابداران رسمی بیشتر بها داده شود وزمینه برایررقابت این
مؤسسات با سازمان حسابرسی فراهم شود .همچنین برای
پژوهشهای آینده مطالعهی تاثیر سایر شاخصهای کیفیت
حسابرسی مانند نوع گزارش حسابرس ،میزان استقالل و  ...بر
پایداری سود در شرکتهای بورسی و بررسی تاثیر کیفیت
حسابرسی بر پایداری و کیفیت سود به تفکیک صنایع مختلف
و مقایسهی بین این صنایع توصیه می گردد.
بیان محدودیتهای تحقیق به این دلیل است که نتایج
تحقیق با احتیاط تفسیر شده و منجر به تصمیمات نادرست
نشود .مهمترین محدودیتهای تحقیق حاضر به شرح زیر است:
الف) به علت برخی معیارهای گزینشی (مانند سال مالی
منتهی به پایان اسفند ماه ،عدم تغییر سال مالی و  )...در
انتخاب شرکتها و همچنین ناقص بودن دادههای برخی
شرکتها ،تعداد شرکتهای مورد مطالعه به  481مورد کاهش
یافت .بنابراین ،تعمیم نتایج این تحقیق به سایر شرکتها باید
با احتیاط صورت پذیرد.
ب) شرایط تورمی کشور و عدم تعدیل اقالم صورتهای
مالی ،بر محاسبهی متغیرهای تحقیق بسیار مؤثر میباشد ،اما
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به علت عدم انجام این کار در ایران ،اثر تورم در تحقیق حاضر
نادیده گرفته شده است.
ج) از دیگر محدودیتهای این تحقیق ،ویژگی خاص
تحقیقهای نیمه تجربی مبنی بر عدم کنترل برخی عوامل مؤثر
بر نتایج تحقیق از جمله تأثیر متغیرهایی چون عوامل اقتصادی،
شرایط سیاسی ،وضعیت اقتصاد جهانی و  ...است که خارج از
دسترس محقق بوده و ممکن است بر نتایج تحقیق اثرگذار

باشد.
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