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 چكيده

در  آن با پيش بينی جریانهای نقد عملياتیاجزای اثر اندازه حسابرس بر رابطه بين توانایی سود عملياتی حسابداری و در این پژوهش 

شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی می شود. متغير وابسته این تحقيق جریانهای نقد عملياتی آتی بوده و از 

جامعه آماری این پژوهش شركتهای  .بعنوان متغير مستقل استفاده می شود ،آن  و جزء تعهدی دینق سود عملياتی حسابداری و جزء

های و دادهشركت بعنوان نمونه انتخاب  291پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است كه پس از در نظر گرفتن شرایطی، تعداد 
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( 2891تا سال 2881سال )سال  8. دوره زمانی این پژوهش شده است های مالی شركتهای عضو نمونه استخراجمورد نياز از صورت

برای داده های  متغيره می باشد. در این پژوهش از داده های تابلویی استفاده شده است. برای آزمون فرضيه ها از روش رگرسيون چند

 ندارد. تاثيرآن  اجزایو  سود عملياتی حسابداری بر اندازه حسابرس  تابلویی استفاده شده است. یافته اصلی پژوهش این  است كه

 

 

ی سود و جزء تعهد اندازه حسابرس، پيش بينی جریانات نقدی عملياتی ، سود عملياتی، جزء نقدی سود عملياتی : كلمات كليدی
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Effect of the auditors size on the ability of accounting earnings and its components  

to predict future operating cash flows 
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Abstract 
The research study examines the effect of the auditors size on the ability of accounting earnings 

and its components to predict future operating cash flows and selects the appropriate model in the 

listed firms in the Tehran Stock Exchange. The dependent variable of the study is future operating 

cash flows. Earnings and its components including cash flows, and nondiscretionary accruals are 

used as independent variables. The modified Jones model is used to measure discretionary 

accruals. In this study, the auditor size is used as a moderator variable. Also, firm size, leverage, 

and the industry effect are used as control variables.This study covers 8-years (2881 to 2891). 

Using panel data from financial statements and audit reports of companies in the sample, the 

hypothesis are tested by multivariate regression model. The main finding of this study is that the 

auditor size has no impact on the ability of accounting earnings and its components to predict 

future operating cash flows.                            

                                                                 

Keywords: Auditor Size, Cash Flows Prediction, Operating Earnings, Cash Flow, Accruals 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه .1

خصوصی  سازی  دولت، لزوم استفاده از مکانيزم های نظارتی مناسب برای اداره و   سياستهایعمومی  شدن  مالکيت بنگاهها و  

كنترل هر چه بهتر شركتها و نيز نياز به اطالعات مربوط و قابل  اتکاء ، برای تصميم گيری در حوزه  های مختلف را بيش از پيش 

 آشکار ساخته است.
 اعتماد جلب ازمندين داریپا توسعه و داشته كشورها یاقتصاد شرفتيپ و توسعه در یمهم نقش و ريتاث ه،یسرما عيتجم و ليتشک

 همواره اقتصادی، واحدهای عنوان به شركتها(. 2889 همکاران، و یمقر زاده لياسماع) است یمال كنندگان نيتام و گذاران هیسرما

 از مالکيت جدایی جمله از گوناگون لیبدال. هستند صاحبانشان ثروت نمودن حداكثر و شركت ارزش نمودن حداكثر دنبال به

 و سهامداران بين رابطه ،یشركت حاكميت مهم جنبه. هستند خود عملکرد قبال در ییپاسخگو به ملزم شركتها رانیمد مدیریت،

 اساس بر. است آن گزارش و ساالنه یمال یصورتها ارتباط، قیطر مهمترین. است آنها مباشرت و ییپاسخگو فهيوظ و مدیره هيأت

 اتکاء قابل یبایست یمال یصورتها ، یشركت حاكميت ارتقاء یبرا. است مالی گزارشگری زين پاسخگویی شکل كاراترین تجربی شواهد
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 و یمال یصورتها یحسابرس با مستقل حسابرسان.  دهند ارائه یمال یصورتها در مربوط و اتکاء قابل اطالعات یبایست مدیریت. باشد

 پایين باعث اغلب ضعيف یحسابرس كه دهد می نشان تجربی شواهد. ندیافزا یم آنها اتکاء تيقابل و اعتبار بر آنها باره در نظر اظهار

 .    شود می مالی صورتهای در تقلب و سود دادن نشان حد از بيش و دستکاری مالی، گزارشگری كيفيت آمدن

 استفاده تا كند،می ارائه تجاری واحد توسط نقد وجه مصرف و ایجاد طرق مورد در مفيدی اطالعات نقد وجوه جریان صورت 

 و تر دقيق ها بينی پيش قدر هرچه. كند كمك آتی نقدی جریانهای ینيب شيپ و نقدینگی درارزیابی را، یمال صورت نیا از كنندگان

 و كارا اداره برای سازمانی درون كنندگان استفاده. شوند یم          صحيح و درست تصميمات اتخاذ به منجر رد،يگ صورت بهتر

 اطالعات به شركت مالی تأمين و گذاری سرمایه عملياتی، فعاليتهای زمينه در مناسب تصميماتی اتخاذ و شركت یفعاليتها اثربخش

 مالی تصميمات  اتخاذ یبرا و ها تحليل از بسياری در نيز سازمانی برون كنندگان استفاده. دارند  ازين آتی نقدی های جریان مورد در

 آتی نقدی های جریان به مربوط یها داده ازمندين ای سرمایه های طرح ارزیابی شهای رو و بهادار اوراق ارزیابی های مدل رينظ

 سرمایه تصميمات اخذ امکان آتی نقدی های جریان مناسب و دقيق بينی پيش كه كرد ادعا چنين توان می كلی طور به. هستند

 مانند نقدی تعهدات ایفای توانایی و سهام صاحبان حقوق بازار ارزش. كرد خواهد فراهم را منابع بهينه صيتخص و حيصح بنحو گذاری

 های جریان. دارد یبستگ تجاری واحد یآت نقدی های جریان به دیگر، نقدی های پرداخت بستانکاران، به پرداخت سود، پرداخت

 داده وام یا و نموده گذاری سرمایه نظر مورد تجاری واحد در آنها كه است مبالغی تابع بستانکاران و گذاران سرمایه انتظار مورد نقدی

اندازه حسابرس بررسی می با آن  اجزایدر این تحقيق، رابطه بين سود عملياتی حسابداری و از اینرو، (. 2889 همکاران، و یشعر) اند

 شوند. 

 بطور خالصه تشریح می شود.پيشينه تحقيق و چارچوب نظری ، 1 بخش در ارائه می شوند:مابقی مطالب در این تحقيق بدین شرح 

 ، به تجزیه و4بيان می شود. بخش 8 مدل و روش تحقيق ، جامعه آماری و متغيرهای تحقيق در بخش طرح تحقيق شامل فرضيات،

 د. گردارائه می  1 بخش گيری در نتيجه می پردازد. ها یافته در بحث و اطالعاتتحليل 

 

 پيشينه تحقيق و چارچوب نظری  .2

وجوه نقد از منابع مهم وحياتی هر واحد اقتصادی است و پيش بينی وجه نقد برای دوره های آتی از مهمترین ضرورت های مدیریت 

الی ماطالعات حسابداری برای اتخاذ تصميم های واحدهای اقتصادی است . سرمایه گذاران ،اعتبار دهندگان و سایر استفاده كنندگان 

 (2889و سرمایه گذاری نيازمند اطالعات مربوط به جریان های نقدی  هستند )صابری و مهدوی 

بلکویی  روش های مبتنی بر پيش بينی ،یکی از روش های متداول در انتخاب بهترین الگوی از ميان گزینه های ممکن است .

در این الگو از مفهوم  می داند .   پيش بينی را نشأت گرفته از پدیده های نياز به حل مسائل پيچيده( روش مبتنی بر 1222)

استفاده می شود . از آنجا كه سودمندی در تصميم گيریها به نوعی در رویدادهای آتی داللت دارد «سودمندی در تصميم گيری ها »

از سودمندی بيشتری برای تصميم گيری برخوردار خوهد بود .  تر توضيح دهد،،هر روش یا رویکردی كه بتواند رویدادهای آتی را به

بدین صورت كه با توجه به نتایج تجربی و تاثير رویدادها بر پيامدهای  روش مزبور ،یکی از معيار های متکی بر كارهای تجربی است،

دازه گيری با باالترین قدرت پيش بينی كنندگی در روش ان (2911همکاران ) اتی ،بهترین روش انتخاب می شود . به عقيده بيور و

( 2911رویدادهای آتی را می  توان به عنوان بهترین روش در مورد اهداف خاص در نظر گرفت . ایجيری و جایدیك ) ارائه ی دالیل ،

 قدرت پيش بينی را به عنوان عاملی مهم در فهم و درک علت استفاده از روش های مختلف حسابداری می دانند . 

زمان و  بستانکاران و سایرین به منظور ارزیابی مقدار، ه گذاران ،تهيه اطالعات برای كمك به سرمای»هدف اوليه گزارشگری مالی 

اتخاذ تصميمات اقتصادی توسط استفاده »( . از سوی دیگر FASB،2998« )قطعيت جریان های نقدی آتی واحد تجاری است 

)استاندارد های « آن است  زمان و قطعيت ایجاد كنندگان صورت های مالی مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد،

مفاهيم نظری گزارش گری مالی (. همچنين پيش بينی جریان های نقدی ،یك موضوع مهم در زمينه های مختلف  2881حسابداری 

ن آدر هر زمينه تئوری تصميم كه  در  ( معتقدند كه داده های جریان های نقدی ،2981تئوری تصميم می باشد بوئن و همکاران )

 سابداری تعهدی استفاده می شود ،مفيد هستند . به عنوان مثال جریان های نقدی در پيش بينی درماندگی های مالی ،داده های ح

ارزیابی ریسك ،برآورد ميزان اعتبار ، ارزش گذاری شركت های سهامی و تامين اطالعات مربوط برای بازارهای اوراق بهادار كاربرد 

چگونگی پيش بينی جریانهای نقدی با استفاده از اطالعات سيستم حسابداری است .  ی شود ،اما انچه در این ميان مطرح م دارند،

 (2891 ،)آقایی و همکاران
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 یاستانداردها یترعا يزاندر رابطه با م یحسابرس يفيتك یاحرفه يات. در ادبی شده استگوناگون یهایفتعر یحسابرس يفيتك از

ابعاد اغلب به  ینقائلند و ا یحسابرس يفيتك یچندگانه برا یابعاد یپژوهشگران حسابدار در مقابل شود.یم یفمربوطه تعر یحسابرس

 . شود یمتفاوت دارند منجر م یكه ظاهر یفیتعار

( كيفيت حسابرسی را استنباط بازار از احتمال توانایی حسابرس در كشف و گزارش یك تخلف در سيستم 2982آنجلو )دی

های و بهبود درجه خلوص داده ها( كيفيت حسابرسی را كاهش ناخالصی2982، 2واالس) ه است.حسابداری صاحبکار نعریف كرد

های مالی حاوی ( كيفيت حسابرسی را احتمال عدم انتشار گزارش مقبول، برای صورت2999داند. لی و همکاران )حسابداری می

 كند.اشتباهات اساسی تعریف می

اشتباهات و  برانگيز را كشف و سوال حسابداری هایروش كيفيت،  كم حسابرسان به نسبت باال كيفيت با زیاد، حسابرسان احتمال به

 .(1228 ،1كریشنان)كنند را گزارش می جانبدارانه یفاتتحر

 (.:2888و همکاران،  یطبر ی)علو يردگ یم را در بر یرعناصر ز یحسابرس يفيتها از ك یفتعر ینتریعموم

 كه حسابرس بتواند آنها را كشف و گزارش كند. یمال یهادر صورت احتمال وجود اشتباهات عمده -2

 گزارش مشروط صادر نکند. يتاشتباهات با اهم یحاو یمال یهاصورت یحسابرس برا ینکهاحتمال ا -1

 ی.حسابدار یهاداده يفيتجانبدارانه و بهبود ك یفاتتوان حسابرس دركاهش اشتباهات و تحر یبرا یاسنجه -8

و استقالل  یستگیاز ابعاد شا یمذكور درجات متفاوت یفتعارت. حسابرس درباره آنها گزارش صادر كرده اسكه  یدقت اطالعات -4

  يردگیمكنندگان از استقالل آنها را در برهدرک استفاد یچگونگ ين( و همچنی)استقالل واقع یحسابرسان در انجام حسابرس

آنجلو معتقد است كه مؤسسات یاثر دارد. د یحسابرس يفيتاست كه بر ك یهایژگیاز و یکیحسابرسان، اندازه حسابرس  یدگاهاز د

در بازار كار بدست  یمند هستند كه شهرت بهترعالقه یراكنند، زیباالتر ارائه م يفيتبا ك یحسابرس دماتبزرگتر، خ یحسابرس

  .(2888 یی،. )مجتهدزاده و آقاباشندیاست نگران از دست دادن آنها نم یادز یانشانآوردند و از آنجا كه تعداد مشتر

 مطالعات خارجی

، توانایی 2981-2989شركت پذیرفته شده در بورس نيویورک، برای دوره زمانی سال های  12(، با استفاده از داده های 2994فينگر )

منظور بررسی توانایی سود در پيش بينی سودها و جریان های نقدی آتی را بررسی كردند. برای هر كدام از شركت های نمونه، به 

 دوره ای تخمين زده و نتایج را ذیل گزارش نمود: 8و  4،  1پيش بينی ، یك معادله رگرسيون جداگانه برای سه وقفه زمانی 

 درصد شركت های نمونه ، سودهای گذشته را می توان به عنوان یك پيش بينی كننده خوب برای سودهای آتی دانست. 88. برای 2

سودهای گذشته را می توان به عنوان یك پيش بينی كننده خوب برای جریان های نقد آتی  درصد شركت های نمونه ، 98. برای 1

 دانست.

درصد شركت های نمونه ، سودها و جریان های نقد تاریخی را می توان به عنوان یك پيش كننده خوب برای جریان های  92. برای 8

 نقد آتی دانست.

اه ، جریان های نقدی نسبت به سود در پيش بينی جریان های نقد آتی برتری دارند. اما در وقفه های زمانی . در وقفه زمانی كوت4

 بلند مدت ، تفاوت معنا داری بين توان سودها و جریان های نقدی تاریخی در پيش بينی جریان های نقدی آتی مشاهده نشد.

 در پيش بينی سودها و جریان های نقدی آتی مفيد می باشند. یافته اصلی و نهایی تحقيق این  است كه سودهای تاریخی

 

 ( نقش تفکيك سود به اجزاء نقدی و تعهدی در پيش بينی جریان های نقد آتی را مورد بررسی قرار دادند.1222بارث و همکاران )

( سود را به یك جزء نقدی 1222( می باشد. بارث و همکاران )2998مدل این تحقيق مبتنی بر متدولوژی تحقيق دیچاو و همکاران )

و پنج جز اصلی تعهدی تفکيك كردند تا نقش این اجزاء را در پيش بينی جریان های نقد آتی بررسی نمایند.محققان پس از آزمون 

 فرضيات دریافتند كه:

 . تفکيك سود به اجزاء نقدی و تعهدی، به صورت معناداری توان پيش بينی را افزایش می دهد.2 

 تعهدی بلند مدت )بخصوص استهالک (، دارای توان قابل مالحظه برای پيش بينی جریان های نقد آتی می باشد. . اقالم1

. تفکيك سود به دو جز نقدی و تعهدی، توان پيش بينی را به صورت معناداری افزایش می دهد، اما تفکيك اقالم تعهدی به اجزاء 8

 حالت قبل افزایش می دهد. مهم آن توان پيش بينی را به ميزانی بيشتر از

 

                                                           
1 .Vallas  
2. Krishnan 
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 و كوچکتر شركتهای به نسبت بزرگ شركتهای در نقدی هایانیجر بينی پيش كه دهد می نشان( 1228) ویلينگر و لورک های یافته

 تر دقيق داری معنی بطور دارند، تری طوالنی عملياتی چرخه كه شركتهایی به نسبت دارند تری كوتاه عملياتی چرخه كه شركتهایی

 .است

( به بررسی ارتباط بين اقالم تعهدی و پيش بينی جریان وجه نقد عملياتی پرداختند. نتایج بدست آمده 1221فرانسيس و ایسون )

حاكی از این بود كه پيش بينی جریان وجه نقد همراه با اقالم تعهدی )مدل تعهدی معکوس كه در آن جریان وجه نقد جاری همراه 

دریافتنی، حسابهای پرداختنی و موجودی كاال می باشد(، دقيق تر از پيش بينی ساده مبتنی بر مدل گام با تغيير در حسابهای 

 تصادفی جریان وجه نقد است.

 

 مطالعات داخلی 

بررسی تحليلی رابطه بين جریان های نقدی عملياتی و اقالم تعهدی ، ارائه مدل »( در تحقيقی تحت عنوان 2888ثقفی و هاشمی )

كوشش كردند تا مدلی برای پيش بينی جریانهای نقدی عملياتی بيابند. در این تحقيق از « بينی جریان های نقد عملياتی برای پيش

استفاده شد. متدولوژی تحقيق شبيه تحقيق بارث و همکاران  2894تا  2881شركت در طول سال های  92داده های ساليانه 

جزء نقدی و اجزای تعهدی  (8جزء نقدی و مجموع اقالم تعهدی و  (1ابداری، ( سود حس2( بود . متغيرهای مستقل تحقيق1222)

سود حسابداری و متغير وابسته،جریان نقدی عملياتی آتی بوده است. در این تحقيق از جریان های نقدی عملياتی گزارش شده 

ری در پيش بينی جریان های نقدی آتی ( نظریه توانایی سود حسابدا2استفاده شد و پس از آزمون فرضيات نتایج زیر حاصل شد: 

( نظریه ی برتری توانایی سود تقسيم شده به دو جزء نقدی و تعهدی در پيش بينی جریان های نقدی 1مورد تایيد قرار گرفت، 

ت به ( این نظریه كه ارائه اطالعات درباره ی سود و اجزای آن نسب8عملياتی نسبت به جریان های نقدی مورد تایيد قرار گرفت و 

 مورد تایيد قرار گرفت. جریان های نقدی برای پيش بينی جریان های نقدی آتی قابليت پيش بينی بيشتری دارند،

ی م نشان قيتحق جینتا.  دادند قرار مطالعه مورد رای نقدی انهایجر وی تعهد اقالم ،یسودآور انيم رابطه( 2892) همکاران و بولو

 .استی تعهد جزء به نسبتی شتريبی داریپای دارای اتيعمل سودی نقد جزء كه دهد

و بررسی برخی از مشخصه های شركت  كه بر  به منظور ارائه مدل برای پيشبينی جریان وجوه نقد عملياتی (2891) ثقفی و صراف

یافته های تحقيق نشان می  مورد بررسی قرار دادند. مقایسه دو مدل گام تصادفی و تعهدی معکوس را مدلهای پيشبينی تاثير دارند،

مدل گام تصادفی در مقایسه با مدل دیگر بهتر می تواند جریان وجوه نقد عملياتی را پيشبينی كند. این در حالی است كه در دهد كه 

   آتی مناسبتر است.جریان وجوه نقد شركتهایی كه دولت در آنها نفوذ داشت، مدل تعهدی برای برآورد 

 طرح تحقيق .3

 تحقيقروش  -1-3  

از لحاظ ماهيت در  ،، از تحقيقات كاربردی استنظرهدف ازروش تحقيق از نوع علی و پس رویدادی است . این تحقيق از 

)ترازنامه، صورت های مالی حسابرسی شده های مورد نياز از صورت. دادههمبستگی قرار دارد -حوزه تحقيقات توصيفی

های عضو نمونه موجود در شركت یادداشتهای توضيحی ( و سایر گزارشات  مالیسود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و 

بررسی  و برای آزمون فرضياتخراج شده است. استو سایت های معتبر  بورسسازمان سایت  ،بانك اطالعاتی ره آورد نوین

از آزمون های همبستگی  روابط ميان متغيرها روابط ميان متغيرها، از آمار استنباطی استفاده می شود. برای بررسی

 STATAاز نرم افزار آماری  .شده است استفاده متغيره چند رگرسيون از روش ها فرضيه آزمون پيرسون و اسپرمن و برای

 .شودبرای انجام تحليل های آماری استفاده می

 

 جامعه ی آماری  -3- 2

شامل كليه شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه آماری این  این تحقيقجامعه ی آماری 

 انتخاب می شوند:  مندرج در صفحه بعدتحقيق شامل شركتهایی است كه بر اساس روش حذف سيستماتيك بشرح 
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 : نحوه انتخاب نمونه آماری تحقيق 1جدول  

تعداد  شرح

 شركت

سال/ 

 شركت

 8812 412 2891در پایان سال  فعال در بورسی شركتهاتعداد كل 

  های سرمایه گذاری، بيمه، بانك ها و و موسسات تامين مالیشركت

(229) 

 

(911) 

 (442) (11) باشدمی منتهی به پایان اسفندماه نشركتهایی كه سال مالی آنها 

 (481) (14) شركتهایی كه داده های آنها در دسترس  نمی باشد.   

 (221) (24) شركت و كمتر  1حذف صنایع  شامل  

 2414 298 این پژوهش آماری تعداد نمونه

 (298)  حذف داده بدليل همسان نمودن واریانس متغيرهای كمی

 2141  واریانس متغيرهای كمی پس از همسان نمودن تعداد مشاهدات

 (298)  متغير وابسته  CFOبرای  t+2 حذف داده بدليل محاسبه

 2218  حذف داده  های پرتقبل از  تعداد مشاهدات

 (81)  حد باال  و پایين متغير وابسته  %2حذف داده  های پرت 

 2281  شركت/   سال –نهایی  مشاهداتتعداد 

 

 تحقيقفرضيه های  -3-3

توانایی سود عملياتی  رابطه بين اندازه حسابرس براثر تعاملی با توجه به هدف این تحقيق، فراهم نمودن شواهد تجربی در باره 

 می گيرد:        ، فرضياتی بشرح ذیل تدوین و مورد آزمون قرار پيش بينی جریانهای نقد عملياتی باآن  اجزایحسابداری و 

 

 .داردير تاث ينی جریانهای نقد عملياتیب يشپ یبرا ياتیسود عمل ییبر توانا حسابرس اندازه .2

 . ير داردتاث ينی جریانهای نقد عملياتیب يشپ یبرا عملياتی سود تعهدی و جزء نقدی جزءیی بر توانا حسابرس اندازه .1

 

 می باشد: ذیلبشرح  تحقيق و متغيرهای آن مفهومی مدل -4-3

 شوند:متغيرهای پژوهش حاضر به سه دسته تقسيم میتوضيحاً 

 ( متغيرهای كنترلی8( متغيرهای مستقل  1متغير وابسته  (2

 رگرسيون چند متغيره این تحقيق بشرح زیر است:مدلهای كلی  -5-3

 

I ,tAuditsizeEBIT 8+   β i,tAuditsize 1+ β I ,t CFO  2+  β 2β =   2I ,t+CFO 

IAuditsizeEBIT 1β I ,t+AuditsizeEBIT 4β   i,tEBIT 8+ β i,tAuditsize 1+ β I ,t CFO  2+  β 2β =   2I ,t+CFO 
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      مدل مفهومی و متغيرهای پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نماد، نام و نحوه اندازه گيری متغيرهای تحقيق ارائه شده است 1در جدول شماره   -6-3

 : نماد ، نام و شرح متغيرهای تحقيق  2 جدول           

 شرح   نام متغير نماد

,i tEBIT
 

 
EARNINGS BEFORE 

INTEREST AND TAX 

 سود قبل از بهره و ماليات سود عملياتی

 

 
CASH FROM 

OPERATION 

جزء نقدی سود 

  i  شركت t وجوه حاصل از فعاليتهای عملياتی سال عملياتی

,i tAuditorsize
 

 
AUDITOR SIZE 

 
 حسابرس اندازه 

و سایر  2سازمان حسابرسی و موسسه مفيد راهبر 

  2موسسات 

, 1i tCFO 
 

 
CASH FROM 

OPERATION 

 جریانهای نقدی

 عملياتی

ام  t+2وجوه نقد حاصل از فعاليتهای عملياتی سال 

 iشركت 

 
SIZE 

 

 
SIZE لگاریتم طبيعی كل دارایيها اندازه شركت 

 
LEV 

 
LEVERAGE 

 كل بدهی به كل دارایی یمال اهرم

 

 

,i tCFO

,جریانهای  نقدی عملياتی  متغير وابسته 1i tCFO  

متغير های 

 مستقل

i,سود عملياتی  tEBIT 

i,  جزء  نقد ی سود عملياتی tCFO

i, جزء  تعهدی سود عملياتی tTACC 

i,  اندازه  حسابرس tAuditorsize 

متغيرهای 

 كنترلی

 (LEV)اهرم مالی  (Size)اندازه شركت 

 

 (IND) نوع صنعت
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 تحقيقتحليل اطالعات و بحث در یافته های  .4

 

 در داده های تابلویی 3آزمون ریشه واحد -1-4

پایایی متغير ها به معنی ثابت بودن  .شود می استفاده واحد در داده های تابلویی ریشه آزمون از مدل های متغير 4پایایی تعيين برای

آزمونهای مختلفی برای ریشه واحد یا  متغير ها در طول زمان و كوواریانس متغير ها بين سالهای مختلف است. ميانگين و واریانس

 های دوره تعداد كه حالی در ها زیاد، پانل پایایی در داده های تابلویی انجام می شوند. با توجه به متوازن بودن پانل ها و اینکه تعداد

ارائه شده  8جدول ( استفاده شده است. نتایج آزمون در 2999) 1لعه از آزمون هریس و تزوليساست، لذا در این مطا ثابت زمانی

است. با توجه به نتایج بدست آمده متغير های این  تحقيق پایا هستند و می توان بدون ترس از رگرسيون كاذب، تخمين ها را انجام 

 .داد

 (1111) تزوليس و هریس -واحد ریشه آزمون نتایج  خالصه:  3  جدول

 P-VALUE آماره آزمون نماد نام متغير

 BIT 82./ 2% سود عملياتی حسابداری

 CFO(t+2) 229./ 2% وجوه نقد حاصل از فعاليتهای عملياتی

 CFO 229./ 2% جزء نقدی سود عملياتی

 LEV 21./ 2% اهرم مالی

 SIZE 48./ 2% اندازه شركت

     

 6آزمون نرمال بودن -2-4   

های مورد اغلب آزمونهای آماری این است كه داده های مورد آزمون دارای توزیع نرمال هستند. برای تعيين اینکه توزیع دادهفرض 

استفاده در این تحقيق، دارای توزیع نرمال هستند یا خير، از آزمون نرمال بودن استفاده می شود. از روش های مختلفی برای تست 

مانند روش های گرافيکی و آماری، استفاده می شود. درتحقيقات تجربی حسابداری ایران از آزمون  نرمال بودن توزیع  داده ها،

كولموگروف اسميرنوف استفاده می شود. آزمون مذكور صرفاٌ در خصوص متغير هایی كه مقادیر مثبت دارند، كاربرد دارد. با توجه به 

ثبت و منفی(، از این آزمون برای بررسی فرض نرمال بودن داده های ماهيت متغيرهای مورد استفاده در این پژوهش )مقادیر م

استفاده شده  رتپ یهاداده ییشناسا یاز روشها ی،خارج يقاتهمانند اغلب تحق يق،تحق یندر اپژوهش استفاده نمی شود. همچنين 

 ینشود. در ا یوابسته و مستقل استفاده م یهايراز متغ یكهر یينباال و پا یرحذف از مقاد يرنظ یحسابدار یتجرب يقاتتحق در

استفاده شده  يرهامتغ یعنرمال نمودن توز یوابسته و مستقل، برا یهايراز متغ یكهر یينباال و پا یراز مقاد %2از روش، حذف  مطالعه

 است.

 

 یفيتوص آمار -3-4

                                                           
3 .Unit root test 
4. stationary 
5.Harris-Tzavalis test 
6. Normality test  
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 ، اريمع انحراف ، نيانگيم ، مشاهدات تعداد مذكور جدول در. است آمده 4 شماره  جدول در قيتحق مستقل یها ريمتغ یفيتوص آمار

شركت های حسابرسی شده توسط سازمان  یفراوان ، 1 شماره جدول. است شده داده نشان رهايمتغ از كی هر حداكثر و حداقل

 .حسابرسی و مؤسسه مفيد راهبر و سایر مؤسسات را نشان می دهد

 : نتایج آمار توصيفی 4جدول  

 

 حداكثر حداقل انهيم اريمع انحراف نيانگيم مشاهدات نماد ريمتغ

 سود عملياتی حسابداری
ebit 2141 29./  12./  ./28 -./82 1/84 

وجوه نقد حاصل از فعاليتهای 

 عملياتی

CFO(t+2) 2218 ./21 ./42 ./22 -./41 22/99 

 جزء نقدی سود عملياتی
CFO 2141 ./21 ./89 ./22 -./41 1/84 

 اهرم مالی
LEV 2141 ./19 ./89 ./11 ./22 8/21 

 اندازه شركت
SIZE 2141 28/12 2/48 28/41 22/28 28/88 

 

            

 

 اندازه حسابرس فراوانی مشاهدات بر حسب : 5جدول      

 

 درصد  تعداد اندازه حسابرس

سازمان حسابرسی و یا موسسه مفيد 

 راهبر
822 11 

 91 981 سایر موسسات

 222 2141 جمع

 

 نتایج آزمون همبستگی -4-4

برای بررسی روابط ميان متغيرها، تعيين نوع رابطه )مستقيم یا معکوس( و ميزان رابطه، از ضریب همبستگی استفاده می شود. 

است . در صورت فقدان رابطه بين دو متغير یعنی دو متغير مستقل  از  هم  هستند،  -2و  2ضریب همبستگی همواره بين 

همبستگی باال بين دو متغير و عالمت های  ،خواهد بود  و هر چه قدر مطلق عدد بدست آمده  بزرگتر باشدميزان آن صفر 

دهند. همبستگی باال بين متغيرهای مستقل باعث ایجاد مشکل هم خطی می  شود. مثبت و منفی نيز جهت رابطه را نشان می

باشد، مساله هم خطی یك   2882متغيرهای مستقل بيشتر از ( پيشنهاد می كند كه اگر همبستگی بين 1224گجراتی )

وجوه وابسته  يرمتغدهد كه نشان می پيرسون همبستگی آزمون مشکل جدی است و  باید بررسی بيشتری صورت گيرد. نتایج

رابطه مثبت و و اندازه شركت  ياتیسود عمل یجزء نقد ی،حسابدار ياتیسود عمل يرهایبا متغ نقد حاصل از فعاليتهای عملياتی

ير سود عملياتی با متغ ياتیسود عمل یجزء نقد متغير باشد.یدار نم یمعن یبا اهرم مالاین متغير  یهمبستگو داشته  ی دارمعن

  باشد.  یمنار ی دمعن یهمبستگ یاهرم مال يربا متغاین  یهمبستگ و دار داشتهیو اندازه شركت رابطه مثبت و معنحسابداری 

 Fنتایج آزمون  -1-4
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دهد كه مقاطع )چاو( استفاده می كنيم . نتایج آزمون نشان می Fاز آزمون  مدل تخمين برای مناسب الگوی برای انتخاب

 شود. می استفادهو یا اثرات تصادفی  9از روش اثرات ثابت از همگن هستند، لذا برای آزمون فرضياتنا

 

 نتایج آزمون فرضيه های تحقيق -2-4 

با توجه به ماهيت دو وجهی متغير وابسته این تحقيق ، برای آزمون در این بخش نتایج آزمون فرضيات مورد بحث قرار می گيرد. 

 شود.های تحقيق از روش رگرسيون لجستيك استفاده میفرضيه

 .دارد ريتاث یاتيعمل نقد یانهایجر ینيب شيپ یبرا یاتيعمل سود ییتوانا بر حسابرس اندازه فرضيه اول :

 آورده شده است : 1 جدول مدل بصورت ينتخم نتایح

    اولآزمون فرضيه  نتایج - 6 جدول

I ,tAuditsizeEBIT 3+   β i,tAuditsize 2+ β I ,t CFO  1+  β 0=  β 1I ,t+CFO 

 نتيجه value-P ضریب نماد متغير

 معنی دار و مستقيم C 299/2 22/2 عرض از مبداء

 معنی دار و مستقيم EBIT 89/2 22/2 حسابداریسود عملياتی 

 بی معنی Auditsize 221/- 82/2 حسابرس يفيتك

سود كيفيت حسابرسی در 

 عملياتی 
EBIT.Audit 211/2 82/2 بی معنی 

𝑹𝟐 11/2 

تاثير داشتته و متغيرهتای    عملياتی نقدی های جریان بينی تنها سود عملياتی حسابداری  بر پيشدهد كه نتایج تخمين مدل نشان می

عمليتاتی نتدارد،    نقدی های جریان بينی حسابداری تاثير معنی داری بر پيشسود عملياتی و  كيفيت حسابرسی در  حسابرس يفيتك

 لذا فرضيه تحقيق را نمی توان قبول كرد.

 .دارد ريتاث یاتيعمل نقد یانهایجر ینيب شيپ یبرا یاتيعمل سود تعهدی جزءو  ینقد جزء ییتوانا بر حسابرس اندازه دوم : يهفرض

 باشد: یم 1جدول  بصورت يهابررس  نتایج

 م  فرضيه دو آزمون نتایج  6جدول 

 5β I ,t+AuditsizeEBIT 4β   i,tEBIT 3+ β i,tAuditsize 2+ β I ,t CFO  1+  β 0=  β 1I ,t+CFO

IAuditsizeEBIT 

 نتيجه value-P ضریب نماد متغير

 معنی دار و مثبت C 22/2 22/2 عرض از مبداء

                                                           
7.Fixed  effect model 
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 معنی دار و مثبت CFO 28/2 221/2 جزء نقدی سود عملياتی

 معنی دار و مثبت TACC 28/2 222/2 جزء تعهدی سود عملياتی

 بی معنی Auditsize 228/2- 92/2 حسابرس يفيتك

كيفيت حسابرسی در جزء 

 نقدی سود عملياتی
AuditCFO 22/2 81/2 بی معنی 

كيفيت حسابرسی در جزء 

 تعهدی سود عملياتی
AuditTACC 21/2 49/2 بی معنی 

  F (statistic-F) 184 2822آزمون 

𝑹𝟐 19/2 

 بينی نتایج نشان می دهد كه دو متغير جزء نقدی سود عملياتی و جزء تعهدی سود عملياتی اثری مثبت و معنی دار بر پيش

، كيفيت حسابرسی در جزء نقدی سود عملياتی و كيفيت  حسابرس يفيتكعملياتی دارد. ولی اثرات متغيرهای  نقدی جریانهای

 حسابرسی در جزء تعهدی سود عملياتی از نظر آماری معنی دار نمی باشد. لذا نمی توان فرضيه تحقيق را قبول كرد. 

 كنترلیدر شرایط افزودن متغيرهای  يقتحق یها يهفرض نتایج آزمون -3-4

اهترم متالی    انتدازه شتركت و   كنترلتی شتامل    متغيرهتای  از عوامل تاثيرگتذار،  سایر نظر از شركتها نمودن یکسان برای تحقيق، در این

 بيشتر، شتركتهای  كنترلی های مکانيزم دليل داشتن است. به شركت گستردگی فعاليت و حجم شركت معرف می شود. اندازه استفاده

 ينو هچنت  يتق تحق یها يهفرض یمنظور بررس به. استفاده می كنند كيفيت خدمات باالترخدمات موسسات حسابرسی دارای  از بزرگتر

اثترات   یو بررست  يندر متدل اقتدام بته تخمت     یكنترل يرهایقسمت با آوردن تغ یندر ا يقتحق یجدر نتا یكنترل يرهایاثرات خود متغ

. طبتق   باشتد  یمت مندرج در صفحه بعتد    8جدول بشرح  یجشده است.كه نتا ینترلك يرهایمدل در حالت در نظر گرفتن متغ ينتخم

هتر ضتریب نيتز در زیتر هتر متغيتر آورده شتده استت           P-valueاین جدول ضرایب در هر مدل بصورت ستونی آورده شده و مقتدار  

 می باشد. %92باشد، متغير معنی دار در سطح  %22كمتر از  P-valueهمچنين در صورتيکه ميزان 

انتدازه حستابرس   به غير از متغير   %91نشان می دهد كه در سطح اطمينان  ،نتایج تخمين مدلها، در شرایط افزودن متغيرهای كنترلی

ی رابطته معنتادار  حسابرس  اندازهفرضيات متغير ها با كليه كليه مدل های رگرسيون معنادار هستند. همچنين در  (كيفيت حسابرسی)

در  لتذا  د.نت دارندار در متدل  یو معنت  يممستتق  يرثأتت  و اهتر م متالی   اندازه شركت  یكنترلهای  يرمتغ در این حالت نيز  مضافاً ندارند.

 هتا  يهفرضت  يتل و تحل یته تجر یمبنتا  نداشته و يقتحق یها يهبر فرض يریتاث یكنترل يرهایتوان گفت كه اضافه شدن متغ یمجموع م

 ( خواهد بود. یكنترل يرهایر گرفتن متغنظ)بدون در  همانند گذشته

 

  متغيرهای كنترلیدر شرایط افزودن نتایج فرضيه های تحقيق  : 8جدول 

مدل  مدل اول نوع آماره نماد متغير

 دوم

 نتيجه

 معنی دار و مثبت 19/2 11/2 ضریب C عرض از مبداء

P-value 29/2 28/2 

 اولمعنی دار و مثبت در مدل  -- 21/2 ضریب EBIT سود عملياتی حسابداری
P-value 22/2 -- 

  دوممعنی دار و مثبت در مدل  21/2 -- ضریب CFO جزء نقدی سود
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P-value -- 221/2 

 معنی دار و مثبت در مدل دوم 21/2 -- ضریب TACC جزء تعهدی سود عملياتی

P-value -- 22/2 

 مدل دوبی معنی در هر  -/229 229/2 ضریب Auditsize حسابرس يفيتك

P-value 19/2 94/2 

سود كيفيت حسابرسی در 

 عملياتی حسابداری

AuditEBIT اولبی معنی در مدل  -- 28/2 ضریب 

P-value 21/2 -- 

كيفيت حسابرسی در جزء 

 نقدی سود عملياتی

AuditCFO دومبی معنی در مدل  22/2 -- ضریب 

P-value -- 92/2 

جزء كيفيت حسابرسی در  

 تعهدی سود عملياتی

AuditsizeT

ACC 
 بی معنی در مدل چهارم 21/2 -- ضریب

P-value -- 11/2 

 مدل دوبی معنی در هر  28/2 28/2 ضریب LEV اهرم مالی

P-value 21/2 21/2 

 مدل دوبی معنی در هر  22/2 -22/2 ضریب SIZE اندازه شركت

P-value 19/2 11/2 

 معنی داری كل مدل 21/1 81/1 مقدار آماره Fآزمون 

P-value 22/2 22/2 

𝑹𝟐 11/2 12/2  

 

 اقالم تعهدی( با جریان و )شامل جزء نقدی سود عملياتی نتایج تخمين مدل نشان می دهد كه اگرچه بين سود عملياتی و اجزای آن

كيفيت حسابرسی بر رابطه بين سود عملياتی و اجزای  و معنادار وجود دارد، ولی اندازه حسابرسو عملياتی رابطه مثبت  نقدی های

 رابطه وجود ندارد.عملياتی  نقدی های جریاناهرم مالی با  عملياتی تاثير ندارد. همچنين بين اندازه شركت و نقدی های آن با جریان

 

 نتيجه گيری  .5

انجام شده بستگی دارد،  حسابرسی سود عملياتی، تا حد زیادی به كيفيت جمله از مالی، صورتهای قابليت اتکاء كه آنجایی از

آن با پيش بينی جریانهای نقد  این تحقيق اندازه حسابرس بر رابطه بين توانایی سود عملياتی حسابداری و اجزای ،بنابراین

 عملياتی را بررسی می كند.

جریانهای نقد بر رابطه بين سود عملياتی و اجزای آن با  یحسابرس تيفيك و شان می دهد اندازه حسابرسنتایج آزمون فرضيات ن

 و حسابداری عملياتی سود و حسابرس وجود رابطه بين اندازه"لذا نمی توان فرضيه اصلی تحقيق را مبنی بر  تاثير ندارد.عملياتی 

اهرم مالی با جریانهای  همچنين بين اندازه شركت و را قبول كرد. " عملياتی  نقدی های جریان با جزء نقدی و جزء تعهدی آن

با یافته های تحقيق  بوده ليکن( 1222مخالف یافته های گریفين و همکارانش ) نقد عملياتی رابطه وجود ندارد. نتایج تحقيق

 مشابه است. (1224) همکاران و انجام شده توسط حبيب

 

 پيشنهادات پژوهش

 با  توجه  به مباحث مطرح شده و نتایج آزمون  پيشنهاد های زیر  مطرح می شود:   

تتاثير متغيرهتایی ماننتد  تتورم ، نتر  ارز و .... نيتز در متدل اثترات كيفيتت حسابرستی بتر پتيش بينتی               ،پيشنهاد متی گتردد   -الف

 مورد بررسی قرار گيرد. عملياتی نقدی جریانهای بينی پيش

 الزحمتته مثتتل دوره تصتدی حستتابرس و حتتق  حسابرستی  كيفيتت  معيارهتتای ستتایر از استتتفاده بتتا تحقيتتق ایتن  تکترار  -ب

 حسابرسی.  

 انجام این مطالعه بصورت مقایسه تطبيقی بين صنایع مختلف. -ج
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