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چكیده
موضوع پژوهش بررسی رابطه کیفیت حسابرسی با سود حسابداری و اجزای آن از نگاه بازار سرمایه در شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .این تحقیق شامل سه فرضیه است که برای تحلیل الگوهای
رگرسیونی با استفاده از دادههای جمع آوری شده از نمونه آماری تحقیق که شامل  498شرکت در طی سالهای
 1841الی  1898میباشد ،مورد آزمون قرار گرفته است .روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر روش تحلیل رگرسیون
خطی چند متغیره میباشد که با بهرهگیری از نرم افزار  SPSSانجام شده است .در فرضیه اول به بررسی ارتباط بین
کیفیت حسابرسی با سود خالص و در فرضیه دوم به کیفیت حسابرسی با سود عملیاتی و در نهایت در فرضیه سوم
کیفیت حسابرسی با اقالم تعهدی سود گزارش شده پرداخته شده است .نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشاندهنده
عدم وجود رابطه معنیدار کیفیت حسابرسی با متغیرهای یاد شده می باشد.

کلمات کلیدی  :کیفیت حسابرسی ،سود حسابداری  ،اقالم تعهد

* نویسنده مسئول مقاله
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مقدمه
یكی از اهداف گزارشگری مالی ،ارائهی اطالعاتی است که برای سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و
بالقوه در تصمیمگیریهای مربوط به سرمایهگذاری و اعتباردهی و سایر تصمیمها ،سودمند باشد .اختیار عمل مدیران در
استفاده از اصول تحقق و تطابق ،برآورد و پیش بینی و همچنین اعمال رویههایی نظیر روش ارزیابی موجودی کاال،
استهالک سرقفلی ،جاری یا سرمایهای تلقی کردن هزینههای تحقیق و توسعه و محاسبات ذخیره مطالبات مشكوک
الوصول از جمله مواردی هستند که مدیران می توانند از طریق اعمال آنها رفتارهای فرصتطلبانه داشته باشند و سود را
تغییر دهند .از یك طرف به دلیل آگاهی بیشتر مدیران از وضعیت شرکت انتظار می رود اطالعات به شكلی تهیه و ارائه
شود که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعكس کند .از طرف دیگر بنا به دالیلی نظیر ابقاء در شرکت ،دریافت پاداش و
 ،...مدیریت واحد انتفاعی خواسته یا ناخواسته ممكن است با دستكاری سود ،وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد .تحت
چنین شرایطی سود واقعی با سود گزارش شده در صورتهای مالی مغایرت دارد و رویدادی تحت عنوان مدیریت سود رخ
داده است (نمازی و همكاران .)1891 ،نظر حسابرس برای گواهی و اعتبار بخشی به صورتهای مالی که توسط مدیریت
صاحبكار تهیه شده ،ارائه میگردد و اگر حسابرس ،مستقل از مدیریت صاحبكار نباشد ،نظرش چیزی به اعتبار
صورتهای مالی نمی افزاید .استنباط برآن است که حسابرسی مستقل مبنای معقولی برای یك ارزیابی صادقانه از کیفیت
اطالعات مندرج در صورتهای مالی فراهم میآورد .حسابرس از سوی ذینفعان و سهامداران بر فعالیتهای حسابداران
مدیریت صاحبكار نظارت میکند و میزان احتمال کشف موارد غیرعادی حسابداری ایجاد شده توسط مدیریت به
شایستگی و استقالل حسابرس بستگی دارد (شورورزی و همكاران.)1891 ،
روش شناسی تحقیق:
بیان مسله:

سودحسابداری به طورگسترده درارزشیابی سهام و عملكرد مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد.بنابراین پیش بینی
سود حسابداری حائزاهمیت است و سرمایه گذاران بر اساس این اطالعات برای خرید و فروش و یا نگهداری سهام تصمیم
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می گیرند .آن ها با اتكاء به اطالعات پیش بینی سود هر سهم در قیمت گذاری سهام از آن استفاده می کنند .پیش بینی
سود شرکت زمانی حائز اهمیت است که سرمایه گذاران بر این باور باشند که برآوردهای سود صحیح بوده و از دقت الزم
برخوردار است  .بنابراین تعدیل پیش بینی سود برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است زیرا بر تصمیمات آنها تاثیر می
گذارد ،بدی ن منظور در این فصل تئوری هاو مفاهیم بگار گرفته شده در ارتباط با مفاهیم بنیادی سود ،هموارسازی سود
،عوامل موثر در تعدیل پیش بینی سود و نقاط ضعف و قوت آن و پیشینه تحقیق و نتایج آن به تفصیل بیان می گردد.
مفاهیم بنیادی سود و اهمیت آن
مقوله سود در مباحث حسابداری و مالی با توجه به بحث کیفی آن و همچنین بعنوان ابزاری برای تصمیم گیری از
جایگاه ویژه ای برخورداراست همچنین با مروری بر تاریخچه وادبیات کهن دانش حسابداری درمی یابیم که کمتر مفهوم
یا پدیده ای  ،همانند سود مورد بحث و منازعه فراگیر بین تئوریسین ها و متفكران حسابداری و طبقات مختلف حرفه
حسابداری و مالی قرار گرفته است .اگر چه مفهوم تعهدی سود به عنوان یك ابزار بنیادی با انتقادهایی مواجه است اما از
دیدگاه اطالعاتی ،این مفهوم بیانگر نتیجه فعالیت یك شرکت از دیدگاه حسابداری و مالی می باشد  .بر اساس فرضیات
"بازار کارا" و همچنین تحقیقات انجام شده مشاهده می شود که سود حسابداری بار و محتوای اطالعاتی دارد  .محاسبه
سود حسابداری بعنوان معیاری برای ارزیابی عملكرد شرکت ها و یا اطالعاتی که در محاسبه آن لحاظ می شود ،توسط
حسابداران حرفه ای و تحلیل گران و مفسران مالی همواره مورد تاکید قرار داشته است.

اهداف مشخص گزارشگری سود
 -1استفاده از سود به عنوان معیاری برای اندازه گیری کارایی مدیریت
 -2استفاده ازمبالغ تاریخی سود (بنا به اصل بهای تمام شده) برای پیش بینی های آتی سود شرکت و توزیع سود
سهام درآینده
 -8استفاده از سود ب عنوان معیاری برای اندازه گیری دستاوردها و همچنین نشانه ای از تصمیمات آتی مدیریت
 -8استفاده از سود بعنوان مبنایی برای تشخیص مالیات
 -5استفاده از سود برای بررسی و ارزیابی قیمت محصوالت واحدهایی که مشمول قیمت گذاری می باشند
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 -6استفاده از سود جهت تخصیص منابع توسط اقتصاد دانان .
پژوهشگران و محققین حسابداری اظهار داشته اند که "سود حسابداری"مبتنی بر میثاق ها و قواعدی است که
بایست منطقی و با یكدیگر هماهنگ باشد.اگرچه این قواعد و میثاق ها احتماالً انعكاسی از مفهوم "سود اقتصادی" نباشد.
به هر صورت مفاهیمی نظیر "تحقق درآمد"" ،تطابق" "،حسابداری تعهدی" و "تخصیص بهای تمام شده" را تنها
توان بر اساس قواعد دقیق تعریف کرد زیرا این مفاهیم در دنیای واقعی همتایی ندارند و درک شواهد غیرعینی نیز
کار دشواری است .
در بیانیه شماره یك هئیت استانداردهای حسابداری مالی ( )FASC.فرض شده است که سود حسابداری معیار خوبی
برای ارزیابی عملكرد واحد انتفاعی است و می تواند برای پیش بینی گزارشات آتی مورد استفاده قرار گیرد  .دیگر
صاحبنظران بر این اعتقادند که سود حسابداری از لحاظ کلی ،اطالعاتی مربوط در باره مدل های تصمیم گیری
سرمایهگذاران و اعت بار دهندگان محسوب می شوند .طبق رویكرد سنتی ارزشیابی داراییها و بدهیها تنها در صورتی که
منتج از معامالت  ،عملیات و سایر رویدادهای مالی باشد مبنای ثبت قرار می گیرد .در سطح معانی ،سود به عنوان معیار
کارایی شرکت محسوب می شود  .همچنین با مباحث مطرح شده در رابطه با مفهوم سود در سطح ساختاری و معانی و
رفتاری آشنا خواهیم شد .الزم به ذکر است که هنوز متفكران حسابداری به تعریف جامعی که مورد توافق همگان باشد
نرسیده اند .در زیر مفاهیم متفاوت سود در سه سطح مورد بررسی قرار می دهیم :

مفهوم سود در سطح ساختار ( قواعد و تعاریف) ()Syntactical level
حسابداران سود حسابداری را معیاری برای تفسیر رویدادهای دنیای واقعی(سود اقتصادی) می دانند اما معموال
اصول و قواعد حسابداری بر مفروضاتی بنا شده اند که ممكن است با پدیده های دنیای واقعی یا با آثار رفتاری مرتبط
نباشد .پس سود گزارش شده تو سط شرکتها محصول نهایی استفاده از روش های متفاوت حسابداری می باشد که بیانگر
نتیجه فعالیتهای شرکت می باشد .برخی از پژوهشگران بر این عقیده اند که استفاده کنندگان از گزارش سود بایست
توجه داشته باشند که تنها در صورتی سود حسابداری قابل درک و استفاده است که نحوه اندازه گیری و قواعد عملیاتی
مربوط به آن نیز روشن باشد .
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مفهوم سود در سطح معانی ( ارتباط با واقعیت های اقتصادی ) ()Semantical level
طبق این سطح  ،سود یكی از مفاهیم اقتصادی است که حداکثر کردن آن تحت شرایط معین ساختار بازار  ،تقاضا
برای محصول و اقالم بهای تمام شده ورودی مورد بحث قرار می گیرد .در این جا سود به عنوان معیار کارایی در نظر
گرفته می شود .عملیات کارآمد واحد انتفاعی بر جریان جاری سود سهام و همچنین بر به کارگیری سرمایه برای تامین
جریان آتی سود سهام اثر می گذارد  .بنابراین تمام سهامداران به ویژه سهامداران عادی به کارایی مدیریت عالقه مند می
باشند .هدف اندازه گیری کارایی واحد انتفاعی در بیانیه شماره یك هیئت استانداردهای حسابداری مالی به شرح زیر
انعكاس یافته است  " :گزارشگری مالی باید اطالعاتی را درباره عملكرد مالی واحد انتفاعی طی دوره مالی ارائه کند " .
یكی از مفاهیم تفسیر شده از واژه کارایی معرف توان نسبی واحد انتفاعی در به دست آوردن حداکثر محصول از مصرف
مقدار معینی از منابع و یا تحصیل مقدار معینی محصول از مصرف حداقل منابع و یا ترکیب بهینه منابع در قبال تقاضا و
قیمت معین برای محصوالت به نحوی است که موجب تحصیل حداکثر بازده برای مالكان شود  ،می باشد .ضمناً
کارایی به هدف واحد انتفاعی نیز بستگی دارد.

8

مفهوم سود در سطح عمل( نحوه استفاده از آن توسط استفاده کنندگان)
مفاهیم سود در سطح عمل به فرآیندهای تصمیم گیری سرمایهگذاران و اعتبار دهندگان  ،واکنش قیمت اوراق
بهادار در بازار سرمایه نسبت به سود گزارش شده ،تصمیمات مدیریت درباره مخارج سرمایه ای و واکنش مدیریت و
حسابداران نسبت به سود مربوط است  .بدین ترتیب از سود به عنوان وسیله ای جهت پیش بینی استفاده می شود  .در
بیانیه شماره یك هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمده است که سرمایه گذارن  ،اعتباردهندگان و سایر استفاده
کنندگان عالقمندند که خالص جریان ورود وجه نقد به واحد انتفاعی را در دوره های آتی مورد ارزیابی قرار دهند ،اما
غالب ًا سود را برای ارزیابی توان سودآوری  ،پیش بینی سودهای آتی و یا ارزیابی ریسك سرمایه گذاری یا اعطای وام و
اعتبار به واحد انتفاعی مورد استفاده قرار می دهند  .بنابراین فرض بر این است که ارتباطی بین سود گزارش شده و
گردش وجوه نقد ،شامل توزیع وجه نقد در بین سهامداران  ،وجود دارد  .تحقیقاتی در این زمینه انجام شده است که
FASC
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نشان می دهد سودهای گذشته محاسبه شده بر اساس ارزش های تاریخی  ،در مقایسه با سودهای گذشته محاسبه شده
بر اساس ارزش های جاری  ،به منظور پیش بینی ارزش های آتی مناسب تر است  .ضمنا سود های محاسبه شده به دو
روش باال  ،نسبت به سودهای محاسبه شده بر مبنای ارقام تعدیل شده به واسطه تغییر سطح قیمت ها مرجح می باشد .

جامعه و نمونة آماری تحقیق
جامعه آماری به مجموع افراد یا عناصر که دارای ویژگی یا ویژگیهای مشترکی هستند و تحقیق درباره آنها انجام
میشود،اطالق می گردد(.خاکی )1848،نكته قابل ذکر این است که جمعآوری و مطالعه مجموعه جامعی از دادهها مربوط
به موضوع تحقیق ،در عمل بسیار مشكل و گاهی غیرممكن است .لذا به دلیل محدودیت زمان ،منابع و امكانات و بعضاً
عدم دسترسی به اطالعات کامل ،به ناچار بخشی از دادههای مزبور را که در مجموعهای به نام نمونه 8گردآوری میشوند،
استفاده میکنیم .در این پژوهش ،جامعه مورد بررسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای
 1841و  1898میباشد.
با توجه به طول دوره مورد بررسی ،نمونهها باید به نحوی انتخاب شوند که در این مدت ،بازار فعال داشته باشند تا
امكان آزمون فرضیهها فراهم شود .بدین منظور طرح زیر برای انتخاب نمونه ها به کار گرفته شده است:
 )1شرکت از ابتدای سال  1841لغایت  1898در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد و وقفهی معامالتی بیش
از  6ماه نداشته باشد.
 )2سال مالی شرکت به  29اسفند ختم شود و شرکت در دوره ی مورد مطالعه ،سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
 )8جزو بانكها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطهگری مالی ،شرکتهای هلدینگ ،بانكها و لیزینگها)
نباشد.
 )8اطالعات مورد نیاز برای محاسبه ی متغیرهای تحقیق در سالهای مورد بررسی در دسترس باشد.

2- Sample
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 )5شرکتها جزء شرکتهای فعال بورس بوده و یا حداقل در روزهای مورد بررسی فعال باشند.
طبق گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران در سال  ،98تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس به  818شرکت
می باشد.
تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق و نحوه اندازهگیری آنها
متغیر عبارتست از ویژگی واحد مورد مشاهده .متغیر کمیتی است که می تواند از واحدی به واحد دیگر یا از یك
شرایط مشاهده شده به شرایط دیگر مقادیر مختلفی را اختیار کند .متغیرها را می توان به دو صورت تعریف نمود .تعریف
مفهومی و تعریف عملیاتی .تعریف مفهومی به تعریف یك واژه توسط واژه های دیگر اشاره دارد .به عبارت دیگر در این
نوع تعریف از واژه های انتزاعی و مالک های فرضی استفاده میشود .تعریف عملیاتی تعریفی است که بر ویژگیهای
قابلمشاهده استوار است .تعریف عملیاتی فعالیتهای محقق را در اندازهگیری یا دستكاری یك متغیر مشخص
میسازد(.سرمد و همكاران.)1848،در تحقیق حاضر هدف محقق مشخص کردن این مطلب است که آیا رابطهای بین
کیفیت حسابرسی با سود حسابداری و اجزای آن وجود دارد یا نه.
متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش به سه گروه متغیرهای مستقل ،متغیرهای وابسته و متغیرهای کنترل تفكیك
میشوند .بنابراین ،کیفیت حسابرسی متغیر مستقل ،سود خالص ،سود عملیاتی و اقالم تعهدی اختیاری به عنوان متغیر
وابسته و بازده سهام و جریان وجه نقد عملیاتی نیز به عنوان متغیرهای کنترل تحقیق در نظرگرفته شده است.
متغیر مستقل
متغیرهای مستقل به متغیرهایی گفته میشوند که از طریق آن متغیرهای وابسته تبیین یا
پیشبینی میشوند .متغیر مستقل این پژوهش و معیار اندازهگیری آن به شرح زیر میباشند.
کیفیت حسابرسی
عمومی ترین تعریف ها از کیفیت حسابرسی عناصرزیر را دربر میگیرد:
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احتمال وجود اشتباهات عمده در صورتهای مالی که حسابرس بتواند آنها را کشف و گزارش کند.
احتمال این که حسابرس برای صورتهای مالی حاوی اشتباهات با اهمیت گزارش مشروط صادرنكند.
دقت اطالعاتی که حسابرس درباره آن گزارش صادر کرده است.
سنجه های برای توان حسابرسی در کاهش اشتباهات و تحریفات جانبدارانه و بهبود کیفیت دادههای حسابداری.
در این تحقیق برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی از متغیر اندازه حسابرس استفاده میشود.
حسن شهرت حسابرس ،توانایی حسابرس برای افزایش اعتبار صورتهای مالی را نمایش میدهد .مهمترین شاخص
حسن شهرت حسابرس ،اندازه موسسه حسابرسی است .از دیدگاه نظری چندین دلیل برای رابطه مستقیم مورد انتظار
بین حسن شهرت حسابرس و توانایی نظارت حسابرس وجود دارد .موسسات معتبرتر و موسسات بزرگتر در مقام مقایسه
با موسسات کم اعتبارتر و کوچك تر حسن شهرت بیشتری را وثیقه میگذارند و با احتمال کمتری از اشتباهات با اهمیت
یا مخاطره دعوی حقوقی چشم میپوشند .موسسات حسابرسی بزرگ ،بطور واضح منابع بیشتری را برای هدایت
آزمونهای حسابرسی دارند .اکثر پژوهشهای تجربی کیفیت حسابرسی محصول این فرض هستند که ،حسابرسان
بزرگتر در مقام مقایسه با حسابرسان کوچكتر توانایی نظارت بیشتری دارند .ذخایر احتیاطی برای صاحبكارانی که
حسابرسان صاحب نامی ندارند در مقام مقایسه با حسابرسان صاحب نام (بزرگ ودارای نام تجاری) بیشتر است (پورکریم،
.)1844
در این تحقیق اگر موسسه حسابرسی کننده سازمان حسابرسی باشد از متغیر مجازی  1و در غیراینصورت از عدد
صفر استفاده می شود.
متغیرهای وابسته
متغیرهای وابسته متغیرهایی هستند که مشاهده یا اندازهگیری میشوند تا تأثیر متغیرهای مستقل بر آنها معلوم و
مشخص شوند.
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سود خالص
سود خالص از حاصل تفاوت سودعملیاتی و سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی بدست میآید.
سود عملیاتی
سودعملیاتی از حاصل تفاوت سود ناخالص با هزینه های عملیاتی و سایر درآمدهای عملیاتی بدست میآید.
اقالم تعهدی اختیاری
مدیریت سود میتواند در گزارشگری مالی اطمینان سرمایهگذاران را در بازارهای مالی تحت تأثیر قرار دهد .از عوامل
مهم بررسی مدیریت سود میتوان به روشهای متعدد حسابداری ،نارساییهای موجود در فرآیند برآوردها و پیش بینیها،
اختیار عمل مدیران و تأثیرپذیری سود از مبانی گزارشگری و صالحدید مدیران اشاره نمود .عبارت مدیریت سود به توانایی
مدیران در استفاده از اقالم اختیاری در اندازه گیری و گزارشگری سود اشاره دارد.
تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق
تحلیل توصیفی به بررسی شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های تحقیق می پرردازد .بره منظرور تجزیره و تحلیرل
اطالعات ،ابتدا الزم است آماره های توصیفی داده های تحت بررسی محاسبه شود .در جدول  1-8شاخص های مرکرزی و
پراکندگی مربوط به متغیرهای تحقیق در کل دوره تحقیق نشان داده شده است.
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جدول ( :)1آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
شاخص آماری
تعداد مشاهدات
میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
حداقل
حداکثر

NI
911

EARN
911

DA
911

BIG
911

RET
911

OCF
911

.14
.12
0.514
.127
.016
-0.224
0.631

.17
.15
0.455
.128
.016
-0.190
0.675

.657
.470
.000 a
.7018
.493
.000
7.685

.22
. 000
0
.417
.174
0
1

.55
.24
.000
.996
.991
-0.642
8.103

.14
.13
0.466
.136
.019
-0.298
0.651

تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق ،در جدول فوق آمرده اسرت.آمراره هرای توصریفی ،اطالعرات مفیردی را خصرو
متغیرهای محاسبه شده در اختیار محقق قرار میدهد .الزم به توضیح است برای آزمون فرضیههای تحقیق ،ارقام مربروط
به متغیرهای سود خالص( ،)NIسود عملیاتی ( )EARNو جریان وجه نقد عملیاتی ( ،)OCFدر هر یك از شرکتهای نمونه
از طریق تقسیم این متغیرها بر مجموع داراییهای شرکت تاثیر اندازه شرکت بر این متغیرها در شرکتهای مختلف کراهش
یافته است .تحلیل توصیفی متغیر بازده سالیانه سهام شرکت حاکی از این است که بطور میرانگین ،برازده سرالیانه سرهام
شرکت های نمونه آماری در طول دوره تحقیق55 ،درصد بوده است .نتایج انحراف معیار نشان می دهد متغیرهای اقرالم
تعهدی اختیاری ( )DAو بازده سهام ( )RETشرکتهای نمونه دارای بیشترین نوسان و پراکندگی می باشند ،برا توجره بره
فاصله زیاد حداقل و حداکثر نیز می توان به این نتیجه دسرت یافرت .ایرن موضروع بیران کننرده ایرن مطلرب اسرت کره
متغیرهای یاد شده در طی دوره پژوهش ،از ثبات و پایداری پائینی برخوردار بوده است.
ارقام حداقل و حداکثر نیز نشان دهنده کمترین و بیشترین مشاهده برای هر متغیر مریباشرند .بررای مثرال رقرم -
 0.224به عنوان حداقل و رقم  0.631به عنوان حداکثر متغیر سود خالص( )NIبه ترتیب مربوط به شرکتهای فنرسازی
زر در سال  1891و کاغذ سازی کاوه در سال 1891و رقم  -0.642به عنوان حداقل و رقرم  8.103بره عنروان حرداکثر
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متغیر بازده سهام( )RETنشان دهنده کمترین و بیشترین میزان بازده سهام گزارش شده به ترتیب مربوط بره شررکتهای
قند اصفهان در سال 1841و کاشی پارس در سال  1892میباشد.

جدول ( :)2آمار توصیفی متغیر کیفیت حسابرسی

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی
معتبر

BIG
درصد
فراوانی

فراوانی

77.6

77.6

77.6

112

0

100.0

22.4

22.4

215

100.0

100.0

911

1
مجموع

اعتبار

همانطور که جدول ( )2نشان می دهد آمار توصیفی مربوط به متغیر کیفیت حسابرسری حراکی از ایرن اسرت کره در
نمونه مورد بررسی تعداد شرکتهایی که حسابرس آنها موسسات حسابرسی معتمد بورس مری باشرد  112سرال شررکت (
 1176درصد) و شرکتهایی که حسابرس آنها سازمان حسابرسی است  2278درصد و تعداد  215سال شرکت را شامل مری
شود.
بررسی اعتبار الگوی رگرسیونی(فرض های اولیه رگرسیون)
میزان اعتبار معادالت رگرسیونی برآورد شده به میرزان برقرراری پریش فررض هرای الزم بررای بررآورد مردل اسرت.
مهمترین این پیش فرض ها عبارتند از:
 - 1نرمال بودن متغیرهای وابسته
 - 2همسانی واریانس
 - 8عدم خود همبستگی باقیمانده ها
 - 8عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل الگوی رگرسیونی
در این تحقیق با آزمونهای آماری مناسب برقراری پیش فرض های فوق بررسی گردیده است.
 - 1آزمون کلموگروف اسمیرنوف(نرمال بودن متغیر وابسته)
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 - 2نمودار باقیمانده در مقابل مقادیر برآورد شده ( نداشتن الگو در این نمودار نشان از همسانی واریانس
است)
 -8آزمون دوربین – واتسون (مقادیر بین  1/5تا  2/5نشانگر عدم خودهمبستگی است)
 – 8آزمونهای هم خطی که در آنها مقادیر نزدیك به  1برای آماره های تلورانس و عامل تورم واریانس حاکی از عدم
وجود همخطی شدید بین متغیرهای مستقل است.
بررسی نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق
در این تحقیق ،متغیرهای کیفیت حسابرسی متغیر مستقل ،سود خالص ،سود عملیاتی و اقرالم تعهردی اختیراری بره
عنوان متغیر وابسته و بازده سهام و جریان وجه نقد عملیاتی نیز به عنوان متغیرهای کنترل تحقیرق در نظرگرفتره شرده
است .نرمال بودن متغیرهای وابسته ،یكی از فرضهای اولیه مدل های رگرسیونی است .براساس قضیه حد مرکزی ،چنانچه
تعداد مشاهدات بیش از  81داده باشد؛ می توان توزیع آن را نرمال فررض کررد .تعرداد داده هرای مربروط بره متغیرهرای
وابسته  911سال-شرکت است و بنابراین طبق قضیه حد مرکزی توزیع آنها نرمال است .در آمار استنباطی بررای بررسری
نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف استفاده میشود .فرضیه های آماری مربوط به ایرن آزمرون بصرورت
ذیل می باشد:
 : H0توزیع داده ها نرمال است.
 :H1توزیع داده ها نرمال نیست.
نتایج حاصل از آزمون آماری فوق در جدول  8-8آمده است.

جدول ( :)8نتیجه آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف

بیشتری
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تعداد

NI
911

EARN
911

DA
911

میانگین
انحراف معیار

.14
.127

.17
.128

.657
.7018

.095

.077

.175

قدر مطلق

Archive of SID

ن
انحراف

مثبت

.095

.077

.147

منفی

-.073

-.055

-.175

2.663
.000

2.173
.000

4.900
.000

Kolmogorov-Smirnov Z
Sig

نتیجه آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف در جدول ( )8نشران داده شرده اسرت همرانطور کره مشراهده مریشرودsig ،
متغیرهای وابسته کمتر از  %5میباشد بنابراین فرض H1تایید می شود به عبارتی دیگر متغیر وابسرته نرمرال نمریباشرد
.بنابراین برای نرمال کردن توزیع دادها از دادههای پرت حذف شد .جدول ( )8آماره  Zو مقدار  Sigداده ها بررای متغیرر
وابسته را پس از حذف دادههای پرت نشان میدهد.
جدول ( :)8نتیجه آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف

تعداد
میانگین
انحراف معیار
قدر مطلق
بیشترین
مثبت
انحراف
منفی
Kolmogorov-Smirnov Z
Sig

NI

EARN

DA

498
.13
.110
.083
.083
-.055
2.280
.063

498
.17
.116
.071
.071
-.046
1.975
.097

498
.65
.684
.172
.143
-.172
4.757
.081

باتوجه به سطح معنیداری بدست آمده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف که بیشتر از سطح خطای آزمون ()α=1/15
است؛ میتوان فرضیه  H0آزمون را پذیرفت .بنابراین مقادیر مربوط به متغیرهای سود خالص( ، )NIسود عملیاتی
( )EARNو اقالم تعهدی اختیاری ( )DAاز یك توزیع نزدیك به توزیع نرمال پیروی میکنند.
نتیجه آزمون فرضیه اول
در فرضیه اول تحقیق پیش بینی شده است که کیفیت حسابرسی با سود خالص رابطه معنیداری دارد.
و فرضیه های صفر و مقابل به شرح ذیل ارائه گردیده است:
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 : Hoکیفیت حسابرسی با سود خالص رابطه معنیداری ندارد.
 : H1کیفیت حسابرسی با سود خالص رابطه معنیداری دارد.
Ho :β = o
H1 : β ≠ o
به منظور تجزیه و تحلیل فرضیه اول از مدل رگرسیونی زیر استفاده می شود:

NI  0  1BIG   2 RET   2OCF  3BIG * RET  3BIG *OCF  
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول در جدول  11-8ارائه شده است.
جدول  :5نتایج تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول تحقیق
روش آماری :مدل رگرسیون خطی چند متغیره
سال
روش ورود متغیر Enter :

شرکتها و سال مورد مطالعه  498 :شرکت-
سطح اطمینان :
%95
دوربین واتسون

ضریب تعیین تعدیل شده
Adjusted R square

ضریب تعیین
R square

.296

.301

1.605

سطح معنی داری

آماره t

متغیر

اندازه ضریب
( βاستاندارد
شده)

BIG
RET
OCF
BIG*RET
BIG*OCF

-.039
.162
.499
.035
.031

(P-value
.404
.000
.000
.394
.513

-.836
4.449
14.058
.854
.655

متغیر وابسته  :سود خالص
معنی داری کل مدل Anova
Sig
آماره F
.000

65.218

آزمونهای هم خطی
عامل تورم
واریانس
1.394
1.436
1.364
1.788
1.487

تلورانس
.918
.996
.933
.959
.902

در بخش اول جدول فوق نتایج حاصل از برازش خالصه الگوی رگرسیونی ارائه شده است .نتایج نشران مریدهرد کره
ضریب تعیین رگرسیون بمیزان  .296میباشد و بیانگر این مطلرب اسرت کره الگرو توانسرته اسرت حردود  81درصرد از
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تغییرات متغیر وابسته را از طریق تغییرات متغیرهای مستقل و کنترلی تبیین نماید .آماره دوربرین واتسرون برین  1/5ترا
 2/5می باشد ،بنابراین بین خطاهای الگوی رگرسیونی ،خود همبستگی وجود ندارد.
نتایج تحلیل واریانس رگرسیون ( ، )ANOVAکه براساس آماره  Fدرخصو

آن تصمیم گیری می شود؛ برای الگوی

برازش داده شده در آزمون فرضیه اول در دو ستون آخر جدول  8-8آمده است .فرضیه های آمراری مربروط بره تحلیرل
آماره  Fبصورت ذیل می باشد.
الگوی رگرسیونی معنی دار نیست H0: βi=0
الگوی رگرسیونی معنی دار است H1: βi≠0
سطح معنی داری آماره  Fکمتر از سطح خطای آزمون( ) α=1/15اسرت و درنتیجره فررض  H0فروق رد مریشرود و
الگوهای برآورد شده بلحاظ آماری معنیدار و روابط بین متغیرهای تحقیق ،خطی می باشد.
جدول  8نتایج تحلیل آماری برای ضرایب متغیرهای مستقل الگوی رگرسیونی را نشان میدهد .ایرن نترایج حراکی از
نوع ،شدت و معنی داری ارتباط هر یك از متغیرهای مستقل وارد شده به الگوی رگرسیونی با متغیر وابسته میباشد.
نتایج حاصل از آزمونهای همخطی که در دو ستون آخر بخش دوم جدول وارد شده اسرت کره نشران مریدهنرد در
مجموع مدل برازش شده ،اعتبار الزم برای اظهار نظر در خصو

ارتباطات بین متغیرهای مستقل و وابسته را دارد.

براساس نتایج بدست آمده آزمون فرضیه اول که رابطه بین کیفیت حسابرسی با سود خالص از طریق مدل رگرسریون
خطی چند متغیره در شرکت های نمونه ،مورد آزمرون و تجزیره وتحلیرل آمراری قررار گرفتره اسرت ،سرطح معنریداری
متغیرهای بازده سهام ( )RETو جریان وجه نقد عملیاتی ( )OCFکمتر از  5درصد می باشد .این امر نشان دهنرده وجرود
ارتباط معنادار بین این متغیرها با سود خالص( )NIمیباشد.
همچنین سطح معنیداری ( )Sigمتغیرهای کیفیت حسابرسی ( ،)BIGحاصلضرب کیفیت حسابرسری و برازده سرهام
( )BIG*RETو حاصلضرب کیفیت حسابرسی و جریان وجه نقد عملیاتی ( )BIG*OCFبیشتر از  5درصد میباشرد .ایرن
امر نشان دهنده عدم وجود ارتباط معنادار بین این متغیرها با سود خالص( )NIمیباشد.
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رقم بتا که نشان دهنده نوع رابطه و شیب خط رگرسیون میباشد ،برای متغیر کیفیت حسابرسی ( )BIGرقمی منفی
است .به عبارتی با افزایش متغیر یاد شده ،سود خالص( )NIکاهش پیدا میکند .همچنین رقرم بترا بررای سرایرمتغیرهای
تحقیق رقمی مثبت میباشد .به عبارتی با افزایش این متغیرها ،سود خالص( )NIنیز افزایش پیدا میکند.
بدین ترتیب با توجه به نتایج رگرسیون و نتایج آزمون همبستگی جزئی  H0در فرضیه اول مبنی بر عدم وجود رابطه
معنیدار بین کیفیت حسابرسی با سود خالص تایید میشود.
نتیجه آزمون فرضیه دوم
در فرضیه دوم تحقیق پیش بینی شده است که کیفیت حسابرسی با سود عملیاتی رابطره معنریداری دارد .و فرضریه
های صفر و مقابل به شرح ذیل ارائه گردیده است:
 : Hoکیفیت حسابرسی با سود عملیاتی رابطه معنیداری ندارد.
 : H1کیفیت حسابرسی با سود عملیاتی رابطه معنیداری دارد.
فرضیه به صورت آماری به شرح زیر می باشد:
Ho :β = o
H1 : β ≠ o
به منظور تجزیه و تحلیل فرضیه دوم از مدل رگرسیونی زیر استفاده می گردد:

EARN  0  1BIG   2RET  3OCF   4BIG * RET  5BIG *OCF  
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در جدول  11-8ارائه شده است.

جدول  :11-8نتایج تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم تحقیق
روش آم اری :مدل رگرسیون خطی چند متغیره
سال
روش ورود متغیر Enter :
ضریب تعیین تعدیل شده
Adjusted R square
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ضریب تعیین
R square

شرکتها و سال مورد مطالعه  498 :شرکت-
سطح اطمینان :
%95
دوربین واتسون

متغیر وابسته  :سود عملیاتی
معنی داری کل مدل Anova
Sig
آماره F

Archive of SID

.348

.344

متغیر

اندازه ضریب
( βاستاندارد
شده)

(P-value

BIG
RET
OCF
BIG*RET
BIG*OCF

-.014
.193
.538
.024
.018

.763
.000
.000
.534
.702

سطح معنی داری

1.419

.000

80.840

آزمونهای هم خطی
عامل
تلورانس
تورم واریانس
.918
1.394
.496
1.436
.933
1.364
.959
1.788
.902
1.487

آماره t
-.302
5.496
15.685
.622
.382

در بخش اول جدول فوق نتایج حاصل از برازش خالصه الگوی رگرسیونی ارائه شده است .نتایج نشران مریدهرد کره
ضریب تعیین رگرسیون بمیزان  .344می باشد و این الگو توانسته است حدود  88درصد از تغییرات متغیرر وابسرته را از
طریق تغییرات متغیرهای مستقل و کنترلی تبیین نماید .آماره دوربین واتسون بین  1/5تا  2/5می باشرد ،بنرابراین برین
خطاهای الگوی رگرسیونی خود همبستگی وجود ندارد.
نتایج تحلیل واریانس رگرسیون ( ، )ANOVAکه براساس آماره  Fدرخصو

آن تصمیم گیری می شود؛ برای الگوی

برازش داده شده در آزمون فرضیه اول در دو ستون آخر جدول  8آمده است .فرضیههای آماری مربوط به تحلیل آماره F
بصورت ذیل می باشد.
الگوی رگرسیونی معنی دار نیست H0: βi=0
الگوی رگرسیونی معنی دار است H1: βi≠0
سطح معنیداری آماره  Fکمتر از سطح خطای آزمرون( ) α=1/15اسرت و درنتیجره فررض  H0فروق رد مریشرود و
الگوهای برآورد شده بلحاظ آماری معنیدار و روابط بین متغیرهای تحقیق ،خطی میباشد.
بخش دوم جدول  8نتایج تحلیل آماری برای ضرایب متغیرهای مستقل الگوی رگرسیونی را نشان میدهد .این نترایج
نوع ،شدت و معنیداری ارتباط هر یك از متغیرهای مستقل وارد شده به الگروی رگرسریونی برا متغیرر وابسرته را نشران
میدهد.
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نتایج حاصل از آزمونهای هم خطی که در دو ستون آخر بخش دوم جدول وارد شده است کره نشران مریدهنرد در
مجموع مدل برازش شده ،اعتبار الزم برای اظهار نظر در خصو

ارتباطات بین متغیرهای مستقل و وابسته را دارد.

براساس نتایج بدست آمده آزمون فرضیه دوم که رابطره برین کیفیرت حسابرسری برا سرود عملیراتی از طریرق مردل
رگرسیون خطی چند متغیره در شرکتهرای نمونره ،مرورد آزمرون و تجزیره وتحلیرل آمراری قررار گرفتره اسرت ،سرطح
معنیداری متغیرهای بازده سهام ( )RETو جریان وجه نقد عملیاتی ( ،)OCFکمتر از  5درصد میباشرد .ایرن امرر نشران
دهنده وجود ارتباط معنادار بین این متغیرها با سود عملیاتی ( )EARNمیباشد.
همچنین سطح معنیداری ( )Sigمتغیرهای کیفیت حسابرسی ( ،)BIGحاصلضرب کیفیت حسابرسری و برازده سرهام
( )BIG*RETو حاصلضرب کیفیت حسابرسی و جریان وجه نقد عملیاتی ( )BIG*OCFبیشتر از  5درصد میباشرد .ایرن
امر نشان دهنده عدم وجود ارتباط معنادار بین این متغیرها با سود عملیاتی ( )EARNمیباشد.
رقم بتا که نشان دهنده نوع رابطه و شیب خط رگرسیون میباشد ،برای متغیر کیفیت حسابرسی ( )BIGرقمی منفی
است .به عبارتی با افزایش متغیر یراد شرده ،سرود عملیراتی ( )EARNکراهش پیردا مریکنرد همچنرین رقرم بترا بررای
سایرمتغیرهای تحقیق رقمی مثبت میباشد به عبارتی با افزایش این متغیرها سود عملیراتی ( )EARNنیرز افرزایش پیردا
میکند.
بدین ترتیب با توجه به نتایج رگرسیون و نتایج آزمون همبستگی جزئی  H0در فرضیه دوم از لحاظ عدم وجود رابطه
معنیدار بین کیفیت حسابرسی با سود عملیاتی تایید میشود.

نتیجه آزمون فرضیه سوم
در فرضیه سوم تحقیق پیش بینی شده اسرت کره کیفیرت حسابرسری برا اقرالم تعهردی سرود گرزارش شرده رابطره
معنیداری دارد و فرضیه های صفر و مقابل به شرح ذیل ارائه گردیده است:
 : Hoکیفیت حسابرسی با اقالم تعهدی سود گزارش شده رابطه معنیداری ندارد..
 : H1کیفیت حسابرسی با اقالم تعهدی سود گزارش شده رابطه معنیداری دارد..
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فرضیه به صورت آماری به شرح زیر می باشد:
Ho :β = o
H1 : β ≠ o
به منظور تجزیه و تحلیل فرضیه سوم از مدل رگرسیونی زیر استفاده می شود:

DA  0  1BIG   2 RET  3OCF   4BIG * RET  5BIG *OCF  

نتایج تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم تحقیق در جدول  12-8ارائه گردیده است.

جدول  :6نتایج تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم تحقیق
روش آماری :مد ل رگرسیون خطی چند متغیره
سال
متغیر وابسته :اقالم تعهدی اختیاری
معنی داری کل مدل Anova
Sig
آماره F
41.120

.000

آزمونهای هم خطی
عامل
تلورانس
تورم واریانس
1.394
.918
.496
1.436
.933
1.364
.959
1.788
1.487
.902

شرکتها و سال مورد مطالعه  498 :شرکت-

سطح اطمینان :
%95
دوربین واتسون
1.783
آماره t
-.171
-1.285
-.949
-.052
-.471

روش ورود متغیر Enter :
ضریب تعیین
R square

ضریب تعیین تعدیل شده
Adjusted R square

.007

.001

سطح معنی داری

اندازه ضریب
( βاستاندارد
شده)

متغیر

.865
.199
.343
.958
.638

-.010
-.056
-.040
-.003
-.027

BIG
RET
OCF
BIG*RET
BIG*OCF

(P-value

در بخش اول جدول فوق نتایج حاصل از برازش خالصه الگوی رگرسیونی ارائه شده است .نتایج نشران مریدهرد کره
ضریب تعیین رگرسیون بمیزان  .001میباشد و این الگو توانسته است حردود  1درصرد از تغییررات متغیرر وابسرته را از
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طریق تغییرات متغیرهای مستقل تبیین نماید .آماره دوربین واتسون بین  1/5تا  2/5می باشرد ،بنرابراین برین خطاهرای
الگوی رگرسیونی خود همبستگی وجود ندارد.
نتایج تحلیل واریانس رگرسیون ( ، )ANOVAکه براساس آماره  Fدرخصو

آن تصمیمگیری می شود؛ برای الگروی

برازش داده شده در آزمون فرضیه اول در دو ستون آخر جدول  8-8آمده است .فرضیههرای آمراری مربروط بره تحلیرل
آماره  Fبصورت ذیل می باشد.
الگوی رگرسیونی معنی دار نیست H0: βi=0
الگوی رگرسیونی معنی دار است H1: βi≠0
سطح معنی داری آماره  Fکمتر از سطح خطای آزمون( ) α=1/15اسرت و درنتیجره فررض  H0فروق رد مریشرود و
الگوهای برآورد شده بلحاظ آماری معنی دار و روابط بین متغیرهای تحقیق ،خطی می باشد.
بخش دوم جدول  8-8نتایج تحلیل آماری برای ضرایب متغیرهای مستقل الگوی رگرسیونی را نشران مریدهرد .ایرن
نتایج نوع ،شدت و معنیداری ارتباط هر یك از متغیرهای مستقل وارد شده به الگوی رگرسیونی با متغیر وابسته را نشران
میدهد.
نتایج حاصل از آزمونهای همخطی که در دو ستون آخر بخش دوم جدول وارد شده اسرت کره نشران مریدهنرد در
مجموع مدل برازش شده ،اعتبار الزم برای اظهارنظر در خصو

ارتباطات بین متغیرهای مستقل و وابسته را دارد.

براساس نتایج بدست آمده آزمون فرضیه سوم که رابطه بین کیفیت حسابرسی با اقالم تعهدی اختیاری از طریق مدل
رگرسیون خطی چند متغیره در شرکت های نمونره ،مرورد آزمرون و تجزیره وتحلیرل آمراری قررار گرفتره اسرت ،سرطح
معنیداری متغیرهای کیفیت حسابرسی ( ، )BIGبازده سرهام ( ، )RETجریران وجره نقرد عملیراتی ( ،)OCFحاصلضررب
کیفیت حسابرسی و بازده سهام ( )BIG*RETو حاصلضرب کیفیت حسابرسی و جریان وجه نقد عملیراتی ()BIG*OCF
بیشتر از  5درصد میباشد .این امر نشاندهنده عدم وجود ارتباط معنادار بین این متغیرها با اقالم تعهدی اختیاری ()DA
میباشد.
رقم بتا نشان دهنده نوع رابطه و شیب خط رگرسیون می باشد  ،برای متغیرهرای کیفیرت حسابرسری ( ، )BIGبرازده
سهام ( ، )RETجریان وجه نقد عملیاتی ( ،)OCFحاصلضرب کیفیت حسابرسی و بازده سهام ( )BIG*RETو حاصلضررب
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کیفیت حسابرسی و جریان وجه نقد عملیاتی ( )BIG*OCFرقمی منفی میباشد به عبارتی با افزایش متغیر یاد شرده برا
اقالم تعهدی اختیاری ( )DAکاهش پیدا میکند بدین ترتیب با توجه به نتایج رگرسیون و نتایج آزمون همبستگی جزئری
 H0در فرضیه سوم از لحاظ عدم وجود رابطه معنیدار بین کیفیت حسابرسی با اقالم تعهدی اختیاری تایید میشود.

تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیهها
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
در فرضیه اول تحقیق پیش بینی شده است که کیفیت حسابرسی با سود خالص رابطه معنیداری دارد.
براساس نتایج بدست آمده آزمون فرضیه اول که رابطه بین کیفیت حسابرسی با سود خالص از طریق مدل رگرسریون
خطی چند متغیره در شرکت های نمونه ،مورد آزمرون و تجزیره وتحلیرل آمراری قررار گرفتره اسرت .سرطح معنریداری
متغیرهای بازده سهام ( )RETو جریان وجه نقد عملیاتی ( )OCFکمتر از  5درصد می باشد .این امر نشان دهنرده وجرود
ارتباط معنادار بین این متغیرها با سود خالص( )NIمیباشد.
همچنین سطح معنیداری ( )Sigمتغیرهای کیفیت حسابرسی ( ،)BIGحاصلضرب کیفیت حسابرسری و برازده سرهام
( )BIG*RETو حاصلضرب کیفیت حسابرسی و جریان وجه نقد عملیاتی ( )BIG*OCFبیشتر از  5درصد میباشرد .ایرن
امر نشان دهنده عدم وجود ارتباط معنادار بین این متغیرها با سود خالص( )NIمیباشد.
بدین ترتیب با توجه به نتایج رگرسیون و نتایج آزمون همبستگی جزئی  H0در فرضیه اول مبنی بر عدم وجود رابطه
معنیدار بین کیفیت حسابرسی با سود خالص تایید میشود.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
در فرضیه دوم تحقیق پیش بینی شده است که کیفیت حسابرسی با سود عملیاتی رابطه معنیداری دارد.
براساس نتایج بدست آمده آزمون فرضیه دوم که رابطره برین کیفیرت حسابرسری برا سرود عملیراتی از طریرق مردل
رگرسیون خطی چند متغیره در شرکت های نمونره ،مرورد آزمرون و تجزیره وتحلیرل آمراری قررار گرفتره اسرت .سرطح
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معنیداری متغیرهای بازده سهام ( )RETو جریان وجه نقد عملیاتی ( ،)OCFکمتر از  5درصد میباشرد .ایرن امرر نشران
دهنده وجود ارتباط معنادار بین این متغیرها با سود عملیاتی ( )EARNمیباشد.
همچنین سطح معنیداری ( )Sigمتغیرهای کیفیت حسابرسی ( ،)BIGحاصلضرب کیفیت حسابرسری و برازده سرهام
( )BIG*RETو حاصلضرب کیفیت حسابرسی و جریان وجه نقد عملیاتی ( )BIG*OCFبیشتر از  5درصد میباشرد .ایرن
امر نشان دهنده عدم وجود ارتباط معنادار بین این متغیرها با سود عملیاتی ( )EARNمیباشد.
بدین ترتیب با توجه به نتایج رگرسیون و نتایج آزمون همبستگی جزئی  H0در فرضیه دوم از لحاظ عدم وجود رابطه
معنیدار بین کیفیت حسابرسی با سود عملیاتی تایید میشود.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم
در فرضیه سوم تحقیق پیشبینی شده است که کیفیت حسابرسی با اقالم تعهدی سود گزارش شده رابطه معنیداری
دارد.
براساس نتایج بدست آمده آزمون فرضیه سوم که رابطه بین کیفیت حسابرسی با اقالم تعهدی اختیاری از طریق مدل
رگرسیون خطی چند متغیره در شرکت های نمونره ،مرورد آزمرون و تجزیره وتحلیرل آمراری قررار گرفتره اسرت .سرطح
معنیداری متغیرهای کیفیت حسابرسی ( ، )BIGبازده سرهام ( ، )RETجریران وجره نقرد عملیراتی ( ،)OCFحاصلضررب
کیفیت حسابرسی و بازده سهام ( )BIG*RETو حاصلضرب کیفیت حسابرسی و جریان وجه نقد عملیراتی ()BIG*OCF
بیشتر از  5درصد میباشد .این امر نشاندهنده عدم وجود ارتباط معنادار بین این متغیرها با اقالم تعهدی اختیاری ()DA
میباشد.
بدین ترتیب با توجه به نتایج رگرسیون و نتایج آزمون همبستگی جزئی  H0در فرضیه سوم از لحاظ عدم وجود رابطه
معنیدار بین کیفیت حسابرسی با اقالم تعهدی اختیاری تایید میشود.
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جدول ( :)1-5خالصه نتایج حاصل ازآزمون فرضیه های تحقیق
همبستررررگی

فرضرررررررررریه
پیرسون

جزئی

رگرسیون

نتیجه نهایی

نرروع رابررطه

کیفیت حسابرسی با سود خالص رابطه
معنیداری دارد.

رد

رد

رد

عدم پذیرش

غیرمعنیدار

کیفیت حسابرسی با سود عملیاتی رابطه
معنیداری دارد.

رد

رد

رد

عدم پذیرش

غیرمعنیدار

کیفیت حسابرسی با اقالم تعهدی سود
گزارش شده رابطه معنیداری دارد.

رد

رد

رد

عدم پذیرش

غیرمعنیدار

تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق
مشارکتکنندگان بازار همیشه به دنبال اطالعات مالی با کیفیت هستند ،زیرا این اطالعات عدم تقارن اطالعراتی برین
مدیریت شرکت و سرمایهگذاران بیرونی را کاهش میدهد .مطالعات متعددی در ادبیات حسابداری وجود دارند کره نشران
میدهند دستیابی به کیفیت افشرای براالتر ،عردم تقرارن اطالعراتی را کراهش مریدهرد .در بیانیره شرماره یرك هیئرت
استانداردهای حسابداری مالی 5فرض شده است که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملكرد واحد انتفاعی اسرت
و میتو اند برای پیش بینی گزارشات آتی مورد استفاده قرار گیرد .دیگر صاحبنظران بر این اعتقادند که سود حسابداری از
لحاظ کلی ،اطالعاتی مربوط درباره مدلهای تصمیمگیری سرمایهگرذاران و اعتبراردهنردگان محسروب مریشروند .طبرق
رویكرد سنتی ،ارزشیابی داراییها و بدهیها تنها در صورتی که منتج از معامالت  ،عملیات و سایر رویردادهای مرالی باشرد
مبنای ثبت قرار میگیرد .در سطح معانی ،سود به عنوان معیار کارایی شرکت محسوب میشود .طبق یافتههای فرانسیس
و همكاران ) 2115(6سیاست افشای وسیع ،سازوکاری است که عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و سرمایهگرذاران بیرونری

- FASC
- Francis
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را کاهش میدهد .بر این اساس یافتههای گلوستن و میلگرام )1945(1نشان میدهد عدم تقارن اطالعراتی و نقدشروندگی
بازار به تناسب افزایش سطح افشا به ترتیب کاهش و افزایش مییابند .همچنین جعفرزاده ( ،)1891در تحقیقی نشان داد
که باال بودن کیفیت حسابرسی باعث افزایش کیفیت افشاهای شرکت میشود و افزایش کیفیت افشاها ،کاهش عدم تقارن
اطالعات را به دنبال دارد.
در مبانی نظری و ادبیات تحقیقات موجود در حوزه مربوط به اجزای سود و کیفیت حسابرسری ،کرانون توجره عمرده
تحقیقات معطوف به بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود بوده اسرت .بیكرر( ،)1994فرانسریس(،)1999
دیفاند و جیانبالوو1991(4و )1998و گور )2111(9در تحقیقات خود در شرکتهای دولتی به این نتیجره رسریدهانرد کره
کیفیررت حسابرسرری احتمررال وقرروع مرردیریت سررود را کرراهش مرریدهررد .بیكررر ،دیفانررد و جیانبررالوو( ،)1994بترری و
هاریس ،)1994(11بتی و پترونی ،)2112(11کاپنز و پیرك )2115(12و بورسرتالر و دیگرران )2118(18نیرز تراثیر کیفیرت
حسابرسی بر مدیریت سود در شرکت های خصوصی را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که کیفیت حسابرسری برا مردیریت
سود در شرکتهای خصوصی رابطهی معكوس دارد.
دیوایس ،سو و ترامپیتر )2112(18معتقدند بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود رابطرهى منفری برا اهمیتری وجرود
دارد .تندلو و وانستریلن )2115(15نیز به این نتیجه رسیدند که کیفیرت حسابرسری برا میرزان اقرالم تعهردی غیررعرادی
رابطهی منفی دارد .در همین راستا یافتههای تحقیق هوگن و جیتر )1999(16نشان داد ،کیفیت حسابرسری هموارسرازی
سود را کاهش میدهد .نتایج تحقیق ژائو و ایلدر)2112(11نیز نشان داد شرکتهرایی کره توسرط پرنج موسسرهی برزرگ
حسابرسی رسیدگی شدند دارای مردیریت سرود کمترری هسرتند .بانیسرتر و ویسرت )2111(14نتیجره گرفتنرد کیفیرت

7

- Glosten L, Milgram
- Defond and Jiambalvo
9
- Gore
10
- Beatty and Harris
11
- Beatty and Petroni
12
- Coppens and Peek
13
- Burgstahler and Others
14
- Davis, Soo and Trompeter
15
- Tendeloo and Vanstraelen
16
- Hogan and Jeter
17
- Zhou and Elder
18
- Bannister and Wiest
8
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حسابرسی هموارسازی سود را محدود میکند .کمرن ،پرینسیپ و ترامبتا )2114(19در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند
که ساعات صرف شده برای حسابرسی صاحب کار با اقالم تعهدی اختیاری و مردیریت سرود رابطرهی منفری دارد .نترایج
تحقیق گور ،پاپ و ساین )2111(21رابطهی منفی بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در فرایند عرضهی اولیهی سهام
را تایید میکند .ایلدر و ژائو( )2111بیان میدارند که وجود کمیتهی حسابرسی و انردازهی آن ،مردیریت سرود را کراهش
میدهد .مینگ( )2111نیز در تحقیق در شرکت های چینی نتیجه گرفت ده موسسهی بزرگ حسابرسی در چین بیشرتر
از موسسههای دیگر موجب کاهش مدیریت سود میشوند .در مقابل فاروزانا و راشیده )2116(21نیرز معتقدندکره انردازهی
موسسهی حسابرسی ،میزان اقالم تعهدی اختیاری را کاهش نمیدهد .اما ،وجود یك کمیتهی حسابرسی فعال در شررکت
میزان آنها را کاهش میدهد .در تایید نتایج فاروزانا و راشیده ( ،)2116ازیبی و راجی )2114(22نیز بر این عقیده هستند
که حسابرسی پنج موسسه ی بزرگ تاثیری بر کاهش اقالم تعهدی ندارد .طی تحقیقرات انجرام شرده داخلری ابراهیمری و
سیدی( )1841بیان می دارد که تنها نوع موسسهی حسابرسی با اقالم تعهدی اختیاری ارتباط دارد .و همچنین سجادی
و همكاران( )1390به این نتیجه رسیدهاند که حسابرسان با رسیدگی های دقیق و با کیفیت خود میتوانند اقالم تعهدی
مورد استفاده ی مدیران را کاهش و مدیریت سود را محدود کنند.
نوریامان ،)2118( 28اظهار می دارند که مدیریت سود تأثیر منفی بر بازده سهام دارد و کیفیت حسابرسی رابطه منفی
مدیریت سود با بازده سهام را تقویت می کند به عبارت دیگر ،رابطه منفی مدیریت سود با بازده سهام برای شررکت هرای
حسابرسی شده توسط چهار موسسه بزرگ حسابرسی در مقایسه با شرکت های حسابرسی شرده توسرط سرایر موسسرات
حسابرسی بیشتر است.اما یافته های حبیب و همكاران ،)2118( 28نشان مری دهرد انجرام حسابرسری توسرط  8موسسره
بزرگ حسابرسی هیچ تاثیری بر رابطه سود و بازده سهام ندارد.

19

- Cameran, Prencipe and Trombetta

20

- Gore, Pope and Singh
- Fairuzana and Rashidah
22
- Azibi and Rajhi
21

- Nuryaman
- Habib et al. 24
23
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با توجه به اینكه بر اساس نتایج تحقیق حاضر بین متغیرهای اجزای سرود و کیفیرت حسابرسری رابطره معنری داری
وجود ندارد ،لذا مطابق با نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده فاروزانا و راشیده ( )2116حبیب و همكاران ()2118بروده و
با نترایج تحقیرق بیكرر( ،)1994فرانسریس( ،)1999دیفانرد و جیانبرالوو (1991و ، )1998گرور ( )2111بیكرر ،دیفانرد و
جیانبالوو( ،)1994بتی و هاریس ( ،)1994بتی و پترونی ( ،)2112کاپنز و پیرك ( )2115و بورسرتالر و دیگرران ()2118
پاپ و ساین ( ،)2111تندّلو و وانسترایلن ( ،)2114ابراهیمری و سریدی()1841و سرجادی و همكراران) (1390مطابقرت
ندارد.

منابع و ماخذ:
الف .منابع فارسی
 )1ابراهیمی کردلر ،علی و سیدی ،سیدعزیز (" .)1841نقش حسابرسان مستقل درکاهش اقالم تعهدی اختیاری".
بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،دوره  ،15شماره  ،58زمستان 1841صص .8-16
 )2آقائی ،محمدعلی و کوچكی ،حسن ،)1818( ،گمان هایی پیرامون نمایش سود  ،فصلنامه بررسی های حسابداری و
حسابرسی ،شماره  18و  ، 15صص . 56 - 68
 )3بختكی،بهروز( « .)1846مدیریت سود به وسیله تغییر طبقه بندی اقالم صورت سود و زیان»،پایان نامه کارشناسی
ارشد،دانشگاه عالمه طباطبایی.
 )4ثقفی  .علی ،کردستانی .غالمرضا ( ، )1848بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود
نقدی ،بررسی های حسابداری و حسابرسی. 81 ،
 )5جبارزاده لنگرلوئی ،سعید ،محمدزاده سالطه ،حیدر ،بایزیدی ،انور ،مونس خواه ،غالمرضا « .)1849( .بررسی رابطه
مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی در بورس اوراق بهادار تهران » ،فصلنامه بورس
اوراق بهادار ،شماره  ،11سال سوم ،صص.91-116 ،
 )6خواجوی ،شكراهلل ،ناظمی ،امین« .)1848( .بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش اقالم
تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» ،بررسی های حسابداری و حسابرسی ،شماره ،81
صص .81-61
 )7شورورزی ،م  ،زنده دل ،ا و قاسمپور انارکی ،س ،)1891( ،تاثیر تصذی طوالنی بر استقالل حسابرس ،پژوهشهای
تجربی حساداری مالی ،شماره  8پیاپی  ،6صص 188 -162
 )8ظریف فرد ،ا .و ناظمی ،ا ،1848 ،.بررسی نقش سود حسابداری و جریانهای نقدی در سنجش عملكرد شرکتهای
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 )11کردستانی ،غ .و مجدی ،ض ،1846 ،.بررسی رابطه بین ویژگیهای کیفی و هزینه سرمایه سهام عادی  ،بررسیهای
حسابداری و حسابرسی ،سال ،18شماره  ،84صفحه .45-118
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 )13مشایخ ،شهناز ،شاهرخی ،سیده سمانه ،1841 ،بررسی دقت پیش بینی سود توسط مدیران و عوامل موثر بر
آن ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی ،بررسی های حسابداری و حسابرسی ،دوره  ،15شماره
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