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 چكيده
ست. ابه موقع و شي معتبر روماني به زساون براد فرامالي به ت طالعااثربخش ل انتقا، اماليي شگرارصلي گزانقش 

هدف پژوهش  .نده اشدردار مالي برخوي شگرارگزوت در قضااي فرصتهايي بران از مدير، ين مهمم انجااي ابر
ي با ارزش گذاري باالي شركتهاط با تغيير اقالم تعهدي در حاضر، بررسي تاثير كيفيت حسابرسي بر انگيزه هاي مرتب

 1392-1388شركت در طي دوره زماني  184 اي متشكل از براي انجام اين پژوهش، نمونه .حقوق صاحبان سهام است
سود قبل از اقالم غير مترقبه و عمليات متوقف نسبت قيمت بازار به  در فرايند پژوهش، ازمورد بررسي قرار گرفت. 

گذاري بيش از حد بر مديريت سود  براي بررسي تاثير ارزش و سهام گذاري بيش از حد به عنوان معيار ارزش شده،
نتايج آزمون فرضيه اول نشان مي هاي تركيبي استفاده شده است.  از تحليل رگرسيون چند متغيره به روش داده ،واقعي

ي با ارزش گذاري باالي حقوق صاحبان سهام، شركتهاري دهد كه بين اندازه موسسه حسابرسي و اقالم تعهدي اختيا
رابطه معنا داري وجود ندارد. همچنين نتايج آزمون فرضيه دوم حاكي از اين است كه بين دوره تصدي حسابرس و 

ي با ارزش گذاري باالي حقوق صاحبان سهام، رابطه معناداري وجود دارد و انگيزه هاي شركتهااقالم تعهدي اختياري 
 كاهش مي يابد.  شركتهاي با ارزش گذاري باالي حقوق صاحبان در مديران شركتهاط به تغيير اقالم تعهدي در مربو
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 مقدمه
ماني به زساون براد فرامالي به ت طالعااثربخش ل انتقا، اماليي شگرارصلي گزانقش 

3Fمالياري حسابدي هااردستاندت است (هيأابه موقع و شي معتبر رو

ين م انجااي ا). بر1،1984
ان ند. مديره اشدردار مالي برخوي شگرارگزوت در قضااي فرصتهايي بران از مدير، مهم

رتهاي ثر بخشي صود ابهبواي بري كسب و كار فعاليت هاره باد درنش خواز دانند اميتو
ده ستفاه ابالقون هندگاردعتبااران و ابه سرمايهگذت طالعال انتقااي ابراري بزان امالي به عنو

 . )1391 حدادي و همكاران،(نمايند 
دستيابي به كيفيت گرازشگري مالي منوط به صحت و درستي هريك از حلقه هاي 
زنجيره گزارشگري مالي است. حسابرسي مستقل، يكي از اين زنجيره هاست كه نقش 

ت از كيفيت گزارشگري مالي در بازار سرمايه ايفا مي كند. حسابرسي عمده اي را در حماي
مستقل، بخش مهم نظارت و بازرسي زيربنايي سازماني و فعاليت مبتني بر منافع عمومي 
است كه اطمينان مي بخشد اطالعات گزارش هاي مالي بنحو منصفانه و مطلوب ارائه 

4Fگرديده است (جنسن و مك لينگ

2 ،1976.( 
ابرسي، مهمترين موضوع براي تدوين كنندگان استانداردهاي حسابرسي كيفيت حس

است. استانداردهاي حسابرسي پايه و اساسي به منظور حمايت از حسابرسي با كيفيت باال 
ايجاد مي كنند. موسسات حسابرسي بايد به دليل تغييرات مستمر در محيط كسب و كار، 

طي فرايندي مستمر به بهبود كيفيت حسابرسي استانداردها، مقررات، فناوري و محيط كار، 
مي دهد با بهبود عوامل  بپردازند. از اين رو، كيفيت حسابرسي فرايندي است كه اطمينان

        ها نيز بهبود مي يابد ها، كيفيت حسابرسي كيفيت حسابرسي در محيط انجام حسابرسي
 ).1391( اسدي و دارابي، 

گاهي قيمت سهام در بازار، انعكاس دقيقي از اطالعات موجود نيست و اين امكان 
وجود دارد كه بازار در مواجه با اطالعات منطقي عمل نكند و به تبع آن ارزش ذاتي 

 با قيمت سهام در بازار متفاوت باشد. شركتها
زه ي با ارزش گذاري باالي حقوق صاحبان كه ممكن است مديريت انگيشركتهادر 

باالتري براي دستكاري و مديريت سود داشته باشد، كيفيت حسابرسي مي تواند كاهش 
5Fيابد(هومس و همكاران

3 ،2013.( 
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 له و اهميت موضوعبيان مسئ
گذاري مي شود، مديران انگيزه  يي كه حقوق صاحبان سهام آنها باال ارزششركتهادر 

 و يش قيمت بازار سهام مي شودزيادي براي گزارش سود به گونه اي دارند كه باعث افزا
به عالقه مند گذاري شده اند، مديران  يي كه در پايان سال گذشته باال ارزششركتهادر 

، چاره انديشي نمايند و در اكثر شركت حفظ قيمت ها مجبورند در خصوص مديريت سود
(هومس و  به تغيير اقالم تعهدي اختياري صورتهاي مالي مي پردازند شركتهامديران موارد، 

 ).2013همكاران، 
ت، طالعااست درئه ناارايسك ركاهش و بخشي ر عتباانقش ي يفااحسابرسي با حرفه 

ه كاهش سطح مخاطر .دميشوه ئه شدارامالي ي هاارش گزوده در فزد ارزش ايجااموجب 
نق بيشتر رونتيجه ر و در نتظارد امود موجبكاهش سطح سور، عتباي اعطااري و اگذ سرمايه
 .)6F1 ،1985سالوا(د ميشواري گذسرمايه 

حسابرسان به منظور حفظ اعتبار و شهرت حرفه اي خود و اجتناب از دعاوي قضايي 
اند  محققان شواهدي را فراهم نموده .عليه خود، به دنبال افزايش كيفيت حسابرسي هستند

كه حسابرسي موجب كاهش تضاد نمايندگي و احتمال بروز عدم تقارن اطالعاتي بين 
 .)1976 جنسن و مكلينگ،( شود ه گذاران و مديران ميسرماي

پژوهش هاي پيشين در مورد كيفيت حسابرسي، نشانگر وجود معيارهاي مختلفي براي 
كيفيت حسابرسي است كه از اين ميان، دو معيار اندازه موسسه حسابرسي و دوره تصدي 

؛ مهراني و 1389 حسابرس، از اهميت زيادي برخوردار هستند (حساس يگانه و آذين فر،
 ). 1392همكاران، 

گذاران، تضاد  طبق نظريه تقاضا براي كيفيت حسابرسي، بين مديران شركت و سرمايه 
هاي نمايندگي به دليل عدم تمركز مالكيت و عدم  هنگامي كه هزينه .نمايندگي وجود دارد

هاي با كيفيت  يابد، تقاضا براي حسابرسي وجود نظارت مؤثر توسط مالكان افزايش مي
7Fازيبي و همكاران( يابد باالتر، افزايش مي

2، 2010(. 
، ي با ارزش گذاري باالي حقوق صاحبان سهامشركتهابنابراين، زماني كه مديران 

اطالعات بهتري از عملكرد اقتصادي شركت خود دارند، تمايل دارند تا تحريفات و 
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صورتهاي مالي طبق ميل آنان تاييد شود و تنها موضوعاتي توسط حسابرسان  اتاشتباه
 .)2013 هومس و همكاران،( مورد اعتراض واقع شود كه مخالف خواسته آنان مي باشد

 
 اهميت و ضرورت انجام پژوهش

ي با ارزش گذاري باالي حقوق صاحبان سهام، به خاطر بزرگ شركتهاجايي كه از آن
ابي به سطوح عملكرد خود براي نمايي ارزش شركت، فاقد قابليت هاي عملياتي براي دستي

تحريك مي شوند تا براي حداكثر  شركتهاگذاري بر سود هستند، مديران اين گونه اثر
دهند. در اين مورد، اگر چه گزينه هاي  كردن سود، صورت هاي مالي نادرست گزارش

وجود دارد اما معموال براي مديران  شركتهامتعددي براي رسيدن به اهداف مديريت سود 
اقالم تعهدي انتخاب جذابي هستند چون همواره مبالغ اين اقالم حاصل براورد هايي است 

 ).2013كه توسط مديران صورت مي گيرد (هومس و همكاران، 
ها، انگيزه و فرصت ني بيشتر مشخص مي شود كه شركتحسابرسي، زما ارزش خدمات

كافي براي مديريت سود دارند، زيرا حسابرس، هموار سازي سود و اعمال نظر فرصت 
طلبانه مديريت در صورت هاي مالي را كاهش مي دهد. بنابراين، اثر كيفيت حسابرسي بر 

حسابداري متفاوت  عملكرد ارتقايمديريت سود با انگيزه هاي مديران شركت ها براي 
ها، انگيزه هاي قوي تر براي مديريت سود، اهميت حسابرسي را به عنوان است. در شركت

8Fهاي قوي، دو چندان كرده است (چن و همكارانابزار كنترل در نظام راهبري شركت

1 ،
 -تواند ابزار كنترل مي شركتها). حسابرسي به عنوان جزء مهمي از اصول راهبري 2010
اي محسوب شود كه انگيزه هاي مديريت را براي دستكاري كردن سود محدود  كننده

كه حتي فرصت  در نتيجه، انتظار مي رود در جايي كيفيت حسابرسي باال رود. كند مي
9Fيونيارتي(كمي براي مديريت سود وجود دارد 

2، 2011(. 
مالي، به  اين پژوهش، با توجه به اهميت حسابرسي مستقل در كيفيت گزارشگري

بررسي رابطه معيارهاي كيفيت حسابرسي از جمله دوره تصدي حسابرسان و اندازه 
 .ارزش گذاري باالي حقوق صاحبان سهام مي پردازد ي باشركتهاموسسات حسابرسي در 
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 مباني نظري تحقيق
 کيفيت حسابرسي

نقش اساسي شدن  تر  هاي اقتصادي منجر به پررنگ از جمله بحران و جهاني رويدادهاي
دستيابي به كيفيت گزارشگري مالي . گزارشهاي مالي قابل اعتماد و باكيفيت شده است

حسابرسي ت. زنجيره گزارشگري مالي اس  هاي منوط به صحت و درستي هر يك از حلقه
اي را در حمايت از كيفيت گزارشگري مالي در  كه نقش عمده يي استها  از حلقه ،مستقل

نقش  ،ي نمايندگي، اين موضوعنظراز ديدگاه  كند. سرمايه ايفا مي هايسراسر دنيا در بازار
ن امهمي را در كاهش عدم تقارن اطالعاتي و كاستن مسائل نمايندگي بين مديريت و مالك

 ). 1976ي كند (جنسن و مك لينگ، و همچنين سهامداران اكثريت و اقليت بازي م
ست و هدف حسابرسي اين است كه ارزش اطالعات حسابداري، تابعي از اعتبار آن ا

كيفيت گزارشگري مالي باالرود. مطالعات پيشين جايگزين هاي تجربي متعددي را براي 
اندازه گيري كيفيت حسابرسي شامل اندازه مؤسسه حسابرسي، تخصص صنعت حسابرسي 

 ).2013مشتري فراهم كرده اند (هومس و همكاران،  -و مدت رابطه حسابرس
10Fنجلودي آ

س در نايي حسابراتول حتمازار از اباط ستنباا"را كيفيت حسابرسي ، )1981( 1
يف رتعا .ستده ايف كرتعر "رصاحبكااري سيستم حسابددر تخلف ارش گزو كشف 

وي مشابه پيرري ساختابه رغم تفاوت، از كه د دارد جووكيفيت حسابرسي دي از ياز
و كاهش ناخالصيها  "را كيفيت حسابرسي )، 1980س (البه عنوان نمونه، وا .ميكنند

منتشر ساسي حسابرسي ابيانيه مفاهيم د. ندامي "اريحسابدي هاص دادهجه خلود دربهبو
11Fمريكااري آنجمن حسابداتوسط شده 

نايي اتو "را كيفيت حسابرسي ، 1973ل سادر2
ل صواعايت ن از رطمينااسيله وبه ه تهيه شدحسابرس در اجراي كنترل بر كيفيت اطالعات 

 ست. ده اتعريفكر، "اريحسابده پذيرفته شد
هاي مختلفي  موضوعي مهم در كيفيت حسابرسي است كه از ديدگاه ،توانايي حسابرس

اي با عوامل داخلي و خارجي، خصوصيات حسابرسان (مانند  طور گسترده تفسير شده و به
ت (استقالل از كارفرما، رقاب تجربه، شايستگي، رعايت اخالق و...)، مستقل بودن حسابرسان

گذاري (تعويض اجباري، خدمات حسابرسي و غيرحسابرسي  در بازار و...) و محيط قانون
بعدي بودن كيفيت حسابرسي، مشخص نيست كه از  و...) در ارتباط است. با توجه به چند

                                                                                                                   
1. DeAngelo 
2. American Accounting Association  (AAA) 
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توان  بوده و بنابراين نمي موثرتربين عوامل ذكرشده، كداميك در تعيين توانايي حسابرسان 
 ).1391(اسدي و دارابي،  گيري نمود طور مستقيم مشاهده و اندازه هكيفيت حسابرسي را ب

 
 حقوق صاحبان سهام با ارزش گذاري باال

12Fطبق تعريف جنسن

 كه شود مي گذاري ارزش بيش سهام صاحبان حقوق زماني")، 2005(1
 خور در عملكردي تواند نمي شركت است و باالتر آن ذاتي ارزش از شركت  سهام قيمت
رابطه ، زماني شركتهادر طبق ادبيات نظريه نمايندگي  "كند. ارائه خود ارزش توجيه

يا چند نفر (عامالن اصلي مانند سهامداران شركت)،  كه يك نمايندگي به وجود مي آيد
يك يا چند نفر ديگر (نمايندگان مانند مديران شركت) را براي انجام كاري استخدام 

نفع كارفرمايان خود عمل نمي كنند و تالش براي كنند. البته، نمايندگان هميشه به  مي
مديريت منافع متضاد هر دو طرف در رابطه نمايندگي، هزينه هايي توليد مي كند. اثر هر 
دوي اين عوامل، تخريب كردن ارزش است و براي كم كردن هزينه هاي كاهش ارزش به 

  انگيزه و سيستم هاي حاكميت خوب نياز است.
 بخش عمده اي از بيشنشان مي دهد كه  شركتهاي ارزش گذاري بررسي پيشينه تاريخ

، 2000و اوايل  1990ارزش گذاري حقوق صاحبان سهام اتفاق افتاده در اواخر دهه 
اشتباهي غير قابل درك بوده است. جامعه اغلب براي موضوعات جديد مانند فناوري 

ي قائل مي شود. البته اين بيش پيشرفته، ارتباطات راه دور و اينترنت، ارزش بيش از حد واقع
كننده مديران، چون تعداد زيادي از  ها و اطالعات گمراه ارزش گذاري، نتيجه داده

و تخريب روابط نمايندگي در  گذاران بي تجربه در بازارهاي سرمايه و ناكارآمدي سرمايه
ه ها، از جمله بانك هاي سرمايه گذاري، تجاري، موسسات حقوقي و حسابرسي بودشركت

كه بيشتر آنها آگاهانه در انتشار اطالعات غلط و دستكاري اطالعاتي نقش داشتند كه وارد 
 ).2005شده است (جنسن،  شركتهافرايند بيش ارزش گذاري 

 
 مديريت سود
اعتبار دهندگان ، ارائه اطالعاتى است كه براى سرمايه گذاران، ى مالىشگراز اهداف گزار

اعتباردهى و ، در تصميم گيرى هاى مربوط به سرمايهگذارىو ديگر كاربران فعلى و بالقوه 

                                                                                                                   
1. Jensen 
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از معيارهاى مهمى ، سودهاى جارى و گذشته شركت .سودمند باشد، ساير تصميمها
پيشبينى سودهاى آينده ، كه گروه هاى مزبور براى برآورد قدرت سودآورى شركتاست

سجادي ارزيابى عملكرد مديريت استفاده مىكنند ( مچنين و ريسك هاى مربوط به آن و ه
 .)1390و عربي، 

ها پرداخته اند. نتايج اين پژوهشود برخي از پژوهشگران به بررسي ابزارهاي مديريت س
ه هاي نشان مي دهد دستكاري در مخارج اختياري از قبيل مخارج تحقيق و توسعه و هزين

13Fروش هاي معمول اعمال مديريت سود است (پري و گرنيكراداري، عمومي و فروش، از 

1 ،
1994.( 

 وشنامخ اگر شركت توسط موسسات كه داد نشان هاي خوددر پژوهش )1981( آنجلو دي
 است. آن بهتر حسابرسي و اطالعات كيفيت باشد، شده بزرگ، حسابرسي و

 افزايش سود، ساختگي شاخص وجود احتمال با بزرگتر شدن اندازه آنها، شركتهادر 
14Fسيمكو و مي يابد (بارتون

15Fهمكاران و فرانكل ؛2002 ،2

16Fماتسوموتو ؛2002 ،3

4، 2002 .( 
 سـياسي حساسيتتر، بيشـ مراجع و افراد به پاسـخگويي دليل به بزرگتر شركتهاي

 هموارسازي و سود مديريت براي بيشتري انگيزه تر، كنترلي دقيق سازوكار هاي باالتر،
 انگيزه ذكرشده، موارد كمتر اثر خاطر به كوچكتر هاي شركت ، و متقابال دارند آن

17Fزيمرمن و واتس( دارند سود مديريت براي كمتري

5، 1986.( 
 

 پيشينه تحقيقادبيات و 
 تحقيقات خارجي

در پژوهش خود، رابطه كيفيت حسابرسي و ارزش گذاري  )،2013هومس و همكاران (
بررسي نمودند. در اين پژوهش، از اندازه موسسات باالي حقوق صاحبان سهام را 

حسابرسي، دوره تصدي حسابرس با صاحبكار و موسسات حسابرسي مربوط به صنعت 
دهد  كيفيت حسابرسي استفاده شده است. نتايج اين پژوهش نشان ميخاص، به عنوان معيار 

كه موسسات حسابرسي بزرگ باكيفيت باال، همچنان امتياز كيفيت حسابرسي خود را 
ي با ارزش گذاري باال حفظ مي كنند ولي دوره شركتهانسبت به ساير حسابرسان در 

                                                                                                                   
1. Perry and Grinaker  
2. Barton and Simko 
3. Frankel et al  
4. Matsumoto  
5. Wats and Zimmerman  
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داراي رابطه مهم و تصدي حسابرس و موسسات حسابرسي مربوط به صنعت خاص، 
 معناداري با ارزش گذاري باالي حقوق صاحبان سهام نمي باشد.

18Fهومس و اسكانتز

)، در پژوهش خود، شواهدي مبني بر افزايش رابطه معكوس 2010( 1
دهند.  گذاري باال، ارائه مي ي با ارزششركتهاميان جريان نقدي عملياتي و اقالم تعهدي در 

د كه انگيزه هاي مديريت سود، زماني افزايش مي يابد كه نتايج اين پژوهش نشان مي ده
 .جريان نقدي عملياتي ضعيف باشد

19Fچي و گوپتا

ي داراي ارزش گذاري باالي حقوق شركتها)، گزارش كردند در 2009(2
صاحبان سهام، رابطه بازده غير عادي سال بعد منفي بوده و در نتيجه، در سال مالي بعد، 

يي با شركتهاداراي اقالم تعهدي اختياري بيشتر، كمتر از بازده ي شركتهابازده غير عادي 
اقالم تعهدي اختياري كمتر است. در اين پژوهش، اقالم تعهدي اختياري نماينده مديريت 

 سود به كار گرفته شده است.
20Fليو و فنگ

ي پذيرفته شركتهادر ا رابطه بين انتخاب حسابرس و كيفيت سود ر )2012(3
اين بررسي نشان داد . بهادار هنگ كنگ مورد مطالعه قرار دادند بورس اوراق شده در
يي كه حسابرس آنها يكي از چهار موسسه بزرگ حسابرسي هستند، كيفيت سود شركتها

يي كه توسط موسسات حسابرسي شركتهادارند و  شركتهاباالتري در مقايسه با ساير 
 ي كنند.كوچك حسابرسي مي شوند سود خود را كمتر از واقع گزارش م

21Fمايرز و همكاران

تا  1999سال هاي طول دررا  شركت 255) در پژوهش خود، 2003( 4
و به اين نتيجه رسيدند كه با طوالني شدن دوره همكاري  مورد بررسي قرار دادند 2002

حسابرس و صاحبكار، پراكندگي در توزيع اقالم تعهدي اختياري كاهش مي يابد. به 
عبارت ديگر، رابطه طوالني مدت حسابرس و صاحبكار مي تواند باعث كاهش دستكاري 

 اقالم تعهدي توسط مديريت شود.
 

 تحقيقات داخلي
گذاري باالي سهام بر رابطه بين كيفيت ) در پژوهشي تأثير ارزش1394رزايي (نيا و ميايزدي

 153در  1392الي  1386حسابرسي و اقالم تعهدي اختياري را در دوره هفت ساله از سال 

                                                                                                                   
1. Houmes and Skantz 
2. Chi and Gupta 
3. Feng and Liu 
4. Myers et al 
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شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي كردند. نتايج حاصل اين پژوهش 
گذاري باالي سهام و معيارهاي كيفيت حسابرسي مثبت و دهد كه اثر تعاملي ارزشنشان مي

هاي با دار است و ميزان اثر منفي كيفيت حسابرسي بر اقالم تعهدي در بين شركتمعني
يابد و حسابرسان با كيفيت حسابرسي باال، ميزان اقالم تعهدي ارزش باالي سهام كاهش مي

 دهند. نميگذاري باال را كاهش هاي با ارزشاختياري در شركت
) در پژوهش خود، رابطه بين كيفيت اقالم تعهدي و 1392بني مهد و جعفري معافي (

شركت پذيرفته شده  119را در  1390الي  1386ساله از سال  5انتخاب حسابرس در دوره 
نتايج حاصل اين پژوهش نشان مي دهد كه . در بورس اوراق بهادار تهران بررسي كردند

ير مديريت و كيفيت اقالم تعهدي بر انتخاب موسسات بزرگ اندازه صاحبكار، تغي
اما رابطه معني داري بين نسبت اهرمي، سودآوري . حسابرسي به عنوان حسابرس موثر است

و گزارش زيان توسط شركت مورد رسيدگي با انتخاب موسسات بزرگ حسابرسي وجود 
 .ندارد

ي باالي حقوق صاحبان ) در پژوهشي رابطه ارزش گذار1391وديعي و عظيمي فر (
شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را  86سهام و اقالم تعهدي اختياري در 

ي شركتهاحاصل از آزمون فرضيه هاي پژوهش بيانگر آن است كه   بررسي كرده اند. نتايج
اري گذاري پايين، اقالم تعهدي اختي ي با ارزششركتهاگذاري شده در مقايسه با  باال ارزش

بيشتري را در سال جاري خود گزارش مي كنند و همچنين جريان وجوه نقد عملياتي و 
 اقالم تعهدي اختياري داراي رابطه معكوس  مي باشند.

و ) اثر مستقيم مشكالت نمايندگي بر كيفيت گزارشگري مالي 1391ديدار و همكاران (
ي طي سالهارا تهران كيفيت حسابرسي در شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار 

براي سنجش كيفيت گزارشگري مالي بررسي كرده اند. در اين پژوهش،  1389الي  1383
كيفيت حسابرسي حسابرس به عنوان معيار از معيار كيفيت اقالم تعهدي و از دوره تصدي 

، بيانگر آن استكه جريان وجوه نقد آزادژوهش،  پيافتههاي . در شركت استفاده شده است
داراي ه اهرم مالي و درصد مالكيت اعضاي هيئت مديرو ارتباط منفي و معنيدار داراي 

 .با كيفيت گزارشگري مالي هستند، رابطه مثبت و معني دار
را  تاثير تداوم انتخاب حسابرس بر كيفيت حسابرسي) 1391دي و همكاران (سجا

ياري براي نشان دادن از دو معيار اقالم تعهدي جاري و اخت ،به همين منظور بررسي نمودند.
شركت براي  72داده هاي مربوط به  پژوهش،. در اين كرده اندكيفيت حسابرسي استفاده 
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رگرسيون تلفيقي مورد  مدلبه صورت تركيبي و با استفاده از  1388تا  1382دوره زماني 
بر  تاثير معناداري ،تداوم انتخاب حسابرسكه نتايج نشان داد  وتجزيه و تحليل قرار گرفته 

 .كيفيت حسابرسي ندارد
بررسي رابطه بين مديريت سود و كيفيت  ي بهپژوهش ) در1391حدادي و همكاران (

. در اين پرداختندشده بورس اوراق بهادار تهران ه حسابرسي در شركت هاي پذيرفت
اندازه گيري شده است. وجوه  ،جونز مديريت سود با استفاده از مدل تعديل شده ،پژوهش

بااستفاده از روش نمونه گيري  وها استخراج تي از صورت هاي مالي شركتد عمليانق
تا  1379شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني  72حذفي، 

هاي پژوهش از آزمون رگرسيون لجستيك استفاده  انتخاب و براي آزمون فرضيه 1388
 ،مديريت سود و كيفيت حسابرسيكه بين  است. نتايج پژوهش حاكي از آن است شده

دوره  ( داري وجود دارد. همچنين بين مديريت سود و دوره تصدي  حسابرسي رابطه معن
 .نيز رابطه معني داري وجود دارد ،تداوم حسابرس) و بين مديريت سود و تجربه حسابرس

شركت پذيرفته شده در بورس  71 خود درژوهش  پدر ) 1387(ابراهيمى و سيدى  
سازمان حسابرسى و ساير (اوراق بهادار تهران به بررسى تاثير نوع موسسه حسابرسى 

و نوع اظهارنظر حسابرسى در گزارش حسابرسى بر روى اقالم ) ت حسابرسيموسسا
تعهدى اختيارى پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه تنها نوع موسسه حسابرسى با اقالم 

 .ارتباط دارد، يارىتعهدى اخت
 

 هاي پژوهشپرسش
باتوجه به مباني نظري، موضوعات نوشته شده در پيشينه پژوهش، بيان و تشريح موضوع و 

ها در جستجوي پاسخگويي به اين پرسش اهميت و ضرورت انجام پژوهش، اين پژوهش،
ام با ي داراي حقوق صاحبان سهشركتهامي باشد كه آيا در بورس اوراق بهادار تهران در 

گذاري باال مديريت سود انجام مي شود و آيا معيارهاي كيفيت حسابرسي بر اقالم  ارزش
 تاثير مي گذارد؟  شركتهاتعهدي اختياري 
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 فرضيه هاي پژوهش
اگر مشتريان داراي ارزش گذاري باالي حقوق صاحبان سهام باشند، اندازه  : فرضيه اول

رابطه معكوس ميان اقالم تعهدي اختياري مشتريان موسسات حسابرسي بزرگ و ساير 
 موسسات حسابرسي، كاهش مي يابد.

گذاري باالي حقوق صاحبان سهام باشند، اندازه  اگر مشتريان داراي ارزش: فرضيه دوم 
وس ميان اقالم تعهدي اختياري مشتريان در موسسات حسابرسي با دوره تصدي رابطه معك

 طوالني تر و اقالم تعهدي اختياري مشتريان با دوره تصدي كوتاه تر، كاهش مي يابد.
 مدل مفهومي پژوهش و متغيرهاي آن

در اين پژوهش، از مدل جونز تعديل شده براي براورد مقطعي اقالم تعهدي اختياري 
22Fشده است ( بكر و ديگران استفاده

23F، رينولدز و فرانسيس 1998، 1

2 ،2000.( 
𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖  )             1معادله  =  𝛽0 + 𝛽1 �

1
𝐴𝐴𝑖𝑖−1

� +  𝛽2(∆𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 − ∆𝑇𝑅𝑖𝑖) +
 𝛽3𝑃𝑃𝑅𝑖𝑖 +  𝜀𝑖𝑖 

 
 𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖مجموع اقالم تعهدي شركت :  iدر سال  tام، 

 𝑇𝑇𝑖𝑖−1مجموع دارايي هاي شركت :  iدر شروع سال t ام،
∆REV𝑖𝑖  تغييرات فروش شركت :i در سالt  ،ام 
∆𝑇𝑅𝑖𝑖  تغييرات حسابهاي دريافتني تجاري درسال :t نسبت به سالt-1  ،ام 
𝑃𝑃𝑅𝑖𝑖  خالص دارايي هاي ثابت مشهود شركت :i در سالt  ،ام 

𝜀  اثرات نامشخص عوامل تصادفي :i  در سالt .ام 
مدل هاي زير براي آزمون فرضيه هايي استفاده مي شود كه در آن انگيزه هاي مربوط 
به ارزشيابي باالي حقوق صاحبان سهام باعث كاهش تمايل موسسات حسابرسي با كيفيت 

 .)2013 هومس و همكاران،( باال به محدود كردن اقالم تعهدي مي شود
 )2معادله 

𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 = ∝1+∝2 𝐿𝐿𝑇𝐿𝐿𝑅𝑇𝑖𝑖 +∝3 𝐿𝑅𝑅𝑖𝑖 +∝4 𝑂𝑇𝑂𝑖𝑖 +∝5 𝑅𝑂𝑇𝑖𝑖
+∝6 𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖−1 +∝7 𝐻𝑅𝑖𝑖−1 +∝8 𝐵𝐵𝐵∗𝐻𝑅𝑖𝑖−1 + 𝜀𝑖𝑖  

 )3معادله 
𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 = ∝1+∝2 𝐿𝐿𝑇𝐿𝐿𝑅𝑇𝑖𝑖 +∝3 𝐿𝑅𝑅𝑖𝑖 +∝4 𝑂𝑇𝑂𝑖𝑖 +∝5 𝑅𝑂𝑇𝑖𝑖

+∝6 𝑇𝑅𝑇𝑖𝑖−1 +∝7 𝐻𝑅𝑖𝑖−1 +∝8 𝑇𝑅𝑇∗𝐻𝑅𝑖𝑖−1 + 𝜀𝑖𝑖  
                                                                                                                   
1. Becker et al 
2. Reynolds and Francis 
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  = 𝐿𝐿𝑇𝐿𝐿𝑅𝑇𝑖𝑖 لگاريتم طبيعي مجموع دارايي هاي سال ماليt  ام در شركتi ،ام 
 = 𝐿𝑅𝑅𝑖𝑖 بدهي هاي بلندمدت سال ماليt  ام تقسيم بر مجموع دارايي هاي سال ماليt-1 

 ام، iام در شركت
 = 𝑂𝑇𝑂𝑖𝑖 جريان هاي نقدي فعاليت هاي عملياتي سال ماليt  ام تقسيم بر مجموع

 ام، iام در شركت  t-1هاي سال مالي  دارايي
 = 𝑅𝑂𝑇𝑖𝑖 سود قبل از اقالم غير مترقبه سال ماليt  ام تقسيم بر مجموع دارايي هاي سال

 ام، iام در شركت  t-1مالي 
  = 𝐻𝑅𝑖𝑖 است كه در باالترين پنجك نسبت قيمت بر سود سال  1در شركتهايي برابر با

 قرار دارند.  t-1مالي 
  = 𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖 اگر حسابرس شركت در پايان سال ماليt-1  از موسسات حسابرسي معتمد ،

 ، در غير اين صورت صفر.1بورس اوراق بهادار گروه الف باشد، برابر با 
 = 𝑇𝑅𝑇𝑖𝑖 اگر در پايان سال ماليt-1  سال باشد، برابر با  4دوره تصدي حسابرس شركت

 است در غير اين صورت، صفر. 1
 

 ژوهشمتغيرهاي پ
 متغير وابسته 

در مدل اين پژوهش، متغير وابسته، اقالم تعهدي اختياري است و درصد تغييرات اين متغير 
نسبت به تغييرات نوع حسابرس (اندازه موسسات حسابرسي) و دوره تصدي حسابرس در 

 ي با ارزش گذاري باالي حقوق صاحبان سهام، آزمون خواهد شد.شركتها
 

 متغير مستقل
، بر اساس دو مبنا انجام مي شود. مبناي اول، الگوي ارزش گذاري شركتهاارزش گذاري 

مبتني بر بازار سرمايه است كه با استفاده از اطالعات بازار، در پي تعيين ارزش شركت و 
گذاري بر پايه داده هاي حسابداري بنا  مبناي دوم الگوي ارزش سهام آن صورت مي گيرد.

تعيين ارزش شركت با استفاده از اطالعات حسابداري موجود در نهاده شده و در پي 
 .)1388 كريمي پور،(صورت هاي مالي است 

ي با ارزش گذاري باالي حقوق صاحبان سهام، به عنوان متغير شركتهادر اين پژوهش، 
مستقل تعيين شده اند كه به اين منظور مبناي مورد نظر براي ارزش گذاري حقوق صاحبان 
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نسـبت قيمت بازار سهام شركت در پايان سال به سود قبل از اقالم غيرمترقبه و سهام، 
بنابراين  شركت هايي كه در پايان سال گذشـته داراي نسبت  .عمليات متوقف شده است

 قيمت به سود بااليي باشند، درگروه شركت هاي با ارزش باال، طبقه بندي مي شوند
 .)2013 هومس و همكاران،(
 

 کنترل:متغيرهاي 
. ي ديگر ممكن است اقالم تعهدي بيشتري داشته باشندشركتها، نسبت به شركتهابعضي 

با افزايش سود و سرمايه گذاري هاي بيشتر، اقالم  شركتهاعالوه بر اين، طبيعي است كه 
هاي در حال العات پيشين نشان مي دهد كه شركتمط. تعهدي بيشتري را ايجاد مي كنند

24Fمك نيكلز( باالتري را گزارش   مي كنندرشد، اقالم تعهدي 

1، 2000(.  
شواهدي ارائه مي كنند كه نشان مي دهد روند مديريت  ،)2000( رينولدز و فرانسيز

البته بدهي مي تواند مانند ساز و كار نظارتي . سود با افزايش اهرم مالي، افزايش مي يابد
ثر سطوح باالي بدهي بر اقالم براي كنترل ا. عمل كند تا مديريت، درآمد را محدود كند

تعهدي، بدهي بلندمدت با مجموع دارايي هاي اندازه گيري شده، در مدل قرار خواهد 
جريان نقدي عملياتي، مولفه هايي از در آمدها هستند و سطوح آنها تناظر معكوس . گرفت

اده از اقالم عالوه بر اين، سطح جريان نقدي بر توانايي يا نياز استف. با اقالم تعهدي دارند
، )پايين تر( ي داراي جريان نقدي عملياتي باالترشركتهاتعهدي اثر دارد و باعث مي شود 

 .)2013 هومس و همكاران،( را گزارش كنند) باالتر( اقالم تعهدي اختياري پايين تر
 

 روش پژوهش
 -روش اجرايي اين پژوهش به صورت ميداني است. اين پژوهش، از نوع كاربردي

پيمايشي مي باشد و از نظر شيوه جمع آوري داده ها، پژوهش توصيفي از نوع تحليل 
اي از سرمايه گذاران و  تواند براي طيف گسترده كه نتايج آن ميرگرسيون است و 

ها از مدل رگرسيوني چند  آزمون فرضيه براي ،گران مفيد باشد. در پژوهش حاضر تحليل
هاي پذيرفته شده در اين پژوهش، نمونه انتخابي شامل شركت در متغيره استفاده شده است.

زير  هاي از ويژگيكه  است 1392الي  1388بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني 
  برخوردارند:

                                                                                                                   
1. McNicholes 
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 . سال مالي شركت منتهي به پايان اسفند ماه باشد -1
 . شركت ها، عضو صنايع واسطه گري مالي و بانك ها نباشند -2
در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده 1388شركت ها، حداقل از ابتداي سال  -3

 . باشند
 .معامالت شركت ها نبايد طي دوره پژوهش به طور كامل متوقف شده باشند -4

ل استفاده خواهد شد و نتايج آن از براي جمع بندي و محاسبات مورد نياز از نرم افزار اكس
سال مي باشد، از نرم  -آنجايي كه مدل داده هاي پژوهش و مشاهدات به شكل شركت 

استفاده و فرضيه هاي پژوهش، مورد تجزيه و تحليل نهايي قرار  EViewsافزار آماري 
 .خواهند گرفت

 
 روش گردآوري داده ها و اطالعات

در اين پژوهش اطالعات و داده هاي مورد نياز مربوط به ادبيات پژوهش و مباني نظري از 
منابع كتابخانه اي و پايگاه هاي علمي و مقاالت داخلي و خارجي استخراج مي شود. براي 
گردآوري داده هاي پژوهش نيز از بانك هاي اطالعاتي سازمان بورس اوراق بهادار تهران، 

مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمي سازمان بورس، سايت شركت پايگاه اطالعاتي 
مديريت فناوري بورس تهران، سايت كدال، بانك هاي اطالعاتي نرم افزارهاي تدبير پرداز 

حسب مورد  شركتهاو ره آورد نوين، همچنين گزارش هاي هفتگي و صورت هاي مالي 
 استفاده مي شود.

 
 يافته هاي پژوهش

 تجزيه و تحليل آن آمارتوصيفي و
هاي مركزي چون  ها با استفاده از شاخص در بخش آمار توصيفي، تجزيه و تحليل داده

. هاي پراكندگي انحراف معيار، چولگي و كشيدگي انجام پذيرفته است ميانگين و شاخص
پس از غربالگري و حذف پژوهش خالصه وضعيت آمار توصيفي مربوط به متغيرهاي 

 . ارائه شده است 1در جدول  SPSSك نرم افزار به كم هاي پرت داده
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 . آمار توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش١جدول 

 ميانگين مشاهدات متغير
انحراف 

 معيار
 كشيدگي چولگي بيشترين كمترين

اقالم تعهدي اختياري 
)DAC( 

911 0065/0- 8824/0 7784/1- 8087/1 086/0 142/2 

حقوق صاحبان سهام 
باال با ارزشگذاري 

)HVt-1( 
911 1997/0 4000/0 0 1 501/1 255/3 

دروه تصدي باالي 
 حسابرس

)TENt-1( 
911 4873/0 5001/0 0 1 050/0 002/1 

بزرگ بودن موسسه 
 )Bigt-1حسابرسي(

911 2436/0 4295/0 0 1 583/0 340/1 

مجموع اقالم تعهدي 
)ACRL( 

911 0018/0- 1542/0 5559/0- 7974/0 457/0 449/5 

اندازه شركت 
)LnASSET( 

911 709/13 5374/1 031/10 817/18 913/0 179/4 

 LEV( 911 0941/0 1067/0 0000/0 8727/0 937/2 448/15اهرم مالي (
جريان هاي نقدي 

 )OCFعملياتي(
911 1508/0 1610/0 4088/0- 7849/0 707/0 467/4 

بازده دارايي ها 
)ROA( 

911 1489/0 1641/0 2616/0- 9339/0 206/1 472/5 

 
ي نمونه اندازه گيري شده شركتها، متوسط اقالم تعهدي اختياري 1با توجه به جدول 

بوده و كمترين و بيشترين ميزان  -0065/0 برابر باكه با استفاده از مدل تعديل شده جونز 
 باشد. بررسي چولگي و كشيدگي اين متغير مي 8087/1و  -7784/1آن به ترتيب برابر با 

از توزيع نرمال برخوردار  شركتهاهاي اقالم تعهدي اختياري  حاكي از آن است كه داده
ولي توزيع آن نزديك به توزيع نرمال است. بطوري كه چولگي آن برابر با  باشد نمي
 مي باشد.  142/2و كشيدگي آن برابر با  086/0

 نسبت قيمت بهدرصد از مشاهدات  97/19با توجه به آمار توصيفي بدست آمده در 
داشته و مي توان گفت حقوق صاحبان سهام اين سود هر سهم در سطوح بااليي قرار

درصد از  73/48، باال ارزش گذاري شده است. همچنين دوره تصدي حسابرس در شركتها
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ها توسط موسسات درصد از حسابرسي آن 99/63بوده و سال  4مشاهدات بيشتر از 
 ار گروه الف صورت گرفته است.  حسابرسي معتمد بورس اوراق بهاد

ي نمونه اندازه گيري شده كه شركتهادر خصوص متغيرهاي كنترلي نيز ميانگين اندازه 
بوده و متوسط مجموع  709/13برابر با  شركتهابا استفاده از لگاريتم طبيعي مجموع دارايي 

مدت  مي باشد. همچنين ميانگين نسبت بدهي هاي بلند -0018/0اقالم تعهدي آنها 
مي باشد  شركتهاها كه معياري از اهرم مالي ي نمونه به جمع كل دارايي هاي آنشركتها
ها لياتي و نرخ بازده دارايي هاي آندرصد بوده و متوسط جريان هاي نقدي عم 4/9برابر با 

 درصد مي باشد.   89/14درصد و  08/15به ترتيب 
 

 ه اول نتايج حاصل از آزمون فرضي
ي شركتهاوهش، رابطه تأثير كيفيت حسابرسي بر اقالم تعهدي اختياري در فرضيه اول پژ

داراي حقوق صاحبان سهام با ارزش باال، از منظر بزرگ بودن موسسه حسابرسي مورد 
 بررسي واقع  شده و فرضيه آماري آن به صورت زير قابل تدوين است: 

اندازه رابطه ي داراي ارزش گذاري باالي حقوق صاحبان سهام، شركتهادر : 
 معكوس اقالم تعهدي اختياري با بزرگ بودن موسسه حسابرسي كاهش نمي يابد.

ي داراي ارزش گذاري باالي حقوق صاحبان سهام، اندازه رابطه شركتهادر  :
 معكوس اقالم تعهدي اختياري با بزرگ بودن موسسه حسابرسي كاهش مي يابد.

ني زير و روش داده هاي پانل برآورد شده مدل رگرسيو آزمون اين فرضيه با استفاده از
 است:  

𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 = ∝1+∝2 𝐿𝐿𝑇𝐿𝐿𝑅𝑇𝑖𝑖 +∝3 𝐿𝑅𝑅𝑖𝑖 +∝4 𝑂𝑇𝑂𝑖𝑖 +∝5 𝑅𝑂𝑇𝑖𝑖 +
∝6 𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖−1 +∝7 𝐻𝑅𝑖𝑖−1 +∝8 𝐵𝐵𝐵∗𝐻𝑅𝑖𝑖−1 + 𝜀𝑖𝑖      

   
ر و از ليم Fدر اين مدل براي آزمون كارآمدي استفاده از روش داده هاي پانل از آزمون 

كدام روش (اثرات ثابت و يا اثرات  شود كهآزمون هاسمن استفاده شده است تا مشخص 
 2تر است. نتايج حاصل از اين آزمون ها در جدول شماره  تصادفي) براي برآورد مناسب

 آمده است. 
اين آزمون  P-Valueليمر، از آنجايي كه مقدار  Fبا توجه به نتايج حاصل از آزمون 

باشد، همساني عرض از مبداءها رد شده و الزم است در برآورد مدل از  مي 05/0كمتر از 

0H

1H
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هاي پانل استفاده شود. همچنين با توجه به نتايج حاصل از آزمون هاسمن، از  روش داده
باشد در برآورد بايد روش  مي 05/0اين آزمون نيز كمتر از  P-Valueآنجايي كه مقدار 

نتايج حاصل از برآورد مدل فرضيه اول  3ت بكار برده شود. در جدول شماره اثرات ثاب
 ارائه شده است. 

 . نتايج انتخاب الگو براي برآورد مدل فرضيه اول ٢ جدول
 P-Value درجه آزادي مقدار آماره آزمون آماره آزمون نوع آزمون

 ۰۰۰۰/۰ )۷۲۳،۱۸۳( ۸۹۲/۲  ليمر Fآزمون 

 آزمون هاسمن
 

۹۴۸/۵۲۱ ۷ ۰۰۰۰/۰ 

 
 )P-VALUE(در بررسي معني دار بودن كلي مدل، با توجه به اين كه مقدار احتمال 

دار بودن كلي مدل تاييد  درصد معني 95با اطمينان باشد  كوچكتر مي 05/0از  Fآماره 
درصد از تغييرات  55/62تعديل شده مدل نيز گوياي آن است كه ضريب تعيين شود.  مي

توسط متغيرهاي وارد شده در مدل تبيين مي شود. همچنين  شركتهااقالم تعهدي اختياري 
 كه استبرا گوياي آن  -جاركوا  آزمونج ينتادر بررسي مفروضات رگرسيون كالسيك 

 برخوردار نرمال توزيع ازدرصد  95 اطمينان سطح در مدل برآورد از حاصل يها باقيمانده
 05/0 از كوچكتر آزمون اين به مربوط) P-VALUE(مقدار احتمال  كه بطوري باشند نمي

است. در اين ارتباط، با توجه به تعداد باالي مشاهدات و قضيه حد مركزي مي توان از 
نرمال نبودن توزيع باقيمانده ها چشم پوشي كرد. ضمن اين كه بررسي توزيع باقيمانده ها 

 ) نشان دهنده نزديك بودن توزيع   آن ها به توزيع نرمال مي باشد. 2-4(نمودار 
 )P-VALUE(كلي مدل، با توجه به اين كه مقدار احتمال در بررسي معني دار بودن 

دار بودن كلي  درصد معني 95با اطمينان ) 0000/0باشد ( كوچكتر مي 05/0از  Fآماره 
درصد از  55/62تعديل شده مدل نيز گوياي آن است كه ضريب تعيين شود.  مدل تاييد مي

توسط متغيرهاي وارد شده در مدل تبيين مي شود.  شركتهاتغييرات اقالم تعهدي اختياري 
برا گوياي آن  -جاركوا  آزمونج ينتاهمچنين در بررسي مفروضات رگرسيون كالسيك 

 نرمال توزيع از درصد 95 اطمينان سطح در مدل برآورد از حاصل يها باقيمانده كه است
 آزمون اين به مربوط) P-VALUE(مقدار احتمال  كه بطوري باشند نمي برخوردار
است. در اين ارتباط با توجه به تعداد باالي مشاهدات و قضيه حد  05/0 از كوچكتر

F
2χ
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مركزي مي توان از نرمال نبودن توزيع باقيمانده ها چشم پوشي كرد. ضمن اين كه بررسي 
 . استها به توزيع نرمال نشان دهنده نزديك بودن توزيع آن )1مانده ها (نمودار  توزيع باقي

 برآورد مدل فرضيه اول پژوهشنتايج   .٣جدول 
 متغير وابسته: اقالم تعهدي اختياري

 شركت -سال  914تعداد مشاهدات: 

 t P-Value VIFآماره  ضريب  متغير
 - 6231/0 491/0 4247/0  ضريب ثابت
 083/1 6443/0 -461/0 -0299/0  اندازه شركت

 039/1 1128/0 587/1 1824/0  اهرم مالي
 350/1 0000/0 -134/16 -6835/5  نقدي عملياتي جريان هاي

 392/1 0000/0 659/15 2267/5  نرخ بازده دارايي ها
 352/1 0773/0 769/1 0848/0  بزرگ بودن مؤسسه حسابرسي

 402/2 2927/0 -052/1 -1157/0  حقوق صاحبان سهام با ارزش گذاري باال
 ×بزرگ بودن مؤسسه حسابرسي 

 با ارزش گذاري باالحقوق صاحبان سهام 
 0287/0 358/0 7198/0 560/2 

 6285/0ضريب تعيين تعديل شده مدل   

 مدل Fآماره 
)P-Value( 

 
026/9 

)0000/0( 
 Jarque-Beraآماره 
)P-Value( 

820/25 
)0000/0( 

 Breusch-Paganآماره 
)P-Value( 

 
307/5 

)0000/0( 
 201/2 دوربين واتسنآماره 

 

 
 هاي مدل فرضيه اول پژوهش مانده باقيتوزيع  -١نمودار 
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-P(مقدار احتمال در خصوص بررسي همساني واريانس باقيمانده ها با توجه به اين كه 
VALUE( 05/0پاگان كمتر از -برش آزمون به مربوط ) ناهمساني 0000/0مي باشد (

هاي مدل تأييد مي شود. در اين مطالعه، براي رفع اين مشكل در برآورد  واريانس باقيمانده
بجاي روش حداقل مربعات معمولي از روش حداقل مربعات تعميم يافته بهره گرفته شده و 

اده شده است. عالوه بر اين از آنجايي به ضرايب مدل توسط نرم افزار آماري وزن مناسب د
 -باقي استقالللذا  )225/2مي باشد ( 5/2و  5/1مقدار آماره دوربين واتسن عدد كه 

در خصوص همخطي ميان متغيرهاي مدل نيز از آنجايي  .شود ميي مدل نيز تأييد ها مانده
يك مي باشد  بوده و نزديك به عدد 5براي تمام متغيرها كمتر از  VIFكه مقدار آماره 

همخطي زيادي ميان آن ها وجود نداشته و اين فرض از مفروضات رگرسيون كالسيك نيز 
 تأييد مي شود.

 
 ه اول پژوهشنتايج حاصل از آزمون فرضيتفسير 

 صاحبان حقوق« متغير ضريب بودن منفي رغم به ،6-4 نگاره در شده ارائه نتايج اساس بر
×  حسابرسي مؤسسه بودن بزرگ« متغير ضريب بودن مثبت و »باال گذاري ارزش با سهام

 مربوط t آماره) P-Value( داري معني سطح ،»باال گذاري ارزش با سهام صاحبان حقوق
 »باال گذاري ارزش با سهام صاحبان حقوق×  حسابرسي مؤسسه بودن بزرگ« متغير به

 ارزش داراي يشركتها در گفت مي توان رو اين از). 7198/0( باشد مي 05/0  از يزرگتر
 بزرگ با اختياري تعهدي اقالم معكوس رابطه اندازه سهام، صاحبان حقوق باالي گذاري

 درصد 95 اطمينان سطح در بنابراين. يابد نمي داري معني كاهش حسابرسي مؤسسه بودن
 بودن بزرگ سطح در حسابرسي كيفيت كه است آن گوياي و شده رد پژوهش اول فرضيه

 حقوق باالي گذاري ارزش با يشركتها در تعهدي اقالم تغيير با مرتبط هاي انگيزه مؤسسه،
 .كند نمي كم را سهام صاحبان

  
 ه دوم نتايج حاصل از آزمون فرضي

ي شركتهادر فرضيه دوم پژوهش، رابطه تأثير كيفيت حسابرسي بر اقالم تعهدي اختياري 
گذاري باال، از منظر طوالني بودن دوره تصدي  داراي حقوق صاحبان سهام با ارزش

 حسابرس مورد بررسي واقع  شده و فرضيه آماري آن به صورت زير قابل تدوين است: 
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در شركتهاي داراي ارزش گذاري باالي حقوق صاحبان سهام، اندازه رابطه : 
معكوس اقالم تعهدي اختياري با طوالني بودن دوره تصدي مؤسسه حسابرسي كاهش 

 يابد. ينم

در شركتهاي داراي ارزش گذاري باالي حقوق صاحبان سهام، اندازه رابطه  :
معكوس اقالم تعهدي اختياري با طوالني بودن دوره تصدي مؤسسه حسابرسي كاهش 

 يابد. مي
مدل زير بهره گرفته شده است كه مدل رگرسيوني بوده و با براي آزمون اين فرضيه از 

 ي پانل برآورد خواهد شد:  استفاده از روش   داده ها
    𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 = ∝1+∝2 𝐿𝐿𝑇𝐿𝐿𝑅𝑇𝑖𝑖 +∝3 𝐿𝑅𝑅𝑖𝑖 +∝4 𝑂𝑇𝑂𝑖𝑖 +∝5 𝑅𝑂𝑇𝑖𝑖 +
∝6 𝑇𝑅𝑇𝑖𝑖−1 +∝7 𝐻𝑅𝑖𝑖−1 +∝8 𝑇𝑅𝑇∗𝐻𝑅𝑖𝑖−1 + 𝜀𝑖𝑖  

 
در اين مدل براي اين كه بتوان مشخص نمود آيا استفاده از روش داده هاي پانل در 

ليمر و به منظور تعيين اين كه كدام روش  Fبرآورد مدل كارآمد خواهد بود يا نه از آزمون 
تر است از آزمون هاسمن استفاده  (اثرات ثابت و يا اثرات تصادفي) براي برآورد مناسب

 آمده است.  4از اين آزمون ها در جدول شماره  شده است. نتايج حاصل
اين آزمون  P-Valueليمر، از آنجايي كه مقدار  Fبا توجه به نتايج حاصل از آزمون 

باشد، همساني عرض از مبداءها رد شده و الزم است در برآورد مدل از  مي 05/0كمتر از 
صل از آزمون هاسمن، از هاي پانل استفاده شود. همچنين با توجه به نتايج حا روش داده

باشد، بنابراين در برآورد بايد  مي 05/0اين آزمون نيز كمتر از  P-Valueآنجايي كه مقدار 
نتايج حاصل از برآورد مدل فرضيه دوم ارائه  5روش اثرات ثابت بكار برده شود. در نگاره 

 شده است.

 . نتايج انتخاب الگو براي برآورد مدل فرضيه دوم پژوهش ٤جدول 
 P-Value درجه آزادي مقدار آماره آزمون آماره آزمون نوع آزمون

 ۰۰۰۰/۰ )۷۲۳،۱۸۳( ۸۹۷/۲  ليمر Fآزمون 

 آزمون هاسمن
 

۸۰۰/۵۱۷ ۷ ۰۰۰۰/۰ 

 
اين آزمون  P-Valueليمر، از آنجايي كه مقدار  Fبا توجه به نتايج حاصل از آزمون 

ساني عرض از مبداءها رد شده و الزم است در برآورد مدل از  باشد، هم مي 05/0كمتر از 

0H

1H

F
2χ



  131  حقوق صاحبان سهام يباال يو ارزش گذار يحسابرس يفيتك

هاي پانل استفاده شود. همچنين با توجه به نتايج حاصل از آزمون هاسمن، از  روش داده
باشد، بنابراين در برآورد بايد  مي 05/0اين آزمون نيز كمتر از  P-Valueآنجايي كه مقدار 

نتايج حاصل از برآورد مدل فرضيه دوم ارائه  5 روش اثرات ثابت بكار برده شود. در نگاره
 شده است.

 )P-VALUE(در بررسي معني دار بودن كلي مدل، با توجه به اين كه مقدار احتمال 
دار بودن كلي مدل تاييد  درصد معني 95با اطمينان باشد  كوچكتر مي 05/0از  Fآماره 

درصد از تغييرات  69/62تعديل شده مدل نيز گوياي آن است كه ضريب تعيين شود.  مي
 توسط متغيرهاي وارد شده در مدل تبيين مي شود. شركتهااقالم تعهدي اختياري 

برا، گوياي  -جاركوا  آزمونج ينتاهمچنين در بررسي مفروضات رگرسيون كالسيك 
 توزيع از درصد 95 اطمينان سطح در مدل برآورد از حاصل يها باقيمانده كه استآن 

 آزمون اين به مربوط )P-VALUE(مقدار احتمال  كه بطوري باشند نمي برخوردار نرمال
است. در اين ارتباط، با توجه به تعداد باالي مشاهدات و قضيه حد  05/0 از كوچكتر

مركزي مي توان از نرمال نبودن توزيع باقيمانده ها چشم پوشي كرد. ضمن اين كه بررسي 
) نشان دهنده نزديك بودن توزيع آن ها به توزيع نرمال مي 2توزيع باقيمانده ها (نمودار 

 باشد. 
برا، گوياي  –جاركوا  آزمونج ينتاهمچنين در بررسي مفروضات رگرسيون كالسيك 

 توزيع از درصد 95 اطمينان سطح در مدل برآورد از حاصل يها باقيمانده كه استآن 
 آزمون اين به مربوط )P-VALUE(مقدار احتمال  كه بطوري باشند نمي برخوردار نرمال

است. در اين ارتباط، با توجه به تعداد باالي مشاهدات و قضيه حد  05/0 از كوچكتر
مركزي مي توان از نرمال نبودن توزيع باقيمانده ها چشم پوشي كرد. ضمن اين كه بررسي 

 . است) نشان دهنده نزديك بودن توزيع آن ها به توزيع نرمال 2توزيع باقيمانده ها (نمودار 
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 فرضيه دوم پژوهش برآورد مدلنتايج  .٥ جدول
 متغير وابسته: اقالم تعهدي اختياري

 شركت -سال  914تعداد مشاهدات: 

 t P-Value VIFآماره  ضريب  متغير
 - 6089/0 511/0 4502/0  ضريب ثابت
 075/1 7033/0 -381/0 -0248/0  اندازه شركت

 041/1 0582/0 897/1 2307/0  اهر مالي
 351/1 0000/0 -417/15 -6835/5  جريان هاي نقدي عملياتي

 406/1 0000/0 627/15 2141/5  نرخ بازده دارايي ها
 308/1 0000/0 -048/8 -0890/0  طوالني بودن دروه تصدي حسابرس

 969/1 0170/0 -392/2 -2059/0  حقوق صاحبان سهام با ارزش گذاري باال
 ×طوالني بودن دروه تصدي حسابرس 

 ارزش گذاري باالحقوق صاحبان سهام با 
 2115/0 384/4 0000/0 168/2 

 6269/0ضريب تعيين تعديل شده مدل   

 مدل Fآماره 
)P-Value( 

 
076/9 

)0000/0( 
-Jarqueآماره 

Bera 
)P-Value( 

101/25 
)0000/0( 

 Breusch-Paganآماره 
)P-Value( 

 
076/5 

)0000/0( 
دوربين آماره 

 واتسن
206/2 

 
 

 
 باقيمانده هاي مدل فرضيه دوم پژوهشتوزيع  -٢نمودار 

 
-P(مقدار احتمال در خصوص بررسي همساني واريانس باقيمانده ها با توجه به اين كه 

VALUE( مي باشد ناهمساني واريانس  05/0پاگان كمتر از  -برش آزمون به مربوط



  133  حقوق صاحبان سهام يباال يو ارزش گذار يحسابرس يفيتك

جاي ه برآورد بهاي مدل تأييد مي شود. در اين مطالعه، براي رفع اين مشكل در  مانده باقي
روش حداقل مربعات معمولي از روش حداقل مربعات تعميم يافته بهره گرفته شده و به 
ضرايب مدل توسط نرم افزار آماري وزن مناسب داده شده است. عالوه بر اين از آنجايي 

 استقالللذا  )206/2مي باشد ( 5/2و  5/1مقدار آماره دوربين واتسن مابين عدد كه 
  .شود ميي مدل نيز تأييد ها باقيمانده

براي  VIFخطي ميان متغيرهاي مدل نيز از آنجايي كه مقدار آماره  در خصوص هم
خطي  توان گفت هم بوده و نزديك به عدد يك مي باشد مي 5تمام متغيرها كمتر از 

ها وجود نداشته و اين فرض از مفروضات رگرسيون كالسيك نيز تأييد شديدي ميان آن
 شود. مي

 
 ه دوم پژوهشنتايج حاصل از آزمون فرضيتفسير 

مربوط به  tآماره  )P-Value(، سطح معني داري  8-4بر اساس نتايج ارائه شده در نگاره 
» حقوق صاحبان سهام با ارزش گذاري باال ×دوره تصدي مؤسسه حسابرسي «متغير 

اين ارتباط با  ). در2115/0) و ضريب آن مثبت مي باشد (0000/0بوده ( 05/0 كوچكتر از
و نظر به اين » حقوق صاحبان سهام با ارزش گذاري باال«توجه به منفي بودن ضريب متغير 

كه با اضافه شدن متغير طوالني بودن دوره تصدي حسابرس به عنوان معياري از كيفيت 
در   حسابرسي به آن، ضريب به مثبت تغيير عالمت مي دهد مي توان نتيجه گرفت 

ارزش گذاري باالي حقوق صاحبان سهام، اندازه رابطه معكوس اقالم ي داراي شركتها
بنابراين در سطح  تعهدي اختياري با طوالني بودن دوره تصدي حسابرس كاهش مي يابد.

كيفيت حسابرسي درصد فرضيه دوم تحقيق تأييد شده و گوياي آن است كه  95اطمينان 
ي مرتبط با تغيير اقالم تعهدي در ها در سطح طوالني بودن دوره تصدي حسابرس، انگيزه

 ي با ارزش گذاري باالي حقوق صاحبان سهام را كم مي كند. شركتها
 

 نتيجه گيري
 فرضيه اول

نتايج آزمون هاي فرضيه اول حاكي از اين است كه بين اندازه موسسه حسابرسي و اقالم 
ه معنا داري ي با ارزش گذاري باالي حقوق صاحبان سهام، رابطشركتهاتعهدي اختياري 
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 در هر دو مدل آمده بدست شده تعديل تعيين ضريب به توجه با ارتباط اين وجود ندارد و
 . است درصد 62 حدود

 رابطه اندازه باشند، سهام صاحبان حقوق باالي گذاري ارزش داراي مشتريان اگر ∗
 ساير و بزرگ حسابرسي موسسات مشتريان اختياري تعهدي اقالم ميان معكوس

 .يابد مي كاهش حسابرسي، موسسات
بر اساس نتايج ارائه شده، بزرگ بودن مؤسسه حسابرسي و حقوق صاحبان سهام با   

در اين ارتباط، مي توان نتيجه گرفت ارزش گذاري باال، داراي رابطه معناداري نمي باشد. 
ي داراي ارزش گذاري باالي حقوق صاحبان سهام، اندازه رابطه معكوس اقالم شركتهادر 

بنابراين در سطح  عهدي اختياري با بزرگ بودن مؤسسه حسابرسي كاهش نمي يابد.ت
كيفيت حسابرسي درصد فرضيه اول پژوهش تأييد نشده و گوياي آن است كه  95اطمينان 

ي با ها شركتهاي مرتبط با تغيير اقالم تعهدي در  در سطح بزرگ بودن موسسه، انگيزه
 گذاري باالي حقوق صاحبان سهام را كاهش نمي دهد. ارزش

نتايج بدست آمده از آزمون فرضيه اول با نتايج پژوهش هاي پيشين (هومس و     
) همسو نمي باشد و اين 2000؛ رينالدز و فرانسيس، 2012؛ فنگ و ليو، 2013همكاران، 

مؤسسه حسابرسي به هاي خارجي، چهار و شش تواند به اين دليل باشد كه در پژوهش مي
گيرد. همچنين به دليل تعداد اندك  عنوان معيار موسسات حسابرسي بزرگ قرار مي

ي با ارزش گذاري باالي حقوق صاحبان شركتهاپژوهش هاي مرتبط داخلي در مورد 
سهام، با فاكتور گرفتن از متغير حقوق صاحبان سهام با ارزش گذاري باال، نتايج اين 

) و همسو با نتايج پژوهش (حدادي و 1394نيا و ميرزايي، ش (ايزديپژوهش با نتايج پژوه
؛ ابراهيمي 1389؛ نونهال نهر و همكاران، 1392؛ بني مهد و جعفري معافي، 1392همكاران، 
 ) همسو نمي باشد. 1387و سيدي، 

 
 فرضيه دوم

اگر مشتريان داراي ارزش گذاري باالي حقوق صاحبان سهام باشند، اندازه رابطه  ∗
معكوس ميان اقالم تعهدي اختياري مشتريان در موسسات حسابرسي با دوره تصدي 
 طوالني تر و اقالم تعهدي اختياري مشتريان با دوره تصدي كوتاه تر، كاهش مي يابد.

بدست آمده، بين دوره تصدي مؤسسه حسابرسي و حقوق صاحبان سهام با  نتايج اساس بر
در در اين ارتباط، مي توان نتيجه گرفت ارزش گذاري باال، رابطه معناداري دارد. 
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ي داراي ارزش گذاري باالي حقوق صاحبان سهام، اندازه رابطه معكوس اقالم شركتها
بنابراين در سطح  كاهش  مي يابد.تعهدي اختياري با طوالني بودن دوره تصدي حسابرس 

كيفيت حسابرسي درصد فرضيه دوم پژوهش تأييد شده و گوياي آن است كه  95اطمينان 
هاي مرتبط با تغيير اقالم تعهدي در     در سطح طوالني بودن دوره تصدي حسابرس، انگيزه

 ي با ارزش گذاري باالي حقوق صاحبان سهام را كم مي كند.شركتها
ت آمده از آزمون فرضيه دوم با نتايج پژوهش هاي پيشين (مايرز و به دس نتايج

نونهال نهر و  ؛1392؛ حدادي و همكاران، 1391؛ ديدار و همكاران، 2003همكاران، 
نيا ، ايزدي1391و با نتايج پژوهش هاي (سجادي و همكاران،  بوده ) همسو1389همكاران، 

بوده  نتايج فرضيه دوم پژوهش ناهمسو ) با2013و همكاران ؛ هومسو  1394و ميرزايي، 
 است.
 

 محدوديت پژوهش
، 1390بهادار در سال  اوراق و بورس سازمان معتمد حسابرسي موسسات طبق دستورالعمل

موسسات حسابرسي معتمد به چهار دسته رتبه بندي مي شوند كه هر ساله اين رتبه بندي از 
مي شود. به همين منظور، دسترسي به  طريق تارنماي سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر

اطالعات رتبه بندي موسسات حسابرسي معتمد مربوط به سال هاي گذشته ميسر نبوده و به 
همين جهت، براي تعيين اندازه موسسات حسابرسي و انتخاب نمونه از رتبه بندي موسسات 

 است.استفاده گرديده 1393حسابرسي معتمد مربوط به سال 
 

 ژوهشپيشنهادهاي پ
 پيشنهادهاي کاربردي

ي با ارزش گذاري باالي شركتهادر اين پژوهش، روابط معيارهاي كيفيت حسابرسي و 
حقوق صاحبان سهام بررسي گرديد. با توجه به نتايج بدست آمده از اين پژوهش پيشنهاد 

 مي گردد:
 ي شركتهامعتمد بورس اوراق بهادار در زمان پذيرش  حسابرسيي موسسات شركا

گذاري باالي حقوق صاحبان سهام مي توانند به اين نكته توجه ارزش  بورس باعضو 
را افزايش  حسابرسيكيفيت  ،شركتهاداشته باشند كه با افزايش دوره تصدي در آن 

 دهند.
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  ي با ارزش گذاري باالي حقوق صاحبان سهام مي توانند با شركتهامجامع عمومي
هاي مالي قابليت اتكاي صورت سي با كيفيت، انتخاب مكرر موسسات حسابر

 شده را افزايش دهند. حسابرسي
 

 پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آتي
از آنجايي كه بررسي روابط و موضوعات مختلف در مورد ارزش گذاري باالي حقوق 

 زير پيشنهادهاي حاضر پژوهش نتايج به توجه صاحبان سهام در ايران بسيار اندك بوده با
 .رسد مي  نظر به ضروري آتي هاي پژوهش براي

بررسي رابطه ساير معيار هاي كيفيت حسابرسي مانند حسابرسي صنعت خاص و  )1
 ي با ارزش گذاري باالي حقوق صاحبان سهام.شركتهااقالم تعهدي اختياري 

 بررسي رابطه نوع گزارش حسابرسي و ارزش گذاري باالي حقوق صاحبان سهام. )2
ي با ارزش گذاري شركتهاحسابرسي  بررسي تاثير حاكميت شركتي در كيفيت  )3

 باالي حقوق صاحبان سهام.
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