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بررسي نقش تعديلي بيش ارزيابي حقوق صاحبان سهام بر رابطه بين کيفيت حسابرسي و
اقالم تعهدي اختياري در شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
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چكيده
در اين پژوهش رابطه بين کيفيت حسابرسي و اقالم تعهدي اختياري و نقش تعديلي بيش ارزيابي حقوق صاحبان
سهام بر اين رابطه موردبررسي قرارگرفته است .بدين منظور دادههاي مربوط به  71شرکت از شرکتهاي فعال در
بورس اوراق بهادار تهران که به روش حذف سيستماتيک بهعنوان نمونه انتخابشده بودند ،در قلمرو زماني  1387تا
 1392موردمطالعه قرار گرفت .براي اندازه گيري متغير کيفيت حسابرسي از دو عامل اندازه و تخصص حسابرس در
صنعت و براي سنجش اقالم تعهدي اختياري از مدل تعديلشده جونز استفاده گرديد .دادههاي پژوهش با استفاده از
رگرسيون خطي چندگانه با دادههاي تابلويي (پانل) مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت و نتايج نشان داد که شدت رابطه
معکوس بين اندازه حسابرس و اقالم تعهدي اختياري در شرکتهاي بيش ارزيابيشده کاهشيافته و حتي اين رابطه به
يک رابطه مستقيم تبديل مي گردد .از طرفي ديگر شدت رابطه معکوس بين تخصص حسابرس در صنعت و اقالم
تعهدي اختياري در شرکتهاي بيش ارزيابيشده نيز کاهش مييابد.
واژگان کليدي :کيفيت حسابرسي ،اقالم تعهدي اختياري ،بيش ارزيابي حقوق صاحبان سهام

 1استاديار گروه مديريت و حسابداري دانشگاه آزاد اسالمي واحد قشم ايران
 2کارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه آزاد اسالمي واحد قشم ايران(نويسنده مسئول)
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مقدمه

سرمايهگذاران و اعتباردهندگان جديد ،ناشي از ترغيب
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سودآوري يکي از مهمترين معيارهاي ارزيابي

آنها بر اساس اطالعات نادرست و  ...را داشته باشد.

عملکرد شرکتها و مهمترين برگ خريد موردنظر

لذا سهامداران و اغلب ذينفعان همواره تالش مينمايند

ذينفعان ،بهويژه سهامداران و مالکان است .سودآوري

که با بهکارگيري ابزارهاي مختلف از اين اقدام احتمالي

بهعنوان مفهومي مهم و اساسي در ادبيات مالي و

مديران پيشگيري کرده و يا آن را تشخيص داده و

حسابداري ازيکطرف ميتواند تمامي تصميمات

اقدامات اصالحي را انجام دهند .يکي از مهمترين اين

مربوط به مديريت واحدهاي تجاري ازجمله

اقدامات ،اعمال نظارتها و کنترلهاي بيروني ازجمله

سياستهاي تقسيم سود ،برنامهريزيهاي توسعه،

حسابرسي ساالنه و ضمني است که توسط حسابرسان

مديريت موجوديها و از طرفي ديگر استراتژيهاي

مستقل انجام ميشود و اعتقاد بر اين است که

سرمايهگذاري سهامداران بالقوه و بالفعل و ساير

حسابرسان بر اساس وظيفه ذاتي خود و با برخورداري

ذينفعان را تحت تأثير قرار دهد .همچنين يکي از

از تخصص ،تجربه ،صالحيت فني و دانش کافي و

معيارهاي ارزيابي عملکرد مديران در شرکتها نيز

همچنين استقالل رأي الزم ميتوانند عالوه بر بررسي

سود شرکت بهويژه سود قبل از کسر بهره و ماليات

فعاليت شرکتها و اظهارنظر در مورد مطلوبيت ارائه

( )EBITاست و مديران اغلب عالقهمندند اين معيار در

صورتهاي مالي ،در مورد احتمال خطرهاي ممکن،

حد مطلوبي باشد و معتقدند باال بودن سود ميتواند

بهويژه احتمال خطرهاي مربوط به ويژگيهاي مديريتي

عالوه بر تأمين رضايت مالکان شرکتها ،منجر به

نيز گزارش دهند؛ که به نظر ميرسد مديريت سود نيز

ترغيب سهامداران بالقوه و اعتباردهندگان و درنتيجه آن

ازجمله احتمال خطرهاي حسابرسي مربوط به

کسب مزيتهاي مختلفي ازجمله افزايش ارزش

ويژگيهاي مديريتي شرکتها باشد .به نظر ميرسد

شرکت ،امکان تأمين مالي مناسبتر و ارزانتر و حتي

حصول نتايج مورد انتظار از حسابرسي نيز تابع کيفيت

کسب پاداش بيشتر شود .وجود انگيزههاي ذکرشده

نظارت و حسابرسي باشد که توسط حسابرسان اعمال

ممکن است شرايطي را ايجاد نمايد که مديران در

ميگردد .پال ماروس  )1986( 1کيفيت حسابرسي را

سالهايي که بنا به هر دليلي شرکت آنها با کاهش

برحسب ميزان اعتبار دهي حسابرس تعريف ميکند.

سودآوري مواجه گردد و يا به اصالح سود موردنظر

وي معتقد است يکي از اهداف مهم حسابرسي اطمينان

آنها تالطم پيدا کند ،اقدام به دستکاري آن بهمنظور

بحثي نسبت به صورتهاي مالي و عاري بودن آن از

گزارش سود موردنظر نمايند که به اين موضوع بر

هرگونه تحريفي بااهميت است .بر اين اساس ميتوان

اساس مباني نظري حسابداري و مالي ،مديريت سود

نتيجه گرفت که هرچقدر کيفيت حسابرسي باالتر

گفته ميشود .اين اقدام اغلب بهوسيله اقالم تعهدي

باشد ،صورتهاي مالي قابليت اعتماد بيشتري خواهد

اختياري انجام ميشود و حتي ممکن است بر اساس

داشت.

تئوري نمايندگي ،انگيزههاي ناشي از منافع مديران نيز
در آن دخيل باشد.

نتايج برخي از پژوهشها نشان ميدهد که کيفيت
حسابرسي باکيفيت اقالم تعهدي و کيفيت سود ارتباط

دستکاري در اقالم تعهدي بهويژه اقالم تعهدي

مستقيمي دارد؛ يعني با بهبود و تقويت عواملي از قبيل

اختياري و مديريت سود ،ممکن است پيامدهاي منفي

استقالل رأي ،تخصص حسابرس در صنعت و اندازه

قابلتوجهي ازجمله افزايش عدم تقارن اطالعاتي،

موسسه حسابرسي ميتوان انتظار داشت کيفيت اقالم

افزايش ريسک شرکت ،وارد شدن زيان به

تعهدي و کيفيت سود در شرکتهاي مورد رسيدگي
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که آيا عوامل داخلي مانند چرخه عمر شرکت

مديريت سود از طريق اقالم تعهدي اختياري شود.

(محصول) يا بيش ارزيابي حقوق صاحبان سهام يا

بالسام ( )2003معتقد است هر چه حسابرسي باکيفيت

عوامل محيطي مانند شرايط رکود يا رونق اقتصادي

بيشتري انجام شود ،مديريت سود از طريق اقالم

ميتوانند اين رابطه را تحت تأثير قرار داده يا تعديل

تعهدي اختياري کاهش خواهد يافت .جنين و پيوت
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کنند؟ بر اين اساس ،پژوهش حاضر به بررسي نقش

( )2005نيز همين باور رادارند و مطرح ميکنند،

تعديلي بيش ارزيابي حقوق صاحبان سهام بر رابطه بين

حسابرسي ميتواند يکي از راههاي جلوگيري و کاهش

کيفيت حسابرسي و کيفيت اقالم تعهدي اختياري

مديريت سود باشد؛ زيرا اعتقاد بر اين است ،شرکت-

خواهد پرداخت ،زيرا اعتقاد بر اين است که در

هايي که صورتهاي مالي حسابرسي شده ارائه کنند

صورت بيش ارزيابي حقوق صاحبان سهام ،مديران

داراي محتواي اطالعاتي و سود باکيفيت بيشتري

تحتفشار بيشتري قرار ميگيرند تا از طريق مديريت

هستند .اقالم تعهدي ،وابسته به قضاوتهاي مديران

سود به دنبال توجيه اين افزايش ارزش باشند .درواقع

است و حسابرسي شرکتهايي که اقالم تعهدي

ميتوان گفت ،بيش ارزيابي حقوق صاحبان سهام

بيشتري دارند ،نيز دشوارتر است .حسابرسي باکيفيت

زماني اتفاق ميافتد که قيمت واقعي سهام شرکتي از

باالتر ،با احتمال بيشتري عملکردهاي حسابداري

ارزش ذاتي آن بيشتر باشد .در اين پژوهش از دو معيار

موردترديد را کشف ميکند؛ زيرا موسسههاي

اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت

حسابرسي باکيفيت ،داراي تخصص ،منابع و انگيزههاي

بهعنوان معيار کيفيت حسابرسي و از مدل تعديلشده

بيشتري براي کشف اشتباه و تقلب هستند .ديوايس،

جونز بهعنوان معيار اندازهگيري کيفيت اقالم تعهدي

سو و ترامپيتر  )2000( 3اعتقاددارند بين کيفيت

اختياري استفاده خواهد شد .لذا در ادامه در بخش دوم

حسابرسي و مديريت سود رابطهى منفي بااهميتي

اين پژوهش ،مباني نظري تشريح خواهد شد .در بخش

وجود دارد .تندلو و وانستريلن )2005( 4به اين نتيجه

سوم پيشينه تحقيق شامل خالصهاي از پژوهشهاي

رسيدند که کيفيت حسابرسي با ميزان اقالم تعهدي

مرتبط انجامشده توسط ساير پژوهشگران ارائه خواهد

غيرعادي رابطهي منفي دارد .يافتههاي تحقيق هوگن و
5

( )1999نشان داد،

کيفيت

حسابرسي

شد .در بخش چهارم روش تحقيق که شامل جامعه و

جيتر

نمونه آماري ،روش گردآوري دادهها و روش

هموارسازي سود را کاهش ميدهد .ژائو و ايلدر

تجزيهوتحليل دادههاست بيان ميشود .قسمتهاي

( )2002نيز بر اين باورند شرکتهايي که توسط

پنجم و ششم پژوهش نيز شامل تجزيهوتحليل دادهها و

مؤسسات حسابرسي بزرگ (پنج موسسهي بزرگ

آزمون فرضيات و بحث و نتيجهگيري است.

حسابرسي) رسيدگي شدهاند داراي مديريت سود
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کمتري هستند .بانيستر و ويست )2001( 7نتيجه گرفتند
مباني نظري

کيفيت حسابرسي هموارسازي سود را محدود ميکند.

همانطور که گفته شد مهمترين معيارهاي ارزيابي

حقوق صاحبان سهام ،حق مالکانه مالکان يک

کيفيت حسابرسي شامل استقالل حسابرس ،تخصص

شرکت نسبت به آن شرکت است و مبناي محاسبه

حسابرس در صنعت و اندازه موسسهي حسابرسي

ارزش شرکت و ارزش دفتري سهام است که بهتبع آن

است و مديريت سود نيز اغلب از طريق اقالم تعهدي

ارزش بازاري سهام نيز تعيين ميگردد .ارزيابي واقعي

اختياري اعمال ميشود .لذا بر پايه مطالعات انجامشده

و صحيح حقوق صاحبان سهام موجب قيمتگذاري
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افزايش يابد .حال مسئلهاي که مطرح ميشود اين است

انتظار ميرود کيفيت حسابرسي بتواند منجر به کاهش

 / 42فايق احمدي ـ الهه گنجويي

منصفانه سهام در بازار و کسب بازده منطقي براي

شرکتهاي بيش ارزيابيشده از ريسک کمتري

معامله گران سهام ميشود .قيمتگذاري بيشازحد يا

برخوردارند و ازاينرو کم بودن ريسک منجر به

کمتر از ارزش سهام ميتواند منجر به تحمل زيان به

بازدهي کمتر ميشود و يا اينکه بهطوري غيرمنطقي،

يکي از طرفين معامله و درنهايت وارد شدن خسارت

سرمايهگذاران تمايل دارند شرکتهاي رشدي را بيش

قابلتوجه به شرکت به دليل از بين رفتن اعتماد بازار به

ارزيابي نمايند ،ممکن است شرکتها دچار بيش

فرايند معامله سهام شرکت شود.

ارزيابي حقوق صاحبان سهام شوند.
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حقوق صاحبان سهام زماني بيشازاندازه برآورد

اگرچه رابطه معکوس بين کيفيت حسابرسي و

ميشود که قيمت سهام شرکتي بيش از ارزش ذاتي 8آن

مديريت سود از طريق اقالم تعهدي اختياري در

باشد؛ بهعبارتديگر ،بيش برآوردي حقوق صاحبان

بسياري از پژوهشهاي تجربي محرز شده است ولي

سهام به اين معني است که شرکتي قادر به اجراي

تحقيقات کمتري به نقش بيش ارزشيابي حقوق

عملکرد ،براي توجيه ارزش خود نيست .هر چه

صاحبان سهام بر رابطه بين کيفيت حسابرسي و

شرکت بيشتر ارزيابي شود ،فشار سازش باهدفهاي

مديريت سود پرداختهاند .يکي از اين تحقيقات ،مربوط

غيرواقعي سود بيشتر ميشود .اگرچه مديران ميتوانند

به هومز و همکاران ( )2013است که معتقدند مديران

انتظارات بازار را (درباره اخباري خوب مانند سود)

شرکتهاي بيش ارزيابيشده به اين دليل که تحتفشار

محدود کنند ،اما انجام اين کار بهاحتمالزياد تأثير منفي

مضاعفي از جانب سرمايهگذاران و سهامداران در

بر منافع کوتاهمدت مديران و ارزش شرکت ميگذارد

راستاي دستيابي به سود پيشبينيشده ميباشند ،سعي

(هومز و اسکانتز .)60 :2010 ،فرضيه بيش ارزيابي بر

مينمايند حسابرسان را متقاعد سازند که اقدام صورت

مبناي اين فرض است که مديران از بيش ارزيابي آگاه

پذيرفته در محدوده استانداردها و رويههاي حسابداري

هستند اما معلوم نيست که آيا خود مديران ميدانند که

موجود بهمنظور باالتر نشان دادن درآمدها ميبايست

قيمتها بيشازاندازه باال است يا سود «بهطور اشتباهي»

ازنظر آنها هم توجيهپذير باشد .لذا به نظر ميرسد

پايين است (هومز و اسکانتز .)61 :2010 ،يکي از

تعامالت حاکم بر روابط صاحبکار و حسابرس در

معيارهاي سنجش بيش برآوردي استفاده از نسبت

شرکتهايي که بيش ارزيابي سهامدارند منجر به

قيمت به درآمد )P/E( 9است .همانطور که بلک
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گزارش بيشتر سود ميشود.

( )1980بيان ميکند هنگاميکه نسبت قيمت به درآمد
در مسير معمولي نباشد
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بايد فرض کرد که قيمت

پيشينه پژوهش

صحيح است و رقم درآمد نادرست (بهعنوان يک

هومز و همکاران ( )2013به بررسي تأثير کيفيت

راهنماي ارزش) است .قيمتها نسبت به ارقام درآمد،

حسابرسي بر بيش ارزشيابي حقوق صاحبان سهام در

براي راهنمايي ارزش شرکت قابلاعتمادتر هستند

شرکتهاي آمريکايي پرداختند .محققان با استفاده از

(هومز و اسکانتز .)61 :2010 ،از ديرباز يکي از

نسبت قيمت به سهام و فن چارک آماري شرکتهاي

بيقاعدگيهاي مرسوم در فرضيه بازارهاي سهام کارا،

بيش ارزيابيشده را مشخص نمودند .نتايج پژوهش

گرايش به بيش ارزيابي بوده است و سهام داراي نسبت

محققان بيانگر آن بود که در شرکتهاي بيش

قيمت به سود باال در بلندمدت بازدهي کمتري

ارزيابيشده ،شدت رابطه معکوس بين اقالم تعهدي

داشتهاند .منظر هومز و همکاران ( )2013معتقدند که

اختياري و کيفيت حسابرسي کاهش مييابد.

شرکتها به داليلي از قبيل اينکه اعتقاددارند،

بررسي نقش تعديلي بيش ارزيابي حقوق صاحبان سهام بر رابطه بين کيفيت حسابرسي و اقالم تعهدي اختياري43 /...

هومز و همکاران ( )2010در تحقيقي تحت عنوان
اقالم تعهدي اختياري و بيش ارزيابي حقوق صاحبان

مديريت سود ،چه درجهت کاهش و چه در جهت
افزايش سود ،بيشتر گرديده است.

سهام به بررسي روابط بين اين متغيرها پرداختند .آنها

در رابطه با وابستگي اقتصادي حسابرس به

اثبات کردند که انگيزههاي مربوط به بيش ارزيابي

صاحبکار ،تحقيقي توسط هاشمي ( )1391انجام

حقوق صاحبان سهام ،بهمنظور مديريت سود بيشتر،

گرديد .بدين منظور تأثير حسابرسي مالياتي بر روي

مديران را وادار به حمايت از ارزشگذاريهاي افراطي

استقالل حسابرسان موردبررسي قرار گرفت .بر اساس

با استفاده از اقالم تعهدي اختياري مينمايد .نتايج

نتايج اين پژوهش ،دريافت حقالزحمه حسابرسي

بررسي آنها نشان داد که در سالي که مؤسسات

مالياتي تأثيري بر استقالل حسابرس مستقل نداشته

بيشتر ارزشگذاري شدهاند ،اقالم تعهدي اختياري

است.

بيشتري گزارششده است.

کاشاني پور و همکاران ( )1391به بررسي رابطه

ويژگيهاي کيفيت حسابرسي ،اندازه شرکت و هزينه

شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

حقوق صاحبان سهام را موردبررسي قراردادند .در اين

پرداخت .جامعه آماري اين تحقيق شامل  260سال-

تحقيق ،دوره تصدي ،اندازه موسسه حسابرسي و

شرکت طي دوره  1385تا  1389بوده که با استفاده از

تخصص حسابرس در صنعت بهعنوان معيارهاي

مدل تعديلشده جونز مورد تجزيهوتحليل قرار گرفت.

کيفيت حسابرسي در نظر گرفته شد .نتايج تحقيق آنها

نتايج حاصل از اين تحقيق بيانگر وجود رابطه مثبت و

نشان داد که بين اندازه موسسه حسابرسي ،دوره

معنيدار بين اقالم تعهدي اختياري و دوره تصدي

تصدي حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت با

حسابرس ميباشد.

هزينه حقوق صاحبان سهام رابطه منفي و معناداري
وجود دارد.

عزيز خاني و صفروندي ( )1391در پژوهشي به
بررسي چگونگي تأثير طول دوره تصدي حسابرسي بر

بولو و همکاران ( )1389به بررسي تأثير تغيير

قابليت پيشبيني سود حسابداري با تأكيد بر ميزان دقت

حسابرس بر رتبه شفافيت اطالعاتي شرکتها

(سطح خطا) سود پيشبينيشده مديريت پرداختند .با

پرداختند .نتايج تحقيق آنها نشان داد که تغيير

استفاده از دادههاي شركتهاي پذيرفتهشده در بورس و

حسابرس مستقل تأثيري بر شفافيت اطالعاتي

اوراق بهادار تهران ،نتايج پژوهش نشان ميدهد ،در

شرکتها ندارد.

سالهاي اوليه دوره تصدي حسابرسي ،ميزان دقت

بزرگ اصل و شايستهاند ( )1390رابطه بين مدت

سودهاي پيشبينيشده مديريت افزايش (خطاي

تصدي حسابرس و مديريت سود را در  109شرکت

پيشبيني كمتر) و پسازآن كاهش (خطاي پيشبيني

فعال در بهابازار اوراق بهادار تهران را با استفاده از

افزايش) مييابد.

تحليل رگرسيون خطي چندگانه موردمطالعه قراردادند
و به اين نتيجه رسيدند که بين دوره تصدي حسابرس

فرضيههاي پژوهش

و قدر مطلق اقالم تعهدي اختياري رابطه مستقيم و

در راستاي پاسخ به سؤاالت پژوهش و با توجه به

معناداري برقرار است؛ اما بين مدت تصدي حسابرس

مطالب مطروحه در بخش بيان موضوع تحقيق دو

و اقالم تعهدي اختياري رابطه معنيداري مشاهده نشد

فرضيه به شرح زير طراحي و ارائهشده است:

يعني با افزايش مدت تصدي حسابرس ،احتمال
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فرناندو و همکاران ( )2010در تحقيقي رابطه بين

بين مدت تصدي حسابرس و اقالم تعهدي اختياري در

 / 44فايق احمدي ـ الهه گنجويي

فرضيه اول :شدت ارتباط معکوس بين اندازه
حسابرس و اقالم تعهدي اختياري در شرکتهاي بيش

𝑡𝑖𝑉𝐸𝐿 𝐷𝐴𝐶𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1 𝐴𝐶𝑅𝐿𝑖𝑡 + 𝛽1 𝐿𝑛(𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇)𝑖𝑡 + 𝛽1
+ 𝛽1 𝑂𝐶𝐹𝑖𝑡 + 𝛽1 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽1 𝐵𝐼𝐺𝐴𝑖𝑡−1
+ 𝛽1 𝐻𝑉𝑖𝑡−1 + 𝛽1 𝐵𝐼𝐺𝐴 ∗ 𝐻𝑉𝑖𝑡−1
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽1 𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑖𝑡 +

ارزيابيشده کاهش مييابد.

مدل شماره ()1

فرضيه دوم :شدت ارتباط معکوس بين تخصص
حسابرس و اقالم تعهدي اختياري در شرکتهاي بيش
ارزيابيشده کاهش مييابد.

در مدل فوق،
 :DACitبيانگر کيفيت اقالم تعهدي اختياري شرکت i

در سال  tهست که از طريق مدل تعديلشده
روش تحقيق
اين تحقيق در حوزه تحقيقات علي پسرويدادي و

جونز و به شکل زير محاسبه گرديده است.
1

TACit = β0 + β1(AT it−1)+ β2 (Δ REVit – ΔARit) +
β3 PPEit + Ɛit
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اثباتي حسابداري قرار ميگيرد که با استفاده از

که در اين مدل:

اطالعات واقعي شرکتها انجامشده است و ازنظر

 :TACitبيانگر کل اقالم تعهدي هست و از اختالف بين

هدف کاربردي محسوب ميشود .دادههاي موردنياز

سود قبل از اقالم غيرمترقبه و جريانهاي نقدي

اين تحقيق ،بامطالعه صورتهاي مالي و يادداشتهاي

عملياتي به دست ميآيد.

پيوست و همچنين با استفاده از پايگاه دادهاي تدبير

 :ATit-1جمع داراييها در سال  t-1براي شرکت i

پرداز جمعآوريشده است .جهت آزمون فرضيههاي

 :Δ REVitتغييرات درآمد طي سال  t-1تا  tبراي

تحقيق ،ابتدا اين دادهها با استفاده از نرمافزار صفحه
گسترده اکسل مرتب و طبقهبنديشده و سپس با
استفاده از نرمافزار  Eviews 7مورد تجزيهوتحليل
قرارگرفته است .مدلهاي مورداستفاده در اين تحقيق
نيز از نوع رگرسيون خطي چندگانه است.
جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه شرکتهاي
پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در  37گروه

شرکت i
 :ΔARitتغييرات حسابهاي دريافتني طي سال  t-1تا t
براي شرکت i

 :PPEitمبلغ ناخالص اموال ،ماشينآالت و تجهيزات در
سال  tبراي شرکت i

 :Ɛitمجموع خطاي رگرسيون که بيانگر اقالم تعهدي
اختياري هست.

صنعتي و طي قلمرو زماني  1387لغايت  1392بوده

ادامه مدل اول:

است که نمونه موردمطالعه به روش حذف سامانمند و

 :ACRLitمتغير کنترلي و بيانگر جمع کل اقالم تعهدي

بر اساس ويژگيهايي از قبيل فعاليت در قلمرو زماني
موردنظر ،صنعتي بودن ،دوره مالي مشابه و موجود
بودن اطالعات موردنظر انتخاب گرديد.
مدل مورداستفاده در اين پژوهش ،مدل رگرسيون
خطي چندگانه به شرح زير است:
جهت آزمون فرضيه اول از مدل شماره 1
استفادهشده است:

شرکت  iدر سال  tهست.
 : Ln(ASSET)itمتغير کنترلي و بيانگر لگاريتم طبيعي
مجموع داراييهاي شرکت  iدر سال  tهست.
 :LEVitمتغير کنترلي و بيانگر اهرم مالي (مجموع
بدهيها تقسيمبر مجموع داراييها) شرکت i

در سال  tهست.
 :OCFitمتغير کنترلي و بيانگر جريانهاي نقدي
عملياتي شرکت  iدر سال  tهست.
 :ROAitمتغير کنترلي و بيانگر نرخ بازده داراييها
هست.

بررسي نقش تعديلي بيش ارزيابي حقوق صاحبان سهام بر رابطه بين کيفيت حسابرسي و اقالم تعهدي اختياري45 /...

 :BIGAit-1متغير مستقل پژوهش و درصورتيکه در

 :SPECit-1بيانگر تخصص حسابرس در صنعت در

سال  t-1شرکت موردبررسي توسط سازمان

سال  t-1هست و بهصورت يک متغير مجازي سنجيده
12

حسابرسي موردحسابرسي قرارگرفته باشد عدد

ميشود؛ که از طريق رويکرد سهم بازار محاسبهشده

 1و در غير اين صورت عدد  0منظور ميشود.

است.

 :HVit-1متغير مستقل پژوهشي و بيانگر بيش

سهم بازار حسابرسان بهصورت زير محاسبه ميشود:

ارزيابي شدن شرکت در سال  t-1هست و بهصورت

مجموع داراييهاي صاحبکاران در اين صنعت

يک متغير مجازي سنجيده ميشود در اين پژوهش به

تقسيمبر مجموع داراييهاي تمام صاحبکاران يک

پيروي از هومز و همکاران ( )2013ابتدا نسبتهاي

مؤسسه حسابرسي خاص در يک صنعت خاص.

طبقهبنديشده و سپس براي شرکتهايي که  P/Eآنها

تحقيق به عنوان متخصص صنعت در نظر گرفته مي-

بيشتر از عدد باالترين چارک (چارک سوم) باشد ،عدد

شوند که سهم بازار آنها (معادله فوق) بيش از [* 1/2

يک منظور شده و براي ساير شرکتها عدد صفر

(شرکتهاي موجود در صنعت ])1/باشد.

منظور ميگردد .درواقع شرکتهايي که براي آنها عدد

 :SPEC*HVit-1متغير مستقل پژوهش هست که از

يک منظور ميشود ،شرکتهاي بيش ارزيابيشده

تعامل (ضرب) بين متغير تخصص حسابرس در

ميباشند.

صنعت و متغير سنجش بيش ارزيابي حقوق صاحبان

 :BIGA*HVit-1متغير مستقل پژوهش هست که از

سهام در سال  t-1حاصل ميشود.

تعامل (ضرب) بين متغير اندازه حسابرس و متغير

در مدلهاي فوق در صورت وجود رابطه معکوس

سنجش بيش ارزيابي حقوق صاحبان سهام در سال t-1

بين کيفيت حسابرسي و اقالم تعهدي اختياري ضريب

حاصل ميشود.

معيارهاي سنجش کيفيت حسابرسي منفي خواهد بود.

 :INDUSمتغير کنترلي و بيانگر نوع صنعت هست

همچنين درصورتيکه متغير بيش ارزيابي سهام اثري

و درصورتيکه شرکت موردبررسي در صنعت

تعديلي بر اين رابطه داشته باشد ،شدت رابطه کاهش يا

پتروشيمي فعال باشد عدد يک و در غير اين صورت

حتي ممکن است عالمت ضريب متغير تبديلگر مثبت

عدد صفر براي متغير مذکور لحاظ خواهد شد.

شود.

 :Ɛitجز اخالل مدل هست.
جهت آزمون فرضيه دوم از مدل شماره ( )2استفاده
ميشود:

يافتهها
اولين گام در تحليل آماري ،تعيين مشخصات
خالصهشده دادهها و محاسبه شاخصهاي توصيفي

𝑡𝑖𝑉𝐸𝐿 𝐷𝐴𝐶𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1 𝐴𝐶𝑅𝐿𝑖𝑡 + 𝛽1 𝐿𝑛(𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇)𝑖𝑡 + 𝛽1
+ 𝛽1 𝑂𝐶𝐹𝑖𝑡 + 𝛽1 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽1 𝑆𝑃𝐸𝐶𝑖𝑡−1
+ 𝛽1 𝐻𝑉𝑖𝑡−1 + 𝛽1 𝑆𝑃𝐸𝐶 ∗ 𝐻𝑉𝑖𝑡−1
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽1 𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑖𝑡 +

متغيرها و نشان دادن رفتار آزمودنيهاست تا مقدمات

مدل شماره ()2

تحليل آماري فراهمشده و خصوصيات توصيفي براي

هست .هدف از اين تحليل ،شناخت روابط دروني

تحليل بيشتر آشکار شود .شاخصهاي توصيفي
که در اين مدل ،متغيرهاي مورداستفاده شبيه مدل
قبل ميباشند بهاستثناي دو متغير زير:

موردنظر شامل ميانگين ،انحراف معيار ،مقدار حداقل و
حداکثر در نگاره  1ارائهشده است.
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 P/Eشرکتهاي نمونه برحسب فن چارک آماري

با پيروي ازپالم رز ( ،)1986مؤسساتي در اين

 / 46فايق احمدي ـ الهه گنجويي

جدول شماره  :1آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق
عالمت اختصاري

عنوان متغير

ميانگين

انحراف معيار

حداکثر

حداقل

DAC

اقالم تعهدي اختياري

0/062

0/071

0/211

0

ACRL

اقالم تعهدي کل

0/013

0/07

0/231

- 0/44

LNASSET

لگاريتم مجموع داراييها

13/81

0/84

16/54

9/51

OCF

جريانهاي نقدي عملياتي

0/071

0/16

0/39

- 0/69

ROA

نرخ بازده داراييها

0/23

0/12

0/84

- 0/31

BIGA

اندازه حسابرس

0/39

0/19

1

0

SPEC

تخصص حسابرس در صنعت

0/27

0/12

1

0

HV

بيش ارزيابي شدن شرکت

0/23

0/38

1

0

INDUS

نوع صنعت

0/16

0/29

1

0
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آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش بيانگر نکات

تحقيق کوچکتر از  0/05ميباشد که برتري استفاده از

ظريفي است .بهعنوانمثال بهطور ميانگين  %39از

روش دادههاي پانل در برابر دادههاي  Poolرا نشان

شرکتهاي موردبررسي توسط موسسه حسابرسي

ميدهد.

بزرگ يعني سازمان حسابرسي موردحسابرسي

پس از تعيين اينکه ميتوان از دادههاي پانل استفاده

قرارگرفتهاند .همچنين بهطور ميانگين  %27از

کرد ،ميبايست بررسي شود که بين مدل اثرات ثابت يا

مؤسساتي

تصادفي کداميک انتخاب شود .بدين منظور از آزمون

موردحسابرسي قرارگرفتهاند که در صنعت مربوطه

هاسمن استفاده ميشود ،نتايج حاصل از اجراي آزمون

داراي تخصص بودهاند.

مذکور در جدول شماره  3آمده است.

شرکتهاي

توسط

موردبررسي

همانگونه که در جدول  3مشاهده ميشود سطح
معناداري آماره 2بهدستآمده از آزمون هاسمن براي

آزمون چاو و هاسمن
بهمنظور تعيين روش استفاده از دادههاي پانل يا

هر دو مدل کوچکتر از  0/05است که نشاندهنده

پوول ،از آزمون چاو استفاده گرديد که نتايج آن در

ارجح بودن استفاده از روش اثرات ثابت در مقابل

جدول شماره  2نشان دادهشده است .با توجه به نتايج

روش اثرات تصادفي در سطح اطمينان  0/95ميباشد.

بهدستآمده سطح معنيداري آماره  Fبراي هر دو مدل
جدول شماره  :2نتايج آزمون چاو مربوط به فرضيههاي تحقيق
آزمون چاو

مقدار

آماره F

P-Value

نتيجه

روش تائيد شده

فرضيه اول

12/45

0/000

رد

H0

روش دادههاي

Panel

فرضيه دوم

7/199

0/000

رد

H0

روش دادههاي

Panel

جدول شماره  .3نتايج آزمون هاسمن مربوط به فرضيههاي تحقيق
آزمون هاسمن

مقدار آماره  2

P-Value

نتيجه

روش تائيد شده

فرضيه اول

28/198

0/000

رد

H0

روش اثرات ثابت

فرضيه دوم

32/421

0/000

رد

H0

روش اثرات ثابت
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نتايج حاصل از برازش مدل اول پژوهش (آزمون

معنيدار است و بيانگر آن است که هر آنچه کيفيت

فرضيه اول)

حسابرسي افزايش مييابد ،مديريت سود کاهش پيدا

فرضيه اول تحقيق حاضر بيان ميکند که بيش

ميکند .بااينوجود در پژوهش حاضر به دنبال بررسي

ارزيابي حقوق صاحبان سهام شرکتها موجب کاهش

تأثير بيش ارزيابي شدن شرکت بر رابطه مذکور هستيم.

رابطه معکوس بين اندازه موسسه حسابرسي بهعنوان

ازاينرو با مراجعه به متغير تعاملي بين اندازه حسابرس

يکي از متغيرهاي کيفيت حسابرسي و کيفيت اقالم

و بيش ارزيابي شدن شرکت ( )BIGA*HVمشاهده

تعهدي اختياري بهعنوان معيار مديريت سود ميشود.

ميشود که آماره  tو سطح معناداري مربوط به اين

بهمنظور آزمون اين ادعا از مدل رگرسيوني خطي چند

متغير به ترتيب برابر با ( )15/231و ( )0/000ميباشد.

متغيره استفادهشده است که نتايج آن در جدول شماره

آماره  tحاصل از اين متغير داراي عالمتي مثبت است و

 4نشان دادهشده است.

اين امر بيانگر آن است که در شرکتهاي بيش

آماره  ،Fآماره دوربين – واتسون ،ضريب تعيين

بهعنوان معياري از کيفيت حسابرسي و اقالم تعهدي

تعديلشده و ضرايب نيز ارائهشده است.

اختياري برقرار نبوده و حتي اين رابطه تبديل به يک

همانگونه که در جدول شماره  4آمده است ،آماره

رابطه مثبت و معنادار شده است .ازاينرو ميتوان به

 tو سطح معناداري مربوط به متغير اندازه حسابرس

اين نتيجه رسيد که فرضيه اول پژوهش تائيد شده و

( )BIGAبه ترتيب برابر ( )-5/484و ()0/000

ارتباط معکوس بين اقالم تعهدي اختياري و اندازه

ميباشد .ازاينرو ميتوان ادعا نمود که رابطهاي منفي و

حسابرس در شرکتهاي بيش ارزيابيشده کاهش

معنادار بين اندازه حسابرس و اقالم تعهدي اختياري

مييابد .اين نتيجه با نتايج تحقيق انجامشده بهوسيله

وجود دارد .اين ادعا در سطح اطمينان  %99نيز

هومز و همکاران ( )2013در تطابق ميباشد.

جدول شماره  :4نتايج آزمون رگرسيون مربوط به فرضيه اول تحقيق
DACit = α0 + α1ACRLit + α2 LnASSETit + α3LEVit + α4OCFit + α5ROAit + α6BIGAit-1 + α7HVit-1 + α8BIGA*HVit-1 + α9INDUS+ Ɛit

نام متغير

t

سطح معناداري

ضرايب

خطاي استاندارد

آماره

C

10/924

0/274

39/741

0/00

ACRL

0/1578

0/016

9/8625

0/00

LNASSET

0/3515

0/0733

4/797

0/00

LEV

0/0011

0/0019

0/6055

0/545

OCF

0/0048

0/1937

0/025

0/98

ROA

0/5093

0/1521

3/347

0/00

BIGA

- 0/6887

0/1256

- 5/484

0/00

HV

- 0/2127

0/1354

- 1/571

0/1167

BIGA*HV

5/312

0/348

15/231

0/00

INDUS

0/1036

0/0636

1/629

0/1037

آماره F

18/942

سطح معناداري

0/000

 R2تعديلشده

0/336

دوربين-واتسون

1/64
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همچنين در اين جدول ساير اطالعات مدل از قبيل

ارزيابيشده رابطه معکوس بين اندازه حسابرس
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جدول شماره  :5نتايج آزمون رگرسيون مربوط به فرضيه دوم تحقيق
DACit = α0 + α1ACRLit + α2 LnASSETit + α3LEVit + α4OCFit + α5ROAit + α6SPECit-1 + α7HVit-1 + α8SPEC*HVit-1 + α9 INDUS + Ɛit

نام متغير

t

سطح معناداري

ضرايب

خطاي استاندارد

آماره

C

10/924

0/274

39/741

0/00

ACRL

0/1578

0/016

9/8625

0/00

LNASSET

0/3515

0/0733

4/797

0/00

LEV

0/0011

0/0019

0/6055

0/545

OCF

0/0048

0/1937

0/025

0/98

ROA

0/5093

0/1521

3/347

0/00

SPEC

- 1/16

0/404

- 2/872

0/00

HV

- 0/2127

0/1354

- 1/571

0/1167

SPEC*HV

0/0545

0/3058

0/1783

0/8586

INDUS

0/1036

0/0636

1/629

0/1037
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آماره F

15/371

سطح معناداري

0/000

 R2تعديلشده

0/288

دوربين-واتسون

1/75

نتايج حاصل از برازش مدل دوم پژوهش (فرضيه دوم)

تعديل گر ،شدت رابطه معکوس بين تخصص

نقش تعديلي بيش ارزيابي حقوق صاحبان سهام بر

حسابرس و اقالم تعهدي اختياري را تعديل نمايد،

رابطه بين تخصص حسابرس بهعنوان يکي ديگر از

بامالحظه مقدار آماره  tو سطح معنيداري مربوط به

معيارهاي ارزيابي کيفيت حسابرسي و اقالم تعهدي

متغير ( )SPEC*HVمشاهده ميشود که اين دو به

اختياري بهعنوان معيار مديريت سود ،در مدل دوم

ترتيب برابر با ( )0/178و ( )0/857ميباشد و بيانگر

پژوهش حاضر مورد آزمون قرارگرفته که نتايج آن در

آن است که بيش ارزيابي حقوق صاحبان سهام

جدول شماره  5آمده است.

نميتواند شدت رابطه معکوس مشاهدهشده بين

نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم در جدول فوق
نشان ميدهد که آماره  tو سطح معناداري مربوط به

تخصص حسابرس و اقالم تعهدي اختياري را تعديل
کند.

متغير تخصص حسابرس در صنعت ( )SPECبه ترتيب
برابر ( )-2/872و ( )0/000ميباشد .ازاينرو ميتوان

بحث و نتيجهگيري

ادعا نمود که رابطهاي منفي و معنادار بين تخصص

پژوهش حاضر بهمنظور بررسي نقش تعديلي بيش

حسابرس در صنعت و اقالم تعهدي اختياري وجود

ارزيابي حقوق صاحبان سهام بر رابطهي بين کيفيت

دارد؛ يعني اينکه هر چه تخصص حسابرس بهعنوان

حسابرسي و کيفيت اقالم تعهدي اختياري طراحي و

يکي ديگر از مالکهاي ارزيابي کيفيت حسابرسي در

اجرا گرديد .بدين منظور ابتدا مباني نظري پژوهش

حسابرسان ارتقاء يابد يا حسابرسان متخصص صنعت

تهيه و تحقيقات انجامشده در اين راستا موردمطالعه

بکار گرفته شوند ،مديريت سود کاهش مييابد .اين

قرار گرفتند .سپس دادههاي موردنياز از صورتهاي

ادعا ازنظر آماري در سطح اطمينان  %99نيز مورد تائيد

مالي و يادداشتهاي پيوستي آن و همچنين پايگاههاي

قرارگرفته است؛ اما بهمنظور بررسي اينکه آيا بيش

دادهاي مربوط به بورس اوراق بهادار تهران استخراج

ارزيابي حقوق صاحبان سهام ميتواند بهعنوان يک

گرديد و تعداد  71شرکت به روش نمونهگيري هدفمند

بررسي نقش تعديلي بيش ارزيابي حقوق صاحبان سهام بر رابطه بين کيفيت حسابرسي و اقالم تعهدي اختياري49 /...

(حذف سيستماتيک) انتخاب و براي دوره زماني 6

شرکتهاي موردمطالعه ،بيش ارزيابي حقوق صاحبان

ساله (سالهاي  1387تا  )1392موردمطالعه قرار

سهام داشته باشند يا خير ،از طريق چارک سوم نسبت

گرفتند .اين پژوهش بر اساس تفکيک کيفيت

 P/Eآنها استفاده شد.

حسابرسي به دو معيار اندازه موسسه حسابرسي و

نتايج حاصل از آزمون فرضيهي اول اين پژوهش

تخصص حسابرس در صنعت داراي دو فرضيه و مدل

نشاندهنده آن است که در شرکتهاي بيش

جداگانه بود که ابتدا با استفاده از آزمون  Fليمر و

ارزيابيشده ،رابطه معکوس بين اندازه حسابرس

هاسمن نوع دادهها تشخيص داده شد و تعيين گرديد

بهعنوان معياري از کيفيت حسابرسي و اقالم تعهدي

که آزمون موردنظر ميبايست بر اساس دادههاي Panel

تعديلشده و حتي اين رابطه تبديل به يک رابطه مثبت

با ويژگي اثرات ثابت انتخاب گردد .سپس هر يک از

و معنادار شده است .همچنين نتايج فرضيه دوم حاکي

فرضيات بر اساس مدلهاي مربوطه بهوسيله رگرسيون

از وجود رابطه معکوس بين تخصص حسابرس

خطي چند متغيره مورد آزمون قرار گرفت.

بهعنوان معيار ديگري از ارزيابي کيفيت حسابرسي و

برخي از پژوهشگران ازجمله ،بکر و همکاران1998 ،؛

ولي بيش ارزيابي حقوق صاحبان سهام شرکتهاي

فرانسيس و همکاران1999 ،؛ بالسام و همکاران،2003 ،

موردمطالعه نتوانسته است اين رابطه معکوس را تعديل

حاکي از وجود رابطهي معکوس بين کيفيت حسابرسي

نمايد.

و کيفيت اقالم تعهدي اختياري بود .بهعبارتيديگر ،اين
پژوهشگران معتقدند که هر چه کيفيت حسابرسي
ارتقاء يابد ،مديران و تصميمگيرندگان شرکت کمتر
اقدام به مديريت سود از طريق اقالم تعهدي اختياري
مينمايند .هدف پژوهش حاضر عالوه بر مطالعه
رابطهي بين معيارهاي ارزيابي کيفيت حسابرسي و
کيفيت اقالم تعهدي ،بهمنظور پاسخگويي به اين سؤال
که آيا بيش ارزيابي حقوق صاحبان سهام ميتواند اين
رابطه احتمالي را تعديل کند ،انجام شد .بيش ارزيابي
حقوق صاحبان سهام بهعنوان يک متغير تعديل گر با
اين انگيزه انتخاب گرديد که ممکن است در
شرکتهاي بيش ارزيابيشده ،مديران به دليل عدم
توجيه ارزش شرکت از طريق معيارهاي ارزيابي
عملکرد ،اقدام به مديريت سود نموده و در اين راستا
نظر حسابرسان را هم جلب يا تعديل کرده باشند.
بهمنظور اندازهگيري کيفيت اقالم تعهدي اختياري از
مدل جونز تعديلشده جونز و براي سنجش کيفيت
حسابرسي از دو معيار اندازه حسابرس و تخصص
حسابرس استفاده شد .همچنين براي تعيين اينکه آيا
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