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رابطه کیفیت حسابرسی با شفافیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران
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چكیده
در پی سقوط شاخصهاو رفتار فرصتطلبانه برخی از مدیران که از پیامدهای نظریه نمایندگی
است ،شفافیت شرکتی از دیدگاه سرمایهگذاران اهمیت بسیاری یافته است .در این راستا با بروز
نگرانی در مورد قابلیت اتکای صورتهای مالی ،خدمات اطمینانبخشی حسابرسی مستقل از طریق
کاهش عدم تقارن اطالعاتی میان مدیران و مالکان میتواند برای صورتهای مالی ارزش افزوده
ایجاد نماید .پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق همبستگی و مدلهای رگرسیون چند متغیره،
در پی آن است تا ارتباط دو مؤلفه رتبه کنترل کیفیت موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس
را با شاخصی از شفافیت متشکل از ابعاد چندگانه ،مورد بررسی قرار دهد .همچنین به منظور
اطمینان از نتایج حاصله چهار متغیر اندازه ،نوسانپذیری بازده سهم ،نسبت بدهی و رشد به عنوان
متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شد .در این پژوهش ،تعداد  47شرکت مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج پژوهش نشان داد که میان دوره تصدی حسابرس و شفافیت شرکتی ارتباط مثبت و معناداری
وجود دارد ،اما بر خالف انتظار میان امتیاز کنترل کیفیت حسابرسی و شفافیت شرکتی ارتباط
معناداری وجود ندارد.
واژههای كلیدی :شفافیت ،دوره تصدی ،امتیاز کنترل کیفیت ،کیفیت حسابرسی.
 -1دانشیار گروه حسابداری ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران( .نویسنده اصلی) salavitabari@gmail.com

 -2دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران( .مسئول مکاتبات)
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درشرکتهايپذیرفتهشدهدر...

رابطهکیفیتحسابرسيباشفافیتشرکتي

 -1مقدمه
تضاد منافع بالقوه میان مالکان ،مدیران و دارندگان سایر اوراق بهادار محیطی را ایجاد میکند
که حسابرس خارجی میتواند در آن ارزش قابل مالحظهای را برای سرمایهگذاران ایجاد نماید .بی
قاعدگیهای یافت شده در صورتهای مالی موجب موشکافی دقیقتر نقشی که حسابرسان
میتوانند در بازارهای مالی ایفا کنند ،شده است .خدمات حسابرسی به عنوان ناظری مستقل بر
نحوه عملکرد مدیریت و نوع گزارشگری وی ،مکانیزمی در جهت افزایش قابلیت اتکا و مربوط بودن
صورتهای مالی ،کاهش عدم اطمینان در تصمیمات سرمایهگذاری و نهایتاً بهبود شفافیت شرکتی
تلقی میشود (حکیم و عمری .0)1808:001 ،شفافیت شرکتی موجب کاهش عدم تقارن اطالعاتی
میشود و جزئی الینفک از نظام راهبری شرکتها به شمار میرود .در حقیقت ،اطالعات شفاف را
میتوان به عنوان یکی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست که موجب بهبود ساز
و کار کشف قیمت و در نتیجه قیمتگذاری بهینه و افزایش امکان پیشبینی منطقی روند قیمتها
میشود (بولو و همکاران.)001 :0903 ،
1
با توجه به اینکه گزارشگری مالی شفاف و باورپذیر برای عملکرد مناسب بازار سرمایه ضروری
است؛ کیفیت حسابرسی از حوزههای با اهمیت مباحث نهادهای قانوگذار بوده است (دومس و
همکاران .9)039 :1801 ،در حقیقت با توجه به جایگاه و نقش مؤسسات حسابرسی در اعتبار بخشی
به اطالعات مورد نیاز تصمیم گیرندگان ،کیفیت کار مؤسسات حسابرسی و استقالل واقعی حسابرس
که به عنوان عوامل کلیدی در نظام اعتبار بخشی حسابرسی قلمداد میشوند ،در سرلوحه توجه آنان
قرار گرفته است (بولو و همکاران .)000 :0903 ،در راستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران و
ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار و در اجرای ماده  08دستورالعمل مؤسسات
حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب  0901/0/0شورای عالی بورس اوراق بهادار،
دستورالعمل طبقهبندی مؤسسات حسابرسی و اشخاص در تاریخ  30/00/10به تصویب هیأت
مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید .همچنین مطابق تبصره  1ماده  08دستورالعمل مذکور،
مؤسسات حسابرسی مجاز نیستند پس از گذشت  7سال ،مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس
قانونی شرکت واحدی را بپذیرند (دستورالعمل طبقهبندی مؤسسات حسابرسی و اشخاص سازمان
بورس و اوراق بهادار .) 0 :0901 ،نگاهی به تصمیمات اتخاذ شده در مجامع عمومی عادی سالیانه
شرکتهای پذیرفته شده در بورس ،نشان می دهد که در سالیان اخیر بسیاری از شرکتها به دلیل
عدم ارائه خدمات با کیفیت از سوی حسابرسان مستقل ،در دوره زمانی کمتر از چهار سال ناگزیر به
تغییر حسابرس مستقل شدهاند .سوالی که انگیزه پژوهش حاضر را مطرح میکند ،این است که
چگونه رتبه کیفیت کار موسسه حسابرسی تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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دوره تصدی حسابرسی میتوانند با معیارهای در نظر گرفته شده برای شفافیت شامل کیفیت سود،
کیفیت افشا و درک بازار از کیفیت حسابرسی در ارتباط باشند.
با وجود کاربرد فراوان واژه شفافیت در سامانههای افشای اطالعات مالی و نیز استانداردهای
حسابداری ،در این رابطه تعریف مشترکی وجود ندارد که مورد توافق همگان باشد (مشایخی،
 .)40 :0903همچنین با مطالعه ای بر روی تحقیقات انجام شده داخلی ،عموماً شاخص به کار برده
شده برای شفافیت ،رتبه کیفیت افشای بورس اوراق بهادار تهران است .در حالی که دو موضوع
شفافیت و کیفیت افشا متمایز از یکدیگر هستند و جای تأمل دارد که شاخص در نظر گرفته شده
برای شفافیت را همان شاخص تعیین شده برای کیفیت افشا در نظر بگیریم .رتبه مربوطه برای
کیفیت افشا بر اساس دو معیار قابلیت اتکا و بموقع بودن تعیین شده است ،در حالی که شفافیت
می تواند ابعاد دیگری به غیر از دو مورد مذکور که در کیفیت افشا لحاظ شده است ،داشته باشد .به
نظر میرسد تالش به منظور شاخصسازی برای شفافیت اطالعات مالی شرکتها با توجه به شرایط
حاکم بر کشور ضروری باشد .از این رو پژوهش حاضر از این جهت به غناپذیری دانش کمک
میکند که با واکاوی مطالعات انجام شده خارجی ،شاخصهای شفافیتی که قابلیت دسترسی به
دادهها برای آنها وجود دارد گردآوری نموده و با رتبه کیفیت افشا ترکیب میکند .بدین منظور با
ترکیب سه معیار کیفیت سود ،رتبه کیفیت افشا اعالم شده توسط سازمان بورس و نقدشوندگی
سهام سعی میشود تا شفافیت به صورت دقیقتری اندازهگیری شود.
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
شفافیت شرکتی به صورت اتخاذ ،ترفیع و توسعه روششناسیهای تحلیلی جدید که روشنی و
همسانی را برای اطالعات در دسترس سرمایهگذاران و تحلیلگران به همراه میآورد ،تعریف میشود
(پتل و داالس 7)07 :1881 ،و به دسترسی اطالعات خاص شرکتی برای اشخاص برون شرکتی
اشاره دارد (بوشمن و همکاران .0)14 :1889 ،در دسترس بودن اطالعات خاص شرکتی برای
سرمایهگذاران یکی از محرکهای کلیدی در رشد اقتصادی است .براون و کیلر ( 1)1887ادعا
میکنند شرکتهایی که در آنها اصول راهبری شرکتی بهتری اتخاذ شده است ،ارزش بیشتری
دارند (ازبای .4)1 :1883 ،بوشمن و همکاران ( )1880چارچوبی مفهومی را برای ویژگیهای
شفافیت شرکتی ارائه دادند .در این چارچوب شفافیت دارای سه بعد است :الف) گزارشگری شرکتی:
شامل افشای دورها ی اطالعات خاص شرکت به صورت اجباری یا اختیاری میباشد و شامل  0زیر
بخش است:
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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میزان افشا (افشای مالی شامل افشای بخشها ،تحقیق و توسعه و مخارج سرمایهای،
سیاستهای حسابداری ،شرکتهای تابعه ،افشاهای مکمل)
افشای مربوط به نظام راهبری (مشخصات سهامداران عمده ،هیات مدیره ،مدیریت ،پاداش
مدیریت ،سهام مدیران و کارکنان)
اصول حسابداری (تلفیق شرکتهای تابعه ،ذخایر اختیاری)
بموقع بودن افشا (تعداد دفعات گزارش ،تعداد اقالم حسابداری خاص در گزارشهای میان
دورهای ،تلفیق گزارشهای میان دورهای ،گزارشگری رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه)
اعتبار افشا (درصد حسابرسی توسط  0موسسه بزرگ)

این متغیرها توسط مرکز تحقیق و تحلیل مالی رویههای حسابداری و حسابرسی بین المللی 0تعیین
شده است.
ب) کسب اطالعات محرمانه و ارتباط :تعامل به دو صورت تعامل مستقیم (از طریق گزارشات)
با تحلیلگران مالی و غیرمستقیم (از طریق معامله) با سرمایهگذاران نهادی و دارندگان
اطالعات محرمانه میباشد .میزان تحصیل اطالعات محرمانه توسط تحلیلگران مالی با
محاسبه میانگین تعداد تحلیلگرانی که شرکتهای بزرگ را دنبال میکنند ،اندازه گیری
میشود.
ج) انتشار اطالعات (از طریق رسانهها و شبکههای ارتباطی) :در سومین جنبه از شفافیت ،به
کیفیت انتشار اطالعات در اقتصاد توجه ویژهای میشود .برای انتشار اطالعات ،دو عامل
زیربنایی و ساختاری میزان نفوذ رسانههای جمعی در اقتصاد و مالکیت در رسانههای جمعی
(دولتی در مقابل خصوصی) در نظر گرفته شده است (مشایخی.)40 :0903 ،
پژوهشهای پیشین از سنجههای متفاوتی برای اندازهگیری شفافیت اطالعات استفاده نمودهاند.
برخی از این سنجهها شامل سیستمهای رتبهبندی افشا (لین و همکاران  ،3)1884اندازه شرکت
(اسپانهولتز ،08)1880 ،میزان اطالعات (گزارشات) افشا شده شرکت (آمن و همکاران،00)1800 ،
خطای پیشبینی تحلیلگران (اندرسون و همکاران1883 ،؛ اُپدهای و اِسریرم ،01)1800 ،پیگیری
تحلیلگران (آمن و همکاران ،)1800 ،کیفیت سود (وانگ 09)1808 ،و همچنین معیارهای مبتنی
بر بازار شامل اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش (اندرسون و همکاران1883 ،؛ اُپدهای و
اِسریرم )1800 ،و گردش سهام (اندرسون و همکاران1883 ،؛ لوز و ورچیا ،)1888 ،07میباشد
(اُپدهای و اِسریرم.)0193 :1800 ،
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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جنسن و مکلینگ )0341( 00حسابرسان خارجی را به عنوان یکی از مکانیزمهای راهبری
شرکتی با اهمیت معرفی نمودند ،زیرا به آنها مسئولیت ارائه اظهارنظر منصفانهای در مورد کیفیت
اطالعات افشا شده ،داده شده است .دیآنجلو )0300( 01استدالل میکند که اندازه حسابرس
شاخصی برای کیفیت حسابرسی است ،زیرا درآمدهای مؤسسات حسابرسی بزرگ به مشتری
حسابرسی خاصی بستگی ندارد .مؤسسات بزرگ به دلیل حفظ سرمایه ،حسن شهرت خود و
پیشگیری از دست دادن مشترانشان در صورت گزارشگری نادرست ،تمایل بیشتری به ارائه خدمات
با کیفیت دارند .برخی از تحقیقات نشان دادهاند که کیفیت باالتر در مؤسسات بزرگتر به دلیل
حداقلسازی ریسکهای دعوی یا هزینههای مربوط به حسابرسی شکست خورده میباشد (دی
آنجلو .)0300 ،از این رو ،احتمال کمتری می رود که آنان تحت فشار مشتری به عدم ارائه افشای
کامل ،تفصیلی و صحیح و دقیق رضایت دهند .از این منظر ،تیتمن و ترومن )0301(04نشان
می دهند که به کارگماردن یک موسسه حسابرسی بزرگ ،کیفیت باالی اطالعات افشا شده را به
بازار عالمتدهی میکند (باروس و همکاران .00)010 ،1809 ،همچنین در زمینه اینکه مؤسسات
بزرگ کیفیت باالتری نسبت به سایر مؤسسات دارند ،عقیده دیگری نیز مطرح میگردد .مؤسسات
حسابرسی بزرگ منابع بیشتری را برای آموزش کارکنان و ایجاد تخصص در صنعت نسبت به سایر
مؤسسات صرف مینمایند (کرسول و همکاران .03)0330 ،کریشنان )1889( 18بر این باور است که
مؤسسات حسابرسی بزرگتر به خاطر اندازهشان ،در موقعیت بهتری برای زیر سؤال بردن و مذاکره
با مشتریانی که در تالش برای اتخاذ رویههای حسابداری متهورانه هستند ،میباشند .این بدین
معنی است که مؤسسات حسابرسی بزرگتر آسانتر میتوانند زیان مالی مرتبط با ازدست دادن یک
مشتری را تحمل نمایند که این موضوع موجب استقالل بیشتر آنها میگردد .بالکجیک و
همکاران )1881( 10بیان میکنند که تمایز میان کیفیت حسابرسی مؤسسات بزرگ و کوچک به
خاطر زمان فعالیت آنها برای یک مشتری نیست ،بلکه بیشتر به خاطر تفاوت در فناوریهای
حسابرسی و نحوه انجام حسابرسی است (جردن و همکاران.11)11 :1808 ،
در مباحث مربوط به چرخش حسابرسان با واکاوی مطالعات پیشین دو دیدگاه مطرح میشود:
دیدگاه اول یعنی نگرش تصدی این است که دوره تصدی بلندمدت میتواند به استقالل ذهنی یا
واقعی حسابرس خدشه وارد سازد .طرفداران این دیدگاه معتقد به کاهش کیفیت حسابرسی و
گزارشگری جانبدارانه حسابرسان در نتیجه افزایش دوره تصدی حسابرس میباشند (فرت و
همکاران7 :1808 ،19؛ حکیم و عمری .)08 :1808 ،در این دیدگاه فرایند تغییر حسابرس موجب
افزایش اعتماد سرمایهگذاران به گزارشهای تهیه شده از سوی حسابرسان میشود و در نتیجه،
انگیزه حسابرسان برای کشف و گزارش تحریفات با اهمیت به دلیل اعتماد سرمایهگذاران افزایش
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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مییابد .میرز و همکاران ( )1889نشان میدهند که افزایش دوره تصدی حسابرس باعث انحراف
صاحبکار از استانداردهای حسابداری میشود (بولو و همکاران .)0903 ،دیدگاه دوم یعنی نگرش
چرخشی این است که حسابرس جدید میتواند دیدگاه تازهکار و نوآزمودهای داشته باشد .به عقیده
این گروه با گذر زمان حسابرسان شناخت بهتری از فعالیت صاحبکاران کسب میکنند و از این رو
توانایی بیشتری در مورد منصفانه بودن یا نبودن گزارشگری مییابند (فرت و همکاران7 :1808 ،؛
حکیم و عمری.)08 :1808 ،
تغییرات منظم حسابرس مستقل در راستای حفظ استقالل مؤسسات حسابرسی و به عنوان
یکی از راهکارهای اساسی افزایش شفافیت اطالعاتی توسط نهادهای نظارتی بازار سرمایه در ایران
مالحظ ه شده است .از این رو با تصویب دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و
اوراق بهادار ،تغییر حسابرس مستقل پس از دوره زمانی چهار سال الزامی و تمامی شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موظف به رعایت آن شدند (بولو و همکاران:0903 ،
 .)000از سویی دیگر  ،تغییر حسابرس مستقل در دوره زمانی کمتر از چهار سال نیز به دلیل
شناخت ناکافی از صاحبکار و عدم کسب تخصص در صنعت موجب کاهش کیفیت حسابرسی
میگردد (نمازی و همکاران .)1 :0938 ،در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع مادهٔ  08این
دستورالعمل ،حسابرس مستقل و بازرس قانونی انتخابی را قبل از پایان چهار سال متوالی تغییر
دهند ،باید مراتب را با ذکر دلیل به اطالع سازمان برسانند (دستورالعمل طبقهبندی مؤسسات
حسابرسی و اشخاص سازمان بورس و اوراق بهادار .)0 :0901 ،از این رو دوره تصدی حسابرس به
عنوان یکی از شاخصهای کمی اندازه گیری کیفیت حسابرسی مطرح میشود (نمازی و همکاران،
.)1 :0938
ضرورت وجودی حسابرسی مستقل ،افزایش سطح قابلیت اتکای اطالعات بوده و دستیابی به
چنین هدفی ،تنها در حالتی که خدمات حسابرسی با کیفیت باالیی ارائه گردد ،میسور است .ارتباط
بین کیفیت حسابرسی با شفافیت به تالش حسابرسان در این راستا بازمیگردد که نشان دهند
صورتهای مالی قابل اتکا هستند ،مدیران صداقت در ارائه دارند و اطالعات مربوط به واحد تجاری
به طور دقیق به عموم منعکس می شود .بنابراین از آنجایی که سطح افشای اطالعات افزایش یافته و
اطالعات صحیحی ارائه می شود ،عدم تقارن اطالعاتی میان مدیران ،مالکان فعلی و سرمایهگذاران
بالقوه کاهش مییابد (واریسی.17)091 :1809 ،
ادبیات علمی در مورد خصوصیات حسابرسان نشان میدهد که حسابرسان دو نقش ارزشمند
برای مشارکتکنندگان بازار سرمایه ایفا میکنند :نقش اطالعاتی و نقش اطمینانبخشی .با توجه به
اینکه حسابرسان اظهار نظر مستقلی بر صورتهای مالی تهیه شده توسط مدیریت ارائه میکنند و
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می توانند هرگونه تحریفی را شناسایی و افشا نمایند ،کیفیت حسابرسی به قابلیت اتکای افشاهای
مالی میافزاید .مطابق با این نقش ،کیفیت حسابرسی میتواند عدم تقارن اطالعاتی میان
سرمایهگذاران ،اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش و نهایتاً نقدشوندگی شرکت را تحت تأثیر
قرار دهد (آمیهود و مندلسن117 :0301 ،10؛ حکیم و عمری.)001 :1808 ،
در تحقیقات بسیاری در ایاالت متحده نشان داده شده است که مؤسسات حسابرسی بزرگتر به
صورت متهورانهای اقالم تعهدی اختیاری مشتریانشان و بنابراین توانایی آنها برای مدیریت سود را
محدود می کنند و از این طریق به بهبود شفافیت مالی کمک مینمایند (بکر و همکاران.11)0330 ،
گش و موون ) 1880( 14با استفاده از ضریب واکنش سود به عنوان معیاری برای کیفیت سود
دریافتند که رابطه مثبتی میان درک سرمایه گذاران از کیفیت سود و دوره تصدی حسابرس وجود
دارد .بعالوه تأثیر مؤسسات رتبهبندی بر رتبهبندیهای سهم ،با دوره تصدی بیشتر افزایش مییابد
(گْش و موون .)1880 ،حکیم و عمری ( )1808در پژوهش خود نشان دادند که اختالف قیمت
پیشنهادی خرید و فروش به عنوان معیاری از عدم تقارن اطالعاتی با تخصص حسابرسان و
مؤسسات حسابرسی بزرگ ارتباط منفی و با دوره تصدی موسسه حسابرسی ارتباط مثبتی دارد
(حکیم و عمری .)1808 ،ناشین و چانگلرتام )1809( 10با بررسی ارتباط بین ویژگیهای راهبری و
کیفیت افشا دریافتند که کیفیت حسابرسی عاملی تاثیرگذار بر کیفیت افشا است (ناشین و
چانگلرتام .)911 :1809 ،شرویدر ( )1809نشان داد در شرکتهایی که حسابرسی با کیفیت
باالتری انجام میگیرد ،اعالن سود با جزئیات بیشتری افشا میشود .این افشاهای جزئیتر منجر به
بهبود کیفیت سیستم گزارشگری مالی میگردد و موجب میشود که سرمایهگذاران تاثیرات عملکرد
جاری را بر عملکرد آتی بیشتر درک نموده و پیشبینیهای بهتری از سودها و جریانات نقدی آتی
داشته باشند (شرویدر.13)9 :1800 ،
علوی و همکاران ( )0900به بررسی ارتباط کیفیت حسابرسی و پیشبینی سود در دوره زمانی
 0900 - 0900پرداختند .نتایج حاصله نشان داد کیفیت حسابرسی که بر اساس اندازه حسابرس و
تخصص صنعتی حسابرس مشخص میشود با پیشبینی دقیقتر سود ارتباط دارد (علوی و
همکاران .)11 :0900 ،نمازی و همکاران ( )0903با مطالعه اطالعات  10شرکت در دوره زمانی
 0901 -0908به بررسی رابطه میان کیفیت حسابرسی و مدیریت سود پرداختند و نشان دادند که
بین مدیریت سود و دوره تصدی حسابرس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ،اما میان مدیریت
سود و اندازه حسابرس رابطه معناداری نیافتند .بولو و همکاران ( )0903به بررسی تاثیرگذاری
تغییر حسابرس مستقل بر شفافیت اطالعاتی شرکتها و تعدیالت سنواتی در دوره زمانی -0907
 0904پرداختند و نشان دادند که تغییر حسابرس مستقل بر شفافیت اطالعاتی تاثیری ندارد (بولو
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و همکاران .)000 :0903 ،مطالعه کرمی و همکاران ( )0938رابطه بین دوره تصدی حسابرسان و
میزان مدیریت سود را در نمونه ای متشکل از  099شرکت طی سالهای  0943تا  0900بررسی
می نمایند .نتایج حاصل از پژوهش مذکور نشان داد که با افزایش دوره تصدی انعطاف پذیری
مدیریت در استفاده از اقالم تعهدی اختیاری افزایش مییابد ،اما این استفاده بیشتر در جهت
کاهش سود (محافظهکارانه) است (کرمی و همکاران .)10 :0938 ،پژوهش ابراهیمی و همکاران
( )0939با بررسی  081شرکت طی دوره زمانی  0903-0900نشان داد که اندازه موسسه
حسابرسی و دوره تصدی موسسه حسابرسی با نقدشوندگی سهام رابطه مثبتی دارد (ابراهیمی و
همکاران.)90 :0939 ،
 -3تبیین فرضیات پژوهش
ارزیابی کیفیت حسابرسی برای سرمایهگذاران با اهمیت و در عین حال هزینهبر است .بنابراین
سرمایه گذاران به معیارهای قابل مشاهده برای ارزیابی اتکا خواهند کرد .دوره تصدی ،اندازه
حسابرس و تخصص حسابرس ،شاخصهای قابل مشاهدهای هستند که سرمایهگذاران میتوانند در
ارزیابی کیفیت از آن ها استفاده کنند .با توجه به مبانی نظری ذکر شده ،عدم تغییر حسابرس در
دوره زمانی چهار ساله ،می تواند موجب شناخت بیشتر حسابرس از صاحبکار شده و کیفیت
حسابرسی افزایش یابد (نمازی و همکاران .)1 :0938 ،پژوهشهای پیشین ادعا نمودهاند که کیفیت
حسابرسی بایستی عدم تقارن اطالعاتی را کاهش و کیفیت افشاهای شرکتی را افزایش بخشد
(حکیم و عمری .)001 :1808 ،بدین ترتیب فرضیات پژوهش بدین شکل مطرح میگردد:
 )0بین دوره تصدی حسابرس و شفافیت شرکتی ارتباط معناداری وجود دارد.
 )1بین امتیاز کنترل کیفیت مؤسسات حسابرسی و شفافیت شرکتی ارتباط معناداری وجود
دارد.
 -4روش شناسی پژوهش
 -1-4جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری مورد نظر پژوهش ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد
که نماد آنها در دوره مورد بررسی در تاالر اصلی و فرعی بورس اوراق بهادار تهران معامله شده باشد.
در این پژوهش از نمونهگیری به روش تصادفی بدون جایگزینی نمونهها با توجه به شرایط و
محدودیتهای زیر استفاده میشود .0 :سال مالی شرکتهای نمونه منتهی به  13اسفند باشد .1 ،در
طی سالهای  0900تا  0931تغییر فعالیت مالی نداده باشند .9 ،جزء بانکها و مؤسسات مالی
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(شرکتهای سرمایهگذاری ،بیمه ،واسطهگریهای مالی ،هلدینگها ،بانکها و لیزینگها نباشند ).و
 .7اطالعات مربوط به انجام پژوهش برای شرکتهای مورد پژوهش در بازه زمانی تحقیق قابل
دسترسی باشد.
با توجه به مجموعه شرایط یاد شده تعداد  47شرکت در دوره زمانی  0900تا  0931به عنوان
نمونه اصلی انتخاب گردید .از اطالعات سالهای  0900الی  0904شرکتهای مورد بررسی برای
برآورد ضرایب مدل تعدیل شده جونز و از اطالعات سالهای  0900الی  0931برای آزمون مدل
اصلی پژوهش بهره برداری شد.
 -2-4نحوه گردآوری دادهها
گردآوری دادهها در دو مرحله انجام شد .در مرحلهٔ اول برای تدوین مبانی نظری پژوهش ،از
روش کتابخانهای استفاده گردید .در مرحلهٔ دوم ،دادههای مورد نظر که در ارتباط با متغیرهای
مطرح شده در مدلهای پژوهش هستند ،به روش میدانی جمعآوری شد .بدین منظور با استفاده از
اطالعات صورتهای مالی موجود در نرمافزار رهآورد نوین و در صورت ناقص بودن با مراجعه
مستقیم به صورتهای مالی از طریق سایت مرکز مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمی
سازمان بورس اوراق بهادار ،سامانه اطالع رسانی کدال برای اخذ رتبههای کیفیت افشا ،اطالعات
فشرده اخذ شده از کتابخانه بورس و سایت جامعه حسابداران رسمی ایران ،دادهها جمعآوری
گردید .پس از جمعبندی و انجام محاسبات مورد نیاز ،تجزیه و تحلیل نهایی دادهها و نتایج با کمک
نسخه ششم نرم افزار  EVIEWSانجام شده است.
 -3-4معرفی مدل پژوهش
در پژوهش حاضر از مدل  0برای ارزیابی رابطه بین متغیرهای کیفیت حسابرسی و شفافیت شرکتی
استفاده میگردد:
رابطه ()0
TRANS= α0+ β1TENURE + β2SCORE+β3SIZE+ β4 GRO + β5 LEV + β6 VOL

 : TRANSشفافیت شرکتی که بر مبنای سه معیار رتبه کیفیت افشا ،کیفیت سود و اختالف قیمت
پیشنهادی خرید و فروش محاسبه میگردد.
 :TENUREدوره تصدی حسابرس
 :SCOREامتیاز کنترل کیفیت مؤسسات حسابرسی
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 :SIZEاندازه واحد تجاری
 :GROفرصتهای رشد واحد تجاری
 :LEVنسبت بدهی واحد تجاری
 :VOLنوسان پذیری بازده سهام در دوره سه ماهه پیش از پایان سال مالی
در این پژوهش به منظور اندازهگیری شفافیت از ترکیب سه معیار استفاده شده است .این سه
معیار عبارتاند از :رتبه کیفیت افشا اعالم شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ،کیفیت
سود و اختالف میان قیمت پیشنهادی خرید و فروش .طبق سیستم امتیازدهی ،به هر سال -شرکت
یک امتیاز که از ترکیب سه معیار مذکور ایجاد شده است ،اختصاص یافته و به عنوان متغیر وابسته
در مدل قرار میگیرد .نحوه تشکیل امتیاز بدین صورت است که شرکتها در هر سال از نظر هر
یک از معیارها به ده طبقه تقسیم میشوند و از  0تا  08رتبهبندی میشوند؛ بدین شکل که
شرکتهایی که شفافیت کمتری دارند ،ارزش یک و شرکتهای دارای بیشترین شفافیت ارزش ده
میگیرند .در گام بعد سه رتبه اخذ شده را با هم جمع و آنها را بر  98تقسیم میکنیم .ارزش
شاخص به دست آمده در دامنهای بین  8/0تا  0قرار میگیرد .ارزشهای باالتر معرف شرکتهای
شفافتر و ارزشهای پایینتر معرف شرکتهایی هستند که شفافیت کمتری دارند (اپدهای و
اسریرم.(0177 :1800 ،
 -4-4سنجش متغیرهای پژوهش
 -1-4-4متغیر وابسته :سه شاخص در نظر گرفته شده برای شفافیت عبارتاند از:

 -1-1-4-4رتبههای كیفیت افشای اعالم شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران :این
رتبهها ،ارزیابی بورس دربارة میزان آگاهیبخشی افشای شرکتی را منعکس مینماید.
رتبههای مذکور ،براساس میانگین وزنی معیارهای به موقع بودن و قابلیت اتکای
اطالعات افشا شده محاسبه میگردد .اطالعات ارزیابی شده ،براساس مقررات افشای
اطالعات در بورس ،ازجمله صورتهای مالی سالیانه ،صورتهای مالی میان دوره ای 9
ماهه 1،ماهه (حسابرسی شده) و  3ماهه و پیش بینی درآمد هر سهم در مقاطع زمانی
 3 ،1 ،9و  01ماهه میباشد .تأخیر در ارسال اطالعات به بورس در مقایسه با مهلتهای
زمانی مقرر و تفاوت در سودهای محقق شده نسبت به پیش بینیها برای محاسبه به
موقع بودن و قابلیت اتکای افشا استفاده گردیده است .برای محاسبه رتبه کل افشای
شرکتی معیارهای به موقع بودن و قابلیت اتکا با وزنهای دو سوم و یک سوم مورد
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استفاده قرار گرفتهاند .در خصوص امتیازدهی ،پس از طبقهبندی به ده طبقه،
شرکتهای موجود در گروه کمترین رتبه عددی کیفیت افشا (بهترین شرکتها از نظر
کیفیت افشا) ،بیشترین نمره شفافیت را میگیرند.
 -2-1-4-4كیفیت سود :در پژوهش حاضر کیفیت سود که به عنوان شاخصی برای شفافیت
شرکتی در نظر گرفته می شود ،با استفاده از مدل جونز تعدیل شده برآورد میگردد
(وانگ01 :1808 ،؛ جهرمی .)74 :0930 ،در گام اول مدل  1برای دوره برآورد که در
این پژوهش دوره محدود به سالهای  0900تا  0904در نظر گرفته شده است ،برازش
میگردد،
رابطه ()1

که در آن:
 :مجموع اقالم تعهدی برابر است با سود قبل از اقالم غیر مترقبه منهای جریانات نقد عملیاتی
شرکت  jدر سال t؛
 :تفاوت میزان درآمد شرکت  jدر سال  tو t-1؛
 :ارزش ناخالص اموال ،ماشین آالت و تجهیزات شرکت  jدر سال t؛
 :مجموع داراییهایی شرکت  jدر سال t-1؛
پس از بدست آوردن ضرایب  ،و  ،از رابطه  9برای تعیین اقالم تعهدی نرمال یا عادی (به
صورت درصدی از کل داراییهای دوره قبل) طی سالهای  0900تا  0931استفاده میشود .به این
دوره ،دوره آزمون گفته میشود:
رابطه ()9
-

̂
-

-

̂

̂
-

(تغییر در حسابهای دریافتنی) برابر است با تفاوت حسابهای
در رابطه باال،
دریافتنی سال  tو  t-1شرکت  .jنهایتاً به منظور محاسبه اقالم تعهدی غیر عادی (اختیاری) از رابطه
 7استفاده گردید.
رابطه ()7
-
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در فرمول باال  AAبه عنوان اقالم تعهدی اختیاری در نظر گرفته میشود .توجه شود که در این
پژوهش از قدرمطلق مقادیر اقالم تعهدی اختیاری استفاده شده است ،زیرا هدف بررسی و سنجش
کیفیت سود و به تبع آن شفافیت اطالعات مالی است و نه مدیریت سود.
 -3-1-4-4اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش :از آنجایی که پیشینه پژوهش نشان میدهد
که مازاد اطالعات (اضافه بار اطالعاتی) خود عدم تقارن اطالعاتی را افزایش میبخشد و
بنابر این برای سرمایه گذاران هزینه دارد ،بایستی در شاخص ترکیبی معیارهای مربوط
به عدم تقارن اطالعاتی نیز در نظر گرفته شود .در این تحقیق برای بررسی کیفیت
محیط اطالعاتی شرکت ها ،از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
استفاده میشود (اُپدهای و اِسریرم .)0193 :1800 ،در این خصوص مدلی که توسط
چیانگ و وکینتاش ( )0301برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
مورد استفاده قرار گرفت ،به کار میرود .مدل مذکور به شرح رابطه  0میباشد.
رابطه ()0
×100

SPREAD

که در آن:
 = SPREADدامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام،
 = (ASK PRICE) APمیانگین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت در دوره مورد بررسی و
 = (BID PRICE) BPمیانگین قیمت پیشنهادی خرید شرکت در دوره مورد بررسی.
قابل ذکر است که برای قیمت پیشنهادی خرید در هر روز بیشترین قیمت پیشنهادی خرید
انتخاب و برای قیمت پیشنهادی فروش کمترین قیمت پیشنهادی فروش انتخاب گردید .سپس از
قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش برای دوره یک ساله میانگین گرفته شد .پس از به دست
آوردن شاخصی از عدم تقارن اطالعاتی در بازه مربوطه ،هر چه دامنهٔ تفاوت قیمت پیشنهادی
خرید و فروش سهام عدد بزرگتری باشد ،حاکی از عدم تقارن اطالعاتی بیشتر است .در آزمون
فرضیهها ،قدر مطلق عدد حاصل از این مدل مورد استفاده قرار میگیرد .در خصوص مکانیزم امتیاز
دهی در این شاخص پس از تقسیم بندی به دهکها ،هر چه عدم تقارن اطالعاتی در یک سال
بیشتر باشد شفافیت کمتر و در نتیجه امتیاز کمتری به شرکتهای موجود در دهک مربوطه داده
میشود.
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 -2-4-4متغیرهای مستقل

 -1-2-4-4دوره تصدی حسابرس :مطابق تبصره  1ماده  08دستورالعمل مؤسسات حسابرسی
معتمد سازمان بورس اوراق بهادار ،مؤسسات حسابرسی مجاز نیستند بعد از گذشت 7
سال ،مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت واحدی را بپذیرند .مالک
تعیین کیفیت حسابرسی در پژوهش حاضر بر اساس دستورالعمل مذکور میباشد.
بدین صورت که در شرکتهایی که مؤسسات حسابرسی طی چهار سال تغییر کرده
باشد ،بدین معنی است که حسابرسی آنها از کیفیت باالیی برخوردار نبوده است ،از
این رو به آن سال شرکتها متغیر مجازی صفر اختصاص داده میشود .روشن است
که برای شرکتهایی که مؤسسات حسابرسی آنها در طی چهار سال متوالی تغییر
نکرده باشد ،متغیر مجازی یک به ازای هر یک از سالهای مذکور وارد مدل میگردد
(نمازی و همکاران.)0 :0938 ،
 -2-2-4-4امتیاز كنترل كیفیت :مطابق ماده  08دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد
سازمان بورس اوراق بهادار ،سازمان هر سال یکبار مؤسسات حسابرسی معتمد
سازمان ب ورس و اوراق بهادار را براساس دوگروه معیارهای عادی و تخلفاتی ارزیابی و
طبقهبندی نموده و نتایج آن را به عموم اعالم مینماید .معیارهای عادی شامل
ارزیابی شرکا ،ارزیابی کارکنان موسسه ،ارزیابی ساختار و سازمان موسسه ،ارزیابی
تنوع ارائه خدمات ،اطالع رسانی و موقعیت در بازار حرفهای و ارزیابی کیفیت خدمات
میباشد .معیارهای تخلفاتی شامل سوابق تخلفاتی موسسه طی  0سال اخیر و سوابق
تخلفاتی شریک موسسه طی  0سال اخیر است .امتیاز نهایی هر مؤسسه حسابرسی از
حاصل جمع امتیازهای عادی و تخلفاتی حاصل میشود .شایان ذکر است که
امتیازهای تخلفاتی در محاسبه امتیاز نهایی دارای نمره "منفی" میباشد .این
دستورالعمل در تاریخ  30/00/10به تصویب هیأتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
رسید و از تاریخ تصویب الزم االجرا میباشد .با عنایت به جدید بودن دستورالعمل،
عدم ارائه رتبهبندی در طی سالیان پیش و نظر به اینکه سازمان در ارزیابیهای خود
برای هر موسسه چندین شاخص را در چندین سال مورد توجه قرار میدهد ،از تنها
امتیاز کنترل کیفیت ارائه شده تاکنون که توسط جامعه حسابداران رسمی ایران
اعالم می گردد ،به عنوان مبنایی برای کیفیت حسابرسی مؤسسات در دوره زمانی
پژوهش استفاده میگردد .این امتیاز در چهار رتبه  9 ،1 ،0و  7وارد مدل میشود به
صورتی که امتیاز  7نشانگر باالترین کیفیت است .قابل ذکر است که سازمان
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حسابرسی در این رتبه بندی جای تگرفته است .لذا به منظور وارد شدن در مدل و با
توجه به اینکه سازمان به عنوان موسسه بزرگ و دارای حسن شهرت نسبت به سایر
مؤسسات شناخته شده است ،به سازمان رتبه  0اختصاص داده میشود.
 -3-4-4متغیرهای كنترلی

با توجه به پیشینه تحقیقات انجام شده متغیرهای تاثیرگذار بر ابعاد شفافیت به شرح زیر میباشد:
 -1-3-4-4نوسانپذیری :نوسان پذیری بازده سهام به صورت انحراف استاندارد بازده در طی دوره سه
ماهه پیش از پایان سال مالی محاسبه میگردد .نوسانپذیری بیشتر میتواند به دلیل تقاضای
سرمایه گذاران برای اطالعات منجر به افشای بیشتر و شفافیت گردد ،زیرا عدم اطمینان
بیشتری در پیشبینی عملکرد برای چنین شرکتهایی وجود دارد (آمن و همکاران:1800 ،
98

. )01

 -2-3-4-4اندازه :به صورت لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام اندازه گیری
میشود .انتظار میرود که شرکتهای دارای اندازه بزرگ یا متوسط بیش از دیگر
شرکتها به مدیریت سود بپردازند (کیفیت سود پایین تری داشته باشند) (گش و
موون.90)000 :1808 ،
 -3-3-4-4نسبت بدهی :با افزایش سطوح بدهی در شرکت و به دنبال آن تالش برای جلوگیری
از نقض قراردادهای بدهی مربوطه ،انتظار میرود که مدیران برای استفاده از اقالم
تعهدی انگیزه بیشتری داشته باشند .در این صورت کیفیت سود و متعاقباً شفافیت
مالی کاهش مییابد (بیتی و وبر .91)070 :1889،نسبت بدهی در پژوهش حاضر با
نسبت جمع بدهیها به جمع داراییها برابر است.
99
 -4-3-4-4رشد :طبق تحقیقات بردبری و همکاران ( ، )1881فرصتهای رشد بر کیفیت سود
تاثیرگذار میباشد .شاخص رشد شرکت در پژوهش حاضر به صورت جمع ارزش بازار
سهام عادی و ارزش دفتری بدهی تقسیم بر ارزش دفتری جمع داراییها محاسبه
میشود.
 -5تحلیل یافتههای آماری
 -1-5آمار توصیفی
نتایج حاصل از آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  0ارائه شده است:
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جدول  -1آمارههای توصیفی مربوط به  373مشاهده در تمامی متغیرها
میانگین

میانه

حداقل

حداكثر

انحراف معیار

شرح
شفافیت

8/4070

8/0

8/911

0

8/000

دوره تصدی

8/4017

0

8

0

8/70

رتبه کنترل کیفیت

7/10

7

1

0

8/10

اندازه

11/00

11/77

8

98/31

0/31

رشد

0/9810

0/0710

8/07

0/7919

8/0708

نسبت بدهی

8/11

8/11

8/0391

0/371

8/1000

نوسان پذیری

1/100

0/9097

8

10/40

1/3800

منبع :یافتههای پژوهشگر

همانطور که مالحظه میگردد ،در دوره مورد بررسی به طور متوسط بیش از دوسوم
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،در طی دوره چهار ساله تغییر حسابرس
نداشتهاند .با توجه به اینکه مقدار میانگین رتبه کنترل کیفیت  7/10و میزان حداکثر متغیر مذکور
 0میباشد ،میتوان ادعا نمود که به طور متوسط مؤسسات حسابرسی رتبه کیفیت باالیی داشتهاند.
نظر به اینکه شاخص شفافیت محاسبه شده در بازهای بین صفر و یک قرار میگیرد ،متوسط
شاخص شفافیت مالحظه شده  8/4070نشان دهنده این است که به طور میانگین شفافیت نسبی
در شرکتها برقرار است .همچنین میانگین نسبت بدهی بالغ بر  8/11میباشد .مشایخی و بزاز
( ) 1880نشان دادند که باال بودن این نسبت به این معناست که ریسک ناتوانی شرکت در باز
پرداخت بدهیها در نمونه مورد مطالعه باالست (مشایخی و محمدآبادی.)10 :0938 ،
با در اختیارداشتن نتایج حاصله از آمار توصیفی در مورد میزان میانگین و انحراف استاندارد،
امکان محاسبه ضریب تغییرات که شاخصی از پراکندگی است ،ایجاد میشود .ضریب پراکندگی
کاربردهایی دارد که انحراف معیار فاقد آن است .کاربرد مهم آن در شرایطی است که در دو یا چند
جامعه آماری مورد مقایسه ،مشاهدات ناهمگون و نامتجانس وجود داشته باشد .گاهی نیز مقیاس
صفت مورد اندازهگیری در دو جامعه یکسان است ،اما بزرگی مشاهدات آنها به طور قابل
مالحظهای تفاوت دارد (آذر و مؤمنی .)00 :0907 ،نتایج نشان میدهد که در میان متغیرها ،متغیر
نوسانپذیری دارای بیشترین ضریب تغییرات ( )0/14است .این موضوع نشان دهنده آن است که
متغیر مذکور طی دوره پژوهش دارای کمترین ثبات و پایداری بوده است .متغیر اندازه شرکت
کمترین میزان ضریب تغییرات ( )8/841را به خود اختصاص داده است .البته پایین بودن پراکندگی

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /11بهار 1931

41

درشرکتهايپذیرفتهشدهدر...

رابطهکیفیتحسابرسيباشفافیتشرکتي

این متغیر بیشتر به دلیل استفاده از لگاریتم در محاسبه شاخص اندازه در متغیر مذکور است و نه
ثبات و پایداری باالی آن.
 -2-5بررسی مفروضات كالسیک
 -1-2-5خطی بودن رابطه میان متغیرها :همانطور که مالحظه میگردد ،احتمال آماره  Fنشان
دهنده معناداری کل مدل رگرسیون برازش شده در سطح اطمینان  33درصد میباشد.
در نتیجه میتوان نتیجه گرفت که فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه خطی بین
متغیرهای مستقل و وابسته رد میشود ،از این رو میتوان گفت که بین متغیرهای مدل به
صورت کلی رابطه معناداری وجود دارد و متغیرهای مستقل و کنترلی میتوانند  40درصد
از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.
 -2-2-5عدم وجود همبستگی پیاپی :با توجه به اینکه میزان آماره دوربین واتسون در بازه بین
 0/0و  1/0قرار دارد ،فرض صفر که حاکی از عدم همبستگی بین خطاهاست ،رد
نمیشود.
 -3-2-5عدم وجود همخطی بین متغیرها :همخطی وضعیتی است که نشان میدهد میان
متغیرهای مستقل همبستگی باالیی وجود دارد و ممکن است در عین باال بودن  ،R2مدل
دارای اعتبار نباشد .در واقع اثرات این دو متغیر روی متغیر وابسته به خوبی تفکیک
نمیشود و واریانس تبیین شده بیش از واقع نشان داده میشود .نکته مهم در این آزمون
بر خالف سایر آزمونها این است که آیا همخطی حاد است؟ حاد بودن همخطی بیانگر
مشکل جدی در استفاده از رگرسیون است .به منظور تشخیص همخطی ،تکنیکهای
متعددی وجود دارد .یکی از راههای تشخیص همخطی آن است که همبستگی دو به دوی
متغیرها از جذر ضریب تعیین بزرگتر باشد .همبستگی دو به دوی متغیرها در جدول 1
ارائه شده است .با توجه به اینکه همبستگی دو به دوی تمامی متغیرها از 8/439
کوچکتر است ،میتوان نتیجه گرفت که میان متغیرها همخطی حادی وجود ندارد.
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جدول  -2ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرها
شرح
شفافیت
دوره تصدی
امتیاز
اندازه

شفافیت
0

دوره
تصدی

امتیاز

اندازه

رشد

بدهی

نوسان
پذیری

-8/834

-8/09

-8/81

8/89

-8/17

8/84

0

8/10

8/08

-8/07

8/80

-8/813

0

8/00

-8/07

8/07

8/887

0

8/1

-8/0

-8/89

0

-8/01

-8/80

0

8/81

رشد
بدهی

0

نوسان پذیری
منبع :یافتههای پژوهشگر

 -4-2-5نرمال بودن توزیع خطاها :قدم اول در بررسی نرمال بودن ،ترسیم هیستوگرام باقیماندهها
است که در نمودار  0نشان داده شده است .از روی این نمودار میتوان در مورد شکل
توزیع باقیماندهها و وجود مقادیر پرت قضاوت کرد .یکی از مهمترین آزمونهایی که برای
بررسی نرمال بودن اجزای اخالل رگرسیون به کار میرود ،آزمون جارک برا است .در
توزیع نرمال مقدار میانگین متغیرهای تصادفی برابر صفر و واریانس آنها برابر یک است.
چولگی و کشیدگی نیز که به عنوان گشتاورهای سوم و چهارم توزیع تعریف میشود ،برای
توزیع نرمال به ترتیب دارای مقادیر  8و  9میباشند .آماره  JBبه صورت مجانبی از توزیع
)χ2 (2برخوردار است .فرضیه صفر و متقابل این آزمون نیز به صورت زیر تعریف میشود:
نرمال بودن H0:
غیر نرمال بودنH1:
همانطور که نمودار  0نشان میدهد ،آماره  JBبرابر با  0/47و احتمال آن برابر با 8/70
می باشد .بنابراین فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع اجزاء اخالل در سطح اطمینان  ٪30رد
نمی شود .از سوی دیگر با توجه به نمودار مقادیر چولگی  -8/01و کشیدگی  1/3نیز دارای تفاوت
معناداری با مقادیر نظیر خود در توزیع نرمال نمیباشند .از این رو توزیع اجزاء اخالل مدل
رگرسیون نرمال میباشد.

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /11بهار 1931

85

درشرکتهايپذیرفتهشدهدر...

رابطهکیفیتحسابرسيباشفافیتشرکتي

نمودار  -1نتایج آزمون جارکبرا
منبع :یافتههای پژوهشگر

 -3-5آمار تحلیلی
دادههای پژوهش حاضر شامل عناصر مربوط به دادههای مقطعی و همچنین دادههای سری
زمانی است .بدین ترتیب هنگام استفاده از مدل رگرسیونی باید تعیین شود که از بین دادههای
ترکیبی 97یا دادههای تلفیقی 90کدام یک میتواند رابطه بین متغیر مستقل و وابسته را بهتر بیان
کند .برای این منظور ،از آزمون چاو ( Fمقید) استفاده میشود.
فرضیه صفر آزمون چاو نشاندهنده استفاده از روش ترکیبی بوده و بیانگر آن است که ضرایب و
عرض از مبدأ در شرکتهای مورد بررسی یکسان است و اثرات مقطعی و زمانی معنادار نیستند.
روش ترکیبی برای مواردی که نمیتوان مسائل را به صورت سری زمانی یا مقطعی بررسی کرد و یا
زمانی که تعداد دادهها کم است ،استفاده میگردد .بنابراین رد فرضیه صفر نشانگر آن است که
بایستی مدل تلفیقی استفاده گردد (افالطونی و نیکبخت .)014 :0903 ،در جدول  9نتایج حاصل
از آزمون چاو بیان شده است .با توجه به اینکه احتمال آماره  Fلیمر کمتر از  0درصد است ،فرض
صفر رد میشود و مدل تلفیقی مورد استفاده قرار میگیرد.
پس از مشخص شدن روش تخمین دادهها به صورت تلفیقی بایستی با انجام آزمون هاسمن از
بین دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی روش مناسب انتخاب گردد .فرض صفر آزمون هاسمن
مبنی بر مناسب بودن مدل اثرات تصادفی برای تخمین دادههای تلفیقی است .به این ترتیب با رد
فرضیه صفر از مدل اثرات ثابت استفاده میگردد .نتایج حاصل از انجام آزمون هاسمن در جدول 9
ارائه شده است.
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با توجه به اینکه احتمال آماره آزمون هاسمن کمتر از  0درصد است ،فرض صفر رد میشود و به
این ترتیب مدل اثرات ثابت برای تخمین دادهها مناسب است.
جدول  -3نتایج آزمونهای چاو و هاسمن
شرح
آماره

F

آماره آزمون هاسمن

مقدار

احتمال

9/113041

8/8888

90/7090

8/8888

منبع :یافتههای پژوهشگر

در برآورد مدل رگرسیون با رسم نمودار مربوط به باقی ماندهها چهار مشاهده پرت مالحظه
گردید که برای رفع اثر این مشاهدات از متغیرهای موهومی استفاده شد .این نوع متغیرهای
موهومی مشاهدات پرت را خنثی میکنند .حذف مشاهدات با این مفهوم آماری که هر دادهای
قطعه ای مفید از اطالعات را در بردارد ،چندان مطابقت ندارد (بنابراین حذف مشاهدات پرت جایز
نمیباشد)؛ زیرا این مشاهدات میتوانند تأثیر جدی روی ضرایب شیب داشته باشند (افالطونی و
نیکبخت .)083 :0903 ،نتایج حاصل از آزمون فرضیات در جدول  7ارائه شده است.
جدول  -4نتایج آزمون فرضیات
ƐTRANS= α0+ β1TENURE + β2SCORE+β3SIZE+ β4 GRO + β5 LEV + β6 VOL +
سطح معناداری
آماره t
ضریب
متغیرهای توضیحی
α

8/390

00/03

8/888

TENURE

8/891

1/77

8/800

SCORE

-8/883

-8/00

8/01

SIZE

-8/884

-9/90

8/8880

GRO

8/804

9/70

8/8881

LEV

8/879

00/07

8/888

VOL

8/8884

0/890

8/9

جزء ثابت
متغیرهای مستقل

متغیرهای کنترلی

آماره

0/407

F

معناداری مدل

8/888

آماره دوربین واتسون

1/9

R2

8/40

 R2تعدیل شده

8/19
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با توجه به مقدار ضریب دوره تصدی  8/891و سطح معناداری آماره  ،tدر سطح اطمینان ٪30
میتوان ادعا نمود که رابطه مثبت و معنیداری میان کیفیت حسابرسی و شفافیت شرکتی وجود
دارد .به عبارت دیگر هر چه میزان دوره تصدی کوتاهتر و میزان تغییرات حسابرسان بیشتر باشد،
شفافیت شرکتی کاهش مییابد .این نتیجه در راستای یافتههای دان و ماهیو1887 ،؛ نلسون و
همکاران1881 ،؛ تئو و وانگ 0339 ،و حکیم و عمری 1808،میباشد .همچنین با توجه به سطح
معناداری به دست آمده برای متغیر امتیاز کنترل کیفیت مؤسسات حسابرسی ،بر خالف انتظار
فرض  H0مبنی بر نبود رابطه معنی دار این متغیر و شفافیت پذیرفته شده و متغیر مذکور از مدل
خارج میشود.
شواهد حاصله از ضریب اندازه واحد تجاری و سطح معناداری  8/8880موید آن است که میان
اندازه شرکت و شفافیت رابطه معکوسی برقرار است .این نتیجه با یافتههای بورگستالر و دیچو
( )0334و قش و موون ( ) 1808مطابقت دارد و در عین حال بر خالف در نظر گرفتن آن به عنوان
نماینده ای برای شفافیت در چارچوب طراحی شده توسط بوشمن و همکاران ( )1887میباشد .با
توجه به میزان ضریب متغیر رشد  8/804و سطح معناداری  8/8881میتوان در سطح اطمینان
 ٪30بیان نمود که رابطه مثبت و معنیداری میان رشد و شفافیت شرکتی وجود دارد .مقدار ضریب
مربوط به بدهی  8/879و احتمال آماره  ،tدر سطح اطمینان  ٪30بیانگر وجود رابطه مثبت و
معنی دار میان سطح بدهی و شفافیت است .بدین معنی که هرچه سطح بدهی افزایش یابد،
شفافیت بهبود مییابد .این نتیجه در راستای یافتههای دایموند ( ،)0330زنگ و همکاران ()1884
و لی و همکاران ( )1884و در عین حال بر خالف یافتههای اسکینر ( )1881و بیتی و وبر ()1881
میباشد .علت حصول چنین نتیجهای را میتوان در تئوری عالمتدهی جستجو نمود .مطابق با
تئوری عالمتدهی حتی شرکتهایی که در وضعیت مالی مناسبی به سر نمیبرند ،برای گزارش
نتایج خود انگیزه خواهند داشت .در مورد متغیر نوسانپذیری میتوان گفت در سطح اطمینان ٪30
میان نوسانپذیری و شفافیت رابطه معنیداری وجود ندارد .نتیجه مذکور با یافتههای آمن و
همکاران ( )1800مطابقت ندارد.
 -6بحث و نتیجهگیری
با توجه به پیشینه پژوهش های داخلی ،بایستی اذعان داشت که موضوع شفافیت اطالعات در
ایران موضوعی است که دارای پیشینه کوتاهمدتی بوده و میتوان گفت این حوزه از سال  0900در
موضوعات تحقیقی به عنوان موضوعی مطرح ،شناخته شده است .در این پژوهش به جای منحصراً
در نظر گ رفتن رتبه کیفیت افشا به عنوان معیار شفافیت ،شاخصی ترکیبی از معیارها ساخته شد
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که عالوه بر رتبه مذکور ،از معیارهای متفاوت در حوزه بازار و صورتهای مالی که به نوعی
نماینده ای از شفافیت شرکتی هستند نیز استفاده گردید .از این طریق پژوهش حاضر به حوزهای
جدید دست یافت و توانست تأثیر مولفههای کیفیت حسابرسی را بر شفافیت شرکتی به صورتی
دقیقتر اندازه گیری نماید.
همانطور که مالحظه گردید ،با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول میتوان ادعا نمود که
بین دوره تصدی حسابرس و شفافیت شرکتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .این نتیجه
مطابق انتظار بوده و مبین آن است شرکتهایی که حسابرس آنها در دوره زمانی چهار سال
تغییری نکرده است ،رتبه شفافیت شرکتی برتری نسبت به شرکتهایی داشتهاند که در دورههای
زمانی چهار سال ناگزیر به تغییر حسابرس مستقل شدهاند .به بیان دیگر ،نتیجه حاصله نشاندهنده
اثربخشی بیشتر خدمات حسابرسی مستقل در کاهش پیامدهای نظریه نمایندگی ،بهبود کیفیت
افشا و نقدینگی سهام در شرکت هایی است که حسابرس خود را در دوره زمانی چهار سال تغییر
ندادهاند .بنابراین فرضیه اول پژوهش رد نمیگردد .همچنین شواهد به دست آمده با نتایج حاصل از
پژوهش دان و ماهیو ( ،)1887نلسون و همکاران ( ،)1881تئو و وانگ ( )0339و حکیم و عمری
( ) 1808مطابقت دارد .اما نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان داد که بین امتیاز کنترل کیفیت
مؤسسات حسابرسی و شفافیت شرکتی ارتباط معناداری وجود ندارد .استدالل شواهد یافت شده را
از دو جنبه می توان تبیین نمود .از دیدگاه روش شناختی ،بر خالف بسیاری تحقیقات داخلی در
این پژوهش فرض گردید که "نمیتوان ادعا نمود سازمان حسابرسی تنها موسسهای است که
حسابرسیهای صاحبکاران را به گونهای انجام میدهد که صورتهای مالی از شفافیت الزم و کافی
برخوردار باشند"  .از این رو با توجه به نظام رتبه بندی که مطابق دستورالعمل مؤسسات حسابرسی
معتمد سازمان بورس الزام گردیده است ،پژوهش حاضر سعی نمود تا با در نظر گرفتن این رتبه در
مدل پژوهش از تفکیک نمودن فردی سازمان حسابرسی از سایر مؤسسات تا حدی پیشگیری
نماید .اما موضوعی که در رتبه بندی وجود دارد و میتواند به عنوان محدودیتی بر سر نتایج مورد
انتظار باشد ،این است که از مجموع  114موسسه حسابرسی معتمد  018موسسه رتبه برتر یعنی
الف و  44موسسه رتبه ب را اخذ نمودهاند و تنها  98موسسه در گروه سوم و چهارم قرار دارد.
کثرت وجود مؤسسات در گروه الف میتواند بیانگر عدم توانایی در شناخت تمایز میان مؤسسات
باشد .در این راستا لزوم توجه به تعیین معیارهای دقیقتر به منظور تفکیک هر چه بیشتر کیفیت
حسابرسی مؤسسات از یکدیگر ،منطقی است .از سویی دیگر این نتیجه میتواند ناشی از تأثیر
گذاری سازه های مختلف بر شفافیت شرکتی باشد .با توجه به در نظر گرفتن شاخصی عملیاتی در
حوزه بازار عالوه بر شاخصهای مالی برای اندازهگیری شفافیت ،عدم وجود ارتباط معنادار ممکن
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است برخاسته از عدم مؤثر بودن فعالیت مؤسسات حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطالعاتی میان
فعاالن بازار باشد .محدودیتهای اصلی پژوهش ،عدم امکان استفاده از رتبهبندی مؤسسات
حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار به دلیل تصویب و اجرایی شدن دستورالعمل مذکور
در سال  0930و عدم تفکیک مناسب مؤسسات حسابرسی در امتیاز کنترل کیفیت فعلی است.
با توجه به نتایج ذکر شده ،به مؤسسات مالی و اعتباری ،نهادهای قانون گذار ،سازمان بورس و
سرمایه گذاران پیشنهاد میشود هنگام ارزیابی شفافیت شرکتی ،به دوره تصدی حسابرسان به
عنوان نمایندهای از کیفیت حسابرسی توجه داشته باشند .تدوین مستمر مقررات الزم با استفاده از
تجربه حسابرسان به منظور بهبود محتوی گزارشات مالی ،تقویت طبقهبندی مؤسسات حسابرسی بر
اساس معیارهای مربوطه و ایجاد رقابت میان آنان برای اخذ رتبه برتر و ارائه خدمات با کیفیت،
تعیین راهکارهایی به منظور نظارت اثر بخش و مستمر حسابرسان و استفاده از دانش و تجربه
بورسهای منطقه در زمینه شفاف سازی و بومی سازی آنها با توجه به شرایط حقوقی ،اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی میتواند در بهبود شفافیت اطالعاتی تأثیر بسزایی داشته باشد.
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