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بررسی رابطه بین بازده سهام و کیفیت حسابرسی در شرکتهای دارویی پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران
مهدی وکیلیان آغوئی ،*1دکتر محمدرضا عباسزاده 2و دکتر مهدی صالحی
تاریخ دریافت1313/11/21 :

تاریخ اصالح نهایی1311/05/12 :

2
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چكیده
مقدمه :در این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی و معیارهای سننجش آن ،رابطنه بنین بنازده
عادی و غیرعادی ساالنه سهام و کیفیت حسابرسی با بهرهگیری از معیار اقالم تعهدی اختیاری بررسی شد.
روش پژوهش :این پژوهش کاربردی ،طرح آن شبهتجربی و از نظر رویکرد پسرویدادی اسنت .جامعنه آمناری پنژوهش
را شرکتهنای داروینی پذیرفتنهشنده در بنورس اوراق بهنادار تهنران تشنکیل منیدهند و نموننه منورد بررسنی بنا توجنه بنه
محدودیتهای در نظر گرفته شده ،شامل  21شرکت در بازه زمانی  1331-1312است .فرضیههنای پنژوهش بنا بکنارگیری
روش تحلیل رگرسیون خطی چند گانه آزمون شده است.
یافته ها :نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین بازده غیرعادی و کیفیت حسابرسی رابطنه مثبنت و معنناداری وجنود
دارد اما بین بازده واقعی و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد .سایر یافتههای پژوهش حاکی از وجود رابطه
منفی و معنادار بین بازده داراییها و دوره تصدی حسابرس با کیفیت حسابرسی است .همچنین ،رابطه نسبت کیو تنوبین
و تعداد بندهای شرط حسابرسی با کیفیت حسابرسی مثبت و معنادار اسنت امنا رابطنه معنناداری بنین متغینرهنای انندازه
شرکت ،نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ،پیچیدگی فعالیت شرکت ،نوع اظهنارنظر ،انندازه مؤسسنه حسابرسنی ،تعنداد
شرکای مؤسسه حسابرسی ،تخصص حسنابرس در صننعت ،فشنار کنار حسابرسنی ،اسنتقالل هین ت مندیره ،دوگنانیی
مسئولیت مدیر عامل و تغییر مدیر عامل با کیفیت حسابرسی مشاهده نشد.
نتیجهگیری :در شرایط وجود بازده غیرعادی ،تمایل به مدیریت سود کنمتنر و کیفینت حسابرسنی بناالتر بنوده و در
نتیجه سرمایهگذاران در صنعت دارویی و سنایر اسنتفادهکننندگان از صنورت هنای منالی بنا اتکنای بیشنتری نسنبت بنه
گزارشهای حسابرسی میتوانند تصمیمگیری کنند.
واژههای کلیدی :اقالم تعهدی اختیاری ،بازده سهام ،کیفیت حسابرسی ،مدیریت سود.
 .1عضو هی ت علمی دانشیاه امام رضا (ع) و دانشجوی دکتری حسابداری دانشیاه فردوسی مشهد.
 .2دانشیار حسابداری دانشیاه فردوسی مشهد.
* نویسنده مسئول؛ رایانامهmvakilian@imamreza.ac.ir :

بررسی رابطه بین بازده سهام و کیفیت حسابرسی ...

مقدمه

دستکاری انجامشده در سود خالص میداند ( .)5لی و
همکاران کیفیت حسابرسی را احتمال منتشرنشدن

با شکلگیری رابطه نمایندگی و تضاد منافع بین

گزارش مقبول برای صورتهای مالی حاوی

مدیران و سهامداران ،مدیران ممکن است دست به

اشتباههای اساسی تعریف میکنند ( .)6با این وجود،

رفتارهای فرصتطلبانه بزنند و تصمیمهایی در جهت

متداولترین تعریف درباره کیفیت حسابرسی ،تعریفی

منافع خود و مخالف منافع سهامداران بییرند (.)1

است که بهوسیله دی آنجلو ارائه شده است؛ وی

تضاد منافع بین این دو گروه ،تقاضا برای ارائه خدمات

کیفیت حسابرسی را سنجش و ارزیابی بازار از توانایی

به وسیله حسابرسان مستقل را ایجاب کرده تا در مورد

حسابرس در کشف تحریفهای با اهمیت در

انطباق صورتهای مالی با اصول پذیرفتهشده

صورتهای مالی و یا نظام حسابداری صاحبکار و

حسابداری به سرمایهگذاران گزارش دهند ( .)2افزون

نیز گزارش تحریفهای با اهمیت کشفشده تعریف

بر تضاد منافع ،مسائل دییری از قبیل پیچیدگی

کرده است (.)1

عملیات و دسترسینداشتن مستقیم کاربران به

کیفیت حسابرسی دارای ابعاد متفاوتی است و به

اطالعات ،موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی

طور ذاتی غیرقابل مشاهده و مشخصه خاصی برای آن

مستقل شده است که از این دیدگاه هدف حسابرسی

وجود ندارد .در پژوهشهای تجربی از الیوهای

ارزیابی کیفیت اطالعات برای کاربران است .در

متفاوتی بهعنوان معیار برای اندازهگیری کیفیت

نتیجه ،حسابرسان نقشی نظارتی و اطالعاتی دارند که

حسابرسی استفاده شده است که در ادامه برخی از

در نقش اطالعاتی ،حسابرسی بهعنوان ابزاری برای

آنها ذکر میشود .لینوکس و همکاران در بررسی

بهبود کیفیت اطالعات مالی از نظر سرمایهگذاران

ت ثیر تغییر اجباری حسابرس بر کیفیت حسابرسی معیار

تلقی میشود .در این راستا ،کیفیت تعیینکننده

«تعدیالت سنواتی» را بکار گرفتند ( .)3مینوتیمیزا در

عملکرد حسابرسی است که تاکنون تعاریف زیادی

بررسی ت ثیر تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت

برای آن بیان شده است؛ واالس کیفیت حسابرسی را

حسابرسی سه معیار «اقالم تعهدی اختیاری»« ،اظهارنظر

در قالب توانایی حسابرس مستقل در کاهش اختالالت

حسابرسی در رابطه با تداوم فعالیت» و «میزان تحقق

اطالعات منعکسشده در صورتهای مالی و افزایش

سود پیشبینیشده تحلیلگران» را مد نظر قرار دادند

دقت این اطالعات تعریف کرده است ( .)3تیتیمان و

( .)1چی و همکاران در بررسی تغییر اجباری شریک

ترومن کیفیت حسابرسی را بهعنوان درستی اطالعات

حسابرسی و کیفیت حسابرسی از دو معیار «اقالم

گزارششده بهوسیله حسابرس تعریف میکنند (.)1

تعهدی غیرعادی» و «ضریب واکنش سود» استفاده

دیویدسون کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرس در

کردند ( .)10کامرانا و همکاران در بررسی ت ثیر تغییر

کشف و گزارش تحریفهای با اهمیت و نیز کشف

اجباری حسابرس بر کیفیت حسابرسی دو معیار
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«محافظهکاری» و «اقالم تعهدی غیرعادی سرمایه در

گرفتند ( .)11نونهالنهر و همکاران در بررسی رابطه

گردش» را بکار گرفتند ( .)11اتردیج و همکاران در

بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقالم تعهدی دو

بررسی فشار هزینه بر کیفیت حسابرسی از معیار «اقالم

معیار «اندازه مؤسسه حسابرسی» و «دوره تصدی

تجدید ارائه شده» استفاده کردند ( .)12لوپز و پیتر در

مؤسسه حسابرسی» را مد نظر قرار دادند ( .)20مهدوی

بررسی ت ثیر فشار حجم کار حسابرسی بر کیفیت

و حسینینیا در بررسی اثربخشی کیفیت حسابرسی از

حسابرسی ،معیار کیفیت حسابرسی را «اقالم تعهدی

سه عامل تغییر حسابرس ،تخصص حسابرس در

غیرعادی» قرار دادند ( .)13گول و همکاران در

صنعت و نوع گزارش حسابرس استفاده کردند (.)21

بررسی کیفیت حسابرسی شاغالن انفرادی از سه معیار

با توجه به پژوهشهای ذکر شده در باال و فرضیه

«اظهارنظر حسابرس»« ،اقالم تعهدی غیرعادی» و «سود

کیفیت اطالعات ،اقالم تعهدی اختیاری معیاری

کم» (زیانگریزی) استفاده کردند ( .)11بیهان و

مناسب برای کیفیت حسابرسی است .بر اساس فرضیه

همکاران معیارهای اندازه و تخصص حسابرس در

کیفیت اطالعات ،وظیفه حسابرس بهبود کیفیت

صنعت را بکار گرفتند ( .)15احمدی و همکاران در

اطالعات حسابداری است ،وظیفهای که سرانجام

بررسی ت ثیر کیفیت حسابرسی بر بازده آتی سهام از

موجب ارتقای سودمندی اطالعات برای تصمیمگیری

سه معیار «اندازه مؤسسه حسابرسی»« ،تخصص مؤسسه

سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و سایر ذینفعان

حسابرسی» و «دوره تصدی حسابرس» استفاده کردند

میشود .بر اساس این فرضیه هر چه کیفیت اطالعات

( .)16حساسییانه و آذینفر در بررسی رابطه بین

از طریق فرآیند حسابرسی افزایش یابد هزینه سرمایه،

کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه حسابرسی ،کیفیت

نامتقارنی اطالعات و هزینه نمایندگی کاهش مییابد.

حسابرسی را بر مبنای مقایسه تحریفات کشف و

در ادبیات پژوهش ت ثیر عوامل مختلفی بر کیفیت

گزارششده در گزارشهای حسابرسی سال جاری با

حسابرسی بررسی شده است .در این ارتباط ،بررسی

گردش سود و زیان انباشته سال آینده مورد سنجش

روابط معیارهای مختلف عملکرد با کیفیت حسابرسی

قرار دادند ( .)11پورحیدری و بدری خیره مسجدی

حاکی از وجود رابطه بین معیارهای عملکرد و کیفیت

در بررسی رابطه بین تغییر مؤسسات و شریک

حسابرسی است ( .)22همچنین ،نتایج پژوهشهای

حسابرس با کیفیت حسابرسی و تعدیالت سنواتی از

پیشین نشان میدهد که بین بازده عادی و بازده

دو معیار «اقالم تعهدی اختیاری» و «تعدیالت سنواتی»

غیرعادی ساالنه و سود حسابداری رابطه معناداری

استفاده کردند ( .)13رحیمیان و جانفدا در بررسی

وجود دارد ( .)23با توجه به مطالب یاد شده ،این

ت ثیر تغییر اجباری و داوطلبانه مؤسسات حسابرسی بر

پژوهش با بهرهگیری از اقالم تعهدی اختیاری بهعنوان

و

کیفیت حسابرسی به دنبال پاسخ به این سؤال است که

کیفیت

حسابرسی،

«نوع

اظهارنظر-مقبول

تعدیلشده» را بهعنوان معیار کیفیت حسابرسی بکار

آیا بازده سهام با کیفیت حسابرسی رابطه دارد؟
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش

شرکت ،استقالل هی ت مدیره ،پیچیدگی فعالیت و

گزارشهای مالی از مهمترین منابع اطالعاتی است

وضعیت سودآوری شرکت مورد حسابرسی است که

که هدف آن فراهمکردن اطالعات الزم برای

هر یک از این موارد به تفکیک در ادامه تشریح

تصمیمگیریهای اقتصادی است و بخش اعظمی از

میشود.

نیاز اطالعاتی بازار سرمایه را ت مین میکند ( .)21در
این ارتباط ،بررسی رابطه بین متغیرهای حسابداری و

دوره تصدی حسابرس

متغیرهای بازار سهام حائز اهمیت است .برای اولین بار

نتایج پژوهشهای تجربی در مورد رابطه بین دوره

نتایج پژوهش بال و براون ( )25نشان داد که بین

تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی متفاوت است.

تغییرات غیرمنتظره سود و بازده اضافی سود ،رابطه

نتایج پژوهش لینوکس و همکاران در بررسی ت ثیر

مستقیم وجود دارد .همچنین ،نتایج پژوهش دییر بال

تغییر اجباری حسابرس بر کیفیت حسابرسی نشان داد

و همکاران ( )26با استفاده از نظریه شنن ،نشان داد

که تغییر اجباری حسابرس موجب بهبود کیفیت

که بین محتوای اطالعاتی ترازنامه و تغییرات سود،

حسابرسی میشود؛ بهطوری که تفاوت معناداری بین

رابطه وجود دارد .پژوهش کیون ( )21با بررسی

کیفیت حسابرسی در سال آخر تغییر شریک و سال

رابطه بین سود حسابداری و ارزش دفتری سهام،

اول بعد از آن مشاهده شد ( .)3همچنین ،نتایج پژوهش

وجود رابطه بین سود حسابداری و ارزش دفتری سهام

کمران و همکاران در بررسی ت ثیر تغییر اجباری

را ت یید کرده و نشان داد که این رابطه در شرکتهای

حسابرس بر کیفیت حسابرسی در بازار سرمایه ایتالیا در

زیانده با شرکتهای سودده یکسان نیست .در این

سه دوره سه ساله تصدی مجاز حسابرسان نشان داد که

پژوهش با توجه به نقش حسابرس در بهبود کیفیت

محافظهکاری حسابرسان در دوره سوم تصدی بیشتر از

اطالعات حسابداری بر مبنای فرضیه کیفیت اطالعات

دو دوره قبل آن بوده است ( .)11نتایج پژوهش کاپلی

و در نظر گرفتن اقالم تعهدی اختیاری به عنوان معیار

و دوکّت نشان داد که با افزایش دوره ارتباط حسابرس

کیفیت حسابرسی ،رابطه بین بازده سهام و کیفیت

و صاحبکار ،کیفیت حسابرسی افزایش مییابد اما

حسابرسی بررسی شده است .بررسی ادبیات پژوهش

دوره ارتباط درازمدت باعث کاهش کیفیت حسابرسی

در حوزه کیفیت حسابرسی حاکی از بررسی رابطه

میشود ( .)23همچنین ،نتایج پژوهش فارقل و

ویژگیهای متعددی از حسابرس و صاحبکار با

همکاران نشان داد که کیفیت حسابرسی در دورههای

کیفیت حسابرسی است .از جمله این ویژگیها ،دوره

کوتاهمدت و درازمدت تصدی شریک مؤسسه

تصدی حسابرس ،اندازه مؤسسه حسابرسی ،فشار

حسابرسی متفاوت است ( .)21نتایج پژوهش چی و

حجم کار حسابرسی ،تخصص حسابرس در صنعت،

همکاران در بررسی تغییر اجباری حسابرس و کیفیت

تعداد بندهای شرط گزارش حسابرسی ،اندازه

حسابرسی (با استفاده از معیارهای اقالم تعهدی
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اختیاری و ضریب واکنش سود) در بازار سرمایه تایوان

حسابرسی بزرگتر ،خدمات حسابرسی را با کیفیت

نشان داد که کیفیت حسابرسی شرکتهایی که تغییر

بیشتری ارائه میکنند زیرا عالقهمندند شهرت بهتری

اجباری حسابرس داشتهاند تفاوت معناداری با

در بازار کار کسب کنند .این مؤسسهها تالش میکنند

شرکتهای بدون تغییر اجباری دارد ( )10اما نتایج

که کار را با کیفیت باال انجام دهند زیرا تصور بر این

پژوهش ورنوکیا و همکاران نشان داد که تغییر

است که چنین مؤسسههایی ،به دلیل دسترسی به منابع

حسابرس بر کیفیت حسابرسی ت ثیر ندارد (.)30

و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود و انجام

نتایج پژوهش کرمی و همکاران برای بررسی

آزمونهای مختلف ،خدمات حسابرسی بهتری را در

رابطه بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود

اختیار مشتریان خود قرار میدهند ( .)1لنارد و یو در

نشان داد که وجود رابطه درازمدت میان صاحبکار و

پژوهشی به بررسی این موضوع پرداختند که چیونه

حسابرس ،باعث افزایش انعطافپذیری مدیریت در

کیفیت سود ،تصمیمهای سرمایهگذاری شرکتهای

استفاده از اقالم تعهدی اختیاری میشود اما این

چینی را تحت ت ثیر قرار میدهد .نتایج پژوهش آنان

استفاده بیشتر در جهت کاهش سود (محافظهکارانه)

نشان داد که در شرکتهای چینی (شرکتهای که به

است ( .)31نتایج پژوهش پورحیدری و بدری خیره

وسیله مؤسسات حسابرسی بزرگ حسابرسی میشوند)

مسجدی در بررسی رابطه بین تغییر مؤسسات

سرمایهگذاری بیشتری انجام میشود ( .)32نتایج

حسابرسی و شریک حسابرس با کیفیت حسابرسی

پژوهش بیهان و همکاران نشان داد که دقت

نشان داد که تغییر مؤسسات حسابرسی بر کیفیت

پیشبینی سود تحلیلگران برای شرکتهای حسابرسی

حسابرسی ت ثیری ندارد اما تغییر شریک مؤسسه

شده بهوسیله مؤسسات حسابرسی بزرگ بیشتر است

حسابرس باعث افزایش کیفیت حسابرسی میشود

( .)15همچنین ،نتایج پژوهش بکر و همکاران نشان

( .)13نتایج پژوهش رحیمیان و جانفدا نیز در بررسی

داد که شرکتهایی که به وسیله مؤسسات حسابرسی

ت ثیر تغییر اجباری و داوطلبانه مؤسسات حسابرسی بر

بزرگ حسابرسی نمیشوند اقالم تعهدی اختیاری

کیفیت حسابرسی و تعدیالت سنواتی نشان داد که

بیشتری را گزارش میکنند ( .)33یافتههای پژوهش

تغییر اجباری و داوطلبانه مؤسسات حسابرسی ت ثیری

گول و همکاران نشان داد که حسابرسان شاغل

بر کیفیت حسابرسی ندارد (.)11

انفرادی موجب تغییر با اهمیتی در کیفیت حسابرسی
(اظهارنظر حسابرس ،اقالم تعهدی غیرعادی و سود

اندازه مؤسسه حسابرسی

کم یا زیانگریزی) میشوند ( .)11نتایج پژوهش

نتایج پژوهشهای تجربی نشان میدهد که اندازه

هنوك نشان داد که مؤسسات حسابرسی بزرگتر

مؤسسه حسابرسی یکی از ویژگیهایی است که بر

معموالً خدمات بهتری را نسبت به مؤسسات

کیفیت حسابرسی اثرگذار است .مؤسسههای

حسابرسی کوچکتر ارائه میدهند اما مواردی هم
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یافت شد که مؤسسات حسابرسی کوچکتر مشاوره

حجم کار حسابرسی یکی از عواملی است که بر

بهتری را به صاحبکاران خود ارائه کردهاند (.)31

کیفیت حسابرسی اثرگذار است .لوپز و پیتر در

نتایج پژوهش رضایی و شعبانی در بررسی ت ثیر اندازه

پژوهشی برای بررسی ت ثیر فشار حجم کار حسابرسی

و عمر مؤسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی نشان

بر کیفیت حسابرسی از اقالم تعهدی غیرعادی بهعنوان

داد که افزایش در عمر و اندازه مؤسسات حسابرسی

معیار کیفیت حسابرسی استفاده کردند .نتایج پژوهش

باعث کاهش اقالم تعهدی میشود (.)35

آنان نشان داد که فشار کار حسابرسی با میزان اقالم

حساسییانه و آذینفر در پژوهشی رابطه بین

تعهدی شرکتها رابطه معنادار دارد ( .)13نتایج

کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه حسابرسی را

پژوهش گاندری با عنوان «فشار بودجه زمانی ،نوع

بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که رابطه

شخصیت حسابرسان و ترویج اعمال کاهنده کیفیت

معنادار و معکوس بین کیفیت حسابرسی و اندازه

حسابرسی» نشان داد که بین فشار بودجه زمانی و

حسابرس (مؤسسه حسابرسی) وجود دارد ( .)11نتایج

اعمال کاهنده کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود

پژوهش نونهالنهر و همکاران در بررسی رابطه بین

دارد (.)31

کیفیت حسابرسی و قابلیت اتکای اقالم تعهدی نشان
داد که ضریب پایداری اقالم تعهدی در شرکتهای

تخصص حسابرس در صنعت

حسابرسیشده بهوسیله حسابرس با کیفیت باالتر

شواهد تجربی نشان میدهد که تخصص در مورد

(مؤسسه بزرگتر و دوره تصدی باالتر) در مقایسه با

صنعت شرکت مورد بررسی از دییر عواملی است که

شرکتهای حسابرسیشده بهوسیله حسابرس با کیفیت

بر کیفیت حسابرسی ت ثیرگذار است .کیم و همکاران

پایینتر بیشتر است .در نتیجه ،اقالم تعهدی در این

به بررسی نقش نظارتی حسابرسان با کیفیت باال

شرکتها قابلیت اتکای باالیی دارد ( .)20نتایج

(حسابرسان متخصص در صنعت) در ارزیابی بازار

پژوهش خواجوی و زارع نشان داد که بین

سهام از نیهداشت وجهنقد پرداختند .نتایج پژوهش

سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب سازمان

آنان نشان داد که ارزش بازار نیهداشت وجهنقد

حسابرسی یا مؤسسههای حسابرسی عضو جامعه

شرکتهایی که از حسابرسان متخصص در صنعت

حسابداران رسمی ایران بهعنوان حسابرس بهوسیله

استفاده میکنند به میزان قابلتوجهی بیشتر از سایر

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شرکتها است ( .)33نتایج پژوهش مینوتیمیزا در

رابطه معنادار ضعیفی وجود دارد (.)36

بررسی ت ثیر تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت
حسابرسی با استفاده از سه معیار اقالم تعهدی اختیاری،

فشار حجم کار حسابرسی
نتایج پژوهشهای تجربی نشان میدهد که فشار
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حسابرسی دو گروه حسابرسان متخصص در صنعت و

افزایش کیفیت حسابرسی است (.)11

غیرمتخصص وجود ندارد ( .)1بالسام و همکاران در
پژوهشی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و

اندازه شرکت

ضریب واکنش سود (از طریق مقایسه ضرایب واکنش

نتایج پژوهش السالی و همکاران نشان داد که

سود) صاحبکاران حسابرسی شده بهوسیله حسابرسان

احتمال دریافت گزارش عدم اظهارنظر بهوسیله

متخصص در صنعت و سایر صاحبکاران را بررسی

شرکتهای بزرگ در مقایسه با شرکتهای کوچک

کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که تخصص

بیشتر است ( .)12نتایج حاصل از پژوهش پالمرز نشان

حسابرس در صنعت موجب افزایش ضریب واکنش

داد که به دلیل افزایش تعداد قراردادهای نظارتی و

سود میشود ( .)31نتایج پژوهش شوئر با استفاده از

راهبری شرکتی در شرکتهای بزرگ ،حسابرسان در

سنجه سهم حسابرس در یک صنعت خاص نشان داد

ارائه گزارش برای این شرکتها دقت بیشتری

که سطح اقالم تعهدی اختیاری در شرکتهای با

میکنند ( .)13نتایج پژوهش فاروجیا و بالدچینو نشان

حسابرس متخصص در صنعت کمتر است .همچنین،

داد که رابطه معناداری بین اندازه شرکت مورد

وی به منظور ارائه تبیین روشنتری از رابطه بین میزان

رسیدگی و گزارش مشروط حسابرس وجود دارد

تخصصگرایی و سطح اقالم تعهدی اختیاری ،رابطه

( .)11باریز و همکاران وجود رابطه معنادار بین اندازه

بین افزایش سطح تخصصگرایی و سطح اقالم تعهدی

شرکت مورد رسیدگی و اظهارنظر حسابرس را ت یید

اختیاری را آزمون کرد و نشان داد که با افزایش سطح

کردند ( )15اما نتایج پژوهش هودیب و کوکی نشان

تخصصگرایی ،سطح اقالم تعهدی اختیاری کاهش

داد که بین اندازه شرکت و اظهارنظر حسابرس رابطه

مییابد (.)10

معناداری وجود ندارد (.)16

تعداد بندهای شرط گزارش حسابرسی

استقالل هیات مدیره

نتایج پژوهش بنیمهد و همکاران با عنوان

فارینها و ویانا در پژوهشی رابطه بین ویژگیهای

«مدیریت سود و اظهارنظر حسابرس :شواهدی از

هی ت مدیره و نوع گزارش حسابرسان مستقل را

بخش خصوصی حسابرسی» نشان داد که با افزایش

بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که تعداد

حقالزحمه ،حسابرسان وقت بیشتری برای حسابرسی

اعضای غیرموظف هی ت مدیره با گزارش مقبول

صرف میکنند و این موضوع موجب افزایش کیفیت

حسابرس رابطه مثبت و معناداری دارد (.)11

اطالعات حسابداری و در نتیجه کیفیت حسابرسی

عباسزاده و منظرزاده در پژوهشی احتمال صدور

میشود .همچنین ،رابطه مستقیم بین مدیریت سود و

گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از

تعداد بندهای شرط گزارش حسابرسی ناشی از

ویژگیهای هی ت مدیره را بررسی کردند .نتایج
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پژوهش آنان نشان داد که رابطه منفی و معناداری بین

جمع داراییها ،نسبت مالکانه و تعداد اعضای

افزایش «تعداد اعضای هی ت مدیره» و گزارش مقبول

غیرموظف هی ت مدیره با گزارش مقبول حسابرس

وجود دارد .همچنین ،یافتههای پژوهش آنان بیانیر

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (.)11

این بود که «نبود تغییر در اعضای هی ت مدیره سال

عباسزاده و منظرزاده در پژوهشی احتمال صدور

جاری نسبت به سال قبل» بر گزارش مقبول حسابرس

گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از

اثر منفی و معناداری دارد (.)13

ویژگیهای هی ت مدیره را بررسی کردند .نتایج
پژوهش آنان نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین

پیچیدگی فعالیت

افزایش نرخ بازده داراییها و گزارش مقبول حسابرس

تهیه صورتهای مالی تلفیقی به نوعی

وجود دارد ( .)13نتایج پژوهش جامعی و همکاران با

پیچیدگیهای حسابداری شرکت اصلی را افزایش

عنوان «بررسی ت ثیر عملکرد مدیران بر اظهارنظر

میدهد .افزایش این پیچیدگی به طور مستقیم میتواند

حسابرس مستقل» نشان داد که بهبود عملکرد مدیریت

افزون بر افزایش مدت زمان الزم برای انجام عملیات

(نسبت سود عملیاتی به ارزش دفتری داراییها ،سود

حسابرسی بر کیفیت حسابرسی نیز ت ثیرگذار باشد.

هر سهم ،نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده

سنیوپتا معتقد است که حسابرسی شرکتهای

داراییها) سبب کاهش صدور گزارش مشروط

چندبخشی پیچیده و مشکلتر است و منجر به ت خیر

میشود .در نتیجه ،معیارهای حسابداری عملکرد

بیشتر در ارائه صورتهای مالی و همچنین ارائه

مدیریت ،اظهارنظر حسابرس مستقل را تحت ت ثیر قرار

گزارش حسابرسی میشود (.)11

میدهد (.)22
در زمینه پژوهش حاضر هیچگونه پژوهش

سودآوری
شواهد تجربی حاکی از بررسی روابط معیارهای

خارجی و داخلی مشاهده نشد اما پیرامون متغیرهای
مستقل ،پژوهشهایی به شرح زیر انجام شده است.

مختلف سودآوری با کیفیت حسابرسی است.

نتایج پژوهش اسلوان نشان داد که شرکتهای با

یافتههای پژوهش بسلی و همکاران نشان داد که

حجم اقالم تعهدی باال ،بازده سهام پایینی دارند .یعنی،

احتمال دریافت گزارش مشروط حسابرس در

رابطه معکوس بین حجم اقالم تعهدی و بازده سهام

شرکتهایی بیشتر است که سود کمتری گزارش

وجود دارد .همچنین ،شرکتهای با سود گزارش

میکنند ( .)50فارینها و ویانا در پژوهشی رابطه بین

شده باالتر از جریان وجوه نقد عملیاتی ،به خاطر

ویژگیهای هی ت مدیره و نوع گزارش حسابرسان

باالبودن حجم اقالم تعهدی ،در سالهای آینده

مستقل را بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد

کاهش در سود عملیاتی را تجربه خواهند کرد (.)51

که بین نرخ بازده داراییها ،سود عملیاتی ،لیاریتم
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فعالیتهای عملیاتی را بهعنوان شاخص اصلی عملکرد

آن با هزینههای اختیاری غیرعادی است (.)51

بنیاههای اقتصادی در نظر گرفتند .نتایج پژوهش آنان

ودیعی و حسینی در پژوهشی رابطه بین معیارهای

نشان داد که بنیاههایی که با عملکرد ضعیف روبهرو

ارزیابی عملکرد و بازده غیرعادی سهام را بررسی

بودهاند ،انییزه قویتری برای افزایش سود

کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین متغیرهای

گزارششده خود از طریق فرآیند مدیریت سود

نسبت جاری ،نسبت آنی ،درصد بدهی به مجموع

داشتهاند و برعکس ،در بنیاههایی که از عملکرد

داراییها ،گردش مجموع داراییها ،درصد بازده

خوبی برخوردار بودهاند ،احتمال اتخاذ شیوههای

مجموع داراییها ،درصد سود به سود ناویژه ،درصد

افزایش مصنوعی سود بهوسیله مدیریت ،کمتر بوده

سود عملیاتی به درآمد ،درصد سود ناویژه به درآمد و

است (.)52

نسبت

یافتههای چمبرز و پاین در بررسی کیفیت

P
E

و

P
B

با بازده غیرعادی سهام رابطه معناداری

وجود دارد (.)55

حسابرسی و پایداری اقالم تعهدی بیانیر این است که

آقایی و همکاران در پژوهشی ت ثیر جریان وجه

بین بازده عملیاتی مربوط به پایداری اقالم تعهدی و

نقد آزاد و ساختار سرمایه بر معیارهای مختلف

کیفیت حسابرسی رابطه منفی وجود دارد (.)53

ارزیابی عملکرد شرکتهای صنعت مواد و

فارینها و ویانا در پژوهشی با مطالعه شرکتهای

محصوالت دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار پرتغال در بازه

بهادار تهران را بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان

زمانی  2002-2001نشان دادند که بین نرخ بازده

نشان داد که رابطه اهرم بدهی با شاخص کیو توبین و

داراییها ،سود عملیاتی ،لیاریتم جمع داراییها،

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام مثبت و معنادار و با

نسبت مالکانه و تعداد اعضای غیرموظف هی ت مدیره

نرخ بازده داراییها منفی و معنادار است .همچنین،

با گزارش مقبول حسابرس رابطه مثبت و معناداری

رابطه جریان وجه نقد آزاد با نرخ بازده داراییها منفی

وجود دارد (.)11

و معنادار و با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام مثبت و

بادآورنهندی و تقیزاده خانقاه در پژوهشی رابطه
بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت فعالیتهای

معنادار است اما با شاخص کیو توبین رابطه معناداری
مشاهده نشد (.)56

واقعی در شرکتهای دارویی پذیرفتهشده در بورس

واعظ و احمدی در پژوهشی به بررسی رابطه بین

اوراق بهادار تهران را بررسی کردند .نتایج پژوهش

دو عامل حقالزحمه حسابرسی و تغییر حسابرس با

آنان نشان داد که بین دوره تصدی حسابرس و

ت خیر در ارائه گزارش حسابرسی شرکتهای دارویی

شاخصهای مدیریت فعالیتهای واقعی رابطه مثبت و

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.

معناداری وجود دارد .همچنین ،رابطه بین دوره تصدی

نتایج پژوهش آنان نشان داد که تغییر حسابرس با ت خیر

حسابرس با هزینههای تولید غیرعادی متفاوت از رابطه

در ارائه گزارش حسابرسی رابطه معناداری ندارد اما
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ت خیر در ارائه گزارش حسابرسی با حقالزحمه

پژوهش ،ابتدا ،همبستیی بین متغیرهای پژوهش مورد

حسابرسی رابطه مثبت و معناداری دارد (.)51

بررسی قرار گرفته است و پس از اطمینان از وجود

جبارزاده لنیرلوئی و همکاران در پژوهشی به
بررسی رابطه بین مدیریت سود شرکتهای گروه

همبستیی بین متغیرهای پژوهش اقدام به برآورد
الیوی رگرسیون شده است.

(تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی در بورس اوراق
بهادار تهران پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد

جامعه آماری و قلمرو زمانی و مکانی پژوهش

که بین مدیریت سود شرکتهای گروه (تلفیقی) و

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای

بازده سهام شرکت اصلی رابطه معکوس و معناداری

دارویی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در

وجود دارد (.)53

بازه زمانی  1331-1312میشود .در این رابطه
شرکتهایی که اطالعات مالی آنها ،صورتهای مالی

فرضیههای پژوهش

اساسی (ترازنامه ،صورت سود و زیان ،صورت جریان

با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش در این

وجوه نقد و یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای

پژوهش رابطه بازده با کیفیت حسابرسی از طریق

مالی) ،در طول دوره زمانی مورد آزمون در دسترس

فرضیههای زیر آزمون شده است:

بوده به تعداد  21شرکت بررسی شد .دلیل انتخاب

فرضیه اول :بین بازده غیرعادی و کیفیت
حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :بین بازده واقعی و کیفیت حسابرسی
رابطه معناداری وجود دارد.
در این پژوهش از اقالم تعهدی اختیاری بهعنوان
معیار کیفیت حسابرسی استفاده شده است.

شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
بهعنوان شرکتهای مورد آزمون ،نظارت سازمانهای
مهم اقتصادی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی و
بانک مرکزی بر این شرکتها است .افزون براین ،با
توجه به این که صورتهای مالی شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران باید مورد
ت یید حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادار قرار

روش پژوهش

گیرد قابلیت اتکای بیشتری دارد .همچنین ،به دلیل آن
که شرکتهای مزبور موظفند گزارشهای مالی خود

از آن جا که این پژوهش در پی یافتن رابطه معنادار

را به شکل یکنواخت ارائه کنند ،از قابلیت

بین دو گروه اطالعات در یک جامعه است در زمره

مقایسهپذیری بیشتری نیز برخوردارند .در نتیجه،

پژوهشهای همبستیی قرار دارد .همچنین ،پژوهش

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حاضر از نوع پسرویداری است؛ یعنی ،بر مبنای

مطلوبترین شرکتها برای استخراج اطالعات مالی

تجزیه و تحلیل اطالعات گذشته انجام میشود .در این

برای بررسی موضوع پژوهش است.
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روش گردآوری دادهها

شده و برای محاسبه آن ابتدا کل اقالم تعهدی به شرح

در این پژوهش ،گردآوری دادهها به روش

زیر اندازهگیری شده است:
رابطه 1

کتابخانهای و اسنادی انجام شد .در واقع ،دادههای

ACCRi,t = ERRNi,t - CFOi,t

مورد استفاده به دو بخش طبقهبندی میشود .بخش

 :ACCRi,tبیانیر کل اقالم تعهدی شرکت  iدر سال

اول ،مرتبط با مبانی نظری و ادبیات پژوهش است که

 tاست.

از کتب ،مقاالت معتبر ،مجالت علمی-پژوهشی،

 :ERRNi,tبیانیر سود عملیاتی شرکت  iدر سال t

پایاننامههای دانشجویی و تارنماهای معتبر گردآوری

است.

و مورد استفاده قرار گرفته است و بخش دوم دادههای

 :CFOi,tبیانیر وجه نقد حاصل از عملیات شرکت i

مورد نیاز برای انجام پژوهش است که از صورتهای

در سال  tاست.

مالی اساسی شرکتهای مورد آزمون از طریق

جونز تفاوت سود و وجه نقد حاصل از عملیات را

تارنماهای رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران،

بهعنوان اقالم تعهدی معرفی میکند .بر مبنای این

مدیریت توسعه و پژوهش مطالعات اسالمی سازمان

رویکرد اطالعات موجود در وجه نقد عملیاتی،

بورس اوراق بهادار تهران و سیستم جامع اطالعرسانی

معیاری عینیتر برای ارزیابی عملکرد واقعی بنیاه

ناشران-کدال دریافت شده است.

اقتصادی است و کمتر مورد دستکاری مدیریت قرار
میگیرد .در این الیو فرض بر این است که برای

روش تجزیه و تحلیل دادهها

محاسبه اقالم تعهدی مدیریت نشده ناشی از معامالت

در پژوهش حاضر آزمون معناداربودن شامل

اقتصادی دو متغیر داراییهای ثابت مشهود و تغییرات

آزمون معناداربودن الیوی رگرسیون و آزمون

در درآمدها مؤثر است .وی فرض ثابتبودن اقالم

معناداربودن ضرایب انجام شده است .همچنین،

تعهدی غیر اختیاری را کنار گذاشت و تالش کرد اثر

آزمونهای پیشفرض استفاده از الیوی رگرسیون

تغییر شرایط اقتصادی بر اقالم تعهدی غیراختیاری را

شامل آزمون دوربین-واتسون ،آزمون همخطی و

کنترل کند .الیوی جونز به شرح زیر است (:)51

آزمون نرمالبودن خطاها انجام شده است .برای
آزمون فرضیهها و سرانجام ،تجزیه و تحلیل دادهها از
نرمافزار اکسل نسخه  2010و نرمافزار آماری  Rنسخه
 3/2/2استفاده شده است.

رابطه 2
ACCRi,t = α0 + α1 Δ REVi,t + α2 PPEi,t + εi,t
 :∆ RVEi,tبیانیر درآمد شرکت  iدر سال  tمنهای

درآمد سال  t-1تقسیم بر میانیین جمع داراییها.
 :PPEi,tبیانیر ناخالص داراییهای ثابت مشهود
شرکت  iدر سال  tتقسیم بر میانیین جمع داراییها.

متغیر وابسته
در این پژوهش از اقالم تعهدی اختیاری بهعنوان

 :εi,tجزء خطا است که در این الیو بهعنوان معیار

جاییزینی مناسب برای کیفیت حسابرسی استفاده

اقالم تعهدی اختیاری و معیار معکوس کیفیت
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حسابرسی است.

در شرایط افزایش سطح عمومی قیمتها در ایران،

در الیوی جونز فرض میشود که درآمد فروش

کاهش در موجودی مواد و کاال نسبت به سال قبل

غیراختیاری است در حالی که چنانچه سود از طریق

موجب افزایش در درآمدها به صورت اختیاری

درآمدهای غیراختیاری مدیریت شود الیوی مذکور

خواهد شد .در نتیجه ،آنان تغییرات در موجودی مواد

بخشی از سود مدیریت شده را حذف میکند .از این

و کاال را به الیوی ارائه شده بهوسیله کاسنیک اضافه

رو ،دیچو و همکاران برای از بین بردن فرض

کردند .با این کار تغییرات در موجودی مواد و کاال از

غیراختیاریبودن درآمد فروش ،اقدام به تعدیل درآمد

اقالم تعهدی اختیاری و تحت کنترل مدیریت تلقی

از طریق تغییرات حسابهای دریافتنی کردند و فرض

شد و از اقالم تعهدی غیراختیاری در الیوی کاسنیک

کردند که تمام تغییرات فروش نسیه از مدیریت سود

خارج شد (.)62

ناشی میشود؛ در نتیجه ،تغییرات در حسابهای

رابطه 5

دریافتنی به الیوی جونز افزوده شد و الیوی زیر ارائه
شد (:)60
رابطه 3
ACCRi,t = α0 + α1 [Δ REVi,t - Δ RECi,t] + α2
PPEi,t + εi,t

ACCRi,t= α0 + α1 [Δ REVi,t - Δ RECi,t + Δ
INVi,t] + α2 PPEi,t + α3 ΔCFOi,t + εi,t
 :∆ INVi,tبیانیر موجودی مواد و کاالی شرکت  iدر

سال  tمنهای موجودی مواد و کاال سال  t-1تقسیم بر
میانیین جمع داراییهاست.

 :∆ RECi,tبیانیر حسابهای دریافتنی تجاری شرکت

با توجه به موارد مذکور در این پژوهش برای

 iدر سال  tمنهای حسابهای دریافتنی تجاری سال

جداسازی بخش اختیاری از کل اقالم تعهدی،

 t-1تقسیم بر میانیین جمع داراییها است.

دادههای پژوهش با سه الیوی تعدیلشده جونز،

پس از پژوهش دیچو و همکاران ،کاسنیک با در

کاسنیک و تعدیلشده کاسنیک آزمونشده و

نظر گرفتن وجه نقد حاصل از عملیات ،الیوی جونز

سرانجام از الیوی تعدیلشده جونز ،که خطاهای آن

را به شرح زیر تعدیل کرد (.)61

از همه کمتر بود ،استفاده شده است.

رابطه 1
ACCRi,t= α0 + α1 [Δ REVi,t - Δ RECi,t] + α2
PPEi,t + α3 ΔCFOi,t + εit
 :∆ CFOi,tبیانیر وجه نقد حاصل از عملیات شرکت i

در این پژوهش از الیوی رگرسیون چندگانه زیر

در سال  tمنهای وجه نقد حاصل از عملیات سال t-1

برای بررسی رابطه بین بازده غیرعادی و بازده عادی با

تقسیم بر میانیین جمع داراییها است.

اقالم تعهدی اختیاری استفاده شده است:

بهار مقدم و کوهی به دلیل اهمیت موجودی مواد
و کاال در شرکتهای ایرانی معتقدند که موجودی
مواد و کاال ابزاری برای مدیریت سود است .همچنین،

881

الیوی پژوهش

رابطه 6
AUDITQi,t = α0 + α1RETURNi,t + α2LNATi,t
+α3LNSALEi,t + α4ROAi,t + α5ROEi,t +
α6QTOBINi,t + α7COMPLEXITYi,t +
α8OPINIONi,t
+
α9PROVISIONSi,t
+
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α10TENUREi,t
+
α11AUDITSIZEi,t
α12PARTNERNUMi,t + α13SPECIALISTi,t
α14AUDITPRESSUREi,t + α15LAGi,t
α16OUTDIRi,t
+
α17DUALITYi,t
α18CHANGECEOi,t

مالیات به مجموع داراییها بدست میآید.
 :ROEi,tبیانیر بازده حقوق صاحبان سهام شرکت i
در سال  tاست که از تقسیم سود خالص به حقوق

 :AUDITQi,tبیانیر کیفیت حسابرسی است که از

صاحبان سهام در پایان سال بدست میآید.

طریق رابطه شماره  3برآورد شده است.

 :QTOBINi,tبیانیر نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان

 :RETURNi,tبیانیر قدرمطلق بازده غیرعادی است

سهام به همراه بدهیها تقسیم بر ارزش دفتری

که از تفاوت بازده مورد انتظار و بازده واقعی به شرح

داراییهای شرکت  iدر سال  tاست.

زیر بدست میآید.

 :COMPLEXITYi,tبیانیر پیچیدگی شرکت  iدر
ARi,t = Rm,t – RJ,t

رابطه 1

در این رابطه  Rm,tبیانیر بازده مورد انتظار است

سال  tاست که برای صورتهای مالی تلفیقی عدد 1
و در غیر این صورت صفر منظور میشود.

که معادل بازده بازار فرض شده است و از رابطه زیر

 :OPINIONi,tبیانیر نوع اظهار نظر حسابرسی شرکت

بدست میآید:

 iدر سال  tاست که برای اظهارنظر مقبول ،مشروط،
Rm,t = (INm,t – INm,t-1) / INm,t-1

رابطه 3

در این رابطه  INm,tشاخص قیمت و سود صنعت

عدم اظهارنظر و مردود ،به ترتیب ،عدد  3 ،2 ،1و 1
استفاده شده است.

در پایان سال است INm,t-1 .شاخص قیمت و سود

 :PROVISIONSi,tبیانیر تعداد بندهای شرط گزارش

صنعت در اول سال و  RJ,tبیانیر بازده واقعی است که

حسابرسی شرکت  iدر سال  tاست.

از رابطه زیر بدست آمده است:

 :TENUREi,tبیانیر دوره تصدی حسابرس شرکت i

رابطه 1

= RJ,t

در سال  tاست .با توجه به نتایج پژوهشهای پیشین و

در این رابطه  αبیانیر درصد افزایش سرمایهPt ،

این که سازمان بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 3

بیانیر قیمت بازار هر سهم در پایان سال Pt-1،بیانیر

مرداد  1336در دستورعمل مؤسسات حسابرسی معتمد

قیمت بازار هر سهم در اول سال DPS ،بیانیر سود

بورس و اوراق بهادار تغییر مؤسسات حسابرسی را

تقسیمی هر سهم و  Cبیانیر آورده نقدی بابت افزایش

برای دوره چهار ساله الزامی کرده است در این

سرمایه است.

پژوهش دوره تصدی  1تا  1و برای بیشتر از آن عدد 5

 LNATi,tو

i,t

 :LNSALEبیانیر اندازه شرکت  iدر

بهعنوان متغیر کنترلی استفاده شده است (.)63

سال  tاست که ،به ترتیب ،برابر با لیاریتم طبیعی جمع

 :AUDITSIZEi,tبیانیر اندازه مؤسسه حسابرسی

داراییها و لیاریتم طبیعی فروش است.

شرکت  iدر سال  tاست که اگر حسابرس سازمان

 :ROAi,tبیانیر بازده داراییهای شرکت  iدر سال t

حسابرسی و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر باشد برابر با

است که از تقسیم سود قبل از هزینههای مالی و

 1و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته شده است.
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همچنین ،از تعداد شرکا مؤسسات حسابرسی  3تا 13

سال  tاست و فاصله بین تاریخ خاتمه عملیات

شریک و بیشتر بهعنوان دو متغیر کنترلی بهعنوان معیار

حسابرسی تا تاریخ تصویب صورتهای مالی در

اندازه حسابرس استفاده شده است.

مجمع عمومی را نشان میدهد.

 :PARTNERNUMi,tتعداد شرکای مؤسسه

 :OUTDIRi,tبیانیر تعداد اعضای غیرموظف هی ت

حسابرسی شرکت  iدر سال  tاست.

مدیره شرکت  iدر سال  tبه کل اعضای هی ت مدیره

 :SPECIALISTi,tبیانیر تخصص حسابرس در

است .عضو غیرموظف هی ت مدیره عضوی است که

صنعت شرکت  iدر سال  tاست که بر اساس نسبت

در شرکت مسئولیت اجرایی و رسمی نداشته باشد.

داراییهای حسابرسی شده بهوسیله حسابرس به جمع

 :DUALITY,tبیانیر دوگانیی وظایف مدیرعامل

داراییهای جامعه پژوهش برای هر مؤسسه در سال

شرکت  iدر سال  tاست .اگر مدیرعامل ،رئیس هی ت

اول و به صورت تجمعی در سالهای بعد محاسبه شده

مدیره نیز باشد برابر با  1و در غیر این صورت برابر

است .در این پژوهش تخصص حسابرس در صنعت

صفر است.

بهعنوان یک متغیر کنترلی استفاده شده و برای سنجش

 :CHANGECEOi,tبیانیر تغییر مدیر عامل شرکت

این متغیر از رویکرد سهم هر مؤسسه حسابرسی از

 iدر سال  tاست .در صورت تغییر برابر با  1و در غیر

جمع داراییهای رسیدگی شده جامعه آماری پژوهش

این صورت برابر صفر است.
به منظور تعیین الیوی مناسب اقالم تعهدی

تا پایان هر سال استفاده شده است.
در این پژوهش به شرح زیر از دو معیار فاصله

اختیاری ،سه الیوی تعدیلشده جونز ،الیوی کاسنیک

تاریخ تصویب صورتهای مالی از سوی هی ت مدیره

و الیوی تعدیلشده کاسنیک برازش شد و الیویی که

تا خاتمه عملیات حسابرسی و فاصله خاتمه عملیات

دارای کمترین خطا بود برای تعیین اقالم تعهدی

حسابرسی تا تاریخ مجمع عمومی بهعنوان معیار فشار

اختیاری استفاده شده است .خطاهای الیوهای مذکور

حجم کار حسابرسی استفاده شده است و هر چه این

در جدول شماره  1ارائه شده است .همانطور که جدول

فاصله کم تر باشد فشار کار حسابرسی بیشتر خواهد بود.

مزبور نشان میدهد الیوی تعدیلشده جونز دارای

کار

کمترین خطا است و در این پژوهش از اقالم تعهدی

حسابرسی شرکت  iدر سال  tاست و فاصله بین تاریخ

اختیاری حاصل شده از این الیو بهعنوان معیار کیفیت

تصویب صورتهای مالی در هی ت مدیره و تاریخ

حسابرسی استفاده شده است .همچنین ،به منظور آزمون

خاتمه عملیات حسابرسی را نشان میدهد.

فرضیه دوم در رابطه شماره  6به جای بازده غیرعادی

 :LAGi,tبیانیر فشار کار حسابرسی شرکت  iدر

( )ARاز بازده واقعی ( )Rاستفاده شده است.

:AUDITPRESSUREi,t
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فشار
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جدول  :1خطای الگوها بر اساس روشهای مختلف آماری
روشهای آماری تعیین خطای الگو
ضریب آکائیک
واریانس خطا
میانیین قدر مطلق انحرافات خطا
میانیین درصد خطای مطلق
قدر مطلق انحراف خطا از میانه

الگوی تعدیلشده جونز الگوی کاسنیک الگوی تعدیلشده کاسنیک
211/23
()213/33
()111/11
0/111
0/153
1/201
0/153

1/233
0/301
3/632
0/303

1/022
0/113
1/602
0/111

جدول  :2آمار توصیفی
کمینه

بیشینه

میانگین

میانه

انحراف معیار

کیفیت حسابرسی (اقالم تعهدی اختیاری)
بازده غیرعادی

()0/25
0/113

0/61
326/331

0/125
33/165

0/11
11/202

0/11
13/666

متغیر

بازده واقعی

()51/1

511/33

51/012

11/11

15/11

لیاریتم طبیعی جمع داراییها

12

11

13/11

11

0/13

لیاریتم طبیعی فروش

12

11

13/16

13

1/11

بازده داراییها

0/05

0/11

0/261

0/21

0/116

بازده حقوق صاحبان سهام

0/01

0/11

0/121

0/135

0/131

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داراییها

1

3/31

1/152

1/63

0/511

تعداد بندهای شرط گزارش حسابرسی

0

5

0/512

0

0/153

تعداد شرکای مؤسسه حسابرسی
تخصص حسابرس در صنعت

3
0

13
0/31

5/131
0/036

1
0/03

1/061
0/111

فشار کار حسابرسی نسبت به تاریخ خاتمه

0

13

10/13

1

10/366

فشار کار حسابرسی نسبت به تاریخ مجمع

0

231

12/12

12

10/133

تعداد اعضای غیرموظف هی ت مدیره

2

5

3 /6

1

0/616

یافتهها

اختیاری ،بازده غیرعادی و بازده واقعی ،به ترتیب،
 33/165 ،0/125و  51/012است .این نتایج نشان

آمار توصیفی

می دهد که نسبت به مقدار بیشینه ،میانیین اقالم تعهدی

نتایج آمار توصیفی شامل کمینه ،بیشینه ،میانیین،

اختیاری در شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس

میانه و انحراف معیار مربوط به متغیرهای پژوهش در

اوراق بهادار تهران پایین است .همچنین ،میانیین 3/6

جدول شماره  2ارائه شده است .بر اساس اطالعات

تعداد اعضای غیرموظف هی ت مدیره ،با توجه به این

ارائه شده میانیین تعداد شرکای مؤسسه حسابرسی

که بیشتر شرکتها دارای  5عضو هی ت مدیره هستند،

 5/131نفر و میانیین تعداد اعضای غیرموظف هی ت

بهطور میانیین میزان استقالل هی ت مدیره این

مدیره  3/6نفر است .همچنین ،میانیین اقالم تعهدی

شرکتها را نشان میدهد .افزون براین ،مقایسه میانه،
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میانیین و بیشینه ت خیر گزارشیری (فشار کار

آزمون  Fلیمر برای الیوی رگرسیون ترکیبی در برابر

حسابرسی نسبت به تاریخ خاتمه) نشان میدهد که

الیوی رگرسیون خطی چند گانه با عامل زمان استفاده

میزان ت خیر در گزارشیری زیاد نیست.

شد .فرضیه صفر آزمون  Fلیمر حاکی از آن است که
الیوی رگرسیون خطی چند گانه با عامل زمان مناسب

آمار استنباطی

است و فرضیه مقابل آن بیانکننده این است که
استفاده از الیوی رگرسیون ترکیبی مناسبتر است.

به منظور تعیین الیوی مناسب بین رگرسیون
ترکیبی و رگرسیون خطی چند گانه از آزمون  Fلیمر

نتایج این آزمون در جدول شماره  1ارائه شده است.

استفاده شده است .فرضیه صفر آزمون  Fلیمر حاکی از

با توجه به نتایج مندرج در جدول شماره  1که

آن است که الیوی رگرسیون خطی چند گانه مناسب

نشان میدهد سطح معناداری بیشتر از  %5است ،فرضیه

است و فرضیه مقابل آن بیانکننده این است که استفاده

صفر در سطح اطمینان  %15ت یید شده و الیوی

از الیوی رگرسیون ترکیبی مناسبتر است .نتایج

رگرسیون خطی چند گانه با عامل زمان مناسبتر

حاصل از آزمون  Fلیمر در جدول شماره  3آمده است.

تشخیص داده میشود.

نتیجه آزمون  Fلیمر نشان میدهد که سطح

به منظور انتخاب الیوی مناسب بین الیوهای

معناداری بیشتر از  %5است .بنابراین ،فرضیه صفر رد

رگرسیون خطی چند گانه و رگرسیون خطی چند گانه

نمیشود و الیوی رگرسیون خطی چند گانه

با عامل زمان از ضریب آکائیک استفاده شده است.

مناسبتر است.

الیویی که ضریب آکائیک کوچکتری داشته باشد
مناسبتر است .نتایج حاصل از این آزمون در جدول

به منظور تعیین الیوی مناسب بین رگرسیون

شماره  5ارائه شده است.

ترکیبی و رگرسیون خطی چند گانه با عامل زمان ،از

جدول  :3نتایج آزمون  Fلیمر برای انتخاب رگرسیون ترکیبی در مقابل رگرسیون خطی چند گانه
فرضیه صفر

آماره F

سطح معناداری

نتیجه آزمون

الیوی رگرسیون خطی چند گانه مناسبتر است

0/333

0/62

فرضیه صفر پذیرفته میشود

جدول  :4نتایج آزمون  Fلیمر برای انتخاب رگرسیون ترکیبی در مقابل رگرسیون خطی چند گانه با عامل زمان
فرضیه صفر

آماره F

سطح معناداری

نتیجه آزمون

الیوی رگرسیون خطی چند گانه با عامل زمان مناسبتر است

0/655

0/316

فرضیه صفر پذیرفته میشود

جدول  :5ضرایب آکائیک الگوهای رگرسیون خطی چند گانه و رگرسیون خطی چند گانه با عامل زمان
ضریب آکائیک الگوی رگرسیون خطی چندگانه

ضریب آکائیک رگرسیون خطی چند گانه با عامل زمان

365/061
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همانطور که نتایج مندرج در جدول شماره 5

واتسون استفاده شد .در این آزمون ،فرضیه صفر

نشان میدهد خطای الیوی رگرسیون خطی چند گانه

نشاندهنده نبود خودهمبستیی بین خطاهای الیو

با عامل زمان کمتر از الیوی رگرسیون خطی ساده

است و فرضیه مقابل نشاندهنده وجود

است؛ در نتیجه ،در این پژوهش از الیوی رگرسیون

خودهمبستیی بین خطاهای الیو است .نتایج

خطی چند گانه با عامل زمان استفاده شد.

حاصل از آزمون دوربین-واتسون در جدول شماره

پس از تعیین الیوی مناسب ،شرایط زیربنایی
الیوی پژوهش به شرح زیر بررسی شده است:

 1ارائه شده است.
همانطور که در جدول شماره  1نشان داده شده

 .1به منظور بررسی نرمالبودن خطاهای الیو از نمودار

است سطح معناداری بیشتر از  %5است .بنابراین،

هیستوگرام ،نمودار جعبهای ،نمودار چندك

فرضیه صفر ت یید میشود .به عبارت دییر ،بین

استفاده شد که در همه موارد نتایج مؤید نرمالبودن

خطاها ،خودهمبستیی وجود ندارد.

خطاها بود .نتایج آزمون کلموگوروف-اسمیرنوف

با توجه به این که تمام فرضیههای زیربنایی الیوی

(مندرج در جدول شماره  )6نیز نرمالبودن

رگرسیون خطی چند گانه وجود دارد از روش

خطاهای الیو را ت یید میکند .فرضیه صفر آزمون

رگرسیون خطی چند گانه با عامل زمان برای برازش

کلموگوروف-اسمیرنوف حاکی از نرمالبودن

الیو استفاده شده است.

خطاها است و فرضیه مقابل آن بیانکننده این است

برای بررسی صحت الیوی رگرسیون خطی چند
گانه با عامل زمان از آزمون  Fاستفاده شد که نتایج

که خطاهای الیو نرمال نیست.
 .2برای بررسی ناهمسانی واریانس خطاها از نمودار

آن در جدول شماره  3ارائه شده است .فرضیه صفر

پراکنش ماندهها استفاده شد .نقاط این نمودار از

این آزمون نشاندهنده معنادارنبودن الیوی رگرسیون

الیوی خاصی پیروی نمیکند .این نتیجه

خطی ساده با عامل زمان و فرضیه مقابل نشاندهنده

نشاندهنده ثابتبودن واریانس است.

معناداربودن الیوی رگرسیون خطی ساده با عامل

 .3برای بررسی خودهمبستیی از آزمون دوربین-

زمان است.

جدول  :6نتایج آزمون کلموگوروف-اسمیرنوف
فرضیه صفر

آماره D

سطح معناداری

نتیجه آزمون

خطاهای الیو نرمال است

0/011

0/161

فرضیه صفر پذیرفته میشود

جدول  :7نتایج آزمون دوربین-واتسون
فرضیه صفر

آماره آزمون

سطح معناداری

نتیجه آزمون

نبود خودهمبستیی بین خطاهای الیو

2/001

0/33

فرضیه صفر پذیرفته میشود
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ضرایب در رابطه بازده غیرعادی با کیفیت حسابرسی

همانطور که جدول شماره  3نشان میدهد سطح

در جدول شماره  1نشان داده شده است.

معناداری کوچکتر از  0/001است .بنابراین ،فرضیه
صفر در سطح اطمینان  %11رد میشود و الیوی

برای بررسی معناداربودن ضرایب متغیرهای مستقل

رگرسیونی خطی ساده با عامل زمان معنادار است.

در هر الیو از آماره  tاستفاده شد تا ت ثیر متغیرهای

نتایج حاصل از برازش الیوی و آزمون معناداری

مستقل مشخص شود .فرضیه صفر آزمون بیانکننده

جدول  :8نتایج آزمون  Fبرای صحت الگوی رگرسیون خطی چند گانه با عامل زمان
فرضیه صفر

آماره آزمون

سطح معناداری

الیوی رگرسیون خطی ساده با عامل زمان معنادار نیست

1/151

<0/001

نتیجه آزمون
فرضیه صفر
پذیرفته میشود

جدول  :9نتایج برآورد ضرایب الگو و آزمون معناداری آنها در رابطه با بازده غیرعادی
ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

سطح معناداری

عرض از مبدأ

0/613

1/56

0/316

0/613

بازده غیرعادی
لیاریتم طبیعی داراییها

()0/006
()0/132

0/001
0/133

()0/15
()0/12

0/000
0/112

لیاریتم طبیعی فروش

0/016

0/116

0/261

0/111

بازده داراییها

6/103

1/113

5/611

0/000

بازده حقوق صاحبان سهام

0/011

0/335

0/013

0/135

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داراییها

()0/335

0/223

()3/136

0/000

پیچیدگی (تلفیقی)

()0/135

0/223

()0/33

0/103

نوع اظهارنظر

0/303

0/263

1/155

0/251

تعداد بندهای شرط

()0/332

0/123

()2/531

0/011

دوره تصدی حسابرس ()1
دوره تصدی حسابرس ()2

0/11
0/256

0/221
0/231

0/221
1/015

0/325
0/232

دوره تصدی حسابرس ()3

0/103

0/33

1/236

0/213

دوره تصدی حسابرس ()1

0/135

0/113

2/511

0/013

اندازه مؤسسه حسابرسی

()0/351

0/61

()0/53

0/562

تعداد شرکای مؤسسه

()0/023

0/051

()0/166

0/612

تخصص حسابرس در صنعت

()0/111

0/15

()0/12

0/101

فشار کار حسابرسی نسبت به تاریخ خاتمه

()0/002

0/006

()0/211

0/131

فشار کار حسابرسی نسبت به تاریخ مجمع

()0/001

0/001

()0/555

0/511

تعداد اعضای غیرموظف (استقالل هی ت مدیره)

0/111

0/133

1/03

0/232

دوگانیی مسئولیت مدیر عامل

()0/115

0/103

()0/133

0/63

0/161

0/115

0/656

متغیر
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تغییر مدیر عامل

0/015

ضریب تعیین تعدیلشده

0/153
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آن است که متغیر مستقل بر متغیر وابسته ت ثیری ندارد.

معنادار دارد .در نتیجه ،هرچه نسبت ارزش بازار به

در صورتی که سطح معناداری این آزمون از  %5کمتر

ارزش دفتری داراییها و تعداد بندهای شرط بیشتر

باشد ،فرضیه صفر مبنی بر نداشتن ت ثیر متغیر مستقل بر

باشد اقالم تعهدی اختیاری کمتر و کیفیت حسابرسی

متغیر وابسته رد میشود و وجود رابطه معنادار بین

بیشتر است .رابطه معناداری بین سایر متغیرهای اندازه

متغیر مستقل و وابسته ،مورد پذیرش قرار میگیرد.

شرکت ،نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ،پیچیدگی

همانطور که در جدول شماره  1ارائه شده است سطح

فعالیت شرکت ،نوع اظهارنظر ،اندازه مؤسسه

معناداری متغیرهای مستقل بازده غیرعادی ،بازده

حسابرسی ،تعداد شرکای مؤسسه حسابرسی ،تخصص

داراییها ،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

حسابرس در صنعت ،فشار کار حسابرسی ،استقالل

داراییها ،تعداد بندهای شرط و دوره تصدی

هی ت مدیره ،دوگانیی مسئولیت مدیر عامل و تغییر

حسابرس کمتر از  %5است .در نتیجه ،رابطه معناداری

مدیر عامل با کیفیت حسابرسی وجود ندارد.

بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل مذکور وجود
دارد .در این رابطه با اطمینان  %11بین بازده غیرعادی

سایر یافتهها بر اساس بازده واقعی

و اقالم تعهدی اختیاری رابطه منفی و معناداری وجود

به منظور تعیین رابطه بازده واقعی با کیفیت

دارد و در نتیجه هر چه بازده غیرعادی بیشتر باشد

حسابرسی ،در رابطه شماره  6بازده واقعی جاییزین

اقالم تعهدی اختیاری کمتر و کیفیت حسابرسی باالتر

بازده غیرعادی شد .پس از بررسی شرایط زیربنایی

است .متغیرهای کنترلی بازده داراییها با اطمینان %11

الیو و برقراربودن آنها از روش رگرسیون خطی چند

و دوره تصدی بیشتر از  1سال با اطمینان  %15با اقالم

گانه با عامل زمان برای برازش الیو استفاده شد .در

تعهدی اختیاری رابطه مثبت و معنادار دارد؛ در نتیجه،

این رابطه نیز برای بررسی صحت الیوی رگرسیون

هرچه بازده داراییها و دوره تصدی بیشتر باشد اقالم

خطی چند گانه با عامل زمان از آزمون  Fاستفاده شد

تعهدی اختیاری بیشتر و کیفیت حسابرسی پایینتر

که نتایج آن در جدول شماره  10ارائه شده است.

است .همچنین ،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

همانطور که جدول شماره  10نشان میدهد سطح

داراییها با اطمینان  %11و تعداد بندهای شرط با

معناداری کوچکتر از  0/001است .بنابراین ،فرضیه

اطمینان  %15با اقالم تعهدی اختیاری رابطه منفی و

صفر در سطح اطمینان  %11رد میشود و الیوی

جدول  :11نتایج آزمون  Fبرای صحت الگوی رگرسیون خطی چند گانه با عامل زمان
فرضیه صفر
الیوی رگرسیون خطی چند گانه با عامل زمان معنادار نیست

آماره

سطح

آزمون

معناداری

3/625

<0/001

نتیجه آزمون
فرضیه صفر پذیرفته میشود
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رگرسیونی خطی چند گانه با عامل زمان معنادار است.

ندارد اما سطح معناداری متغیرهای مستقل بازده

نتایج حاصل از برازش الیو و آزمون معناداری

داراییها ،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

ضرایب در رابطه بازده واقعی با کیفیت حسابرسی در

داراییها ،تعداد بندهای شرط و دوره تصدی

جدول شماره  11ارائه شده است.

حسابرس نشاندهنده رابطه معنادار با متغیر وابسته

با توجه به نتایج مندرج در جدول شماره  11بین
بازده واقعی و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود

است.
رابطه متغیر کنترلی بازده داراییها با ضریب

جدول  :11نتایج برآورد ضرایب الگو و آزمون معناداری آنها در رابطه با بازده واقعی
ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

سطح معناداری

عرض از مبدأ

()1/311

1/606

()/351

0/312

بازده واقعی

0/001

0/001

0/111

0/313

لیاریتم طبیعی داراییها

()0/111

0/111

()0/621

0/531

لیاریتم طبیعی فروش

0/131

0/111

1/011

0/236

بازده داراییها

1/331

1/315

5/11

0/00

بازده حقوق صاحبان سهام

()0/122

0/153

()0/351

0/152

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داراییها

()0/351

0/212

()3/511

0/001

پیچیدگی (تلفیقی)

()1/311

1/606

()0/351

0/312

پیچیدگی (غیرتلفیقی)

()1/616

1/613

()1/032

0/301

نوع اظهارنظر

0/103

0/212

0/311

0/105

تعداد بندهای شرط

()0/226

0/132

()1/112

0/031

دوره تصدی حسابرس ()1

()0/035

0/232

()0/152

0/311

دوره تصدی حسابرس ()2

0/311

0/213

1/211

0/203

دوره تصدی حسابرس ()3

0/231

0/331

0/101

0/132

دوره تصدی حسابرس ()1

0/111

0/206

2/022

0/015

اندازه مؤسسه حسابرسی

()0/11

0/615

()0/153

0/116

تعداد شرکای مؤسسه

0/051

0/061

0/331

0/311

تخصص حسابرس در صنعت

()0/32

1/012

()0/213

0/161

فشار کار حسابرسی نسبت به تاریخ خاتمه

0/00

0/001

0/011

0/131

فشار کار حسابرسی نسبت به تاریخ مجمع

()0/001

0/001

()1/02

0/31

تعداد اعضای غیرموظف (استقالل هی ت مدیره)

0/012

0/133

0/661

0/505

دوگانیی مسئولیت مدیر عامل

()0/163

0/331

()0/126

0/61

تغییر مدیر عامل

0/131

0/112

1/012

0/211

ضریب تعیین تعدیلشده

0/151
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اطمینان  %11و متغیر دوره تصدی بیشتر از  1سال با

حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است .برای این

اطمینان  %15با اقالم تعهدی اختیاری مثبت و معنادار

منظور ،پس از محاسبه بازده مورد انتظار و بازده

است .در نتیجه ،هرچه بازده داراییها و دوره تصدی

واقعی ،بازده غیرعادی بر اساس تفاوت بازده مورد

حسابرس بیشتر باشد اقالم تعهدی اختیاری بیشتر و

انتظار با بازده واقعی محاسبه و رابطه آن با اقالم

کیفیت حسابرسی پایینتر است .همچنین ،رابطه نسبت

تعهدی اختیاری بهعنوان معیار کیفیت حسابرسی از

ارزش بازار به ارزش دفتری داراییها با اطمینان  %11و

طریق رگرسیون چندگانه خطی ساده با عامل ثابت

رابطه تعداد بندهای شرط با اطمینان  %10با اقالم

زمان آزمون شد که نتایج پژوهش مؤید ت یید فرضیه

تعهدی اختیاری منفی و معنادار است .در نتیجه ،هرچه

اول مبنی بر وجود رابطه معنادار بین بازده غیرعادی و

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داراییها و تعداد

کیفیت حسابرسی و رد فرضیه دوم مبنی بر وجود

بندهای شرط بیشتر باشد اقالم تعهدی اختیاری کمتر و

رابطه معنادار بین بازده واقعی و کیفیت حسابرسی

کیفیت حسابرسی باالتر است .رابطه معناداری نیز بین

است .ت یید فرضیه اول نشان میدهد که با افزایش

سایر متغیرهای اندازه شرکت ،نرخ بازده حقوق

بازده غیرعادی (قدر مطلق بازده غیرعادی) اقالم

صاحبان سهام ،پیچیدگی فعالیت شرکت ،نوع

تعهدی اختیاری کمتر و کیفیت حسابرسی باالتر

اظهارنظر ،اندازه مؤسسه حسابرسی ،تعداد شرکای

است .به عبارت دییر ،در شرایطی که بازده خیلی

مؤسسه حسابرسی ،تخصص حسابرس در صنعت،

باالتر یا خیلی پایینتر از بازده مورد انتظار باشد تمایل

فشار کار حسابرسی ،استقالل هی ت مدیره ،دوگانیی

کمتری برای مدیریت سود وجود دارد .این نتایج با

مسئولیت مدیر عامل و تغییر مدیر عامل با کیفیت

یافتههای پژوهشهای اسلوان ( ،)51یون و میلر ( )52و

حسابرسی وجود ندارد.

جبارزادهلنیرلوئی و همکاران ( )53همسو است .نتایج
پژوهش آنان نشان داد که رابطه معکوس بین بازده
سهام و حجم اقالم تعهدی وجود دارد .سایر یافتههای

نتیجهگیری

این پژوهش حاکی از آن است که هر چه بازده
در این پژوهش رابطه بین بازده سهام با کیفیت

داراییها و دوره تصدی حسابرس بیشتر باشد اقالم

حسابرسی در شرکتهای صنعت دارویی پذیرفتهشده

تعهدی اختیاری بیشتر و کیفیت حسابرسی پایینتر

در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است .در

است که این یافتهها با نتایج پژوهش فارینها و ویانا

این رابطه ،ابتدا ،رابطه بازده غیرعادی با کیفیت

( )11و بادآورنهندی و تقیزاده خانقاه ( )51همسو

حسابرسی با هدف فراهمکردن شواهدی پیرامون

است .همچنین ،سایر یافتههای پژوهش نشان میدهد

وجود مدیریت سود در شرکتهای دارای بازده

که هر چه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داراییها

غیرعادی و سپس رابطه بازده واقعی با کیفیت

و نیز تعداد بندهای شرط حسابرسی بیشتر باشد اقالم
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تعهدی اختیاری کمتر و کیفیت حسابرسی باالتر

حسابرسی از جمله تعدیالت سنواتی و اقالم تعهدی

است.

غیرعادی سرمایه در گردش.
 .3بررسی رابطه بین بازده و کیفیت حسابرسی با

پیشنهادهای پژوهش
با توجه به یافتههای پژوهش ،مبنی بر وجود رابطه

استفاده از سایر الیوهای سنجش اقالم تعهدی
اختیاری.

منفی و معنادار بین بازده غیرعادی و اقالم تعهدی
اختیاری و این که مدیران تمایل کمتری دارند که در

محدودیتهای پژوهش

شرایط بازده غیرعادی سود را مدیریت کنند،

اگر قلمرو زمانی پژوهش دوره طوالنیتری باشد

حسابرسان در ارزیابی خطر شرکتهای دارای بازده

نتایج قابلیت تعمیم بیشتری دارد .در پژوهش حاضر به

غیرعادی میتوانند خطر کمتری را مد نظر قرار دهند

دلیل استفاده از دادههای ترکیبی ،شرکتهایی که

و استفادهکنندگان از گزارشهای حسابرسی میتوانند

حتی دادههای یک سال از قلمرو زمانی پژوهش برای

اتکای بیشتری به گزارشهای حسابرسی این شرکتها

آنها ارائه نشده بود از نمونه به صورت کامل حذف

داشته باشند .همچنین ،پیشنهادهای زیر برای انجام

شد .در صورت طوالنیتر شدن قلمرو زمانی پژوهش

پژوهشهای آینده به پژوهشیران ارائه میشود:

الزم خواهد بود که شرکتهای بیشتری از نمونه

 .1با توجه به وجود رابطه معنادار بین بازده غیرعادی و

حذف شود .در نتیجه ،تعداد شرکتهای نمونه

کیفیت حسابرسی پیشنهاد میشود در پژوهشهای

پژوهش کاهش مییابد که این امر موجب کاهش

بعدی این موضوع در سایر صنایع نیز مورد بررسی

روایی پژوهش میشود .از این رو ،پژوهش حاضر

قرار گیرد.

برای بررسی رابطه مذکور در دوره زمانی طوالنیتر

 .2بررسی رابطه بین بازده و کیفیت حسابرسی با

با محدودیت مواجه بود.

استفاده از سایر معیارهای اندازهگیری کیفیت
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