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بررسی رابطهي بین دورهي تصدي و تغییر حسابرس با کیفیت سود شرکتهاي
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل کاسنیک
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چکیده
امروز یکی از مسائل مهم در حوزه ي حسابرسی ،کیفیت حسابرسیی اسیتا از سیوي
دیگر کیفیت سود نیز همواره مدنظر تحلیل گران اطالعات مالی و بازار قرار داردا هدف ایی
مقاله بررسی رابطه ي بی دوره ي تصدي و تغییر حسابرس بیا کیفییت سیود شیرکتهیاي
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل کاسییی اسیتا روش پیووه از
نوع توصیفی -همبستگی بوده و اطالعات  38شرکت پذیرفتهشیده در بیورس اوراق بهیادار
تهران طی دورهي زمانی  4838-4831موردبررسی قرارگرفته اسیتا نتیایت تحقییش نشیان
میدهد افزای دوره ي تصدي حسابرسان بر میزان اقالم تعهدي میی افزایید و درنتیجیه از
کیفیت سود کاسته میشود ،درحالیکه با افزای میزان تغیییر حسیابرس از مییزان اقیالم
تعهدي کاسته شده و بر میزان کیفیت سود افزوده میشودا

واژههاي کلیدي :تغییر حسابرس ،چیرش
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 .1مقدمه
مدیریت واحد انتفاعی شواسته یا ناشواسته ممکی اسیت بیا دسیتکیاري سیود ،وعیعیت
شرکت را مطلوب جلیوه دهیدا تحیت چییی شیرایطی سیود واقعیی بیا سیود گیزارششیده در
صورتهاي مالی مغایرت داشته و رویدادي تحت عیوان میدیریت سیود رخداده اسیت (نمیازي و
همکاران)4831 ،ا اطالعات مالی شفاف و عییی کیه محصیول وجیود یی
تأییدشده و قابلاتکا است از ارکان اصلی ارزیابی وععیت و عملکرد ی

سیسیتم گزارشیگري
شرکت و تصیمیمگییري

از سوي استفادهکییدگان ای گزارش ها استا از میظر حرفهاي اطالعاتی قابلاتکا تلقی میشیود
که سازمانی مستقل بر فرآیید تهیهي آن نظیارت نمایید و گیواهی آن را انجیام دهیدا بیارزتری
سازمان حرفهاي مستقل ،مسسسات حسابرسیی هسیتید کیه از طرییش و یفیهي اعتبیاردهی بیر
صحت شروجی (گزارشهاي) مالی شرکتها گواهی میدهیدا بدیهی است با توجه بیه جایگیاه و
نق

مسسسات حسابرسی در تصمیمات استفادهکییدگان ،استقالل (واقعی و اهري) حسیابرس

و شایستگی مسسسات حسابرسی بهعیوان عوامیل کلییدي در تهییهي گیزارشهیاي حسابرسیی
قلمداد میشودا لذا براي افزای

شایستگی و حفظ استقالل مسسسیات حسابرسیی ،راهکارهیاي

مختلفی از سوي مراجع حرفهاي و صاحبنظران در ای حرفه ارائهشده که یکی از پیشییهادهاي
حرفهاي ،چرش

میظم مسسسات حسابرسی استا

در سالهاي اشیر پدیدهي چرش

مسسسات حسابرسی به زمییهي مهمیی در تحقیقیات و

مباحث حرفهاي تبدیلشده است تا پس از مشخص شدن تأثیر چرش

مسسسات حسابرسی بیر

شایستگی و استقالل و درنتیجه کیفیت حسابرسی ،قوانییی را براي چرش

اجبیاري مسسسیات

حسابرسی توسط واحدهاي انتفاعی تدوی کییدا
توجه به کیفیت حسابرسی و اتخاذ راهبردهایی براي ارتقاي آن بیهعییوان یکیی از عوامیل
مهم براي قابلیت اتکا به گزارشهاي مالی تهیهشده از سوي شرکتها ،همواره از مباحث مهیم و
بحثانگیز حوزهي حسابرسی بوده استا تبصرهي  7بید  41دستورالعمل مسسسیات حسابرسیی
سازمان بورس و اوراق بهادار تهران که در تاریخ  3مرداد  4831به تصویب شوراي عالی بورس و
اوراق بهادار رسید ،چرش

مسسسات حسابرسی را در فاصلهي زمیانی چهارسیاله الزامیی کیرده

استا لذا با توجه به پررنگ شدن نق

نظیارتی سیازمان بیورس اوراق بهیادار در بیازار سیرمایه،

بررسی رابطهي بين دورهي تصدي و تغيير حسابرس با کيفيت سود ...
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توجه بی تر به گزارش حسابرسان و حمایت از اعتباردهییدگان در سیرلوحهي اهیداف سیازمان
بورس اوراق بهادار (ایفیاي نقی

نظیارتی و ارتبیا بیا حسابرسیان در میدیریت بیازار سیرمایه)

قرارگرفته استا همچیی در محافیل حرفیهاي توجیه بیه کیفییت حسابرسیی و اهمییت آن در
اعتباردهی گزارشهاي مالی شرکتها از مباحث مهم و مدنظر مدیران بازارهاي میالی بیوده کیه
تحقیقات زیادي در ای زمییه به انجام رسیده است؛ امیا بیرشالف ایی کیه انتظیار مییرود بیی
دورهي تصدي حسابرس و کیفیت سود شرکت ارتبا چشیمگییري وجیود داشیته باشید ،هیی
پووهشی در ای زمییه انجامنشده استا ازای رو با توجیه بیه مباحیث مطیر شیده ،در پیووه
حاعر سعی شده که اثیر برقیراري دسیتورالعمل بیورس و بیهطیورکلی بررسیی تیأثیر چیرش
مسسسات حسابرسی بر کیفیت سود که یکی از عاملهاي ارزیابیکییدگی استفادهکییدگان براي
گرفت تصمیمات سرمایهگذاري در بازار سرمایه است ،موردبررسی قرار گیردا
بیابرای سسال اساسی پووه

حاعر عبارت است از ای که چه ارتباطی بی دورهي تصدي

و تغییر حسابرس با کیفیت سود شرکتهاي پذیرفتهشده در بیورس اوراق بهیادار تهیران وجیود
دارد؟
 .2مبانی نظري پژوهش
از اساسیتری عیاصر صورتهیاي میالی ،سیود حسیابداري اسیت کیه همیواره موردتوجیه
قرارگرفته است و از آن بهعیوان معیاري براي ارزیابی تداوم فعالیت ،کیارایی و بیازنگري سیاشتار
قراردادهاي نماییدگان واحد اقتصادي یاد میشودا شواهد نشیانداده سیود حسیابداري شیاشص
شوبی براي بازده سهام و پی بیییی جرییانهیاي نقیدي آتیی اسیت؛ امیا بیه دلییل اسیتفاده از
محدودیتهاي محافظهکارانه و اهمیت در تعیی آن ،برشی از تحلیلگران به ای نتیجه رسیدند
که سود اقتصادي نسبت به سود حسابداري شاشص بهتري براي پی بیییی جرییانهیاي نقیدي
آتی استا
سود اقتصادي نیز اولی بار توسط آدام اسمیت تعریف شید و سی س ایی تعرییف توسیط
هیکس ( )4383بسط داده شدا او سود را مبلغی تعریف کرد که شخص میتواند طی یی

دوره

مصرف کید و در آشر دوره داراي همان رفیاهی باشید کیه در اول دوره داشیته اسیتا نظرییهي
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کیفیت سود براي اولی بار توسط تحلیلگران مالی و کارگزاران بیورس مطیر شید ،زییرا آنیان
احساس میکردند سود گزارششده قدرت سود را آنچیانکه در ذه مجسیم مییشیود ،نشیان
نمیدهدا آنان دریافتید که پی بییی سودهاي آییده بر مبیاي نتایت گزارششده ،کیار مشیکلی
استا افزونبرای تحلیلگران فهمیدند که تجزیهوتحلیل صورتهاي مالی شیرکتهیا بیه دلییل
نقا ععف متعدد در اندازه گیري اطالعات حسابداري کار مشکلی استا سسال اساسی ای است
که چرا تحلیلگران مالی در ارزیابی شود از سود شالص گزارششده و یا سود هر سیهم شیرکت
(بدون تعدیل) استفاده نمیکیید و جانب احتیا را رعایت میکید (بیارکر)7141 ،ا پاسیخ ایی
است که در تعیی ارزش شرکت نهتیها به کمیت سود ،بلکه باید به کیفیت آن نیز توجیه شیودا
میظور از کیفیت سود ،زمییهي بالقوهي رشد سود و میزان احتمال تحقش سیودهاي آتیی اسیتا
بهبیاندیگر ارزش ی

سهم تیها به سود هر سهم سال جاري شیرکت بسیتگی نیدارد ،بلکیه بیه

انتظار از آییدهي شرکت و قدرت سودآوري سالهیاي آیییده و عیریب اطمیییانس نسیبت بیه آن
بستگی دارد (مهرانی و همکاران)4831 ،ا
گاهی اوقات مدیریت بیگاه اقتصادي از انتخابهاي حسابداري براي دسیتکیاري سیودها و
گمراه کردن کاربران بهره میگیردا همچیی مدیران ممک است عیاصر سودها را براي بیهتیر از
واقع نشان دادن وععیت بیگاه اقتصادي دستکاري کیید و با ای کار کیفیت سود گزارششیده
را به حداقل میرسانید؛ زیراکسانی که براي تصمیمگییريهیاي شیود بیه سیودهاي مزبیور اتکیا
میکیید ،دچار اشتباه شده و تحلیل گران مالی نییز نمییتوانیید پیی بیییی صیحیحی از تیوان
سودآوري بیگاه اقتصادي در آییده انجام دهیدا
استولی و بریتون در سال  7111چارچوبی براي طبقهبیدي انواع دستکاري در حسیابهیا
ارائه کردهاند که نمودار شمارهي  4چارچوب یادشده را نمای

میدهدا چارچوب یادشده بر ای

اصل بییادي بیانهاده شده است که اطالعات مالی تأثیر عمدهاي بیر کیاه
مالی شرکت دارندا ای کاه

میو به بهبود تصور سرمایهگذاران از ریس

هزیییههیاي تیأمی
شرکت استا

بررسی رابطهي بين دورهي تصدي و تغيير حسابرس با کيفيت سود ...
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انواع دستکاري در حسابها

انواع تحریف:

سوءاستفاده از داراییها

گزارشگري مالی متقلبانه

اشخاص مرتکب شونده:

کارکیان

مدیران

عدم رعایت شغلی

حفظ امییت شغلی

معموالً اندک

معموالً شیلی زیاد

مسییییئوالن امییییوال/

سییرمایهگییذاران ،اعتباردهیییدگان و سییایر

مدیران

استفادهکییدگان

مشخص نیست

هموارسازي عمدي سود

انگییییزه دسیییتکیییاري در
حسابها:
مبلغ شسارت وارده:
اشخاص زیاندیده:
روش /وسیله ایجاد تحریف:

هموارسازي مصیوعی

هموارسازي واقعی
انجام معامالت اشتیاري

تغییر روشهاي اشتیاري حسابداري

تحریف معامالت واقعی

استفاده از اقالم تعهدي اشتیاري
سییرمایهاي کییردن هزییییههییاي تحقیییش و
توسعه
تغییر در برآوردهاي حسابداري
تغییر در برآوردهاي حسابداري
جابهجا کردن شریدوفروشهاي اول و
آشر سال از سالی به سال دیگر

بر گردش وجوه نقد اثر دارد

بر گردش وجوه نقد اثر ندارد

شکل  :1طبقهبندي انواع دستکاري در حسابها (استولی و بریتون)2002 ،
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کیفیت سود را میتیوان بیه سیه دسیتهي پاییداري سیود ،سیطو ارقیام تعهیدي و سیود
میعکس کییدهي معامالت اقتصادي مربو  ،تقسیم کردا پاییداري سیود بیه معییی تکرارپیذیري
(استمرار) سود جاري استا هر چه پایداري سود بی تر باشد ،یعیی شرکت توان بی تري براي
حفظ سودهاي جاري دارد و فرض میشود کیفیت سود شرکت نیز بیاالتر اسیتا سیطو ارقیام
تعهدي نیز باکیفیت سود رابطهي معکوس دارد ،زیرا هر چه میزان ارقام تعهیدي سیود بیی تیر
باشد ،کیفیت سود شرکت کاه

مییابدا همچیی هر چه سود حسابداري که گزارش میشیود

میعکسکییدهي معامالت واقعی اقتصادي موجود باشد به همان اندازه کیفیت سود نییز افیزای
می یابد (م
نق

نیچالس)7117 ،ا حسابرسی به عیوان بخشی از نظیام راهبیري شیرکت ،مییتوانید

مهمی در اعتباربخشی و حصول اطمییان از کیفیت اطالعات ارائهشده توسط میدیریت بیه

بازار سرمایه داشته باشدا حسابرسی بهعیوان مکانیسم نظیارتی مییتوانید باعیث بهبیود کیفییت
اطالعات حسابداري و ازجمله سود حسابداري از طریش به حداقل رسیانیدن تفیاوت بیی وقیایع
اقتصادي گزارششده و شرایط اقتصادي موجود در واحید تجیاري کیه بیراي اسیتفاده کیییدگان
برون سازمانی غیرقابل مشاهده است ،شودا به طور مشخص حسابرسی باکیفیت از طریش کیاه
میزان شطاي (سهوي و عمدي) موجود در اطالعات حسابداري باعث افیزای

قابلییت اطمیییان

گزارشهاي مالی میشودا نتایت پووه ها نشان داده است ،حسابرسی با کیفیت بی تر ،موجب
کاه
سیج

مدیریت سود شود همچیی باعث کاه

میزان شطاي اندازه گیري سیهوي میدیریت در

سود شود (به و همکاران)7113 ،ا چگونگی تأثیر طول دوره ي تصدي حسابرسیی بیر

کیفیت حسابرسیی و میدیریت سیود در ادبییات و پیووه هیاي حسابرسیی بیه مییزان زییادي
موردبحث و توجه قرارگرفته و با نتایت کامالً متفاوت در قالب دو نظریه زیر ارائهشده است:
4

الف) فرعیهي تخصص حسابرس

7

ب) فرعیهي استقالل حسابرس

فرعیهي تخصص حسابرس بر ای باور است که با افزای
کیفیت حسابرسی افزای
حسابرسیی بیا افیزای

طول دورهي تصدي حسابرسیی،

میییابیدا بیرعکس ،فرعییهي اسیتقالل معتقید بیه کیاه

کیفییت

طیول دورهي تصیدي حسابرسیی اسیتا بیر اسیاس فرعییهي تخصیص

حسابرس ،توانایی حسابرس در کشف ارائهي نادرست اقالم در صورتهاي مالی تهیهشده توسیط

بررسی رابطهي بين دورهي تصدي و تغيير حسابرس با کيفيت سود ...

مدیریت تحت تأثیر دان

شاص حسابرس از صاحب کار است کیه ایی دانی
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در طیی سییوات

اولیهي حسابرسی و بهتدریت براي حسابرس به وجود میآیدا
ای فرعیه بر اساس عدم تقارن اطالعاتی که بیی حسیابرس و صیاحب کیار در سیالهیاي
اولیه ي دوره ي تصدي استوار است ،طی زمان و بیا کسیب شییاشت حسیابرس از محییط واحید
تجاري برطرف میشودا ای فرایید تدریجیس شیاشت واحد مورد رسییدگی در طیی زمیان باعیث
ایجاد ی

مزیت رقابتی براي حسیابرس در کشیف میوارد اییراد مییدر در صیورت هیاي میالی

میشودا فقدان چیی شیاشتی براي حسابرس در سال هاي اولیه ي تصدي حسابرسی صاحب کار
ممک است میجر به تأثیر میفی روي کیفیت حسابرسی شودا درنتیجیه بیا گذشیت زمیان و بیا
افزای

شیاشت حسابرسان از محیط واحد تجاري و ریس هاي مرتبط بیا آن ،آنهیا بیه مییزان

کمتري بر برآوردهاي مدیریت اتکا کرده ،با استقالل بی تیر از میدیریت صیاحب کیار ،قیادر بیه
افزای

کیفیت حسابرسی شواهید بود (عزیزشانی و صفروندي)4834 ،ا
نتایت پووه هاي انجامشده دربارهي چگونگی تیأثیر طیول دورهي تصیدي حسابرسیی بیر

کیفیت حسابرسی ،شواهد مختلفی را براي هر دو نظریه فیراهم آورده اسیتا برشیی از محققیان
مانییید (دیییویس و همکییاران )7113 ،و (مییایرز و همکییاران )7118 ،نشییان دادنیید کییه کیفیییت
حسابرسی با افرای

طول دورهي تصدي حسابرسی کاه

مییابدا آنها به ای نتیجه رسییدند

که در شرکتهاي با دورهي تصدي حسابرسی بلیدمدت ،احتمال بی تري براي میدیریت بیی
از واقع سود و انحراف سود وجیود داردا سیجادي و همکیاران ( )4834بیه بررسیی تیأثیر تیداوم
حسابرسی بر کیفیت حسابرسی پرداشتید و نشان دادند که تداوم حسابرسی تأثیر معییاداري بیر
کیفیت حسابرسی نداردا ای درحالی است که برشیی تحقیقیات بیا توجیه بیه تعرییف مجیزا از
کیفیت حسابرسی نتایت عکس را گزارش مییکیییدا ازجملیه پورحییدري و بیدري ( )4837بیه
بررسی ارتبا بی چرش

مسسسیات و شیری

سیواتی پرداشته و نشان دادند چرش

حسیابرس بیا کیفییت حسابرسیی و تعیدیالت

مسسسهي حسابرسی موجب افزای

کیفیت حسابرسیی

میشودا از سوي دیگر نتایت برشی از پووه ها نشان میدهد که بی تر ناکامیهاي حسابرسان
در کشف یا گزارش موارد ایراد صورت هاي مالی طی سال هاي اولیه ي تصیدي حسابرسیی (دوره
تصدي کوتاهمدت) رويداده است (گول و همکاران( )7113 ،مانسی و همکاران)7111 ،ا برشیی
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از پووهشگران نیز اثر اندازه را از معیارهاي ارزیابی کیفیت حسابرسی بررسی کرده و نشان دادند
اندازهي مسسسهي حسابرسی ارتبا مثبت و معییداري با سیاسیت تقسییم سیود شیرکتهیا و
کیفیت سود دارد (شدادادي و همکاران)4837 ،ا
نتایت متفاوت و متعارض پووه هاي قبلی دربارهي تأثیر طول دورهي تصیدي حسابرسیی
بر کیفیت حسابرسی ممک است ناشی از مشخصههاي شیوهي اندازهگیري کیفییت حسابرسیی
باشد که احتمال وجود رابطهي غیرشطی بی ای دو را نادیده گرفتهاندا
 .3پیشینهي پژوهش
والکر و همکاران ( )7114رابطهي تجربی بی مدت حسابرسی و رسیوایی میالی را بررسیی
کردندا براي ای میظور  441شرکت آمریکایی که حدفاصل سالهیاي  4331الیی  4334دچیار
رسوایی مالی شده بودند ،موردمطالعه قرار گرفتیدا نتایت بررسییهیا نشیان داد کیه بیی تیری
رسوایی مالی در دورهي ارتبا طوالنیمدت بوده ولیی بیاالتری نیرخ رسیوایی میالی در دورهي
کوتاهمدت اتفاق میافتدا به دلیل ای که نرخ رسیوایی میالی در دورهي طیوالنیمیدت کیم بیود،
محققان نتیجه گرفتید که چرش

مسسسات حسابرسی براي کاه

نرخ شکستهاي مالی الزم

نیستا
ون استریل ( )7111به بررسیی رابطیهي بیی دورهي ارتبیا حسیابرس -صیاحبکیار و
کیفیت حسابرسی پرداشتا در ای بررسی ارتبا بلیدمدت بی حسابرس و صاحبکیار و رفتیار
حسابرسان موردمطالعه قرار گرفتا براي انجام ایی تحقییش اطالعیات تأییدشیده از بانی
بلوی

ملیی

در طی سالهاي  4337الی  4331گرفتهشدا بر اساس اطالعیات موجیود شیرکتهیا بیه

دودسته تقسیم شدند؛ شرکتهاي تحتفشار میالی و شیرکتهیاي فاقید نیازهیاي میالیا نتیایت
بررسی نشان داد حسابرسان تمایل بی تري به انتشار گزارشهاي غیر شیفاف نسیبت بیه سیال
قبل دارند؛ بیابرای دورهي ارتبا بلیدمدت عالقیهي حسابرسیان را بیراي انتشیار گیزارشهیاي
معتبر کاه

میدهدا

با توجه به مالحظات فوق مشخص میشود که چرش

مسسسات حسابرسیی بیراي حفیظ

ارزش حسابرسی براي استفادهکییدگان میاسب به نظر میرسدا
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گیگر و راگوناندان ( )7117به بررسی رابطهي میاندورهي ارتبا حسابرس  -صاحبکیار و
اشتباهات حسابرسی پرداشتیدا هدف از ای بررسی کشف رابطیه بی دورهي ارتبا حسیابرس
 صاحبکار و اشتباهات میدر در گزارش حسابرسی بودا ایی دو محقیش گیزارش حسابرسییشرکتهایی را که در طی سالهاي  4331الی  4333در زمرهي اشتالسهاي بان

قرار گرفتیید

مورد آزمون قراردادندا نتایت بررسی نشان داد که در گزارشهاي حسابرسیان جدیید اشیتباهات
بی تري یافت میشودا ای نتیجهگیري به دلیل موقعیت حسابرسان اسیت کیه شیاید متیأثر از
سال اول فعالیت شود قرار گرفتیدا
جانسون و همکاران ( )7117رابطهي بی صاحبکار و مسسسهي حسابرسی را با توجیه بیه
کیفیت گزارشهاي مالی بررسی کردندا ای محققیان در مطالعیهي شیود ارتبیا حسابرسیان و
شرکتها را به سه دسته تقسیم کردند (کوتاهمدت کمتر از  8سال ،میانمدت بی  1تیا  3سیال
و بلیدمدت بی

از  3سال است)ا با نمونهگیري از شرکتهاي بزرگ در طیی سیالهیاي 4331

الی  4331مشخص شد که بهبود در کیفیت گزارشگري دورههاي کوتاهمدت بیی تیر از دورهي
میانمدت است ولی چرش

مسسسات حسابرسی نمیتواند بهتری راهحل باشدا

ناشوا ( )7111تالش کرد تیا ایی مطلیب کیه دورهي ارتبیا طیوالنی مییتوانید احتمیال
شکستهاي حسابرسی را افزای

دهید ،اثبیات کییدا شکسیت  31شیرکت آمریکیایی در طیول

سالهاي  4331الی  7114به سه بخ

دعاوي قضیایی ،ورشکسیتگی و تحیریم شیده از سیوي

گروه بورس اوراق بهادار تقسیمبیدي شدا نتایت بررسی وي نشان میدهد که اغلب شکستها در
طول سالهاي ابتدایی حسابرسی رخ میدهدا در طی سیالهیاي اشییر ،ریسی

رابطیهي مییان

حسابرس و صاحبکار افزای یافته استا درنهایت محقش نتیجه میگیرد که نتایت بررسییهیاي
وي ای فرعیه را که چرش

مسسسات حسابرسی موجب بهبود کیفییت حسابرسیی مییشیود،

تأیید نمیکیدا
دیویس و همکاران ( )7113با استفاده از دادههاي قبل و بعید از قیانون سیاربییز -آکسیلی
نشییان دادنیید کییه توانییایی شییرکتهییا بییراي اسییتفاده از اقییالم تعهییدي بییراي پوش ی

سییود

پی بیییشدهي تحلیلگران مالی طی سالهاي اولیهي دورهي تصدي حسابرسی کاه

(تأیید

فرعیهي تخصص حسابرس) و س س افزای

(فرعیهي استقالل حسابرس) میییابید و نقطیهي
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تغییر نیز در حدود چهارده سال استا
الندزم و همکاران ( )7113در تحقیش شود موعوع تغیییر حسیابرس را در دوران قبیل و
بعد از ورشکستگی بررسی کردندا آن ها دریافتید که با تغیییر حسیابرس ،مسسسیات حسابرسیی
شواهان رعایت قانون ساربییز اکسلی هستید و به عبارتی به دنبال همسویی میافع شود با میافع
صاحبکار نیستید؛ اما ای موعوع در مورد مسسسات حسابرسی بزرگ مصداق نداردا
گول و همکاران ( )7113به بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صییعت ،بیر رابطیهي بیی
دورهي ابقاي حسابرس و کیفیت سود میپردازندا نتایت ای تحقیش نشان میدهد رابطیهي بیی
دورهي کوتاهمدت ابقاي حسابرس و کیفیت عیعیفتیر سیود بیراي صیاحبکیارانی کیه توسیط
حسابرسان متخصص صیعت رسیدگی میشوند نسبت به دیگران ،ععیفتر استا
دیانا و مقدا ( )7148به بررسی ارتبیا اسیتقالل حسابرسیی ،تغیییر حسیابرس و کیفییت
حسابرسی پرداشتیدا تحقیش حاعر در مصر صورت گرفت و محققیان بیهوسییلهي پرسشییامهي
طراحیشده ،در بی چهار مسسسهي برتر مصر به سیج

تأثیر تغیییر حسیابرس بیر کیفییت و

استقالل حسابرسی پرداشتیدا نتایت حاصل از تحلیل دادهها نشان میدهد که تغیییر حسیابرس
میجر به تقویت استقالل حسابرس شده و درنهایت کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگري مالی
و سود را بهبود میبخشدا
ریگان و اسچامیت ( )7141در پووهشی به بررسیی تیأثیر تغیییر حسیابرس بیر اسیتراتوي
مدیریت بیگاه پرداشتیدا در پووه

حاعر محققان به بررسی تیأثیر تغیییر حسیابرس در سیال

قبل بر روي نحوهي اجراي  71راهبرد پرداشتید که میدیران بیراي حیلوفصیل مشیکالت میالی
میتوانید از آنها استفاده کییدا نتایت نشان میدهد که میدیران نسیبت بیه حسابرسیان جدیید
کمتر تعرض میکیید و بی تر احساس نزدیکی به آنها دارندا همچیی تغییر حسابرس میجیر
به اجراي راهبردهاي محافظهکارانهتري براي رفع مشکالت مالی میشود بهگونهاي که سرمایهي
در گردش مثبتی براي بیگاه ایجاد کیدا ای مسیئله میجیر بیه کیاه

اقیالم تعهیدي در سیود

میشودا
نتایت پووه

نونهال و همکاران ( )4833به بررسی تأثیر طول دوره ي تصیدي حسابرسیی

بر کیفیت اطالعات حسیابداري پرداشتیه و نشیان مییدهید کیه پاییداري اقیالم تعهیدي بیراي
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نمونههاي با دورهي تصدي حسابرسیی طیوالنیتیر بیی تیر از شیرکتهیاي بیا دورهي تصیدي
کوتاهمدت استا
کرمی و همکاران ( )4831در پووهشی به بررسی رابطهي بی دورهي تصدي حسابرسیی و
مدیریت سود در  488شرکت از شرکتهاي پذیرفتیهشیده در بیورس اوراق بهیادار تهیران طیی
سالهاي  4823لغایت  4831پرداشتیدا نتایت نشان داد که با افزای

دورهي تصدي حسیابرس،

انعطافپذیري مدیریت در استفاده از اقالم تعهدي اشتیاري افیزای

و میدیران از ایی میدیریت

سود براي اهداف میفی استفاده میکییدا لذا وجود رابطیهي طیوالنیمیدت مییان صیاحبکیار و
حسابرس ،باعث افزای

انعطافپذیري مدیریت در استفاده از اقالم تعهدي اشتیاري میشود؛ اما

ای استفادهي بی تر براي کاه

سود (محافظهکارانه) استا

کاشانی پور و همکاران ( )4834به بررسی رابطهي بی دورهي تصیدي حسیابرس و اقیالم
تعهدي اشتیاري پرداشتیدا جامعهي آماري پووه  ،شرکتهاي پذیرفتیهشیده در بیورس اوراق
بهادار بودند که بر اساس شرایط در نظر گرفتهشده براي انتخاب نمونه 711 ،سال -شرکت طیی
دورهي  4831تا  4833انتخاب شدا براي تجزیهوتحلیل اطالعات از تجزیهوتحلیل پانلی استفاده
شدا نتایت حاصل از آزمون فرعیهي پووه

نشان میدهد کیه بیی اقیالم تعهیدي اشتییاري و

دورهي تصدي حسابرس در کلیهي شرکتهاي موردمطالعه رابطهي مثبت و معیییداري وجیود
دارد؛ لذا تعویض مسسسات حسابرسی میجر به کاه

اقالم تعهدي و افزای

کیفیت حسابرسی

نمیشودا
 .2روش پژوهش
در ای پووه

رابطهي دورهي تصیدي و تغیییر حسیابرس برکیفییت سیود شیرکتهیاي

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرارگرفته استا ای پووه

با اسیتفاده از

روش رگرسیون شطی چیدگانه از نوع پانل به توصیف ارتبا بی تغییرات حسیابرس و کیفییت
سود محاسبهشده از مدل تعدیلشده کاسیی

میپردازدا روششیاسی پووه

نیز از نیوع پیس

رویدادي است ،زیرا از اطالعات واقعی گذشته استفادهشده استا اطالعات مربو به صورتهیاي
مالی از نیرمافیزار رهآورد نیوی تهییه و پیس از مقایسیه و حصیول اطمیییان از مطابقیت آنهیا
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مورداستفاده قرار گرفتا درنهایت با استفاده از نیرمافیزار اکسیل متغیرهیاي تحقییش محاسیبه و
س س در نرمافزارهاي  Stataو  Eviewsآزمونهاي الزم انجامشده استا
 .2-1جامعه و نمونهي پژوهش
جامعهي آماري ای تحقیش کلیهي گروههاي صیعت بورس اوراق بهادار تهران اسیت کیه از
سال  4837لغایت  4831در بورس فعال بودهاندا از کل شرکتهیایی کیه در تیاریخ انجیام ایی
تحقیش در بورس اوراق بهادار تهران به ثبت رسیدهاندا درنتیجهي اعمال شرایط و مالحظیات در
نمونهگیري حذفی  38شرکت از جامعهي آماري براي انجام آزمون فرعیه انتخاب شدندا دورهي
تحقیش  41سال متوالی استا چگونگی پراکیدگی شرکتهاي نمونه در سطح صیایع مختلف ،در
نگاره زیر میعکسشده استا
نگاره  :1نحوهي تعیین نمونهي آماري
مراحل انتخاب نمونه

تعداد

کل شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

141

در کلیهي سالهاي  4837تا  4834در بورس حضور نداشته باشید

()411

شرکتهاي واسطهگريمالی ،هلدییگ ،بان

و لیزییگ باشد

()33

سال مالی آنها پایان اسفید نباشد و طی قلمرو تحقیش در دورهي مالی تغییر داشتهاند ()487
شرکتهایی که توقف معامالتی بی

از  1ماه طی دوره زمانی تحقیش داشته باشید

()444

اطالعات موردنیاز شرکت موردنظر در دسترس نباشد

()7

کل نمونهي انتخابی

38
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نگاره  :2پراکندگی شرکتهاي نمونه در سطح صنایع
تعداد شرکت درصد نمونهي انتخابی

ردیف عیوان صیعت
4

مواد و محصوالت دارویی

41

41.32

7

شودرو و قطعات

41

47.11

8

مواد و محصوالت شیمیایی

2

3.18

1

2.78
2.78

وگ

1

سیمان ،آه

1

محصوالت شیمیایی

1

1

فلزات اساسی

1

1.17

2

ماشی آالت و تجهیزات

1

1.17

3

سایر محصوالت کانی غیرفلزي

2

3.18

3

استخرا کانیهاي فلزي

8

8.14

41

رایانه

7

7.14

44

غذایی بهجز قید و شکر

7

7.14

7

7.14
7.14

و پالستی

47

الستی

48

انواع فرآوردههاي غذایی و آشامیدنی

7

41

شودرو و ساشت قطعات

7

7.14

41

فرآوردههاي نفتی ،ک

7

7.14

41

ابزار پزشکی

4

4.71

42

پیمانکاري صیعتی

4

4.71

43

قید و شکر

4

4.71

43

کاشی و سرامی

4

4.71

71

ساشت محصوالت فلزي

4

4.71

74

استخرا سایر معادن

4

4.71

77

سایر ماشی آالت و دستگاهها

4

4.71

78

میسوجات

4

4.71

38

411

مجموع

و سوشت
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 .2-2فرضیههاي تحقیق
براي یافت پاسخی به پرس
برکیفیت سود) ،ای پووه

اصلی ای تحقیش (رابطهي دورهي تصدي و تغییر حسیابرس

شامل  7فرعیهي اصلی به شر زیر است:

 )4بی دورهي تصدي حسابرس و کیفیت سود شرکتهاي پذیرفتیهشیده در بیورس اوراق
بهادار تهران رابطه معییدار وجود دارد؛
 )7بی تغییر حسابرس و کیفیت سود شرکتهیاي پذیرفتیهشیده در بیورس اوراق بهیادار
تهران رابطهي معییدار وجود داردا
 .2-3مدل پژوهش و متغیرهاي تحقیق
براي آزمون فرعیهي اصلی اول و دوم پووه

از مدل رگرسیونی زیر استفاده شواهد شد:

در ای مدل:
= اقالم تعهدي اشتیاري حاصل از مدل کاسیی
= دورهي تصدي حسابرس
= تغییر حسابرس
= لگاریتم اندازهي ارزش دفتري داراییها
= اهرم مالی شرکت
= رشد فروش شرکت استا
متغیرهاي اصلی ای تحقیش شامل دورهي تصیدي حسیابرس ،تغیییر حسیابرس و کیفییت
سود مدل تعدیلشده کاسیی

است که بر اساس گزارشهاي آمار معامالت بیورس اوراق بهیادار

تهران و همچیی اطالعات میعکس در صورتهاي مالی شرکتهاي مربو محاسبهشدهاندا الزم
به ذکر است که با توجه به آزمونهاي اجراشده ،ای نتیجه حاصیل گشیت کیه در بیی تمیامی
مدلها ،مدل تعدیلشده کاسیی
حاصل از مدل تعدیلشدهي کاسیی

بی تری همبستگی را بیه دسیت مییدهید؛ ازایی رو نتیایت
در ادامهي پووه

آورده شده استا
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ای مدل از دو جیبه الگوي جونز را تعدیل میکیدا اولی و اصلیتیری تعیدیل واردکیردن
تغییر در شالص وجه نقد ناشی از عملیات بهعیوان ی

متغیر مستقل است و شیواهد تحقیقیات

تجربی اشیر نشان میدهد که اقالم تعهدي با تغییرات جریانهاي وجیه نقید همبسیتگی میفیی
دارد که ای موعوع احتماالً به دلیل ماهیت الگوي حسیابداري اسیت (دچیو)4331 ،؛ بییابرای
بخ

موقت جریان هاي وجه نقد بر مجموع کل اقیالم تعهیدي تیأثیري غییر اشتییاري شواهید

داشت که قسمتی از ای جزء غیر اشتیاري اقالم تعهدي را میتوان با تعدیل کل اقیالم تعهیدي
بهاندازهي تغییرات وجه نقد ناشی از عملیات شیاسایی کردا
دومی تغییر نسبت به الگوي جونز ،سسیت کیردن فیرض بیرون زا بیودن درآمیدها اسیتا
شیاسایی زمانبیدي درآمدها روشی است کیه اغلیب توسیط میدیران بیراي میدیریت سیودهاي
گزارششده مورداستفاده قرار میگیردا حال اگر در طراحی الگو ،درآمد عاملی برونزا تلقی شود
که شار از اعمالنظر مدیریت است ،الگوي ارائهشده نخواهد توانست مدیریت سیود را از طرییش
زمانبیدي شیاسایی درآمدها کشف کید و درنتیجه قیدرت کشیف میدیریت سیود توسیط الگیو
ععیف شواهد بودا با پیروي از دچو و همکاران ( )4331ای مشکل را میتوان با تعیدیل متغییر
درآمد به اندازهي تغییرات در حسابهاي دریافتیی تسکی کردا
در ای پووه

دورهي تصدي و تغییر حسابرس بهعیوان متغیر مسیتقل و متغییر کیفییت

سود بهعیوان متغیر وابسته در نظر گرفتهشده استا
نگاره  :3متغیرهاي مستقل و وابستهي پژوهش
متغیر مستقل
دورهي تصدي حسابرس

تغییر حسابرس

اگییر دورهي تصییدي مسسسییهي
حسابرس یی (بییر شییرکت تحییت
حسابرسی)  1سال و یا بی تیر
باشد از عدد ی و در غییر ایی
صییورت از عییدد صییفر اسییتفاده
میشودا

اگیییر مسسسیییهي حسابرسیییی در
سیییالهیییاي بعییید ،مسیییئولیت
حسابرسی شرکت موردبررسیی را
پذیرفته باشد عدد صفر در صورت
تغییییر حسییابرس از عییدد ییی
استفاده میشودا

متغیر وابسته
براي اندازه گیري کیفیت سیود
از معیار اقالم تعهدي اشتییاري
کیییه بیییا اسیییتفاده از میییدل
تعییییدیلشییییده کاسیییییی
محاسییبهشییده ،اسییتفادهشییده
استا
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براي محاسبهي اقالم تعهدي و کیفیت سود از الگوي تعدیلشدهي کاسیی

که بیهصیورت

زیر است استفادهشده است:
[

]

که در آن:
= کل اقالم تعهدي
= تغییر در درآمد از سال  t-4تا سال t
= تغییر در شالص حسابهاي دریافتیی از سال  t-4تا سال t
= تغییر در موجودي مواد و کاال از سال  t-4تا سال t
= ناشالص اموال ،ماشی آالت و تجهیزات در سال t
= تغییر در جریانهاي وجه نقد عملیاتی از سال  t-4تا سال t

بهمیظور برازش الگوهاي پی گفته از رگرسیون چید متغییره اسیتفاده مییشیود بیه ایی
صورت که نخست بهوسیلهي الگوي تعیدیلشیدهي کاسییی  ،متغییر وابسیتهي کیفییت سیود
محاسبهشده س س با استفاده از برازش مدل اصلی ای پووه  ،اثیر واقعیی متغییر مسیتقل بیر
متغیر وابسته سیجیده میشودا معییداري عرایب و الگو نیز با استفاده از آمارههاي مربو مورد
آزمون قرارگرفته که در نگارههاي مربو به یافتههاي تحقیش نشان دادهشده استا
 .5نتایج پژوهش
 .5-1آمار توصیفی
به میظور شیاشت بهتر ماهیت جامعیهاي کیه در پیووه

موردمطالعیه قرارگرفتیه اسیت و

آشیایی بی تر با متغیرهاي پووه  ،قبیل از تجزییهوتحلییل دادههیاي آمیاري الزم اسیت ایی
دادهها توصیف شوندا همچیی توصیف آماري دادهها ،گامی براي تشخیص الگوي حاکم بر آنها
و پایهاي براي تبیی روابط بی متغیرهایی است که در پووه
ای که به آزمون فرعیههیاي پیووه

به کار میروند؛ بیابرای قبیل از

پرداشتیه شیود ،متغیرهیاي پیووه

بیهصیورت شالصیه

موردبررسی قرار میگیرندا ای نگاره حاوي شاشصهایی براي توصیف متغیرهاي پووه

اسیتا
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در تجزیهوتحلیل توصیفی دادهها ،نگاره ( ،)1میانگی  ،ماکزیمم ،میییمم و انحراف معیار بررسیی
شده استا
نگاره  :2آمار توصیفی دادهها
کمتری

بی تری

نام متغیر

نماد متغیر

میانگی

انحراف معیار

/2271ا

اقالم تعهدي

Accrual

/4484ا

/4181ا

/1112ا

اندازهي شرکت

SIZE

48/83

4/11

3/18

43/83

اهرم مالی

LEV

/1237ا

/1311ا

1

/2377ا

رشد فروش

SG

/7711ا

/1171ا

/3132ا-

2/13

اصلیتری شاشص مرکزي ،میانگی است که نشاندهیدهي نقطهي تعادل و مرکیز ثقیل
توزیع است و شاشص شوبی براي نشان دادن مرکزیت دادههاستا بیراي مثیال مقیدار مییانگی
براي اهرم مالی ( )LEVبرابر با ( )./1237است که نشان میدهد بی تر دادهها حول ای نقطیه
تمرکز یافتهانیدا ییا بیهعبیارتدیگیر مییزان بیدهیهیاي شیرکتهیاي موردبررسیی نسیبت بیه
داراییهایشان بهطور میانگی برابر با  2درصد استا بهطورکلی پارامترهاي پراکییدگی ،معییاري
براي تعیی میزان پراکیدگی از یکدیگر یا میزان پراکیدگی آنها نسیبت بیه مییانگی اسیتا از
مهمتری پارامترهاي پراکیدگی ،انحراف معیار استا مقدار ای پارامتر براي متغیر ( )LEVبرابیر
با (/1311ا) و براي متغیر ( )SIZEبرابر با ( )4/11است که نشان مییدهید در بیی متغیرهیاي
پووه  ،ای دو متغیر به ترتیب داراي کمتری و بی تری میزان پراکیدگی هستیدا همچییی
با توجه به ای که متغیرهاي دورهي تصدي حسابرس و تغییر مسسسهي حسابرسی ،یی

متغییر

کیفی (صفر و ی ) است ،لذا نگاره توزیع فراوانی ای متغییر طبیش نگیاره شیمارهي  4-1و 7-1
ارائهشده است:
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نگاره  :2-1توزیع فراوانی متغیر دورهي تصدي حسابرس
شییییییر

فراوانی

درصد فراوانی

دورهي تصدي کمتر از  1سال

113

11/31

از  1سال

148

11/41

4417

411

دورهي تصدي بی

جمع کیییل

نگاره  :2-2توزیع فراوانی متغیر تغییر مؤسسهي حسابرسی
شییییییر

فراوانی

درصد فراوانی

حسابرس در سال بعد تغییر نکرده

313

37/18

حسابرس در سال بعد تغییر کرده

718

42/12

جمع کییل

4417

411

دورهي تصدي حسابرس عبارت است از تعداد شرکتهایی که حسیابرس مسیتقر در آنهیا
چهار یا بی

از چهار سال در آن شرکت حسابرسی کرده استا آمار نمونهها نشان میدهد 148

شرکت -سال داراي حسابرسانی هستید که بی
استا به عبارتی بی

از چهیار سیال در آن یی

حسیابرس مسیتقر

از  11درصد شیرکتهیاي نمونیه داراي حسابرسیانی هسیتید کیه تعیداد

سالهاي مستقر در آنها چهار یا بی

از چهار سال استا تغییر حسابرس عبارت است از تغیییر

مسسسهي حسابرسیس امضاءکییدهي گزارش حسابرسی در سال مالی بعیدا آمیار نمونیههیا نشیان
میدهد  718شرکت حسابرس شود را در سال ماي جیاري نسیبت بیه سیال میالی قبیل تغیییر
دادهاندا به عبارتی در حدود  42درصد از شرکتهاي نمونه تصمیم گرفتهاند حسابرسان شیود را
در سال مالی جاري تعویض کییدا
 .5-2آمار استنباطی
در ای بخ

براي بررسی و برآورد مدل کلی از تحلیل پانلی 8اسیتفادهشیده اسیتا دلییل

استفاده از ای روش به علت نوع ماهیت دادههاسیت؛ زییرا در تحلییل پیانلی دادههیا بیهصیورت
مقطعی -زمانی 1گردآوريشدهاندا قبل از تخمی مدل ابتدا باید آزمونهاي مربو به آن را انجام
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داد که ای آزمونها عبارتاند از آزمون تشخیص مدل (آزمیون چیاو) و آزمیون اثیرات ثابیت ییا
تصادفی (آزمون هاسم )ا نتیجهي ای آزمونها در نگاره زیر بهصورت شالصه ارائهشده است:
نگاره  :5آزمون تشخیص مدل (آزمون اثرات ثابت)
مدل مورداستفاده

نتیجهگیري

P-Value

آماره چاو

Panel

عرض از مبدأها باهم نیستید

1/11

8/83

همانطور که مشاهده میشود با توجه به ای که مقادیر  P-Valueکمتر از  1درصد اسیت،
فرعیهي صفر مبیی بر برابري عرض از مبدأها رد شده و براي آزمون فرعیه میبایسیت از روش
پانل استفاده شودا
نگاره  :6آزمون انتخاب آزمون اثرات ثابت و تصادفی
نتیجهگیري

P-Value

اثر ثابت

/111ا

آماره هاسم
14/31

با توجه به نگاره  ،1بهمیظور بررسی و اجراي آزمون رگرسیون از روش اثرات ثابت اسیتفاده
میشودا
نگاره  :7نتایج حاصل از آزمون فرضیه با استفاده از مدل اصلی
مدل ریاعی
تعداد مشاهدات

4417

 11درصد

عریب تعیی

تعداد مقاطع

38

عریب تعیی تعدیلشده

 11درصد

تعداد دوره

41

آماره دوربی واتسون

4/31

متغیرها

عرایب

شطاي استاندارد

آماره z

سطح معییداري

عرض از مبدأ

/7723ا

/1721ا

3/81

/111ا

/1823ا

/1111ا

1/31

/111ا

/1411ا-

/1113ا

-7/11

/113ا

/1133ا-

/1171ا

1/71

/111ا

/4717ا-

/1783ا

-1/71

/111ا

/1183ا-

/1117ا

/18ا-

/172ا
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شر آزمون

مقدار آماره

سطح معیاداري

آزمون ناهمسانی واریانس (والد تعدیلشده)

44123

/111ا

آزمون تشخیص شودهمبستگی سریالی (والدریت)

41/822

/111ا

آزمون تشخیص توزیع نرمال جمالت اشالل (جارکو برا)

1/31

/131ا

آزمون تشخیص مانا بودن جمالت اشالل (لوی  ،لی و چو)

42/24

/111ا

مقدار آماره معیاداري کل مدل (والد)

33/38

/111ا

 .5-2-1نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
همانگونه که از نگاره فوق مشاهده میشود بی
معیاداري وجود دارد؛ به عبارتی با افیزای

و

ارتبا مستقیم و

مییزان دورهي تصیدي حسابرسیان بیر مییزان اقیالم

تعهدي افزودهشده و از کیفیت سود کاسته میشودا هرچه میزان اقالم تعهیدي در صیورتهیاي
مالی کاسته شود تفاوت بی سود عملیاتی و جریان نقدي عملیاتی کم میشودا درنتیجه سود از
کیفیت مطلوبتري برشوردار شواهد بود و بالعکس با افزای

میزان دورهي تصیدي حسابرسیان

بر مقادیر اقالم تعهدي افزوده میشود و درنتیجه کیفیت سود کم میشودا ایی ارتبیا ازلحیا
آماري معیادار است زیرا اوالً مقدار  tبهدستآمده بزرگتر از مقدار متیا ر آن در نگیاره اسیت و
همچیی  P-Valueمحاسبهشده در ای متغیر نیز کمتر از  1درصید اسیتا لیذا فرعییهي اول
پووه

پذیرفته میشود ،یعیی بی دورهي تصدي حسیابرس و کیفییت سیود در شیرکتهیاي

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود داردا
یکی از موعوعات مهمی که در اقتصادسیجی به آن برشورد می کیییم ،موعیوع ناهمسیانی
واریانس استا ناهمسانی واریانس به ای معیاست که در تخمی مدل رگرسیون مقادیر جمیالت
شطا داراي واریانسهاي نابرابر هستیدا مشکالت ناهمسانی واریانس میجر بیه افیزای

وارییانس

عرایب برآوردي عرض از مبدأ میشود و از طرفی واریانس سایر متغیرهاي مستقل بیرآوردي را
تحت تأثیر قرار میدهد و میجر به ای میشود که تخمیی بیرآوردي از کیارایی الزم برشیوردار
نباشدا در ای پووه

بهمیظور بررسی وجود یا عدم وجود ناهمسیانی وارییانس در بیی اجیزاي

اشالل ،از آزمون والد تعدیلشده استفادهشده است که سطح معیاداري ایی آزمیون بیراي میدل
اولیه (مدل قبل از رفع ناهمسیانی وارییانس) برابیر بیا /111ا بیود کیه بییانگر وجیود ناهمسیانی
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واریانس در مدل استا الزم به ذکر است که ای مشکل در تخمی نهایی مدل رفع شده استا
یکی از مفروعاتی که در رگرسیون مدنظر قرار مییگییرد ،اسیتقالل شطاهیا (تفیاوت بیی
مقادیر واقعی و مقادیر پی بیییشده توسط معادله رگرسیون) از یکیدیگر اسیتا درصیورتیکیه
فرعیهي استقالل شطاها رد شود و شطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشید ،امکان اسیتفاده از
رگرسیون وجود نداردا بهمیظور بررسی استقالل شطاها در حالت دادههاي تابلویی از یکیدیگر از
آزمون وولدریت استفاده میشودا سطح معیاداري ای آزمون نیز براي مدل اولیه برابر بیا 1/111
است که بیانگر وجود شودهمبستگی بی اجزاي اشالل استا چیانچه بیان شد تخمیی نهیایی
مدل پس از رفع ناهمسانی واریانس و شودهمبستگی سریالی است بهطوريکه در تخمی اولییه
عریب تعیی برابر با  3درصد و دوربی واتسون برابر با  4/71است ولی در تخمی نهایی عریب
تعیی برابر با  11درصد و دوربی واتسون برابر بیا  4/33اسیت کیه بییانگر بهبیود میدل و رفیع
شودهمبستگی سریالی استا
عریب تعیی تعدیلشده که برابر با  11درصد است ،بیانگر ایی مطلیب اسیت کیه متغییر
وابسته  11درصد به متغیرهاي مسیتقل موجیود در میدل وابسیته بیوده و  11درصید بیه سیایر
متغیرها وابسته است که در مدل فوق در نظر گرفتیه نشیدهانیدا سیطح معیییداري آمیاره والید
( )33/38برابر با  1/111بوده و کمتر از  1درصد است؛ بیابرای میتوان گفت که مدل در حالیت
کلی معییدار استا
یکی دیگر از مفروعات رگرسیون شطی ،مانا بودن ت ت
نبودن متغیرها ،ی

متغیرها است و در صیورت مانیا

روش براي مانا کردن متغیرها ،تفاعل گیري است ولیی بیه علیت از دسیت

دادن دادهها در ای روش ،اجزاي اشالل مدل اجراشیده را ازنظیر مانیا بیودن موردبررسیی قیرار
میدهیما چیانچه مالحظه شود که اجزاي اشالل مانا هستید دیگر نییازي بیه مانیایی تی تی
متغیرها نخواهد بود و اذعان میشود که مدل بهصورت هم جمعی مانیا اسیتا در ایی پیووه
سطح معیاداري آزمون لوی  ،لی و چو برابر با  1/111است که بیانگر مانا بودن مدل بیهصیورت
هم جمعی استا
سطح معیاداري آزمون جارکو برا براي جمالت اشالل نیز بی
نرمال بودن توزیع جمالت اشالل استا

از  1درصید بیوده و بییانگر
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 .5-2-2نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
بی

و

ارتبا معکوس و معیاداري وجیود داردا بیهعبیارتی بیا افیزای

میزان تغییر در حسابرس از میزان اقالم تعهدي کاسته میشیود و بیا کیاه

اقیالم تعهیدي بیر

میزان کیفیت سود افزوده می شود و بالعکسا مفهوم ای ارتبا به ای شیکل اسیت کیه هرچیه
تغییرات در حسابرس افزوده شود احتمال وجود استقالل و بیطرفیی بیی تیر اسیتا درنتیجیه
حسابرسان گزارشهاي شود را بهگونهاي تیظیم و تهیه میکیید که در آن هرگونه دسیتکیاري
سود توسط شرکت گزارش میشودا ای ارتبا ازلحا آماري معییادار اسیت؛ زییرا اوالً مقیدار t

بهدستآمده بزرگتر از مقدار متیا ر آن در نگاره است و همچیی  P-Valueمحاسیبهشیده در
ای متغیر نیز کمتر از  1درصد استا لذا فرعیهي دوم پووه

پذیرفتیه مییشیود ،یعییی بیی

تغییر حسابرس و کیفیت سود در شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهیادار تهیران رابطیه
وجود داردا
 .6نتیجهگیري و پیشنهادها
هدف ای پووه

بررسی رابطهي بی دورهي تصدي و تغییر حسیابرس بیا کیفییت سیود

شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهیران بیر اسیاس میدل کاسییی

اسیتا نتیایت

بهدسیتآمیده نشیان داد کیه بیی دورهي تصیدي حسیابرس و کیفییت سیود در شیرکتهیاي
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود داردا الزم به ذکر است که ایی نتیجیه بیا
نتایت پووه هاي بزرگ اصل و شایستهمیید ( )4831و کاشیانی پیور و همکیاران ( )4834کیه
حیاکی از وجییود رابطییهي مثبیت و معیییدار بییی اقیالم تعهییدي (اشتیییاري) و دورهي تصییدي
حسابرس است ،همسو استا همچیی یکی دیگر از نتایت حاصل از ای پیووه

نشیان داد کیه

بی تغییر حسابرس و کیفیت سود در شرکتهاي پذیرفتیهشیده در بیورس اوراق بهیادار تهیران
رابطه وجود دارد که با نتایت پووه هاي ریگان و بریتیی ( )7141و دیانیا و مقیدا ( )7148کیه
نشان دادند تغییر حسابرس میجر به افزای

کیفیت سود میشود ،همسو استا

تجزیهوتحلیل نتایت حاصل حاکی از آن است که تغییر حسابرس و کیاه

دورهي تصیدي

حسابرس میجر به بهبود کیفیت سود حسابداري میشودا ای مسئله نشیان مییدهید کیه بایید
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سیاست چرش

مسسسات حسابرسی براي افزای

تهران موردقبول واقع شود؛ زیرا چرش
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کیفییت حسابرسیی در بیورس اوراق بهیادار

مسسسات حسابرسی میجر به تغیییر حسیابرس شیده و

درنتیجه دورهي تصدي حسابرس در بیگاه یا صاحبکار کاه

مییابدا کیاه

دورهي تصیدي

حسابرس ای فرصت را به حسابرس مییدهید تیا اسیتقالل و شایسیتگی شیود را حفیظ کیید و
درنهات کیفیت حسابرسیها را بهبود ببخشیدا لیذا حسیابرس مسیتقل و شایسیتهي روییههیاي
حسابداري و وععیت بیگیاه ،رفتارهیاي فرصیتطلبانیهي میدیریت را بررسیی و کیتیرل کیرده،
مدیریت سود را تعدیل و کاه
میدهد که کاه

میدهد و در نهایت کیفیت سود بهبود میییابیدا نتیایت نشیان

دوره ي تصیدي حسابرسیی و تغیییر حسیابرس میجیر بیه بهبیود روشهیاي

حسابرسی شده و درنهایت کیفیت گزارشگري مالی افزای

مییابدا

 .6-1پیشنهادهاي ناشی از یافتههاي پژوهش
با توجه به نتایت حاصلشده در طی انجام تحقیش ،به سیرمایهگیذاران ،میدیران بیگیاههیا و
مالکان شرکتها پیشیهادهاي کاربردي زیر ارائه میشود تیا در فرایییدهاي تصیمیمگییريشیان
شطاهاي کمتري داشته باشید:
4ا بییه سییرمایهگییذاران ،سییهامداران و تحلیلگییران پیشیییهاد میییشییود در هیگییام ارزیییابی
صورتهاي مالی بیگاهها به سودهاي شیرکتهیایی توجیه کییید کیه سیال قبیل حسابرسشیان
تغییریافته است؛ زیرا نتایت نشیان داده کیه تغیییر حسیابرس میجیر بیه بهبیود کیفییت سیود و
درنتیجه افزای

کیفیت گزارشگري مالی میشود؛

7ا به مدیران پیشیهاد میشود بهمیظور افزای

اطمییانبخشیی از صیورتهیاي میالی بیه

سرمایهگذاران و سایر استفادهکییدگان ،تا جایی کیه ممکی اسیت دورهي تصیدي حسیابرس را
کاه

دهید و حسابرسان شود را در دورههاي محدود تغییر دهید تا کیفیت گزارشیگري میالی

افزای

یابد؛
8ا به مالکان بیگاهها پیشیهاد می شود که نسبت به دورهي تصیدي حسیابرس مسیتقل در

بیگاه حساس باشید و بهصورت مستقیم و از طریش بازوي هیئتمدیره نسبت بیه تعیدیل دورهي
تصدي حسابرس اقدام کیید؛ زیرا ای اقدام میجر به افزای

کیفیت گزارشگري مالی و درنهاییت
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سود حسابداري میشود که آنها بایستی در راسیتاي ارزییابی عملکیرد میدیران بیه آن اسیتیاد
کییدا
 .6-2پیشنهادهایی براي پژوهشهاي آتی
با توجه به اهمیت کیفیت سود و همچیی اثرات مهم دورهي تصدي حسابرس ،موعوعاتی
به شر زیر براي پووه هاي آتی پیشیهاد میشود:
4ا بررسی تأثیر دورهي تصدي حسابرس بر رفتار سرمایهگذاران؛
7ا بررسی ارتبا بی مدت تصدي حسابرس و اسیتقالل یاهري حسیابرس و برداشیت از
کیفیت حسابرسی (ارزیابی واکی

بازار)؛

8ا تعیی کیفیت سود با استفاده از مدلی غیر از مدل تعیدیلشیدهي کاسییی

و بررسیی

رابطهي آن با تغییر حسابرس و دورهي تصدي حسابرس؛
1ا بررسی ارتبا بی مدت تصدي شری

حسابرسی و یا گروه رسیدگیکییده بیا کیفییت

حسابرسی و کیفیت سود؛
1ا تفکی

و بررسی اثرات مدت تصدي حسابرس در دورههاي کوتیاهمیدت ،مییانمیدت و

بلیدمدتا
یادداشتها
2. Independence Hypothesis
4. Cross section-Time Series

1. Expertise Hypothesis
3. Panel Analysis

منابع
الف .فارسی
ايا سیا لیتلت ()4831ا ساشتار تئوري حسیابداريا ترجمیهي حبییبالیه تیمیوريا انتشیارات
سازمان حسابرسی ،تهرانا
بزرگ اصل ،موسی و شایسته مید ،حمیدرعا ()4831ا رابطهي بی میدت تصیدي حسیابرس و
مدیریت سودا فصلیامهي بورس اوراق بهادار( 48 ،بهار  ،)31سال چهارم788-748 :ا
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پورحیدري ،امید و بدري شیره مسجدي ،احد ()4837ا بررسی ارتبا بی چرش
شییری

63

مسسسیات و

حسییابرس بییا کیفیییت حسابرسییی و تعییدیالت سیییواتیا مجلییهي پیشییرفتهییاي

حسابداري دانشگاه شیراز78-4 :11 ،ا
نظییارتی حسییابرس و

شییدادادي ،ولییی؛ حییاجیزاده ،سییعید و قربییانی ،رامییی ()4837ا نق ی

سیاستهاي تقسیم سود شرکتهاا مجلهي پیشرفتهاي حسابداري دانشیگاه شییراز:11 ،
448ا
سجادي ،سید حسی ؛ فرازمید ،حسی و قربانی ،صادق ()4834ا تأثیر تداوم انتخیاب حسیابرس
بر کیفیت حسابرسیا مجلهي پیشرفتهاي حسابداري دانشگاه شیراز413-34 :)4(1 ،ا
عزیزشانی ،مسعود و صفروندي ،علی ()4834ا بررسی تأثیر طول دورهي تصیدي حسابرسیی بیر
شطاي سود پی بیییشده در شرکتهیاي پذیرفتیهشیده در بیورس اوراق بهیادار تهیرانا
بررسیهاي حسابداري و حسابرسی23-14 :)8( 43 ،ا
کرمی ،غالمرعا؛ بذرافشان ،آمیه و محمدي ،امیر ()4831ا بررسی رابطهي بیی دورییه تصیدي

حسابرس و مدیریت سودا مجلهي دان

حسابداري37-11 :)1(7 ،ا

کاشانی پور ،محمد؛ مران جوري ،مهدي و مشعشعی ،سید محم)4834( .ا بررسی رابطهي بیی

دورهي تصدي حسابرس و اقالم تعهدي اشتیاريا دهمی همای

ملی حسابداري ایران8 ،

و  1شرداد  ،4834دانشگاه الزهراا
مهرانی ،ساسان؛ مشایخی ،بیتا؛ مهرانی ،کاوه و کرمی ،غیالمرعیا ()4831ا نقی

اقیالم تعهیدي

اشتیییاري در مییدیریت سییود شییرکتهییاي پذیرفتییهشییده در بییورس اوراق بهییادار تهییرانا
بررسیهاي حسابداري و حسابرسی21-14 :17 ،ا
نمازي ،محمد؛ بایزیدي ،انور و جبارزاده کیگرلویی ،سعیدا ()4831ا بررسی رابطهي بی کیفیت

حسابرسی و مدیریت سود شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهیرانا نشیریهي
تحقیقات حسابداري47-1 :)3( 8 ،ا
نونهال نهر ،علیاکبر؛ جبارزاده کیگرلوئی ،سیعید و یعقیوب پیور ،کیریم ()4833ا رابطیهي بیی
کیفیت حسابرس و قابلیت اتکاي اقالم تعهديا بررسیهیاي حسیابداري و حسابرسیی42 ،
(21-11 :)4ا
ب .انگلیسی
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