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مقدمه
آنان گذاري، نیازمند جلب اعتماد مند به سرمایههاي افراد عالقهبدون شک براي هدایت سرمایه

ها در جهت انجام گذاران خواهان اطالعاتی هستند که به آنبراي این منظور سرمایه. باشیممی
استاطالعاتیيهیارامالی نیز،گزارشگرياهدافازیکی. گذاري موفق یاري رساندیک سرمایه

سودمندبازار سرمایه،يبالقوهوفعلیکاربراندیگرواعتباردهندگانگذاران،سرمایهبرايکه
.باشد

خلقبینیپیشقابلنتایجیحسابداري،مجازهايروشانتخابباتاکنندمیتالشمدیران
مناسبیسودآوريروندکههاییشرکتدارنداعتقادمدیرانوگذارانسرمایهاغلبزیرا،کنند؛
وتربیشارزشمشابه،هايشرکتبهنسبتشود،نمیعمدهتغییراتدچارهاآنسودودارند

تواند به گذاران از کیفیت سود، میآگاهی سرمایه.دارندبهترييمقایسهوبینیپیشقابلیت
).1390حقیقت و پناهی، (میزان تقاضا و در نتیجه قیمت سهام و بازده آن تاثیرگذار باشد 

راشرکتسهاممتیقتواندیمکاهشنیاشودانتظارموردزانیمازترکمیشرکتسوداگر
محسوبیخوبخبرینیبشیپرقمازتربیشيسودبهیابیدستمتقابالً. دینمايدیشدافتدچار

بردیتاکيجابهگذارانهیسرماشود،یمتصورکهدهیگردادیزقدرآنسودبرتمرکز. شودیم
شدهگزارشخالصسودکهاستشدهفراموشدیشا. اندشدهسودریدرگفقطشرکتعملکرد

تیریمدکهيحسابداريهاهیروریتاثتحتواستيحسابداریطوالنندیآفرکییینهايجهینت
).1384،یکردستانویثقف(شودیممحاسبهاستکردهانتخاب

در این میان، حسابرس باید سود حسابداري را به عنوان یکی از منابع مهم اطالعات در 
گذاران بدون دسترسی به اطالعات مالی قابل دهد؛ زیرا سرمایهدسترس عموم، مورد بررسی قرار 

. هاي عقالنی اتخاذ نمایندتوانند تصمیماتکا، که توسط حسابرسان حسابرسی شده باشد، نمی
بالقوه منافع میان مالکان، مدیران و سایر دارندگان اوراق بهادار، محیطی را ایجاد کرده که تضاد

. داران ایجاد کنداي را براي سهاممالحظهاند ارزش قابلتوآن حسابرسی مستقل میدر
ها باعث هاي مالی آنهاي یافته شده در صورتهایی مانند انرون و ناهنجاريهاي شرکترسوایی

نقش حسابرسان در بازارهاي مالی شده است و حجم عظیمی از يها دربارهافزایش بررسی
اند که از هتهاي حسابرسیاي پرداخرسی در موسسههاي کیفیت حسابها به بررسی تفاوتپژوهش

).2010، 1حکیم و عمري(اندتصدي با همدیگر متفاوت بودهيلحاظ اندازه، دوره

1. Hakim and Omri
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مبانی نظري
دهد، هاي خود مورد توجه خاص قرار میگیريگذار در تصمیمترین عاملی که هر سرمایهاصلی

گذاري مازاد ها براي سرمایهترین فرصتپربازدهگذاران به دنبال یعنی سرمایه. نرخ بازده است
سهام که یکی از يبینی بازدهاز طرفی، در زمینه پیش. منابع خود در بازارهاي سرمایه هستند

هاي زیادي براي گذاران و محققان مالی است، تاکنون تالشهاي مورد عالقه سرمایهموضوع
.بینی کند انجام شده استسهام را به نحو در خور اتکایی پیشيمدلی که بتواند بازدهارایه

سهام و سایر يتوانند با ایجاد پل ارتباطی بین بازدهگذاران میدر حال حاضر سرمایه
که اطالعات سهام بپردازند؛ منوط به اینيبینی بازدهاطالعات حسابداري تا حدودي به پیش

ها و فعالیتيکلیهيهاي مالی اساسی عصارهصورت. دحسابداري بر روي قیمت تاثیرگذار باش
اطالعاتی يکنندهبراي مثال ترازنامه فراهم. رویدادهاي مالی واقع شده طی دوره زمانی است

ها، در مقطع زمانی پایان ها و حقوق صاحبان سهام و ارتباط بین آنها، بدهیداراییيمفید درباره
و زیان نیز نتایج حاصل از عملیات مستمر و اصلی گزارش در صورت سود . مالی استيدوره
حساب سود و زیان و ترازنامه مبتنی بر فرض گیري اقالم منعکس در صورتاما اندازه. شودمی

هاي تخصیص کارگیري روشتعهدي است و به همین علت و به دلیل مشکالت ذاتی ناشی از به
هاي مالی یاد و عملیات، نسبت به کفایت صورتو استفاده از بهاي تمام شده تاریخی رویدادها

کنندگان شک و تردید پدید آمده استها و نیازهاي اطالعاتی استفادهشده، در تامین خواست
).1390دستگیر و شریفی، (

با يحسابدارسودياجزاها انجام شده، ارتباط هاي زیادي که طی این سالدر پژوهش
مثبت بین اقالم يگر رابطهادبیات حسابداري، بیان. استها بررسی شدهسهام شرکتيبازده

خود نشان دادند که در پژوهش) 2009(1همکارانوفریرشلیه.سهام استيتعهدي و بازده
تر بیشزیرا دارد،وجودسهاميبازدهباي اختیاري تعهداقالمياندازهنیبيادیزمثبتارتباط

هاي نقدي گذاران بر سود شرکت متمرکز هستند و پایداري متفاوت اقالم تعهدي و جریانسرمایه
تجربه بر سود تمرکز دارند و قادر اي خام و بیگذاران به گونهدر واقع، سرمایه. کنندرا درك نمی

. هاي نقدي نیستندبه شناسایی کامل اطالعات اقالم تعهدي و جریان
هاي حسابداري، سود در معرض کارگیري روشیار عمل مدیران در بهبا توجه به اخت

تواند از این طریق میزان اقالم تعهدي اختیاري را مدیریت می. و مدیریت قرار داردکاريدست
گونه که گفته همان. سهام موثر باشديداران از سودآوري و بازدهافزایش داده و در انتظار سهام

اما، . ارتباط معنادار بین اقالم تعهدي اختیاري و بازده را نشان دادندشد، بسیاري از تحقیقات

1. Hirshleifer et al
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ي مدیریت شده و مشکالت نمایندگی بین طلبانهتواند باعث کنترل رفتار فرصتچه میآن
حسابرسی که با کیفیت باالتري انجام شود . داران و مدیران را کاهش دهد، حسابرسی استسهام

.عهدي اختیاري اعمالی شده توسط مدیریت نقش داشته باشدتواند بر میزان اقالم تمی
مشاهدهقابلیتحسابرسیحیندریاوآنانجامازقبلحسابرسیواقعیکیفیتکهجاآناز
کردارزیابیراحسابرسیواقعیکیفیتبتوانآناساسبرتااستنیازمتغیرهاییبهندارد،

فرضگونهاینحسابرسیکیفیتهايپژوهشدررابطهایندر). 1386جعفري،ویگانهحساس(
طبقاتیاهاگروهمقایسهباتوانمیوداردوجودحسابرسیکیفیتدرهاییتفاوتکهشودمی

کهحسابرسانهايتفاوتمواردپرکاربردترینجملهاز. بردیپهاتفاوتاینبهحسابرسانمختلف
وحسابرسياندازهبهتوانمیاستگرفتهقراراستفادهموردحسابرسیکیفیتهايپژوهشدر

.کرداشارهحسابرستصدييدوره
عنوان تواند بهحسابرسی میيموسسهيکند که اندازهاستدالل می) 1981(1آنجلودي

هاي بزرگ کاران موسسهمعیاري از کیفیت حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد، زیرا تعداد صاحب
هاي چنین موسسههم. ها اهمیت زیادي داشته باشدتواند براي آنو یک مشتري نمیمتعدد بوده 

از سوي دیگر مطابق . تري در اختیار دارندتر منابع بیشبزرگ براي انجام حسابرسی با کیفیت
تري هاي داراي سالمت مالی با احتمال بیش، شرکت)2002(2هاي نلسون و همکارانیافته

را انجام سودتري مدیریتکنند و با احتمال کمبزرگ را انتخاب میهاي حسابرسی موسسه
توان با توجه به این کاهش مدیریت سود می. تري دارندطور کلی سود باکیفیتدهند و بهمی

.حسابرسی با اقالم تعهدي رابطه داشته باشديموسسهيانتظار داشت که اندازه
کنند که الل وجود دارد؛ برخی استدالل میتصدي حسابرس دو استديدر رابطه با دوره

دهد و لذا طرفدار تعیین حداکثر تصدي بلند مدت، استقالل حسابرسان را کاهش میيدوره
از سویی دیگر برخی استدالل . باشندتصدي و گردش اجباري یا اختیاري حسابرس میيدوره
یابد، زیرا حسابرس با زایش میتصدي، کیفیت حسابرسی افيتر شدن دورهکنند که با طوالنیمی

گاش و . گرددکار در طی زمان آشنا میگري شرکت صاحبل گزارشیعملیات تجاري و مسا
گذاران از کیفیت حسابرسی را مورد تصدي و ادراك سرمایهيبین دورهي رابطه) 2005(3مون

تر را به معناي تصدي طوالنیيگذاران دورهمطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که سرمایه
ي توان انتظار داشت که دورهبا توجه به این موارد نیز می. دانندتري میکیفیت حسابرسی بیش

نشان دادند ) 1390(مند اصل و شایستهبزرگ. دهدتصدي کیفیت حسابرسی را تحت تاثیر قرار می

1. DeAngelo
2. Nelson et al
3. Ghosh and Moon
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.مستقیم وجود دارديرابطهتصدي حسابرس و قدر مطلق اقالم تعهدي اختیاريي که بین دوره
نتیجهاینبهسودمدیریتوتصدييدورهبینيرابطهبررسیدر) 2000(1همکارانودیویس
اختیاريهايتعهديمطلققدروتصدييدورهبینمعنادارومثبتيرابطهیککهرسیدند

.داردوجود
برواستنظرمدي اختیاريتعهداقالمبایحسابرسکیفیتيرابطهبررسیما،پژوهشدر

باي اختیاريتعهداقالمنیبيرابطهبرریمتغنیاگرلیتعدنقشدنبالبهمارابطهنیاهیپا
يو دورهاندازهازبازاربرداشتودركتنهاپژوهش،ایناهدافبراي. میهستسهاميبازده

رابطهاینجهتلذا. استداشتهموضوعیتحسابرسی،يشدهدركکیفیتوحسابرستصدي
ازنظرصرفاستدالل،اینبهتوجهبا.شدنخواهیممبحثاینواردوبودهاهمیتکممابراي

يتعهداقالمباکیفیت حسابرسیيدورهکهداریمانتظارمارابطه،اینبودنمعکوسیامستقیم
رگذاریتاثزینیآتيسودآوروبازدهبايتعهداقالمنیبيرابطهبرآنتبعبهوباشدداشتهرابطه
.باشد

:بودهاآنبهپاسخپیدربایدکهگرددمیمطرحسوالشده، دواظهارمباحثبهتوجهبا
معناداريتاثیرسهاميبازدهواختیاريتعهدياقالمبینيرابطهبرحسابرسياندازهآیا-1

دارد؟
تاثیرسهاميبازدهواختیاريتعهدياقالمبینيرابطهبرحسابرستصدييدورهآیا-2

دارد؟معناداري

ي تحقیقپیشینه
هاي که تحت در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که شرکت) 2008(2کم الي و دیگران

ها تري نسبت به بقیه شرکتاند، اقالم تعهدي کمحسابرسی موسسات بزرگ، حسابرسی شده
.ترین و معتبر بودن نام تجاري آن استشدهخاطر شناختهدهند و این بهنشان می

بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در يبه بررسی رابطه) 1390(نمازي و همکاران 
ها جهت تعیین کیفیت آن. هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختندشرکت

تصدي حسابرس و از مدل تعدیل شده جونز يحسابرسی و دورهيحسابرسی از دو معیار اندازه
تا 1380هايشرکت پذیرفته شده طی سال61براي بررسی مدیریت سود پرداختند و با بررسی 

حسابرس با يدار بین اندازهمثبت ولی غیرمعنیي، به این نتیجه رسیدند که یک رابطه1386

1. Davis et al
2. Kam Lai et al
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مثبت و يمدیریت سود، رابطهتصدي حسابرس و يچنین بین دورههم. مدیریت سود وجود دارد
.دار وجود داردمعنی

هاي بین کیفیت اقالم تعهدي و جریانيبه بررسی رابطه) 2009(هیرشلیفر و همکاران 
اقالم يها ارتباط مثبت زیادي بین اندازههاي آنطبق یافته. سهام پرداختندينقدي با بازده
سهام يهاي نقدي با بازدهجریانيبین اندازهسهام وجود دارد، ضمن این که يتعهدي با بازده

.ارتباط منفی وجود دارد
گذاران به پایداري اجزاي نقدي وزن دهند که سرمایهنشان می) 2009(1دساي و همکاران

دهند و در نتیجه تري میوزن بیش) در معادله سود جاري(تر، و به پایداري اجزاي تعهدي کم
. تر، قیمت باالتري در بازار خواهد داشتسهام با اقالم تعهدي بیش

سهام با کیفیت اقالم تعهدي و يبین بازدهيبا بررسی رابطه) 1390(دستگیر و رستگار 
تر باشد دهد که هر چقدر کیفیت اقالم تعهدي بیشپردازد، نشان میاقالم تعهدي میياندازه
اقالم تعهدي يو افزایش اندازهبا کاهش کیفیت اقالم تعهدي. یابدسهام کاهش میيبازده
.یابدسهام افزایش میيبازده

بین اجزاي نقدي و تعهدي سود با قیمت يبا بررسی رابطه) 1392(ساجدي و همکاران 
سهام به این نتیجه رسیدند که بین اقالم تعهدي اختیاري و اقالم تعهدي غیراختیاري با قیمت 

.اردداري وجود دمثبت و معنیيسهام رابطه

تحقیقهايفرضیه
:تحقیق به شکل زیر تدوین شده استهايي تحقیق، فرضیهبا توجه به مبانی نظري و پیشینه

يمعنادارریتاثسهاميبازدهوياریاختيتعهداقالمنیبيرابطهبرحسابرسياندازه) الف
.دارد

ریتاثسهامیآتيبازدهوياریاختيتعهداقالمنیبيرابطهبرحسابرسيتصديدوره) ب
.دارديمعنادار

روش تحقیق
بهیفیتوصنوعازروش،وتیماهيمبنابرويکاربردنوعازهدف،يمبنابرباید راقیتحقنیا

ارتباطبریحسابرستیفیکریتاثیبررسقیطرازتاشدهیسعقیتحقنیادررایزآورد،حساب

1. Desai et al
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اطالعاتکنندگاناستفادهریساوگذارانهیسرمابهسهاميبازدهوياریاختيتعهداقالمنیب
يگذارهیسرماوياقتصادماتیتصماخذوهاشرکتيندهیآتیوضعینیبشیپيبرایمال

.شودکمکحیصح

ي آماريجامعه و نمونه- 1
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرکتيي آماري تحقیق، کلیهجامعه
ي آماري از روش در این تحقیق، براي تعیین نمونه. بوده است1390تا 1385ي زمانی فاصله
ي گیري به صورت هدفمند استفاده شد؛ بدین صورت که در هر مرحله از بین کلیهنمونه

هاي اند، حذف شده و شرکتهایی که داراي شرایط زیر نبودههاي موجود، شرکتشرکت
: انتخاب شدندمانده براي انجام آزمونباقی

ي مورد بررسی تداوم فعالیت داشته باشندها باید در طول دورهشرکت.
مورد مطالعه در دسترس باشديها براي دورههایی که اطالعات آنشرکت.
شودها به انتهاي اسفند ماه ختم میهایی که سال مالی آنشرکت.
گذاري داشته باشندسرمایهگري مالی و هاي غیرواسطههایی که فعالیتشرکت.

شرکت براي انجام آزمون 184اي به تعداد در نهایت، پس از طی مراحل مزبور نمونه
.هاي تحقیق انتخاب شدندفرضیه

هاروش گردآوري داده- 2
راي تدوین ي اول بدر مرحله. استشده در این تحقیق گردآوري اطالعات در دو مرحله انجام 

هاي موردنظر از دوم، براي گردآوري دادهي هو در مرحلاي هروش کتابخانمبانی نظري تحقیق از
شده استفاده ها افزارهاي اطالعات مالی شرکتو نرمبورسهايسایتو بورسهايماهنامه

افزار اکسل استفاده شده است، به این ترتیب که سازي اطالعات از نرمسپس، براي آماده.است
مربوط به متغیرهاي مورد بررسی از منابع ذکر شده، این اطالعات در پس از استخراج اطالعات 

یابی افزار وارد شده و سپس، محاسبات الزم براي دستهاي ایجاد شده در محیط این نرمکاربرگ
.به متغیرهاي مورد بررسی انجام شده است

تجزیه و تحلیل اطالعات- 3
چون هاي مرکزي هماستفاده از شاخصها بادر بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده

چنین، براي آزمون هم. هاي پراکندگی انحراف معیار انجام شده استمیانگین، میانه و شاخص
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هاي براي انتخاب از بین روش. هاي ترکیبی استفاده شده استها از الگوي رگرسیون دادهفرضیه
لیمر استفاده Fهاي تابلویی با اثرات ثابت از آزمون الگوهاي رگرسیونی ترکیبی و الگوي داده

هاي ترکیبی انتخاب شود، کار تمام است اما اگر روشلیمر روش دادهFاگر در آزمون . شده است
از آزمون .هاي تابلویی با اثرات ثابت انتخاب شد الزم است تا آزمون هاسمن نیز انجام شودداده

شود وي اثرات ثابت در مقابل الگوي اثرات تصادفی استفاده میهاسمن براي تعیین استفاده از الگ
).1389افالطونی و نیکبخت، (

هاي مورد استفاده در این تحقیق که شرکتچنین، قبل از برازش الگو و با توجه به اینهم
در نتیجه، امکان . هاي ترکیبی استفاده شده استمربوط به صنایع مختلف بوده و از روش داده

ترین مربعات اهمسانی واریانس وجود دارد که براي رفع این مشکل از روش رگرسیون کموجود ن
افزون بر این، پس از برازش الگو به منظور بررسی . تعمیم یافته براي برازش الگو استفاده شد

. هاي الگو، از آماره، دوربین واتسون استفاده شدماندهعدم وجود خود همبستگی در باقی

حقیقالگوي ت-4
کننده و کنترلی در ایـن تحقیق از چهار گـروه متغیـر شامل متغیرهاي مستقل، وابسته، تعدیل

هاي رگرسیون تحقیق، اقالم تعهدي اختیاري و متغیرهاي متغیر مستقل در مدل. شوداستفاده می
سهام يمتغیـر وابسته، بـازده. ي تصدي حسابرس استي حسابرس و دورهتعدیل کننده، اندازه

. باشد و متغیر کنترلی تحقیق نیز، جریان نقد عملیاتی و اقالم تعهدي غیراختیاري هستندمی
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق هاي مالی شرکتي اطالعات مربوط به متغیرها از صورتکلیه

. بهادار تهران و استخراج خواهد شد
:استفاده شده است2و 1هاي رگرسیون هاي تحقیق از مدلبراي بررسی فرضیه

:1مدل 
i , t it it it it it it it0 1 2 3 4 5

*OCF NDAC DAC ASIZE DAC ASIZERET             
:2مدل 

i , t it it it it it it it0 1 2 3 4 5
*OCF NDAC DAC ATEN DAC ATENRET             

RETt :سهاميبازده ،ASIZEt :ي حسابرساندازه ،ATENt:ي تصدي حسابرسدوره ،
DACt :اقالم تعهدي اختیاري،

NDACt:اقالم تعهدي غیراختیاري ،OCFt:یاتیعملنقدانیجر.
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متغیرهاي تحقیق- 5
متغیر وابسته- 1- 5

شود از کار گـرفته میهاي رگرسیون بهعنوان متغیر وابسته تحقیق در مدلکه به:سهاميبازده
. شودگیري میاندازه) 1(يطریق رابطه

1 0
i,t

0

P D P
RET

P

 
 )1(يرابطه

:کهبه طوري
RETi,t:واقعی يگر بازدهنشانi امین سهم درسالt ،P1:گر قیمت سهم در پایان سال نشان

t ،P0 :گر قیمت سهم در ابتداي سال نشانt وD :ي سود سهام نقدي استدهندهنشان.

متغیرهاي مستقل و کنترل-2- 5
در این تحقیق از اقالم تعهدي اختیاري بـه عنـوان متغیـر    :اقالم تعهدي اختیاري و غیراختیاري

عنوان متغیر کنترل در مدل رگرسیون تحقیـق، اسـتفاده   مستقل و از اقالم تعهدي غیراختیاري به
، کـه نشـان   1مـدل کوتـاري  معروف به ) 3(ي براي این کار، از مـدل رگرسیون شماره. شده است

: ي اقالم تعهدي غیراختیاري سود است، استفاده شده استدهنده
)3(مدل 

TAit
cf Ait-1=α1 (1 Ait-1⁄ )+ α2 (∆REVit-∆RECit) Ait-1⁄ + α3 (PPEit Ait-1⁄ )

+ α4 ROAit-1/Ait-1+εit

توان از ي کل اقالم تعهدي میبراي محاسبه. اقالم تعهدي کل استTAباال يدر معادله
مدل زیر استفاده کرد،

TA)4(مدل  = E - CF

:که در آن
TA : ،مجموع اقالم تعهديE : ،سود پس از کسر مالیات استCF :وه نقد ناشی از بخش وج

.عملیاتی است
:یعنی)3(ياول معادلهيجمع چهار جمله

=NDAit)5(مدل  α1 (1 Ait-1⁄ )+ α2 (∆REVit-∆RECit) Ait-1⁄ +α3 (PPEit Ait-1⁄ )+ α4 ROAit-1/Ait-1

1. Kothari



 ...                                                                               ي گر کیفیت حسابرسی بر رابطهاثر تعدیل

، اقالم تعهدي )(ي خطا دهد و جملهرا تشکیل می) NDA(اختیاري اقالم تعهدي غیر
:به عبارت دیگر. گیردمیاختیاري را در بر 

DA)   6(مدل  = TA − NDA
:در این معادالت سایر متغیرها به این معنا هستند α : ،ضرایب رگرسیونA :هاي شرکت کل داراییi1در پایان سال-t ،∆REC :

تا t-1تغییر در درآمد از: t ،∆REVتا سال t-1هاي دریافتنی از سالتغییر در خالص حساب
نرخ : t،ROAدر سال iآالت و تجهیزات شرکت ناخالص اموال، ماشین: t ،PPEسال 

.t-1ها در سالبازده دارایی
متغیرهاي مدل مزبور بر جمع متغیرها، همه ) همگن شدن(در این مدل براي استاندارد شدن 

.شـوندتقسیم می) At-1(کل دارایی هاي سال قبل 

قابل استخراج يهاي نمونهاین متغیر کنترلی از صورت جریان نقد شرکت:جریان نقد عملیاتی
ها تقسیم شده براي همگن شدن متغیرهاي تحقیق، جریان نقد عملیاتی به جمع کل دارایی. است
.است

کنندهمتغیرهاي تعدیل-3- 5
در صورتی که . این متغیر به صورت یک متغیر دو وجهی استفاده شده است:ي حسابرساندازه

باشد، ) ي حسابرسی بزرگبه عنوان موسسه(حسابرس شرکت مورد بررسی سازمان حسابرسی 
عنوان به(ي حسابداران رسمی عدد یک و در صورتی که حسابرس موسسات عضو جامعـه

.باشد، عدد صفـر است) هاي حسابرسی کوچکموسسه

در . یک متغیر دو وجهی استفاده شده استصورتاین متغیر نیز به :ي تصدي حسابرسدوره
صورتی که حسابرس شرکت مورد بررسی طی سه سال اخیر تغییر نکرده باشد، عدد یک و در 

.صورتی که حسابرس طی سه سال اخیر تغییر کرده باشد، عدد صفـر است

نتایج تحقیق
آمار توصیفی- 1

نشان داده شده 1جدولشود نتایج آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق در طور که مشاهده میهمان
. است
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آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق: 1جدول

انحراف معیارحداقلحداکثرمیانهمیانگینعالمتمتغیرها
RET3624/03466/04691/10738/0-1264/0سهاميبازده

OCF1142/01198/04139/00336/0-1425/0جریان وجوه نقد عملیاتی
NDAC0643/00839/06918/04894/0-1204/0اقالم تعهدي غیر اختیاري

DAC0046/0-0187/0-7982/05208/0-0928/0اقالم تعهدي اختیاري
ASIZE3847/00000/00000/10000/00278/0ي حسابرساندازه

ATEN4316/00000/00000/10000/00899/0ي تصدي حسابرسدوره

توان بیان کرد که هاي توصیفی متغیرهاي تحقیق میدست آمده از آمارهبا توجه به نتایج به
.متغیرها از توزیع مناسبی برخوردار هستندي کلیه

هانتایج آزمون فرضیه- 2
هاي تلفیقی حاکی از آن است که تحقیق از نوع دادههاي چاو و هاسمننتایج حاصل از آزمون

هاي تلفیقی ي زیر با روش دادههاي تحقیق در نگارهحال در ادامه، نتایج تخمین الگوي.است
.نشان داده شده است

ي اولآزمون فرضیه
بر) ي حسابرسیي موسسهبا معیار اندازه(ي اول تحقیق به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی فرضیه
ي آزمـون چاو نتیجه. پردازدسهام میيي بین اقالم تعهدي اختیاري و بازدهرابطه

)06492/0ChowStatic= 2084/0وp-value= ( نشان داد کـه بـراي تخمین مدل در بین
ي طبـق این روش همه.ها مناسب استهاي تحقیق استفاده از مـدل تلفیق کـل دادهداده
تحقیق با هم ترکیب شده و توسط رگـرسیون حداقـل مربعات ي هاي مقاطع طی دورهداده

.شودمعمولی برآورد می
مربوط به برآورد مدل بـا سطـح ) فیشر(Fيشود، آمارهگونه که در جدول مشاهـده میهمان
دار بوده و متغیرهاي مستقل بنابراین، مدل اول تحقیق در کل معنی. دار استمعنی% 99اطمینان 

بر این، ضریب تعیین تعدیل عالوه. سهام را در مدل دارنديانایی توضیح بازدهو کنترلی، تو
درصد از تغییرات 38دهد که این رقم نشان می. بوده است3802/0ي حاصل از آزمون مدل شده

.شودسهام توسط متغیرهاي مستقل و کنترلی توضیح داده میيمتغیر وابسته یعنی بازده
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از برآورد مدل تحقیقنتایج حاصل : 2جدول
 itititititititit ASIZEDACASIZEDACNDACOCFRET  *

543210

t-staticp-valueضریبشــرح

1436/23429/60000/0ضریب ثابت
OCF8966/02893/40066/0

NDAC0829/06169/40019/0
DAC0007/03144/20408/0

ASIZE0062/06992/4000/0
DAC *ASIZE0829/01074/40218/0

R-squared3863/0
Adjusted R-squared3802/0

F-static (p-value))000/0 (98862/9
D-W1346/2

)p-value(آماره آزمون چاو)06492/0) 2084/0

همبستگی این آزمون براي بررسی خـود. باشدمی1346/2ي آزمون دوربین واتسون آماره
همبستگی مطلوب آن براي عدم وجود خودمیزان . شودخطاهاي ناشی از برآورد مدل استفاده می

باشد، خودهمبستگی در مقادیر خطاي مـدل رد 5/2تا 5/1اگر مقدار این آماره بین . باشدمی2
بوده است، وجود 1346/2ي دوربین واتسون حاصل با تـوجه به این که میزان آماره. شـودمی

. شودخودهمبستگی در مقادیر خطاي مدل رد می
برضرایبآنجهت اثرضرایب،معناداريتعیینبرعالوهضرایب،بودنعنادارمدر آزمون

tيآمارهمعناداري ضرایب،تعیینبرايمربوطيآماره. کندمیتعییننیزراوابستهمتغیر

DAC *ASIZEمربوط به متغیر مورد نظر یعنی tي با توجه به نتایج، آماره.باشداستیودنت می

سطحاین اندازه از کهاینبا توجه به. بوده است0218/0و 1074/4و سطح معناداري به ترتیب 
بنابراین ضریب متغیر مورد نظر در مدل، معنادار بوده و تاثیر تر بوده است،کم05/0خطاي

% 95بـااطمینان سهاميي بین اقالم تعهدي اختیاري و بـازدهي حسابرس بر رابطهمعنادار اندازه
در نتیجه، با افزایش . باشدضریب مربوط به متغیر مزبور مثبت می. گیردمیقـرارتاییـدمـورد
سهام نیز يي مثبت بین اقالم تعهدي اختیاري و بازدهي حسابرسی، رابطهي موسسهاندازه

.ي اول تحقیق مورد تایید قرار گرفته استلذا، فرضیه. افزایش یافته است
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ي دومآزمون فرضیه
بر ) با معیار تداوم تصدي حسابرس(ي دوم تحقیق به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی فرضیه
2873/1(آزمـون چاو ينتیجه.پردازدسهام میيي بین اقالم تعهدي اختیاري و بازدهرابطه

ChowStatic = 1899/0وp-value = ( نشان داد کـه بـراي تخمین مدل سوم در بین
.ها مناسب استهاي تحقیق استفاده از مـدل تلفیق کـل دادهادهد

نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق: 3جدول
 itititititititit ATENDACATENDACNDACOCFRET  *

543210

t-staticp-valueضریبشــرح

2849/19926/80000/0ضریب ثابت
OCF3627/02738/40109/0

NDAC6082/0-446/6 -000/0
DAC0084/01829/30372/0

ATEN0034/0-8867/2-0019/0
DAC *ATEN0276/02439/02166/0

R-squared1986/0
Adjusted R-squared1884/0

F-static (p-value))0000/0 (2876/4
D-W4125/2

)p-value(آماره آزمون چاو)2873/1) 1899/0

مربوط به برآورد مدل بـا ) فیشر(Fيشود، آمارهگونه که در جدول مشاهـده میهمان
دار بوده و متغیرهاي بنابراین، مدل دوم تحقیق در کل معنی. دار استمعنی% 99سطـح اطمینان 

بر این، ضریب تعیین عالوه. سهام را در مدل دارديمستقل و کنترلی، توانایی توضیح بازده
درصد از 18دهد که م نشان میاین رق. بوده است1884/0ي حاصل از آزمون مدل تعدیل شده

.شودسهام توسط متغیرهاي مستقل و کنترلی توضیح داده میيتغییرات متغیر وابسته یعنی بازده
بوده است، وجود خود 4125/2ي دوربین واتسون حاصل با تـوجه به این که میزان آماره

تعیینبرعالوهیب،ضرابودنمعناداردر آزمون. شودهمبستگی در مقادیر خطاي مدل رد می
برايمربوطيآماره. کندمیتعییننیراوابستهمتغیربرضرایبآنجهت اثرضرایبمعناداري

مربوط به متغیر tي با توجه به نتایج، آماره.باشداستیودنت میtيآمارهمعناداري ضرایب،تعیین
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بوده است و 2166/0و 2439/0و سطح معناداري آن به ترتیب DAC*ATENمورد نظر یعنی 
بنابراین ضریب متغیر مورد نظر در مدل، تر بوده است،بیش05/0خطاياین اندازه از سطح

ي بین اقالم تعهدي اختیاري و معنادار نبوده و تاثیر معنادار تداوم تصدي حسابرس بر رابطه
.گیردنمیي دوم تحقیق مورد تایید قرار نبوده و فرضیهتاییـدمـوردسهامي بازده

گیرينتیجه
ها به اقالم تعهدي اختیاري تا حدود زیادي در کنترل مدیریت هستند و معموالً اگر میزان آن

مدیریت سود . شوندطلبانه افزایش یابد، به منظور مدیریت سود انجام میصورت فرصت
هر . داران استسهامهاي بینیطلبانه در سود به منظور تاثیر بر انتظارات و پیشفرصتکاريدست

تر باشد، مدیریت به هدف خود چه ارتباط معنادار بین اقالم تعهدي اختیاري و بازده سهام بیش
تر، انتظار بر این است که موسسات حسابرسی بزرگ به دلیل استقالل بیش. شودتر مینزدیک

در اجراي تري کار کیفیت بیشاي و با تجربه و عدم وابستگی مالی به صاحبکادر حرفه
تواند با میزان اقالم تعهدي اختیاري و باال بودن کیفیت حسابرسی می. حسابرسی داشته باشند

همکارانو يالکم. ارتباط آن با بازده سهام ارتباط داشته و منجر به کاهش این ارتباط شود
موسسات بزرگ،یحسابرسکه تحتییهاکه شرکتنداهدیرسجهینتنیبه ایدر پژوهش)2008(

.دهندیها نشان مشرکتهینسبت به بقيترکمياند اقالم تعهدشدهیحسابرس
نتایج برآورد مدل رگرسیون اول تحقیق نشان داد که ضریب متغیر مستقل مورد نظر در مدل 

ضرب کیفیت حسابرسی و اقالم تعهدي اختیاري ارتباط مثبت و مستقیمی با معنادار بوده و حاصل
. ي اول بوده استیهفرضتایید گر هاي پژوهش بیانیافتهبه بیان دیگر، . سهام وجود دارديبازده

ي حسابرس در بین با افزایش کیفیت حسابرسی با معیار اندازهتوان ادعا نمود که در نتیجه می
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، میزان ارتباط بین اقالم تعهدي اختیاري وشرکت

.سهام نیز افزایش یافته استيبازده
اما، نتایج برآورد مدل رگرسیون دوم تحقیق نشان داد که ضریب متغیر مستقل مورد نظر در 

. هاي سوم و چهارم بوده استیهفرضعدم تایید گر هاي پژوهش بیانیافتهمدل، معنادار نبوده و 
هاي پذیرفته حسابرس در بین شرکتي تصدي افزایش کیفیت حسابرسی با معیار دورهدر نتیجه 

شده در بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر معناداري بر میزان ارتباط بین اقالم تعهدي اختیاري با 
.سهام نداشته استيبازده

هاي ي حسابرسی در بین شرکتهاي اول نشان داد که بزرگ بودن موسسهتایید فرضیه
سهام موثر بوده، و منجر به افزایش ياقالم تعهدي و بازدهبورس تهران، بر میزان ارتباط بین 
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ي حسابرسی ي موسسهبه معناي دیگر، اندازه. سهام شده استيارتباط بین اقالم تعهدي و بازده
یعنی، سازمان حسابرسی به . ي کیفیت حسابرسی نبوده استدر این تحقیق کامالً نشان دهنده

سهام نشده يکاهش ارتباط بین اقالم تعهدي و بازدهي حسابرسی بزرگ باعث عنوان موسسه
نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که موسسات ) 1389(فر حساس یگانه و آذین. است

تري در اجراي نسبت به موسسات حسابرسی دیگر داراي کیفیت کم) سازمان حسابرسی(بزرگ 
. حسابرسی است

هاي ي حسابرسی در مدلي موسسهابرسی، اندازهگیري کیفیت حسهاي اندازهاز بین شاخص
ي موسسه حسابرسی البته این به آن معنا نیست که اندازه. رگرسیون تاثیر معنادار داشته است

زیرا، این متغیر بر ارتباط بین اقالم تعهدي . شاخص بهتري براي سنجش کیفیت حسابرسی است
.سهام تاثیر مستقیم داشته استياختیاري و بازده

پیشنهادهاي کاربردي
:باشندتوانند از این تحقیق بهره گیرند به شرح زیر میاشخاص حقیقی یا حقوقی که می

بین اقالم تعهدي اختیاري و يحسابرسی بر رابطهيبا توجه به تاثیرگذاري اندازه:پژوهشگران
سهام که از اقالم يهاي بازدهشود از این پس در مدلسهام به پژوهشگران پیشنهاد میيبازده

. حسابرس به عنوان متغیر کنترل استفاده کننديتعهدي استفاده شده است، از اندازه
دولت و سازمان حسابرسی مقررات و :کنندگان استانداردهاي حسابداريتدوین

هاي متعدد روشها در انتخاباستانداردهایی براي کنترل هـر چه بهتر رفتار مدیریت شرکت
ي غیرواقعی سود شود، تدوین ارایهو کاريدستتواند منجر به و مقررات دولتی که میحسابداري 

اي تدوین شوند که تا حد امکان رفتار مدیریت را کنترل بهتر است این رهنمودها به گونه. کنند
.کنند

شود که عالوه به بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می:سازمان بورس اوراق بهادار تهران
گیـري در هاي شـوراي عالی بورس، مانند تصمیمگیريشاخص سـودآوري شرکت در تصمیمبر

ود در زیرا، س. هاي دیگري در نظر بگیردها به بازار بورس، شاخصي ورود شرکتمورد نحوه
.کاري و تحریف استمعرض دست

به تاسالزمایران،درحسابرسیبااليکیفیتبهیابیدستبراي:سازمان حسابرسی
اینرقابتبرايزمینهوشوددادهبهاتربیشرسمیحسابدارانجامعهحسابرسی عضوسساتوم
.شودفراهمحسابرسیبا سازمانسساتوم
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هاي آیندهپیشنهادهایی براي تحقیق
ي راه مستلزم انجام شود و ادامهبا انجام هر تحقیق، راه به سوي مسیري جدید باز می

:شودهایی به شرح زیر پیشنهاد میبنابراین انجام تحقیق. استهاي دیگري تحقیق
هاي کیفیت حسابرسی مانند تخصص در صنعت، نوع گزارش ي تاثیر سایر شاخصمطالعه-1

سهام در يبر ارتباط بین اقالم تعهدي اختیاري و بازده... حسابرس، میزان استقالل و 
. هاي بورسیشرکت

رسی بر مدیریت سود و اقالم تعهدي اختیاري به تفکیک صنایع بررسی تاثیر کیفیت حساب-2
. ي بین این صنایعمختلف و مقایسه

هاي هایی غیر از بورس اوراق بهادار تهران مانند شرکتتکرار موضوع این تحقیق در شرکت-3
تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران، بنیاد مستضعفان، بانک صنعت و معدن و سایر 

.خصوصی که در ایران فعالیت دارندهاي شرکت
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