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نوع مقاله :پژوهشی

بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اصالحات سود حسابرسی
2

سیدرضا سید نژاد فهیم ،*،1سمانه زمانی

 1استادیار ،گروه حسابداری ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،ایران.
 2کارشناس ارشد حسابداری ،دانشگاه غیرانتفاعی دیلمان الهیجان ،الهیجان ،ایران.
دریافت1398/11/05 :

بررسی1399/01/21 :

اصالح1399/02/13 :

پذیرش1399/03/10 :

هدف :هدف از این پژوهش بررسی نقش و تاثیر شاخصهای کیفیت حسابرسی بر میزان اصالحات سود حسابرسی شده
پرداختهشده است.
روششناسی پژوهش :فرضیههای پژوهش بر اساس دادههای گردآوریشده از  128شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران طی سالهای  1393تا  1397با استفاده از تحلیل رگرسیون دادههای ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت.
یافتهها :نتایج آزمون نشان داد که بین دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت با میزان اصالحات سود
حسابرسی شده رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد؛ اما بین حقالزحمه حسابرس ،اندازه حسابرس و رتبه حسابرس با
میزان اصالحات سود حسابرسی شده رابطه منفی و بیمعنی وجود دارد .جهت تجزیهوتحلیل بیشتر ،تأثیر کیفیت
حسابرسی بر اصالحات حسابرس که منجر به کاهش سود میشود نیز بررسی شد .شواهد حاکی از آن است که دوره تصدی
حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت رابطه مثبت معنیدار و اندازه حسابرس و رتبه حسابرس رابطه منفی معنیدار با
اصالحات کاهشی سود حسابرسی دارند.
اصالت/ارزش افزوده علمی :در این پژوهش از پنج شاخص دوره تصدی حسابرس ،اندازه حسابرس ،رتبه حسابرس،
تخصص حسابرس در صنعت و حقالزحمه حسابرس به عنوان معیار کیفیت حسابرسی استفاده شده است.

کلیدواژهها :اصالحات سود حسابرسی ،اندازه حسابرس ،حقالزحمه حسابرسی ،دوره تصدی حسابرس ،کیفیت
حسابرسی.
طبقهبندی

* نویسنده مسئول
آدرس رایانامه:
شناسه دیجیتال:

:

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،2صفحه156-140 :

چکیده

-1مقدمه
جهانیشدن با توسعه و پویایی بازار و درعینحال افزایش بیثباتی و درجه باالتر شك و تردید در سطح شرکتهای
بزرگ همراه بوده است .همچنین رسواییهای مالی اخیر در سطح جهان ،نگرانیهایی را در رابطه با قابلیت اتكای
صورتهای مالی ایجاد كرده است .این رسواییها و پیامدهای پسازآن ،دلیل اصلی برای توجه بیشتر به كیفیت
صورتهای مالی است .عالوه بر این ،فشار بحرانهای مالی بر بسیاری از كشورهای جهان در سالهای اخیر ،تقاضا
برای حسابرسی با كیفیت باال را افزایش داده است (زوریگات  .)2011 ،سرمایهگذاران ،با ق1یمتی كه برای سهام در

141

بازار تعیین میشود ،در مقابل زیانهای ناشی از سرمایهگذاری حفاظت میشوند .حسابرس ،این حفاظت قیمتی را با
سه نقش نظارتی ،اطالعاتی و بیمهای حمایت میكند (فرناندو و همكاران .)2010 ،حسابرس 2ی اعمالنظر فرصتطلبانه
مدیریت در صورتهای مالی را كاهش میدهد .به علت وجود انگیزههای قوی برای مدیریت سود ،اهمیت حسابرسی
به را عنوان یك ابزار كنترلی در نظام راهبری شركتی قوی بیشتر موردتوجه قرار میدهــــد (چن و همكاران.)2011 ،

3

لذا حسابرسی مستقل بهعنوان سازوکار نظارتی و کشف کننده تحریفهای بااهمیت ،ارزشافزودهای مضاعف ایجاد
رسیدن به این هدف مطلوب به خصوصیات حسابرسی ساالنه وابسته است و این خصوصیات میتواند به شكل مثبت
4
وجود ،اگرچه پژوهشهای پیشین به
یا منفی با کیفیت حسابرسی در ارتباط باشد (چمبرز و همكاران .)2008 ،بااین

رابطه بین کیفیت حسابرسی با کیفیت گزارشگری اشاره میکنند (بهعنوانمثال ،بیكر و همكاران1998 ،؛ جانسون

5

9
،)2019
و همكاران2002 ،؛ بن و همكاران2008 ،؛ گاینور و 7همكاران2016 ،؛ الزوبی 20188 ،؛ براتن و همكاران،

اما در اثر موارد از مدیریت سود اقالم تعهدی بهعنوان شاخص کیفیت گزارشگری استفاده کردهاند .درصورتیکه اقالم
تعهدی ،جزء معیارهای پرسر و صدای مدیریت سود هستند و این میتواند توضیح دهد که چرا برخی از مطالعات اقالم
تعهدی موفق به کشف شواهد قابلتوجهی از مدیریت سود نیستند (بهعنوانمثال ،هرون و لی 2002 ،؛ پانگالیا و
2
عواملی که باعث پیچیدگی اقالم 1تعهدی میشوند کاهش مییابد ،زیرا تالشهای
ویجه  .)2009 ،در این مطالعه

مدیران برای اغراقآمیز کردن سود ممكن است توسط حسابرسان شناسایی و تصحیح شود و این اصالحات حسابرسی
میتواند باعث شود محققان هنگام مشاهده سود حسابرسی شده ،شواهد ناچیزی را در مورد مدیریت سود پیدا کنند
(لنوکس و همكاران.)2018 ،

3

1

بررسی تأثیر حسابرسی در تشخیص مدیریت سود میتواند پیامدهای حیاتی برای شرکت ،سازمانهای نظارتی و
4
کاربرد گسترده سود حسابداری در 1بازار
نهادهای تنظیمکننده استاندارد ایجاد کند (ازکان  .)2019 ،لذا با توجه به

اوراق بهادار ایران طی سالهای گذشته و اهمیت کیفیت حسابرسی و با توجه به نبود پژوهش مشابهی در این زمینه؛
این پژوهش در جستجوی تبیین رابطه میان کیفیت حسابرسی و میزان اصالحات سود حسابرسی شده است .در ادامه
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بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اصالحات سود حسابرسی

میکند که باعث می شود ابزار افزایش کیفیت گزارشگری مالی و کاهش عدم اطمینان اطالعاتی محسوب شود؛ اما

1

این مقاله ،مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،فرضیهها ،روششناسی و یافتههای پژوهش ارائه گردیده و در پایان نیز
نتیجهگیری و همچنین پیشنهادها و محدودیتهای پژوهش ارائه میشود.

 -2مبانی نظری پژوهش
مبانی نظری این پژوهش ،مدیریت سود و کیفیت حسابرسی بهعنوان یكی از شاخصهای مهم حاکمیت شرکتی مؤثر
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بر آن است.

 -2-1کیفیت حسابرسی
هنوز هیچ تعریف جهانی و روشنی از کیفیت حسابرسی وجود ندارد؛ اما شایعترین تعاریف کیفیت حسابرسی شامل
عناصری است که به این شرح میباشند :احتمال اینکه حسابرس قادر باشد خطاهای بااهمیت موجود در صورتهای
مالی را کشف کند؛ احتمال اینکه حسابرس برای گزارشهای مالی حاوی خطاهای بااهمیت ،گزارش مقبول ارائه
مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،2صفحه156-140 :

نکند؛ ارزیابی توانایی حسابرس برای کاهش اشتباهات و بهبود کیفیت دادههای حسابداری؛ و دقت اطالعاتی که
حسابرسان گزارش خود را در خصوص آن ارائه میدهند .موارد فوق شامل سطوح مختلف صالحیت و استقالل
حسابرسان در حسابرسی (استقالل واقعی) و همچنین درک استقالل آنها توسط بازار است .مانسی و همكاران
( )2004دو نقش یک حسابرس مستقل را نقش بیمه و نقش اطالعاتی میدانند بهعنوان یک بیمهگر ،یک حسابرس
مستقل شخصی است که بهطور قانونی برای خسارات به استفادهکنندگان گزارشهای حسابرسی پاسخگو است.
بهعنوان یک واسطه اطالعاتی ،یک حسابرس مستقل فردی است که بهطور مستقل و مؤثر صحت صورتهای مالی
شرکت را قبل از انتشار تائید میکند (اگیمنزا  .)2019 ،معمولترین تعریف 2از کیفیت حسابرسی که بیشتر به آن توجه
میشود ،تعریف دیآنجلو ( )1981از کیفیت حسابرسی 3است .او کیفیت حسابرسی را سنجش و ارزیابی بازار از توانایی
حسابرس در کشف تحریفهای بااهمیت و گزارشگری تحریفهای کشفشده تعریف کرده است .با این دیدگاه،
حسابرس بهعنوان سازوکار کشف کننده تحریفهای بااهمیت و ارائهدهنده خدمات اطمینانبخش میتواند دغدغهها
و نگرانیهای اصلی سرمایهگذاران در مواجهه با خطرات ناشی از گزارشگری مالی را کاهش یا برطرف کند (شمسالدینی
4
کیفیت حسابرسی از معیارهای مختلفی ،همچون تخصص حسابرس در صنعت،
و همكاران  .)2018 ،برای محاسبه

دوره تصدی حسابرس ،اندازه مؤسسه حسابرسی ،کاربرگها ،ساعات حسابرسی بهعنوان جانشینی برای کیفیت
استفاده میشود .همچنین حقالزحمه حسابرسی نیز در بسیاری پژوهشها بهعنوان شاخصی برای کیفیت حسابرسی
5
حسابرس باعث مطرحشدن استداللهایی از سوی
معرفیشده است (صالحی و همكاران  .)2013 ،پدیده تصدی

مخالفان و موافقان این پدیده گردید .موافقان تصدی کمتر حسابرس ،تأکیدشان بر جنبه استقالل حسابرس است که
ادعا میکنند در رابطههای طوالنیمدت حسابرس با صاحبکار ،استقالل حسابرس خدشهدار میشود .از سویی دیگر
مخالفان تغییر حسابرس بر ضعف اطالعاتی حسابرس در مدت کوتاه تصدی حسابرس تأکید کرده و معتقدند حسابرسی
که مدت زمان بیشتری با صاحبکار خود قرارداد داشته باشد ،باعث خواهد شد که شناخت بیشتری نسبت به
صاحب کار پیدا کرده و تخصص او در صنعت خاص افزایش یابد (فتاحی نافچی و فاضل دهكردی  .)2018 ،از دیدگاه
الزوبی ( )2018شرکتهای حسابرسی بزرگ تر گرایش بیشتری به شناسایی اشتباه مدیر دارند ،زیرا ممكن است این
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6

شرکت بهطور مؤثر توسط شرکتهای حسابرسی باالتر و بزرگتر دیگری حسابرسی شوند؛ بنابراین شرکتهای
حسابرسی بزرگ برای دفاع از شهرت خود و رفع مسئولیت قانونی محافظهکار خواهند بود و از استفاده از تعهدات
غیرقانونی توسط مشتریان جلوگیری میکنند .همچنین هزینههای حسابرسی ،پیوند اقتصادی بین حسابرسان و
صاحبکاران را بهبود میبخشد .حقالزحمه باالی حسابرسی ،نتیجه تالش بیشتر حسابرسان در ایجاد خدمات با
کیفیت است؛ بنابراین با افزایش تعداد صاحبکاران و هزینههای حسابرسی ،استقالل حسابرس حفظ میشود و رابطه
هزینههای حسابرسی با مدیریت سود منفی میگردد.
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 -2-2تأثیر کیفیت حسابرسی بر کیفیت گزارشگری
سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و سهامداران توجه زیادی به سودآوری شرکت دارند .صورتهای مالی که بیانگر وضعیت
مالی و عملكرد شرکتها هستند ،بهعنوان یک منبع برجسته اطالعات برای ذینفعان شرکت در نظر گرفته میشود .در
فرایند گزارشگری مالی ،حسابرس مستقل شخص ثالث مهمی است که میتواند بهطور مؤثر اطالعات نامتقارن بین
طلبكاران ،سرمایهگذاران و مقامات دولتی را پس از تقلبهای شرکتهای بزرگ موردتوجه قرار داده است .دفوند و
1
نامطلوب تقلب در شرکتهای بزرگ اهمیت حسابرسیهای مستقل در محیط
فرانسیس ( )2005معتقدند که اثرات

تجاری را نشان میدهد .حسابرسان به محافظت از منافع سهامداران متعهد هستند.
تقلبهای صورت گرفته در شرکتهای بزرگ با توجه به کیفیت حسابرسی سؤاالت مهمی را مطرح میکند .اثربخشی
حسابرسی در محدود کردن مدیریت سود بهشدت به کیفیت فرآیند حسابرسی وابسته است .حسابرسانی با کیفیت باال
بیشتر احتمال دارد که مدیریت سودی را که توسط شرکتها انجام میشود ،از حسابرسان با کیفیت پایین بیابند.
همچنین الزم به ذکر است که حسابرسان با کیفیت باال تمایل دارند نقشهای فعالتری را در بازدارندگی مدیریت سود
بازی کنند ،چراکه شهرت حسابرسی ،میتواند بهشدت آسیب ببیند .پس از تقلب در شرکتهایی مانند انرون ،پارماالت
2
شرکتهای حسابرسی برای افزایش کیفیت فشار آوردهاند .کیفیت حسابرسی باالتر
و وردکام  ،سازمانهای نظارتی بر

بهطور قابلتوجهی یكپارچگی سیستم گزارشگری مالی شرکتها را افزایش میدهد .کیفیت حسابرسی باالتر ،به
مكانیسمهای نظارتی کمک میکند که بتوانند فرآیند گزارشگری مالی شرکت را ارتقا دهند .در محیط اقتصادی رقابتی،
حسابرسان باید بهطور مؤثر با مدیریت سودی که موجب تحریف وضعیت مالی و عملكرد واقعی شرکت میشود ،مقابله
کنند (ازکان.)2019 ،
اگرچه بسیاری از مطالعات سعی کردهاند تا تأثیر حسابرسی را بر مدیریت سود ارزیابی کنند ،اما آنها توانایی ارائه
شواهد مستقیم در مورد اینکه حسابرسان دقیقاً به چه میزان مانع مدیریت سود میشوند را ندارند .در این پژوهش
این محدودیت را با بررسی میزان اصالحات حسابرسی که بر صورت سود و زیان مؤثر بوده است ،در نظر گرفته میشود.
محدودیت دیگر این است که بسیاری از مطالعات حسابرسی بر متغیرهای تعهدی برای شناسایی مدیریت سود متکی
هستند .این مسئله میتواند مشكلساز باشد ،زیرا اقالم تعهدی حاوی تعصبات قابلتوجهی است ،خصوصاً در مورد
معامالت مهم مانند خریدوفروش سهام .این تعصبات ،احتمال اینکه یک محقق نتواند شواهد قابلتوجهی در مورد
مدیریت سود پیدا کند (درحالیکه درواقع مدیریت سود وجود دارد) را افزایش میدهد و بالعکس (لنوکس.)2018 ،
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بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اصالحات سود حسابرسی

مدیریت شرکت و سهامداران را کاهش دهد .رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی بهطور قابلمالحظهای توجه

 -3پیشینۀ پژوهش
تاکنون پژوهشهای زیادی در زمینه تأثیر کیفیت حسابرسی بر کیفیت اطالعات مالی انجام شده است که در زیر به
تعدادی از آنها اشاره میشود ،اما پژوهشی که به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر اصالحات سود حسابرسی شده
بپردازد تاکنون انجام نشده است.
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1
کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود پرداخت .نمونه مورد مطالعه شامل  1938شرکت
ابراهیم ( )2001به بررسی تأثیر

آمریكایی در طی دوره  1988تا  1999بوده است .برای محاسبه کیفیت حسابرسی از دو شاخص اندازه حسابرس و
دوره تصدی حسابرسی استفاده شد .نتایج بیانگر رابطه منفی بین اندازه حسابرس دوره تصدی حسابرس با رفتار
مدیریت سود بوده است.
2
مقایسه کیفیت حسابرسی مؤسسات حسابرسی بزرگ در مقابل سایر مؤسسات
الرنس و همكاران ( )2011به

حسابرسی آمریكایی پرداختند .تعداد مشاهدات آنها  72600سال -شرکت طی دوره  2006-1988بود .کیفیت
مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،2صفحه156-140 :

حسابرسی بر مبنای اقالم تعهدی اختیاری اندازهگیری شد .آنها دریافتند که هیچ رابطه روشنی بین نوع موسسه
حسابرسی و کیفیت اقالم تعهدی بهعنوان معیاری برای اندازهگیری کیفیت اطالعات حسابداری وجود ندارد.
جیانگ و همكاران ( )2015به بررسی 3اثر کیفیت حسابرسی بر تجدید ارائه صورتهای مالی پرداختند .نمونه مورد
بررسی آنها شامل  557شرکت در چین بود .نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن بود که دستکاری سود ،احتمال
تجدید ارائه ناشی از مدیریت سود را افزایش میدهد ،اما حسابرسی باکیفیت باال این اثر را محدود میکند .بااینحال،
آنها شواهدی برای تجدید ارائه ناشی از جریان نقدی پیدا نکردند؛ بهعبارتدیگر ،افزایش کیفیت حسابرسی اثری بر
تجدید ارائه ناشی از جریان نقدی ندارد.
4
استفاده از دادههای شرکتهای  31کشور در بین سالهای  ،2007-1995رابطه
کاناگریتنام و همكاران ( )2016با

بین کیفیت حسابرس و اجتناب مالیاتی را مورد بررسی قرار دادند .از اندازه حسابرس بهعنوان شاخص کیفیت
حسابرس استفاده شد .شواهد نشان میدهد حتی پس از کنترل سایر عوامل تعیینکننده مانند خصوصیات مالیاتی
هر کشور ،رابطه منفی قوی بین کیفیت حسابرس و اجتناب مالیاتی وجود دارد .همچنین در کشورهایی که از
سرمایهگذاران حمایت بیشتری صورت میگیرد و خطر دادرسی در حسابرسی باالتر است ،رابطه بین کیفیت حسابرس
و اجتناب مالیاتی منفی است.
5
بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر کیفیت اقالم تعهدی پرداختند .آنها کیفیت
لیانگ و همكاران ( )2017به

اقالم تعهدی را بر مبنای دو مدل جونز و فرانسیس اندازهگیری کردند .نتایج بیانگر آن بود که بین دوره تصدی
حسابرس و کیفیت اقالم تعهدی رابطه منفی و معنیداری وجود دارد.
لنوکس و همكاران ( )2018در پژوهشی با عنوان مدیریت سود ،اصالحات حسابرس و تأمین مالی شرکتها به بررسی
میزان اصالحات سود حسابرسان در زمان تأمین مالی پرداختند .نمونه آماری شامل  2466شرکت چینی در طی دوره
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 2014-2006بود .نتایج نشان داد که در دوره قبل از تأمین مالی ،میزان اصالحات حسابرس که منجر به کاهش سود
شرکت شد بسیار زیاد بود.
الزوبی ( )2018نقش کیفیت حسابرسی و سطح بدهی را بر مدیریت سود در شرکتهای اردنی بررسی نمود .نمونه وی
 79شرکت را در طی دوره  2006تا  2012بود .نتایج نشان داد که کیفیت حسابرسی (دوره تصدی ،اندازه ،تخصص و
استقالل حسابرس) در شرکتهای با سطح پایین بدهی ،توانایی مدیریت سود را کاهش میدهد و بهنوبه خود کیفیت
گزارشگری مالی را افزایش مییابد .از سوی دیگر ،بدهیهای باال باعث افزایش ریسک مدیریت سود میشود.
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هوپس و همكاران ( )2018به بررسی 1رابطه بین حقالزحمه کارکنان حسابرسی با کیفیت حسابرسی پرداختند .آنها
به کمک دادههای حقوق کارکنان حسابرسی در مؤسسات بزرگ حسابرسی آمریكا از سال  2004تا  2013دریافتند که
مؤسسات حسابرسی که به کارکنان خود حقوق پایینتری را میدهند ،درصد بیشتری از مشتریانی را دارند که تجدید
ارائه صورتهای مالی را تجربه میکنند و این به معنی کاهش کیفیت حسابرسی است.

نمونه آنها  88شرکت در طی دوره  2012تا  2016بود و از قدر مطلق اقالم تعهدی بهعنوان شاخص معکوسی از
کیفیت گزارشگری استفاده کردند .نتایج بیانگر این بود که بین حقالزحمه حسابرسی و کیفیت گزارشگری رابطه
مثبت و معنیداری وجود دارد.
جیانگ و همكاران ( )2019به بررسی3کیفیت حسابرسی شرکتهای حسابرسی بزرگ در طی دوره  2007تا  2016در
شرکتهای آمریكایی پرداختند .با بررسی کیفیت حسابرسی  331شرکتی که به شرکتهای بزرگ حسابرسی تغییر
حسابرس داده بودند ،دریافتند که کیفیت حسابرسی شرکتها پس از تغییر به حسابرسان بزرگ بهبود مییابد.
تجزیهوتحلیلهای مقطعی هم نشان میدهد که این بهبود کیفیت حسابرسی به علت صالحیت عمومی حسابرسان
بزرگ است و نه تخصص خاص آنها.
براتن و همكاران ( )2019تأثیر دوره تصدی حسابرس را بر کیفیت گزارشگری بانکهای آمریكایی مورد بررسی قرار
دادند .مشاهدات آنها شامل  6721سال -بانک طی سالهای  2012-2000بود .شواهد بیانگر رابطه مثبت بین
دوره تصدی حسابرس و کیفیت گزارشگری بوده است و این ارتباط در بانکهایی که ازلحاظ مالی پیچیدگی بیشتری
داشتند ،قویتر است.
کرمی و همكاران ( )2011به بررسی رابطه بین 4دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود پرداختند .این مطالعه در مورد
 133شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1379تا  1385مورد بررسی قرار گرفت .در این
تحقیق ابتدا رابطه میان دوره تصدی حسابرس و قدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری بهعنوان انعطافپذیری در مدیریت
سود مورد آزمون قرار گرفته است كه نتایج نشان میدهد با افزایش دوره تصدی حسابرس ،انعطافپذیری مدیریت در
استفاده از اقالم تعهدی اختیاری افزایش مییابد .سپس در بررسی رابطه میان دوره تصدی و سطح اقالم تعهدی
اختیاری ،نتایج به رابطه منفی معنیداری رسیده كه بیانگر این ادعا است كه مدیریت از انعطافپذیری به وجود آمده
در جهت منفی استفاده میکند؛ بنابراین با توجه به یافتههای این تحقیق میتوان گفت وجود رابطه طوالنیمدت میان
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بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اصالحات سود حسابرسی

2
حقالزحمه حسابرسی را بر کیفیت گزارشگری در نیجریهای مورد بررسی قرار دادند.
باال و همكاران ( )2018تأثیر

صاحبکار و حسابرس ،باعث افزایش انعطافپذیری مدیریت در استفاده از اقالم تعهدی اختیاری میگردد؛ اما این
استفاده بیشتر در جهت کاهش سود (محافظهکارانه) است.
تقیزاده خانقاه ( )2013به بررسی ارتباط 1بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره مالی  1385تا  1390پرداخت .تعداد نمونه این پژوهش 100
شرکت بوده است .شواهد نشان داد که بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی ارتباط منفی و معنیداری
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وجود دارد.
2
تأثیر ویژگیهای حسابرس بر تجدید ارائه صورتهای مالی را بررسی
عبدلی و همكاران ( )2013در پژوهش خود

نمودند .نمونه مورد بررسی آنها شامل  130شرکت طی یک دوره سه ساله بود .نتایج حاصل از پژوهش آنها بیانگر
این بود که بین چرخش حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی با میانگین ارقام تجدید ارائه شده در صورتهای مالی
رابطه منفی و معنیدار وجود دارد.
مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،2صفحه156-140 :

مرفوع و امیری ( )2014در پژوهشی با عنوان 3رابطه کیفیت حسابرسی و اقالم تعهدی اختیاری با انتخاب نمونهای
از  102شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی  1386تا  1390به بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و مدیریت
سود تعهدی پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد شرکتهایی که توسط مؤسسات بزرگ حسابرسی شدهاند و
تخصص حسابرس در آن صنعت بیشتر بوده است از اقالم تعهدی اختیاری کمتری برخوردار هستند.
رجبی و همكاران ( )2015به بررسی رابطـه بین 4حقالزحمه حسابرس مسـتقل ،کیفیت سـود و اسـتقالل هیئتمدیره
در شرکتهای پذیرفتهشده در بـورس اوراق بهادار تهران پرداختند .برای این منظور  70شـرکت طی سالهای 1384
الی  1388مورد بررسـی قرار گرفت .نتایج پژوهش نشـان میدهد که بین حقالزحمه حسابرسـی و کیفیت سـود و
اسـتقالل هیئتمدیره رابطه معنیداری وجـود ندارد.
5
الزحمه حسابرسی و تجربه حسابرس با کیفیت حسابرسی را بررسی
نیكبخت و همكاران ( )2016رابطه بین حق

نمودند .نمونه مورد بررسی آنها شامل  109شرکت در دوره زمانی  1386تا  1393بود .نتایج حاصل از پژوهش بیانگر
آن بود که بین تغییر حقالزحمه حسابرس و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
6
بین کیفیت حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی ناشی از مدیریت
ساریخانی و برزگر ( )2016به بررسی رابطهی

سود و مدیریت وجه نقد در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نمونه آماری این پژوهش
شامل  164شرکت است که در بازه زمانی  1385تا  1393مورد بررسی قرار گرفت .یافتههای پژوهش نشان داد بین
معیارهای کیفیت حسابرسی و تجدید ارائه رابطه معنیداری وجود دارد .بهعبارتدیگر ،با افزایش کیفیت حسابرسی،
احتمال تجدید ارائه ناشی از مدیریت سود و تجدید ارائه ناشی از مدیریت وجه نقد کاهش مییابد .بین اندازه حسابرس
و تخصص حسابرس با هر سه معیار تجدید ارائه رابطه منفی و معنیدار وجود دارد .افزون بر این ،بین دوره تصدی و
تجدید ارائه در حالت کلی و تجدید ارائه ناشی از مدیریت سود ،رابطه مثبت و معنیدار مشاهده شد.
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شمسالدینی و همكاران ( )2017به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر کیفیت اطالعات حسابداری و عدم اطمینان
اطالعاتی پرداختند .کیفیت حسابرسی بهوسیله متغیرهای نوع اظهارنظر حسابرس ،اندازه موسسه حسابرسی و دوره
تصدی حسابرس اندازهگیری شد و سنجش متغیر کیفیت اطالعات حسابداری با استفاده از متغیرهای پایداری سود،
کیفیت اقالم تعهدی و ارتباط سود با واکنش سرمایهگذاران انجام گردید .تعداد  91شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران طی سالهای  1386تا  1394با استفاده از روش دادههای ترکیبی بررسی شد .نتایج پژوهش نشان داد
افزایش کیفیت حسابرسی منجر به بهبود کیفیت اطالعات حسابداری و کاهش عدم اطمینان اطالعاتی میشود.
همچنین نتایج پژوهش نشان داد از میان معیارهای اندازهگیری کیفیت حسابرسی ،نوع گزارشهای حسابرس معیار
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مناسبتری برای اندازهگیری کیفیت حسابرسی است.
فتاحی نافچی و فاضل دهكردی ( )2018در پژوهش خود به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود مبتنی بر
اقالم تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .بدین منظور
نمونهای متشكل از  118شرکت در بازه زمانی  1389الی  1395مورد بررسی قرار گرفت .برای اندازهگیری کیفیت
حسابرس استفاده شد .نتایج نشان میدهد که با افزایش کیفیت حسابرسی ،مدیریت سود روند کاهشی دارد و استقالل
حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی در مقایسه با دیگر مؤلفههای اندازهگیری کیفیت حسابرسی ،تأثیرگذارتر و دارای
ارتباط منفی و معنیداری به ترتیب با مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و مدیریت سود واقعی میباشند.

 -4فرضیههای پژوهش
به استناد مبانی نظری مطرحشده ،فرضیههای این پژوهش بهصورت زیر است:
 بین کیفیت حسابرسی و اصالحات سود حسابرسی شده رابطه معنیدار وجود دارد.
 بین کیفیت حسابرسی و اصالحات کاهشی سود حسابرسی شده رابطه معنیدار وجود دارد.

 -5روششناسی پژوهش
جامعه آماری این پژوهش ،تمام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .بهمنظور انتخاب نمونه از
بین شرکتهای عضو جامعه آماری ،شرکتهایی كه حائز شرایط زیر بودند برای بررسی انتخاب شـدند و در ادامه ،به
جمعآوری و آزمون دادههای این شرکتها در دوره زمانی  1393تا  1397به مدت  5سال پرداخته شد.
 شرکتها از نوع سرمایهگذاری ،واسطهگری مالی یا بانکها و غیره نباشند ،زیرا افشای اطالعات مالی و ماهیـت فعالیت
این نوع شرکتها متفاوت است.
 باهدف كنترل اثر زمانی و متغیرهای مداخلهگر محیطی ناشی از شرایط زمانی ،پایان سال مالی آنها منتهی بـه 29
اسفند باشد.
 قبل از سال  1393در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفتهشده باشند.
 وقفه معامالتی بیش از شش ماه نداشته باشند.
 اطالعات الزم برای اجرای پژوهش در دسترس باشد.

با توجه به بررسیهای انجامشده 128 ،شركت در بازه زمانی یادشده حائز شرایط باال بودند و برای نمونه پـژوهش
انتخاب شدند .ازآنجاکه روش انجام پژوهش کتابخانهای بوده و با دادههای واقعی شرکتها سروکار دارد ،برای فراهم

بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اصالحات سود حسابرسی

حسابرسی از چهار ویژگی دوره تصدی حسابرس ،اندازه موسسه حسابرسی ،تخصص حسابرس در صنعت و استقالل

کردن اطالعات شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران از منابع مختلفی ازجمله سایت اطالعرسانی
بورس اوراق بهادار تهران و نرمافزار رهآورد نوین استفاده شد .برای تحلیل دادهها نیز از نرمافزار

استفاده

گردید.
 -5-1مدل و متغیرهای پژوهش
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بر مبنای فرضیههای پژوهش ،مدل آماری فرضیه اول بهصورت رابطه  1قابلارائه است:
()1

𝑡𝑖𝜀 |𝐴𝐷𝐽 − 𝐸𝑖𝑡 | = 𝛼0 + 𝛼1 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡 + 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖𝑡 +

| 𝑡:|ADJ − E𝑖,اصالحات سود حسابرسی شده
𝑡 :Audit Quality𝑖,کیفیت حسابرسی

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،2صفحه156-140 :

 :𝐶ontrolsمتغیرهای کنترلی

همچنین مدل آماری فرضیه دوم بهصورت رابطه  2است:
()2

𝑡𝑖𝜀 |𝐴𝐷𝐽 − 𝐷𝑁𝑖𝑡 | = 𝛼0 + 𝛼1 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡 + 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖𝑡 +

| 𝑡 :|ADJ − DN𝑖,اصالحات کاهشی سود حسابرسی شده.

 متغیر وابسته:

ا صالحات سود ح سابر سی شده (| 𝑡𝑖𝐸  : (| 𝐴𝐷𝐽 −این متغیر که ن شانگر میزان تغییر در سود خالص بعد از اعمال
نظرات حسابرس است ،به شرح رابطه  3محاسبه میشود (لنوکس و همكاران.)2018 ،
()3

| 𝑡𝑖|𝐴𝐷𝐽 − 𝐸𝑖𝑡 | = (|𝐸𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 − 𝐸𝑃𝑅𝐸,𝑖𝑡 |)/|𝐸𝑃𝑅𝐸.

𝑡𝑖𝑑𝑢𝐴𝐸 :سود خالص حسابرسی شده به معنی ،سود بعد از گزارش حسابرس است.
𝑡𝑖 :𝐸𝑃𝑅𝐸,سود خالص حسابرسی نشده به معنی ،سود قبل از گزارش حسابرس است.

اصالحات کاهشی سود حسابرسی شده (| 𝒕𝒊𝑵𝑫  :)|𝑨𝑫𝑱 −که در آن ،اصالحات سود حسابرسی شده که نسبت به
سود قبل از حسابرسی کمتر میباشد برابر است با قدرمطلق سود حسابرسی شده منهای سود حسابرسی نشده تقسیم
بر سود حسابرسی نشده .این شاخص از همان رابطه  3به دست میآید با این تفاوت که اگر سود حسابرسی شده بیشتر
از سود حسابرسی نشده باشد > 𝑡𝑑𝑢𝐴𝐸 𝑡𝑖 ) 𝐸𝑃𝑅𝐸,صفر خواهد بود (لنوکس و همكاران.)2018 ،
 متغیر مستقل:

کیفیت حسابرسی (

) :در این پژوهش برای اندازهگیری کیفیت حسابرسی از شاخصهای اندازه حسابرس ،رتبه

حسابرس ،تخصص حسابرس در صنعت ،دوره تصدی حسابرس و حقالزحمه حسابرسی استفادهشده است.
اندازه موسسه حسابرسی (

) :مؤسسات حسابرسی بزرگتر (دارای نام تجاری) حسن شهرت باالیی دارند

و این حسن شهرت اعتبار حسابرس را باال میبرد و اعتبار حسابرس اطالعاتی را از توانایی نظارت حسابرس و ازاینرو

توانایی حسابرس برای تأثیر گذاردن بر کیفیت اطالعات به دست میدهد .در بیشتر تحقیقاتی انجامشده در ایران
سازمان حسابرسی بهعنوان موسسه حسابرسی بزرگ و مابقی مؤسسات حسابرسی معتمد بورس بهعنوان مؤسسات
کوچک در نظر گرفتهشده است .در این پژوهش اندازه موسسه حسابرسی یك متغیر موهومی است كه اگر شركت از
سوی سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرارگرفته باشد ،عدد  1و در غیر این صورت عدد صفر را میپذیرد (نمازی و
همكاران .)2011 ،
رتبه حسابرس (

1

) :اگر موسسه حسابرسیکننده شرکت ،از موسسات حسابرسی رتبه الف باشد ،برابر

یک قرار میگیرد و در غیر اینصورت برابر صفر خواهد بود (خدامیپور و همكاران.)2013 ،
تخصص حسابرس در صنعت (
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) :تخصص حسابرس در صنعت که در این تحقیق ،از سهم بازار به

عنوان شاخصی برای تخصص صنعت حسابرس بهره گرفته میشود؛ زیرا اولویت صنعت را نسبت به سایر حسابرسان
نشان میدهد .هر چه سهم بازار حسابرس بیشتر باشد ،تخصص صنعت و تجربه حسابرس نسبت به سایر رقیبان
لحاظ کیفیت حسابرسی متمایز کرده است .سهم بازار حسابرسان به صورت زیر محاسبه میشود:

()4

موسساتی در این تحقیق به عنوان متخصص صنعت در نظرگرفته میشوند که سهم بازار آنها (طبق معادله پیشگفته)
بیش از مقدار [( × 1/2تعداد شرکتهای موجود ])1/باشد .پس از محاسبه سهم بازار موسسه حسابرسی ،اگر مقدار
به دست آمده از مقدار معادله فوق ،بیشتر باشد ،موسسه حسابرسی در آن صنعت ،متخصص است؛ بنابراین اگر
حسابرس ،متخصص صنعت باشد ،عدد یک را میگیرد و در غیر اینصورت ،برابر صفر است (حبیب و بایان.)2011 ،
دوره تصدی حسابرس (

) :تعداد سالهایی که یک شرکت حسابرسی بهطور مداوم بهعنوان

حسابرس صاحبکار باشد بهعنوان شاخص دوره تصدی در نظر گرفته میشود (خدامیپور و همكاران .)2013 ،
حقالزحمه حسابرسی

 :بر اساس لگاریتم طبیعی حقالزحمه حسابرسی به دست میآید (نیكبخت و

همكاران.)2016 ،
 متغیر کنترلی:

اندازه شرکت (𝐄𝐙𝐈𝐒( :از طریق لگاریتم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام محاسبه میشود .پیشبینی میشود با توجه
به آنکه شرکتهای بزرگتر بیشتر در معرض دید تحلیلگران و سرمایهگذاران هستند ،کمتر مبادرت به حسابآرایی
کرده و درنتیجه میزان اصالحات کمتری را هم تجربه نمایند (لنوکس و همكاران.)2018 ،

Namazi et al.
Khodami Pour et al.

1
2

بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اصالحات سود حسابرسی

بیشتر است .داشتن سهم غالب بازار اشاره دارد به اینکه حسابرس به طور موفقیتآمیزی خود را از سایر رقیبان از

2

اهرم مالی (𝐕𝐄𝐋) :از تقسیم مجموع بدهیها بر مجموع داراییها به دست میآید .پیشبینی میشود شرکتهایی که
اهرم مالی باالتری دارند ،تمایل بیشتری جهت افزایش سود داشته باشند و لذا میزان اصالحات بیشتری را هم متحمل
شوند (لنوکس و همكاران.)2018 ،
بازده داراییها (𝐀𝐎𝐑) :از تقسیم سود خالص به دارایی دوره قبل به دست میآید .پیشبینی میشود شرکتهای با
قدرت سودآوری پایینتر ،تمایل بیشتری جهت افزایش سود داشته باشند و لذا میزان اصالحات بیشتری را هم متحمل
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شوند (لنوکس و همكاران.)2018 ،

 -6یافتههای پژوهش
 -6-1آمار توصیفی
جدول  1آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش را نشان میدهد که بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر متغیر
مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،2صفحه156-140 :

بهصورت مجزا است.
جدول  1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش.
Table 1- Descriptive statistics of research variables.
متغیر

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف معیار

ADJ_E

0/057

0/000

1/586

0/000

0/182

ADJ_DN

0/035

0/000

1/586

0/000

0/148

0/22

0

1

0

0/406

Rate-Auditor

0/82

1

1

0

0/706

Special-Auditor

0/52

1

1

0

1/246

Tenure Auditor

3/314

3

11

1

2/457

Audit Fee

7/159

7/056

11/959

4/787

1/018

Size

13/845

13/669

18/371

10/988

1/169

LEV

0/595

0/599

2/188

0/108

0/236

ROA

0/126

0/126

0/902

-0/592

0/181

Audit-Size

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود میانگین اصالحات سود حسابرسی شده حدود  6درصد است؛ یعنی بهطور
متوسط به میزان  6درصد سود شرکتها پس از حسابرسی تغییر میکند .سود قبل و بعد از حسابرسی تعداد 326
سال-شرکت بدون تغییر بوده است .تعداد  150سال-شرکت کمترین و  7شرکت با  11سال بیشترین دوره تصدی
حسابرسی را داشتهاند .همچنین در خصوص متغیر اندازه حسابرس که یک متغیر مجازی است الزم به ذکر است که
از مجموع  640مشاهده ،تعداد  142مشاهده ( 22درصد) توسط سازمان حسابرسی ،مورد رسیدگی قرار گرفتهاند.
متغیر تخصص حسابرس در صنعت نیز در  330مورد دارای عدد یک (حسابرس متخصص در صنعت) بوده است.
عالوه براین ،متغیر رتبه حسابرس نیز در  522مورد دارای عدد یک است که نشان میدهد در  522مورد از شرکت-
سالهای مورد بررسی ،از موسسه حسابرسی رتبه الف استفاده شده است.

 -6-2آزمون مانایی
قبل از برآورد مدل بهمنظور اطمینان از نتایج تحقیق و ساختگی نبودن روابط موجود در رگرسیون و معنیدار بودن
متغیرها ،اقدام به انجام آزمون مانایی و محاسبه ریشه واحد متغیرهای تحقیق در مدل گردید .پایایی متغیرهای

پژوهش به این معناست که میانگین و واریانس متغیرهای پژوهش بین سالهای مختلف ثابت باشد؛ درنتیجه استفاده
از این متغیرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشود .نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد برای متغیرها
در جدول  2ارائهشده است.

جدول  2نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای پژوهش.
Table 2- Results of unit test of research variables.
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Levin, lin & chut
سطح معنیداری
آماره

آزمون متغیر

ADJ_DN

-1312/50

0/000

Audit-Size

-4/570

0/000

Special-Auditor

-8/665

0/000

Rate-Auditor

-7/581

0/000

Auditor-Tenure

-10/852

0/000

Audit-Fee

-16/900

0/000

Size

-15/233

0/000

LEV

-32/276

0/008

ROA

-49/546

0/027

ازآنجاییکه مقدار احتمال تمام متغیرها كوچكتر از  5درصد است ،ایستا بودن متغیرها به تأیید میرسد؛ به این معنا
كه میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و كوواریانس متغیرها بین سالهای مختلف ثابت است .درنتیجه استفاده
از این متغیرها در مدل ،رگرسیون كاذبی به وجود نمیآورد.

 -3-6آمار استنباطی
در دادههای ترکیبی ابتدا بهمنظور انتخاب بین روشهای دادههای تابلویی و دادههای تلفیقی از آزمون لیمر استفاده
میشود .اگر سطح معنیداری محاسبهشده بیشتر از سطح خطای  5درصد باشد ،از دادههای تلفیقی
استفاده خواهد شد .جدول  3نتایج آزمون

غیر این صورت از دادههای تابلویی

و در

لیمر مدلهای پژوهش را

نشان میدهد .با توجه به نتایج جدول  3از آنجائی که احتمال بهدستآمده از آزمون لیمر کوچکتر از  5درصد است،
استفاده خواهد شد.

بهمنظور برآورد این مدلها از مدل دادههای ترکیبی

جدول  3نتایج آزمون لیمر.
Table 3- F Limer test results.
آماره

مقدار

سطح معنیداری

نتیجه آزمون

فرضیه
فرضیه اول

 Fلیمر

1/663

0/000

Panel

فرضیه دوم

 Fلیمر

1/685

0/000

Panel

آزمون هاسمن برای استفاده از مدل اثرات ثابت در مقابل مدل اثرات تصادفی است .نتایج آزمون آن در جدول 4
خالصهشده است .با توجه به نتایج بهدستآمده الگوی مناسب برای آزمون فرضیههای اول و دوم ،الگوی مبتنی بر
اثرات ثابت است.
جدول  -4آزمون هاسمن مدلهای پژوهش.
Table 4- Hausman test Research models.
فرضیه

آماره

مقدار

سطح معنیداری

نتیجه آزمون

فرضیه اول

Cross-section Random

22/966

0/008

اثرات ثابت ()FE

بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اصالحات سود حسابرسی

ADJ_E

-150/982

0/000

فرضیه دوم

26/899

Cross-section Random

0/004

اثرات ثابت ()FE

یكی دیگر از پیشفرضهای مدل رگرسیون ،ثابت بودن واریانس خطا است .بهمنظور بررسی واریانس همسانی
خطاهای مدل از آزمون بارتلت استفاده گردید که نتایج آن در جدول  5ارائهشده است .از آنجائی که سطح معنیداری
آزمون ناهمسانی واریانس ،برای مدلهای پژوهش بزرگتر از  5درصد است؛ درنتیجه فرض صفر مبنی بر همسانی
152

واریانسها پذیرفته میشود.
جدول  -5نتایج آزمون همسانی واریانس بارتلت.
Table 5- Bartlett variance homogeneity test results.
فرضیه

روش

مقدار

سطح معنیداری

فرضیه اول

Bartlett

7/740

0/051

فرضیه دوم

Bartlett

2/135

0/095

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،2صفحه156-140 :

 -1-3-6آزمون فرضیه اول
اولین فرضیه این پژوهش بیان میدارد که بین کیفیت حسابرسی و اصالحات سود حسابرسی شده رابطه معنیداری
وجود دارد .نتایج آزمون فرضیه در جدول  6ارائهشده است.
جدول  -6نتایج برآورد فرضیه اول.
Table 6- Results of estimating the first hypothesis.
𝑡𝑖 𝜀 |A𝐷𝐽 − 𝐸𝑖𝑡 | = 𝛼0 + 𝛼1 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡 + 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖𝑡 +

متغیر

ضریب برآورد شده

خطای استاندارد

آماره t

سطح معنیداری

VIF

عرض از مبدأ

0/054

0/019

2/754

0/006

-

Audit-Size

-0/011

0/019

-0/612

0/540

2/854

Special-Auditor

0/032

0/005

5/756

0/000

1/798

Rate-Auditor

-0/007

0/007

-1/027

0/304

1/807

Tenure Auditor

0/004

0/000

4/149

0/000

3/577

Audit Fee

-0/007

0/001

-0/603

0/547

1/892

Size

0/006

0/0009

6/939

0/000

1/736

LEV

0/091

0/021

4/215

0/000

1/618

ROA

0/079

0/019

4/145

0/000

1/726

ضریب تعیین 0/54
آماره دوربین واتسون 2/112

نتایج آزمون

ضریب تعیین تعدیلشده 0/52
آماره F

21/453

احتمال آماره 0/000 F

فیشر بیانگر معنیدار بودن مدل پژوهش و نتایج آزمون دوربین واتسون نیز نشاندهنده عدم وجود

خودهمبستگی بین جمالت اخالل است .جهت تعیین وجود هم خطی از آزمون تورم واریانس (

) استفادهشده

است که با توجه به نتایج جدول  6که کمتر از  5است ،میتوان بیان کرد که بین متغیرهای مستقل هم خطی شدید
وجود ندارد و مدل برازش شده دارای اعتبار است .ضریب تعیین تعدیلشده مدل  52درصد است؛ بدین معناست که
 52درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی مدل تبیین میشود .با توجه به سطح معنیداری

متغیرهای مستقل ،میتوان بیان کرد که بین دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت با اصالحات سود
حسابرسی شده رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد ،اما رابطه معنیداری بین اندازه حسابرس ،رتبه حسابرس و
حقالزحمه حسابرس با متغیر وابسته یافت نشد؛ لذا در کل فرضیه اول پژوهش تائید نمیشود .بررسی اثر متغیرهای
کنترلی نشان میدهد که ارتباط مستقیم و معنیدار بین اندازه شرکت ،اهرم مالی و بازده داراییها با متغیر وابسته
وجود دارد.
 -2-3-6آزمون فرضیه دوم
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دومین فرضیه این پژوهش بیان میدارد که بین کیفیت حسابرسی و اصالحات کاهشی سود حسابرسی شده رابطه
معنیدار وجود دارد .نتایج آزمون این فرضیه در جدول  7ارائهشده است.
جدول  -7نتایج برآورد فرضیه دوم.
Table 7- Results of estimating the second hypothesis.

متغیر

ضریب برآورد شده

خطای استاندارد

آماره t

سطح معنیداری

VIF

عرض از مبدأ

0/049

0/011

4/501

0/000

-

Audit-Size

-0/015

0/004

-3/407

0/000

2/854

Special-Auditor

0/024

0/008

2/865

0/004

1/891

Rate-Auditor

-0/032

0/007

-4/054

0/000

1/832

Tenure Auditor

0/001

0/000

3/512

0/000

3/577

Audit Fee

-0/000

0/000

-0/829

0/407

1/892

Size

0/007

0/001

6/512

0/000

1/736

LEV

-0/158

0/029

-5/411

0/000

1/618

0/025

0/01

2/39

0/017

1/726

ROA

ضریب تعیین 0/482
آماره دوربین واتسون 2/133

نتایج آزمون

ضریب تعیین تعدیلشده 0/46
آماره F

19/863

احتمال آماره 0/000 F

فیشر بیانگر معنیدار بودن مدل پژوهش و نتایج آزمون دوربین واتسون نیز نشاندهنده عدم وجود

خودهمبستگی بین جمالت اخالل است .نتایج آزمون تورم واریانس (

) نشان میدهد که بین متغیرهای مستقل

هم خطی شدید وجود ندارد و مدل برازش شده دارای اعتبار است .ضریب تعیین تعدیلشده مدل  46درصد است؛
بدین معناست که  46درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی مدل تبیین میشود .با توجه به سطح
معنیداری متغیرهای مستقل ،میتوان بیان کرد بین اندازه حسابرس و و رتبه حسابرس با اصالحات کاهشی سود
حسابرسی شده رابطه منفی و معنیداری وجود دارد .همچنین بین دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در
صنعت با اصالحات کاهشی سود حسابرسی شده رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد ،اما رابطه معنیداری بین
حقالزحمه حسابرس با متغیر وابسته یافت نشد؛ لذا با معنیدار شدن رابطه بین چهار متغیر مستقل با متغیر وابسته
میتوان نتیجه گرفت که فرضیه دوم پژوهش تائید میشود .بررسی اثر متغیرهای کنترلی نشان میدهد که ارتباط
مستقیم و معنیدار بین اندازه شرکت و بازده داراییها با متغیر وابسته وجود دارد و متغیر اهرم مالی ،ارتباط معکوس
و معنیدار با متغیر وابسته دارد.

بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اصالحات سود حسابرسی

𝑡𝑖 𝜀 |A𝐷𝐽 − 𝐷𝑁𝑖𝑡 | = 𝛼0 + 𝛼1 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡 + 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖𝑡 +

 -7بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر اصالحات سود حسابرسی شده پرداختهشده است .کیفیت
حسابرسی بر مبنای پنج شاخص دوره تصدی حسابرس ،اندازه حسابرس ،رتبه حسابرس ،تخصص حسابرس در
صنعت و حقالزحمه حسابرس سنجیده شد .فرضیه پژوهش بر اساس دادههای گردآوریشده از  128شرکت
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1393تا  1397با استفاده از تحلیل رگرسیون دادههای ترکیبی
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مورد آزمون قرار گرفتند.
بهطور خالصه ،نتایج آزمون فرضیه اول بیانگر رابطه مثبت و معنیداری بین دوره تصدی حسابرس و تخصص
حسابرس در صنعت با اصالحات سود حسابرسی شده بوده است؛ یعنی افزایش دوره تصدی حسابرس که احتماالً
منجر به افزایش دانش و تجربه او از صاحبکار هم میشود و همچنین حضور موسسه حسابرسی متخصص صنعت در
شرکت که این امر نیز وجود دانش و تجربه در موسسه حسابرسی کننده را نشان میدهد ،باعث ایجاد اصالحات بیشتر

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،2صفحه156-140 :

در سود اولیه گزارششده شرکت میگردد .نتایج حاصل از این فرضیه ازلحاظ مفهومی همسو با یافتههای ابراهیم
( ،)2001لونگ و همكاران ( )2017و براتن و همكاران ( )2019است .همچنین این نتیجه مخالف با یافتههای کرمی
و همكاران ( ،)2011تقیزاده خانقاه ( )2013و عبدلی و همكاران ( )2013است .همچنین ،بین شاخصهای اندازه
حسابرس و رتبه حسابرس با متغیر وابسته رابطه معنیداری یافت نشد که این نتیجه ازلحاظ مفهومی با یافتههای
الرنس و همكاران ( )2011مطابقت دارد .او نیز به هیچ رابطه روشنی بین اندازه حسابرس با کیفیت گزارشگری دست
نیافت .از سوی دیگر متفاوت با یافتههای کاناگریتنام و همكاران ( ،)2016جیانگ و همكاران ( ،)2019مرفوع و
امیری ( ،)2014ساریخانی و برزگر ( )2016و فتاحی نافچی و فاضل دهكردی ( )2018است .این پژوهشگران ارتباط
مثبتی بین اندازه حسابرس و کیفیت گزارشگری پیدا کردند .بین شاخص حقالزحمه حسابرس با متغیر وابسته رابطه
معنیداری یافت نشد که این نتیجه ازلحاظ مفهومی همسو با یافتههای رجبی و همكاران ( )2015و مخالف یافتههای
باال و همكاران ( )2018و نیكبخت و همكاران ( )2016است.
ازآنجاییکه برخی از شرکتها تمایل به بیشنمایی در سود خود دارند ،در فرضیه دوم به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی
بر اصالحات کاهشی سود حسابرسی شده پرداخته شد .نتایج آزمون فرضیه دوم نشاندهنده رابطه منفی و معنیدار
بین اندازه حسابرس و رتبه حسابرس با اصالحات کاهشی سود حسابرسی شده بوده است؛ یعنی هنگامیکه سازمان
حسابرسی بهعنوان یک موسسه حسابرسی بزرگ یا مؤسسات حسابرسی رتبه الف بهعنوان مؤسسات حسابرسی دارای
اعتبار و کیفیت ،حسابرس یک شرکت باشند ،میزان اصالحاتی که منجر به کاهش سود میگردد کمتر میشود .این
نتیجه ممكن است ناشی از عدم انگیزه کافی حسابرسان این نوع مؤسسات و یا حجم باالی کار آنها باشد .تاکنون
پژوهشی که به نتیجه مشابه این فرضیه دستیافته باشد پیدا نشد .همچنین همانند نتیجه فرضیه اول ،بین دوره
تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت با اصالحات کاهشی سود حسابرسی شده رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد که بیانگر تائید تأثیر افزایش آگاهی و تجربه حسابرس بر میزان اصالحات سود خواهد بود؛ اما رابطه
معنیداری بین حقالزحمه حسابرس با متغیر وابسته یافت نشد .با توجه به عدم وجود رابطه معنیدار حقالزحمه
حسابرس در هر دو فرضیه ،میتوان دریافت که همواره افزایش در حقالزحمه حسابرس منجر به تالش بیشتر او در
جهت افزایش اصالحات سود نمیگردد.
با توجه به آنکه قابلیت اتكای اطالعات مالی شركت ،یكی از دالیل جذب اعتماد سرمایهگذاران است ،حسابرسی با
كیفیت باالتر موجب شفافیت اطالعاتی بیشتر میشود ،كه به نظر میرسد برای موفقیت بازار در جذب سرمایهگذاران
ضرورت دارد .لذا با توجه به تأثیر مثبت دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت بر میزان اصالحات سود حسابرس،

به سازمان بورس پیشنهاد می شود که تا حد ممكن راهكارهای الزم جهت افزایش دوره تصدی حسابرس یا استفاده
 به مجمع.بیشتر از تجربیات حسابرسان قبلی و یا استفاده از مؤسسات حسابرسی متخصص در صنعت را فراهم سازد
 نتایــج این پژوهش را در تصمیمگیریهای خود،عمومی سهامداران نیز پیشنهاد میگردد هنگام انتخاب حسابرس
 تفاوت فاحشی بین، همچنین به سرمایهگذاران و تحلیلگران بورس پیشنهاد میشود با توجه به اینکه.لحاظ نماینــد
 به سود حسابرسی شده توجه بیشتری،سود حسابرسی شده و سود حسابرسی نشده در برخی از شرکتها وجود دارد
. نه سودها و گزارشهایی که حسابرسی نشده است،کنند و مبنای تصمیمگیریشان قرار دهند
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ازآنجاییکه در این پژوهش سازمان حسابرسی بهعنوان یک حسابرس بزرگ و بهطور ضمنی با کیفیت باالتر در نظر
 اما نتایج پژوهش نشاندهنده رابطه منفی و معنیداری بین نتایج کار سازمان حسابرسی و اصالحات،گرفتهشده بود
 لذا به سازمان حسابرسی توصیه میشود جهت افزایش انگیزه و تالش حسابرسان خود راهكارهایی همچون،سود بود
 در همین راستا به پژوهشگران نیز.بررسی همپیشگان و تأکید بیشتری بر استفاده از سیستم خودنظم داشته باشند

بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اصالحات سود حسابرسی

پیشنهاد میشود که سازمان حسابرسی را بهعنوان یک حسابرسی که همیشه با کیفیت باال فعالیت میکند در نظر
. پیشنهاد مشابهی در مورد مؤسسات حسابرسی حائز رتبه الف قابل طرح است.نگیرند
با توجه به اینکه در ایران هیچ پژوهشی در ارتباط با عوامل مؤثر بر میزان اصالحات سود حسابرسی شده انجام نگرفته
 لذا انجام پژوهشهایی درزمینٔه تأثیر جنبههای مختلف حاکمیت شرکتی ازجمله تأثیر دانش مالی و تجربه،است
.مدیران و ویژگیهای کمیته حسابرسی بر میزان اصالحات سود حسابرسی شده میتواند مفید باشد
گفتنی است عدم افشای کامل حقالزحمه حسابرسی در تمامی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
 ازجمله محدودیتهای این تحقیق بوده،و عدم دسترسی به گزارش صورتهای مالی حسابرسی نشده برخی شرکتها
.است ولی تأثیری در روایی و پایایی پژوهش نداشتهاند
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