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  تاثير تصدي حسابرس بر كيفيت سود در شرايط عدم تقارن اطالعاتي بين حسابرس و مدير

  3، هادي اميري*،2، مهدي عربصالحي1مجتبي مطلبيان
  دانشگاه آزاد اسالمي، اصفهان، ايران )،واحد اصفهان (خوراسگان حسابداري، ، گروهدانش آموخته دكتري 1

 )دار مكاتباتعهده(ان، اصفهان، ايران حسابداري، دانشگاه اصفهگروه  ،دانشيار 2
  اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران ، گروهاستاديار 3

  1399 ارديبهشت: پذيرش ، 1398 اسفند: اصالحيه ،1398 دي: دريافت تاريخ

  چكيده
استقالل،  هيداشته اند. بر اساس فرض به همراه يضيضد و نق جيسود نتا تيفيحسابرس بر ك يدوره تصد يدر خصوص نوع اثر گذار يقبل يپژوهش ها

دوره  شياز محققان افزا گريد يتخصص برخ هيدهد. بر اساس فرض يسود را كاهش م تيفيحسابرس، ك يتصد شيمحققان معتقد هستند افزا يبرخ
حسابرس و  يعدم تقارن اطالعات ارياز مع ب،يرق دگاهيدو د نيا يبررس يپژوهش برا نيدانند. در ا يسود م تيفيك شيرا منجر به افزا برسحسا يتصد
عدم تقاران  طيسود در شرا تيفيحسابرس بر ك يتصد ريتاث يهدف پژوهش حاضر بررس نيگر استفاده شده است. بنابرا ليتعد ريمتغ كيبه عنوان  ريمد

تا  1388 يبهادار تهران در فاصله سال ها شده در بورس اوراق رفتهيشركت پذ 103 يراستا از اطالعات مال نياست. در ا ريحسابرس و مد نيب يعاتاطال
 ياست كه تصد نيا انگريپژوهش ب جيپانل استفاده شد. نتا يبه روش داده ها ونيرگرس يداده ها از الگو ليو تحل هي. جهت تجزدياستفاده گرد 1397

از عدم تقارن  يكه سطح باالتر يتجار يحدهاحسابرس در وا  يپژوهش نشان داد كه تصد جينتا نيمثبت دارد. همچن ريسود تاث تيفيحسابرس بر ك
  شود.- يسود م تيفيك شتريب شيدارند منجر به افزا ريمد - حسابرس ياطالعات
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  مقدمه - 1

است و  يمال يشده در صورت هااطالعات گزارش  نيرقم سود از مهمتر
گذاران به سود به عنوان  هيشود، سرما ياز جهات مختلف سودمند واقع م

پژوهش  جينتا .]7[شوندميقائل  ياژهيو تياهم ينيب شيپ يبرا يابزار
خود  يهايريگ ميتصم رگذاران د هياست كه سرما نيگواه ا يتجرب يها

ه درباره عملكرد شركت شد هياطالعات ارا رياز سا شيبه رقم سود ب
 يها ييرسوا يكنند. در پ ي) اتكا مينقد اناتيو جر يميسود تقس ري(نظ
 ستميگذاران و اعتباردهندگان به س هيمختلف، اعتماد سرما يمال

 يبداركه ممكن است سود حسا ييشده از آنجا فيتضع يمال يگزارشگر
 نيابراباشد، بن يشود و متفاوت از سود واقع يدستكار تيريتوسط مد

استفاده كنندگان باشد  يها ميتصم يبرا يخوب اريتواند مع ينم شهيهم
سود را  تيفيك يمال يرو الزم است استفاده كنندگان از صورت ها نياز ا

 وداعتماد س تياعتبار و قابل نييدر تع يعامل مهم و اصل كيبه عنوان 
  .رنديگزارش شده در نظر گ

عنوان معياري براي اطمينان  كيفيت سود به دهدميها نشان پژوهش
هاي انجام پژوهش .]29[ اري استذسرمايه گذاران در انجام سرمايه گ

تر گرفته نقش استانداردهاي حسابداري در تببين كيفيت سود را پر رنگ
اما استانداردهاي حسابداري به  .]15[دهنداز عوامل ديگر نشان مي

باشد. زيرا عوامل  تواند ضامن كيفيت گزارش هاي ماليتنهايي نمي

اقتصادي و محرك هاي سازماني نيز تعيين كننده هستند. مطابق با 
نظريه نمايندگي و مباشرت روابط افراد بر اساس يكسري قراردادهايي 
است كه افراد ملزم به اجراي آنها هستند. براساس فرض عدم همسويي 

انتظار  منافع طرفين قرارداد (مالكان و مديران) و فرض منطق اقتصادي
رود مديران در راستاي بهينه كردن منافع خود همواره به دنبال اين مي

باشند كه در نبود استانداردهاي مناسب يا انعطاف الزم در استانداردهاي 
حسابداري كمال بهره برداري را داشته باشند و بدين صورت كيفيت سود 

يات حسابداري را متاثر كنند. يكي از اقداماتي كه مي تواند انطباق عمل
شركت با استانداردهاي حسابداري را تاييد كند و كيفيت گزارشگري را 
تضمين كند، حسابرسي با كيفيت است. سوالي كه امروزه تبديل به يك 
چالش ذهني شده اين است كه چگونه با وجود ساز و كارهاي نظارتي 
 نظير حسابرسي مستقل باز شاهد رسوايي مالي، سو جريانات، دستكاري

و تحريف صورت هاي مالي هستيم. نهادهاي قانون گذار از اين پديده به 
عنوان شكست حسابرسي ياد مي كنند. تلقي عمومي اين است كه نبود 
استقالل و كيفيت ضعيف حسابرسي منجر به بروز چنين پديده هايي 

در امريكا  1آكسلي - قانون ساربنز 2002شده است. از اين رو در سال 
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ز سرمايه گذاران وضع مي شود يكي از ماده هاي اين براي حمايت ا
قانون موسسات حسابرسي را ملزم مي كند كه مديران و شركاي 
حسابرسي خود را بعد از پنج سال كار متوالي براي يك صاحبكار تغيير 

. الزام سازمان بورس و اوراق بهادار تهران نيز به تغيير ]36[ دهند
از همين نگراني ها در خصوص  حسابرسان بعد از چهار سال ناشي

استقالل و كيفيت حسابرسي است. بنابراين با مطالعه قوانين و مقررات 
صادره مي توان دريافت كه تصدي طوالني مدت حسابرس مي تواند 
كيفيت حسابرسي و كيفيت سود را تحت تاثير قرار دهد. پژوهش هاي 

ود نتايج مختلف در خصوص نوع اثر گذاري تصدي حسابرس بر كيفيت س
در خصوص نوع تاثيرگذاري تصدي ضد و نقيضي به همراه داشته است. 

فرضيه اول يعني  رقيب حاكم است. فرضيهحسابرس بر كيفيت سود دو 
سود فرضيه تخصص معتقد است با افزايش تصدي حسابرس كيفيت 

فرضيه دوم يعني فرضيه  .]19 ؛18 ؛20 ؛17 ؛25[ افزايش مي يابد
ي حسابرس كيفيت سود كاهش كه با افزايش تصداستقالل معتقد است 

بنابراين ضروري است با لحاظ كردن  .]21 ؛27 ؛29 ؛36[مي يابد 
معيارهايي يكي از اين دو ديدگاه را پذيرفت. يكي از معيارهايي كه مي 
تواند شدت تاثير تصدي حسابرس بر كيفيت سود را افزايش دهد عدم 

   حسابرس است.  -تقارن اطالعاتي  مدير
حسابرس وجود دارد. –دو عامل اصلي در عدم تقارن اطالعاتي مديران

اول منحصر به فرد بودن ويژگي هاي خاص صاحبكار (انحراف از ويژگي 
هاي صنعت) كه نمي توان آنها را از طريق دانش عمومي يا تجربه در 

سرمايه گذاران. - صنعت به دست آورد. دوم عدم تقارن اطالعاتي مديران
كه فرض كنيم حسابرسان نسبت به سرمايه گذاران  منطقي است

متوسط، اطالعات بيشتري در خصوص كسب و كار صاحبكار دارند اما 
هنوز كمتر از مديران مطلع هستند. اگر عدم تقارن اطالعاتي بين مديران 
و سرمايه گذاران پايين باشد به طور متناسب عدم تقارن اطالعاتي بين 

است. هنگامي كه مديران اطالعات خصوصي  حسابرسان و مديران نيز كم
مدير نيز بيشتر است -قابل توجهي دارند، عدم تقارن اطالعات حسابرس 

و يادگيري حسابرس در مورد كسب و كار به عنوان يك حامي ثالث براي 
با توجه به تبيين عوامل موثر بر  .]30[سرمايه گذاران ارزشمند است

اثير دوره تصدي حسابرس بر كيفيت سود هدف پژوهش حاضر بررسي ت
  كيفيت سود در شرايط عدم تقارن اطالعاتي است.

  مباني نظري و مروري بر ادبيات موجود - 2 

، از طريق سودجاري هاي نقدي آتي جريان پيش بيني به دنبال ذينفعان
. به منظور ]33[را برآورد كنند. بازده مورد انتظار خودبتوانند  هستند تا

با گزارش شده سود بايد هاي نقد آتي  ني جريانافزايش توان پيش بي
 و شده گزارش سود) بيان مي كند كه 1385. بولو (]24[كيفيت باشد
 و و پاداش حقوق قراردادهاى در معموال آن از آمده روابط بدست

 در خصوص گيرى شوند پس تصميم مى استقراض استفاده قراردادهاى

 خواهد ثروت ناخواسته تقالان باعث سود پايين، كيفيت براساس قرارداد

  .]3[ شد
 معيار به عنوان كه شده داده نشان حد از بيش سودهاى ى نمونهبرا 

 مزاياى و حقوق تعلق به گيرد، منجر مى قرار مديريت عملكرد ارزيابى

 سودهاى متورم مشابه، اى گونه به شد. خواهد به مديريت اندازه از بيش

 باعث خود اين كه سازد پنهانرا  شركت ناگهانى ورشكستگى است ممكن

فرانسيس د. ش خواهد دهندگان اعتبار سوى نادرست از دادن اعتبار
پايين  سود كيفيت گذارى، سرمايه از ديدگاه ) بيان مي كند2003(

 آن به منابع در تخصيص ريسك وجود دهنده نشان زيرا نيست مطلوب

ي كه برآورد انتظار مي رود ويژگي كيفيت سود به اندازه ا باشد مى بخش
بازده مورد نظر سرمايه گذاران و ذينفعان را با ابهام مواجه سازد بر هزينه 
حقوق صاحبان سهام تاثير منفي داشته باشد. با توجه به اينكه ريسك 
اطالعات از دقت پايين در اطالعات ارائه شده و يا ناتواني اطالعات در 

عموم مردم به فرايند  برآورد بازده مورد انتظار ناشي مي شود زماني كه
گزارشگري مالي يا به اطالعات مالي منتشر شده اطمينان نداشته باشند، 

 از اقتصادى كاهش رشد باعث و از سرمايه گذاري منصرف مي شوند 

 .]3[شد خواهد سرمايه ها نادرست تخصيص طريق

مطابق با بيانيه شماره يك هيات استانداردهاي حسابداري مالي سود با  
باال اطالعات بيشتري درباره ويژگي هاي عملكرد مالي يك كيفيت 

شركت كه در ارتباط با تصميمات خاص، توسط تصميم گيرنده خاص 
سه ويژگي براي كيفيت سود در اين تعريف گرفته شده، فراهم مي كند. 

نهفته است. اول، اصطالح كيفيت سود به تنهايي بي معني است. كيفيت 
تصميم خاص تعريف شده است. دوم،  سود تنها درچارچوب يك مدل

گزارش شده به اين موضوع بستگي دارد كه آيا مبلغ  كيفيت مبلغ سود
سود حاوي اطالعات مفيدي درباره عملكرد مالي شركت، مي باشد و 

) از طريق ارتباط 1( طريق اين تعريف به دو سوم اينكه كيفيت سود در
به واسطه توانايي  )2( شده و عملكرد مالي شركت با تصميم هاي اتخاذ

  . سيستم حسابداري در اندازه گيري عملكرد؛ تبيين مي شود
) سود را براساس ارتباط اقالم تعهدي با جريان هاي 2002( واچيو د وچد

نقدي عملياتي دوره گذشته، حال و آينده تعريف مي كنند. در اين 
صورت، كيفيت سود ناشي از كيفيت اقالم تعهدي خواهد بود. هرچه 

قالم تعهدي بيشتر از ويژگي تاثير بر جريان نقد عملياتي برخوردار ا
سودي با كيفيت است كه به  .]23[ باشند، داراي كيفيت باالتري هستند

. در اين مبنا اعتقاد بر اين است كه اقالم تعهدي اشدوجه نقد نزديك تر ب
كيفيت سود را كاهش مي دهد. بنابراين مي توان ادعا كرد كه اقالم 

    ].25[ هدي بيشتر به معني كيفيت كمتر سود استتع
از با كيفيت سوال مطرح اين است كه چگونه مي توان سرمايه گذاران را 

، يكي از ساز و كار هاي موثر در كنترل مديريت بودن سود مطمين نمود
فرصت طلبانه سود استفاده از حسابرسي است. اگر مديران تمايل به رفع 

 ارائه و در خصوص رويه هاي حسابداري مشكوكنگراني هاي حسابرسان 

حسابرساني  توسط گزارش غيرمقبول باشند انتشار نداشته نادرست هاي
 كيفيت حالت، اين در .بود خواهد دارند بيشتر باالتري كيفيت كه

و  مديريت هاي تالش محصول مشترك مالي (كيفيت سود) گزارشگري
- گارسيا پژوهش هاير از آنجايي كه د .]34[شد خواهد تلقي حسابرس

مشخص  )2018كرايكائو و ديميتراس () و 2019بالندون و همكاران (
و   ]. 29؛ 25[داردكيفيت حسابرسي تاثير  برشد كه تصدي حسابرس 
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همان طور كه ارتباط كيفيت حسابرسي با كيفيت سود بيان گرديد لذا 
ير انتظار مي رود كه دوره تصدي حسابرس كيفيت سود را نيز تحت تاث

در خصوص نوع تاثيرگذاري تصدي حسابرس بر كيفيت سود قرار دهد. 
فرضيه اول يعني فرضيه تخصص معتقد  رقيب حاكم است. فرضيهدو 

 ].25[ است با افزايش تصدي حسابرس كيفيت سود افزايش مي يابد
فرضيه دوم يعني فرضيه استقالل معتقد است كه با افزايش تصدي 

  	].36[ يابدحسابرس كيفيت سود كاهش مي 
 روانشناسي است. روابط در يادگيريفرضيه  با سازگار باال هاييافته

 حسابرس تر منجر به شناخت عميق صاحبكار و حسابرس مدت طوالني
 اثربخشي و شده داخلي صاحبكار هايكنترل ساختارفعاليت ها و  از

 مي صورتاين در	].20[ داشت خواهد در پي را فرآيند حسابرسي بيشتر

 زمان گذر دانش در بهبود يا يادگيري منحني كه يك كرد استنتاج انتو
 خواهد داشت وجود حسابرس در مورد صاحبكار وضعيت با در رابطه

هاي انجام گرفته اين بحث را در پژوهش )2008( چن و همكاران	].31[
هاي مورد تاكيد قرار دادند كه امكان شكست گزارش حسابرس در سال

 دوره داراي در خصوص اين ديدگاه، اوال حسابرسان .اوليه بيشتر است

حسابرسي  يك هدايت براي كه صاحبكار خاص دانش كوتاه، فاقد تصدي
 مي ادعا حرفه حسابداري عالوه به مي باشند. است الزم باال با كيفيت

 شكست براي باالتر ممكن است ريسك كوتاه تصدي دوره كه كند

 با كم تجربه داراي حسابرسان هك چرا باشد به دنبال داشته حسابرسي
بيشتر روي  كه شد خواهند مجبور صاحبكار فعاليت از دانش غيركافي

 	].19[نمايند اتكا توسط شركت صاحبكار شده انجام هاي ارائه و برآوردها
بنابراين دوره تصدي باالتر مي تواند مديريت را در انجام مديريت سود، 

  دچار محدوديت كند. 
 دليل به اوليه سال هاي در حسابرسان مي كند بيان )1981( آنجلو دي

 معموال صاحبكار، شركت در خود كار تداوم عدم تداوم يا از آگاهي عدم

 حسابرسان كه اين است استدالل مي كنند. كم كاري حسابرسي كار در

 سعي شغلي امنيت عدم دليل به صاحبكار با ارتباط اوليه سال هاي در

 صاحبكار حفظ يا و حسابرسي كار براي دانيچن كه هزينه هاي مي كنند

 صورتي در ببرند باال را كار خود سود مي كنند سعي كار اين با و نكنند

هم  سود كيفيت آن تبع به و مي يابد كاهش حسابرسي كار كيفيت كه
پازارس  و بر اساس پژوهش آراندا سوم دليل	].22[مي يابد كاهش

 باال سود كيفيت با شركت هاي ) ارايه مي شود كه بيان مي كند2004(

مي  حفظ را دارند بااليي كيفيت كه خود فعلي زياد حسابرسان احتمال به
 زياد احتمال به باال با كيفيت حسابرسان ديگر عبارت به يا و كنند

قبول نمي  را آنها با كار و مي كنند رد را كيفيت كم سود با صاحبكاران
مي تواند با گذر زمان  قوانين چرخش اجباري حسابرس ].13[ كنند

 اين انگيزه كاهش سهم بازار موسسات حسابرسي را برابر كند و  باعث

بين موسسه  رقابت راه سر بر موانع ايجاد با و شده براي رقابت موسسه ها
مي  حسابرسي كارايي باعث كاهش غيرمستقيم طور به هاي حسابرسي،

 شدن طوالني اب كه دادند	) نشان2003همكاران (	مايرز و ].36[شود
 تعهدي اقالم توزيع در پراكندگي صاحبكار، و حسابرس همكاري
 به تواندمي مدت طوالني رابطه ديگر، عبارت به يابدمي	كاهش اختياري

اري دستك وسيله بدين تا شود منجر حسابرسان سوي از قدرت اعمال
اقالم تعهدي توسط مديريت كاهش يابد. در حالي كه انتظار بر اين است 

ه با تصدي كوتاه مدت به دليل عدم دانش خاص از صاحبكار، حسابرس ك
به برآوردهاي مديريت بيشتر اتكا كند و در نتيجه كيفيت اقالم تعهدي 

   ].35[ كاهش يابد
حاكي از آن است كه تصدي حسابرس يعني فرضيه استقالل ديدگاه دوم 

قيمت  كم پديده استدالليك  ].36[دهدكيفيت سود را كاهش مي
 حق الزحمه حسابرسان آن موجب به كه است حسابرسي گذاري خدمات

 و آورده بدست را نمايند تا صاحبكاران جديدمي مطالبه تري پايين هاي
به  اشتغال ابتدايي هايسال هايكه زيان دارند انتظار و نمايند حفظ

اين مساله در نهايت منجر به  ].22[ نمايند جبران را در آينده حسابرسي
رسي هاي با كيفيت پايين تر و در نهايت كيفيت سود پايين تر مي حساب
   ].26[ شود

 در ديدگاه اين مي شود طوالني و صاحبكار حسابرس روابط كه زماني

 وضعيت و با كامل آشنايي آنها كه شود مي حسابرسان ايجاد ذهن
هاي  برنامه تغيير و اصالح در نتيجه نياز به دارند موقعيت صاحبكار

 نمي خود احساس در را حسابرسي بيشتر هاي آزمون يا و يحسابرس

كردن  فراهم و بودجه حسابرسي، تعيين برنامه ريزي براي آنها كنند.
 قبل سال هاي كاربرگ از جاري سال براي حسابرسي الزم اطالعات

 و هوشيار زنگ به گوش لحظه در هر اينكه جاي به و كنند استفاده مي

با  حسابرسي يك از اجراي و پردازند مي تايجن بيني پيش به تنها باشند
   	].30[ مي مانند دور باال كيفيت
 صاحبكار و حسابرس، باشد، الزامي حسابرس ادواري تعويض كه زماني

 انجام مقرر موعد در حسابرس كه تعويض مي دانند ذينفع افراد ساير

 يبا واكنش منف ادواري تعويض زمانبندي از هرگونه انحراف و شد خواهد
 از بزرگي بخش شد. بنابراين خواهد روبرو ذينفع طرف هاي از يكي

آن  و رفت خواهد بين از مذاكره در طي بر حسابرسان وارده فشارهاي
 و را كشف قبل سالهاي و تخلفات اشتباهات از برخي است ممكن موسسه
 و وجهه اعتبار حفظ براي حسابرس تا شد باعث خواهد كند، گزارش

 تخلفات و گزارش اشتباهات و كشف بيشتري به يلتما خود حرفه اي

 كه دوره دارد وجود امكان اين اينكه، آخر دليل باالخره  باشد. داشته

 كه حدي تا عاطفي شود روابط سري يك ايجاد باعث طوالني تصدي

هاي  دليل وابستگي به يا حسابرسان ايجاد كرده در وفاداري احساس
 و ها ديدگاه پذيرش و احبكارحفظ ص براي بيشتري انگيزه اقتصادي
 مي مخدوش را آنها استقالل كه اين امر خواهند داشت وي هاي خواسته

  	].22[ كند
در شرايط بازار سرمايه ناقص، عدم تقارن اطالعات و وجود مزيت 
اطالعاتي براي مديران ممكن است منجر به انجام رفتارهاي فرصت 

مالي از قبيل دستكاري و طلبانه از سوي مديران شده و آنها را به اع
دوره رابطه مي تواند عاملي كه به عبارت بهتر 	].10[مديريت سود وا دارد

را تحت تاثير قرار مي دهد مفهوم عدم كيفيت سود  باتصدي حسابرس 
دو عامل اصلي در  .تقارن اطالعاتي بر گرفته از تئوري نمايندگي است

اول منحصر به فرد  حسابرس وجود دارد.–عدم تقارن اطالعاتي مديران
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بودن ويژگي هاي خاص صاحبكار (انحراف از ويژگي هاي صنعت) كه 
نمي توان آنها را از طريق دانش عمومي يا تجربه در صنعت به دست 

سرمايه گذاران. منطقي است كه - آورد. دوم عدم تقارن اطالعاتي مديران
فرض كنيم حسابرسان نسبت به سرمايه گذاران متوسط، اطالعات 

شتري در خصوص كسب و كار صاحبكار دارند اما هنوز كمتر از مديران بي
مطلع هستند. اگر عدم تقارن اطالعاتي بين مديران و سرمايه گذاران 
پايين باشد به طور متناسب عدم تقارن اطالعاتي بين حسابرسان و 
مديران نيز كم است. هنگامي كه مديران اطالعات خصوصي قابل توجهي 

مدير نيز بيشتر است و يادگيري - ارن اطالعات حسابرس دارند، عدم تق
حسابرس در مورد كسب و كار به عنوان يك حامي ثالث براي سرمايه 

  	].30[گذاران ارزشمند است
شركت هاي با عدم تقارن اطالعات باال احتماال اشخاصي هستند كه نياز 

رس به اطالعات منحصر به فرد براي حسابرس را بيشتر مي كنند و حساب
نمي تواند اين اطالعات را از طريق تجربه يا صنعت به دست آورد. براي 
مثال، قراردادهاي ضمني بين شركت و تامين كنندگان آن، مشتريان، 
كاركنان و ساير سهامداراني كه در صنايع رايج نيست وجود دارد. به طور 

وت مشابه، فرايندها و معامالت انجام شده در داخل شركت مي تواند متفا
از آنچه معموال در صنعت اتفاق مي افتد باشد. مناسب ترين سياست 
هاي حسابداري و برآوردهاي قابل اجرا براي چنين صاحبكاري احتماال 
متفاوت از آنهايي است كه براي ساير بنگاه هاي صنعت مورد استفاده 
قرار مي گيرد. در نتيجه حسابرس جديد، حتي با دانش صنعت، براي 

 	].12[ حسابرسي با صاحبكار با دشواري روبرو شود تنظيم دقيق
مديريت صاحبكار ممكن است از اين قضيه به عنوان يك فرصت استفاده 
كند تا اقالم تعهدي را بر اساس نفع شخصي خود مديريت كند. به 
موازاتي كه حسابرس دانش بيشتري از اين تيزبيني مدير طي دوره 

ر مورد روش هاي حسابداري و تصدي به دست مي آورد ارزيابي وي د
احتمال خطاهاي بلقوه و برآورد هاي  در نتيجهاقالم تعهدي بهتر شده و 

گمراه كننده گزارشات حسابرسي نشده را كشف كند، افزايش 
بنابراين، منافعي كه توسط حسابرس به خاطر تصدي بلند 	].26[ديابمي

هاي  مدت در خصوص دانش خاص صاحبكار به دست مي آيد در شركت
با عدم تقارن اطالعاتي باالتر بيشتر از شركت هاي با عدم تقارن 

به عبارت بهتر مي توان نتيجه گرفت كه  .اطالعاتي كمتر خواهد بود
مديران در شركتهايي كه عدم تقارن اطالعاتي باالتراست تمايل به 

عموماٌ در شركت هايي عدم 	].39[ تصدي كوتاه مدت حسابرس دارند
تي حسابرس و مدير افزايش مي يابد كه ابهام بيشتر و تقارن اطالعا

 افشاي كمتري نسبت به شركت هايي كه شفاف هستند رخ مي دهد
چنين شركت هايي معموال درگير عدم تقارن اطالعاتي بيشتري 	].35[

بين مديران و سرمايه گذاران نيز هستند كه منجر به اختالل در عرضه 
  	].16[ نات قيمت سهام مي گردداطالعات به بازار و افزايش نوسا

 ارايه كشف در حسابرس توانايي "حسابرس تخصص"فرضيه  اساس بر

 تأثير تحت مديريت توسط تهيه شده مالي در صورت هاي اقالم نادرست

 طي سنوات در دانش كه اين است صاحبكار از حسابرس خاص دانش

اين  آيد. در مي وجود به حسابرس براي تدريج به و حسابرسي اوليه

فرضيه به اثر يادگيري حسابرس اشاره شده است. يادگيري دو مولفه 
دارد. مولفه اول ناشي از تخصص حسابرس در صنعت است و مولفه دوم 
ناشي از يادگيري محيط منحصر به فرد صاحبكار است كه با صنعت 

 بين كه اطالعاتي تقارن عدم بر اساس فرضيه كه اين متفاوت است.

طي  است، تصدي استوار دوره اوليه هاي  سال در رصاحبكا و حسابرس
 مي برطرف تجاري واحد محيط از حسابرس شناخت كسب با و زمان

 باعث زمان طي در رسيدگي مورد شناخت واحد تدريجي اين فرايند شود.

 مندرج در ايراد موارد كشف در براي حسابرس رقابتي مزيت يك ايجاد

 سال در براي حسابرس شناختي چنين فقدان شود. مي مالي هاي صورت

 منفي تأثير به منجر است ممكن حسابرسي صاحبكار تصدي اوليه هاي

در هر شركتي يك سري  روي كيفيت حسابرسي و كيفيت سود شود
ن ويژگي هاي منحصر به فردي وجود دارد كه باعث افزايش عدم تقار

 اين ويژگي هاي منحصر	].30[ شود اطالعاتي بين مدير و حسابرس مي
به فرد ناشي از ويژگي هاي عملياتي و عملكرد شركت است كه منجر به 

گردد. اين فاصله فاصله گرفتن شركت از ساير شركت هاي صنعت مي
هاي هاي تامين مالي، سياستتواند ناشي از ريسك شركت، سياستمي

) بيان مي كند عملكرد 1995( هيان	].37[ اعتباري و زيان ده بودن باشد
تواي اطالعاتي در توضيح ريسك دعواي حقوقي دارد. شركت يك مح

شركت هايي كه بيشتر در معرض زيان هستند ريسك دعواي حقوقي 
 باالتري دارند كه اين امر ريسك حسابرسي را افزايش مي دهد و مي

تواند عدم تقارن اطالعاتي بين مدير و حسابرس را افزايش دهد. نسبت 
سرمايه مورد استفاده در تامين بدهي ها نشان دهنده تركيب بدهي و 

واقع ساختار سرمايه توسط ساختار مالياتي،  مالي يك شركت هستند در
اين عوامل انگيزه 	].30[شودهزينه نمايندگي و عالمت دهي  مشخص مي

هاي حسابداري و برآوردهاي اقالم تعهدي هاي مدير را در انتخاب روش
   . كنندتعيين مي

گردش و سياست هاي اعتباري مي تواند استراتژي هاي سرمايه در 
بيشتر در معرض مديريت سود قرار گرفته و توجه حسابرس را براي تائيد 

عدم تقارن اطالعاتي . از نگاه حسابرسان و اعتباربخشي جلب كند
كيفيت سود را تحت تاثير قرار دهد. هر چقدر مي تواند  مدير - حسابرس 

رسان خطر هاي حسابرسي را در عدم تقارن اطالعاتي باالتر باشد، حساب
كنند، آزمون هاي محتواي بيشتري اعمال خواهند حد باالتري برآورد مي

نمود و حجم رسيدگي را افزايش خواهند داد از اين رو كيفيت سود 
بهبود قابل مالحظه تري نسبت به نبود عدم تقارن اطالعاتي پيدا خواهد 

كه حسابرسان در صنعت  به همان نسبتي عالوه بر موارد فوق	].11[كرد
مورد نظر تخصص پيدا مي كنند، دانش تخصصي آنها بيشتر مي شود و 
از آنها انتظار مي رود كه در مقايسه با حسابرسان غير متخصص در 

  	].35[ شناخت گزارشات متقلبانه دقت بيشتري داشته باشد

پيشينه پژوهش - 3
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) دريافتند هنگامي كه هزينه (منفعت) مدير 2019پيترسون و همكاران (
از گزارشگري متعصبانه افزايش (كاهش) مي يابد، تعصب كاهش يابد و 
حسابرسان از طريق كاهش كيفيت حسابرسي واكنش نشان مي دهند. از 

رد انتظار با ضريب واكنش آنجايي كه ارتباط بين كيفيت حسابرسي مو
سود مثبت است تغييرات در انگيزه هاي مديريتي براي گزارشگري 
متعصبانه منجر به همبستگي مثبت ضريب واكنش سود و تعصب در 
گزارشگري مي شود. در اين حالت تغييرات در هزينه هاي كيفيت 
حسابرسي منجر به يك رابطه منفي بين تعصب گزارشگري و ضريب 

  . ]34[شودمي  واكنش سود
) به بررسي تاثير تصدي حسابرس بر تمايل 2019پيترسون و همكاران (

مديران به انجام تقلب پرداختند. نتايج پژوهش آنها نشان داد كه ريسك 
حسابرسي (احتمال اينكه تقلب وجود داشته باشد و كشف نشود) براي 
 تدوام حسابرس كمتر از تعويض  حسابرس است. همچنين يافته هاي

آنها نشان داد كه انتظار مي رود تقلب كشف نشده در حالت تدوام 
  .]35[حسابرس كمتر از تعويض حسابرس است

) نشان دادند كه يك ارتباط منفي بين تصدي 2018سينگر و ژانگ (
گزارش هاي گمراه كننده وجود دارد. در واقع حسابرس و كشف به موقع 
  ].36[منفي داردبر كيفيت سود تاثير  تصدي بلندمدت حسابرس

كيفيت حسابرسي،  ") در پژوهشي با عنوان 2017ك و همكاران (واه  
به بررسي تاثير كيفيت حسابرسي بر  "مديريت سود و هزينه سرمايه

شركت هندي  -سال 7303مديريت سود و هزينه سرمايه بر روي 
پرداختند. نتايج آنها نشان داد شركت هايي كه حسابرسي با كيفيت تري 

  .]28[، مديريت سود و هزينه سرمايه كمتري دارنددارند
تصدي حسابرسي منجر به  نشان دادند كه) 2017نگ و همكاران (ئول

ديگر يافته هاي آنها حاكي از آن است كه افزايش كيفيت سود مي شود. 
تصدي حسابرس در شركت هايي كه عدم تقارن اطالعاتي باالتري دارند 

تقارن اطالعاتي پايين تري دارند  در مقايسه با شركت هايي كه عدم
  .]30[بيشتر منجر به بهبود كيفيت سود مي گردد

 "حسابرس و كيفيت سودتصدي "پژوهشي با عنوان )2016هوهنفلس (
، سودحسابرس و كيفيت  تصديرابطه غيرخطي ميان نشان داد كه يك 

براي كه تصدي حسابرس داد  وجود دارد. عالوه بر اين، نتايج نشان
  . ]27[سال باعت كاهش  كيفيت سود مي يابد 9يا  8ز بيشتر ا

اظهارنظر حسابرسي و  ") در پژوهشي با عنوان2016( و همكاران آباد
به بررسي رابطه بين محتواي  "عدم تقارن اطالعات در بازار سرمايه

گزارش حسابرسان و عدم تقارن اطالعاتي بازار سرمايه اسپانيا 
هاي داراي دهد كه شركتها نشان ميي آنهااند. نتايج و يافتهپرداخته

گزارش حسابرسي غيرمقبول عدم تقارن اطالعاتي باالتر در مقايسه با 
  .]11[ها دارندساير شركت

كه استقالل حسابرس، تصدي  ند) نشان داد2014اگيز و راهمينا (
حسابرس و حق الزحمه حسابرس تاثير مثبتي بر كيفيت سود دارد و 

غييرات كيفيت حسابرسي توسط اين سه متغير درصد از ت 21حدود 
توضيح داده مي شود و بقيه تغييرات كيفيت حسابرسي ناشي از اندازه 

  . ]14[حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت  و ريسك حسابرسي است

) به بررسي ميزان تفاوت در عدم تقارن اطالعاتي شركت 2013( واريسي
د و ساير شركت ها هايي كه توسط موسسات بزرگ حسابرسي شده ان

پرداخته است. نتايج و يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه بين عدم 
  .]38[ تقارن اطالعاتي دو گروه شركت ها اختالف معناداري وجود دارد

) به بررسي رابطه مستقيم وغيرمستقيم بين 2012باتاچاريا و همكاران (
ر عدم تقارن كيفيت سود و هزينه سرمايه پرداخته اند. آنها همچنين اث

اطالعات را براين رابطه سنجيده اند. نتايج و يافته هاي آنها نشان مي 
 دهد كه بين كيفيت سود و هزينه سرمايه رابطه معناداري وجود داشته و

  .]16[نيز استاين رابطه تحت تاثير عدم تقارن اطالعاتي 
) نشان مي دهد كه با افزايش دوره تصدي حسابرس واكنش 2012( ليو
ت بازار به سود بيشتر شده و بازار به طور مثبت اجزاي اختياري سود مثب

  .]32[ شركت هاي با دوره تصدي بلندمدت را ارزيابي مي كند

  پيشينه  داخلي -3-2
شركت هاي با ارزش باال ) نشان دادند كه 1398تحريري و همكاران (

 بر سطح اقالم تعهدي اختياري بيشتري ندارند و كيفيت حسابرسي نيز
كه شركت هاي  ندنتيجه گرفت آنها اينگونهاين رابطه تاثيرگذار نيست. 

پرارزش به وضعيت عملكرد آتي خود اطمينان داشته و در نتيجه تالش 
كنند تا با استفاده از اقالم تعهدي اختياري اقدام به مديريت سود  نمي

حسابرسي با كيفيت بيشتر نيز اثر كاهشي معني داري  همچنيننمايند. 
  .].4[سطح مديريت سود اين شركت ها ندارد بر

 كه تخصص حسابرس داد ) نشان1396خداداده شاملو و بادآور نهندي (

 بلوغ، مرحلة در و كل در مالي هاي مقايسة صورت قابليت صنعت بر در

 قابليت بر حسابرس دورة تصدي دارد. همچنين، معناداري و مثبت تأثير

 عمر شركت چرخة مختلف مراحل در و كل در هاي مالي صورت مقايسة

  .]6[تأثيري ندارد
نشان دادند كه با افزايش تصدي  )1396حساس يگانه و همكاران (

  . ].5[حسابرس، كيفيت سود كاهش مي يابد
يك رابطة مثبت و معنادار نشان دادند كه ) 1394نوري فرد و شربتي (

گر، با دارد. به عبارت دي وجودبين دورة تصدي حسابرسي و كيفيت افشا 
 يابدافزايش دورة تصدي حسابرس، كيفيت افشاي اطالعات افزايش مي

]9[.  
 حسابرس زماني كه ندنشان داد )1392( علوي طبري و بذرافشان

 اختياري تعهدي اقالم ميزان دوره تصدي افزايش با نيست متخصص

حسابرس  چنانچه درحاليكه يابد. مي كاهش سود كيفيت و افزايش
 اين يابد. مي افزايش سود كيفيت تصدي، دوره زايشبا اف باشد متخصص

 در و صاحبكار حسابرس مدت طوالني روابط كه است امر اين بيانگر نتايج
  .]8[بود نخواهد كننده نگران باشد متخصص حسابرس صورتيكه

  فرضيه هاي پژوهش - 4

  مباني نظري فرضيه هاي پژوهش به شرح زير تدوين شدند: طبق
  برس بر كيفيت سود تاثير دارد.: تصدي حسافرضيه اول
در شرايط وجود عدم تقارن اطالعاتي بين حسابرس و مدير،  :فرضيه دوم
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  تشديد مي شود.سود  تيفيكبر سابرس تاثير تصدي ح

  روش پژوهش - 5

هدف، از نوع كاربردي است، چراكه نتايج آن  بر اساسپژوهش حاضر 
ه ها مورد استفاده توسط سرمايه گذاران و ساير گرو توانديممستقيماً 

همبستگي است  - قرار گيرد. بر اساس روش شناخت، از نوع توصيفي 
زيرا از يك طرف وضع موجود را توصيف مي كند و از طرف ديگر به 
دنبال كشف همبستگي بين متغيرهاي پژوهش از طريق رگرسيون است. 

ع ها، نوع پژوهش كمي است، افزون بر اين، از بعد نواز بعد ماهيت داده
گيري كلي از استدالل، يك پژوهش استقرايي است؛ زيرا به دنبال نتيجه

است. از نظر بعد زماني نيز يك پژوهش  يك جز (پژوهش حاضر)
نگر (پس رويدادي) است، زيرا متغيرهاي پژوهش قبال وجود گذشته

داشته يا رخ داده اند. از نظر بعد طول مدت زمان، يك پژوهش تركيبي 
اني) است. از لحاظ ماهيت پژوهش نيز اصيل سري زم –(مقطعي 

) است. در نهايت، بر اساس رويكرد انجام پژوهش، شبه تجربي اولدست(
  كاري متغيرها وجود ندارد. است؛ چراكه امكان دست

هاي پذيرفته شده در بورس اوراق جامعه آماري اين پژوهش، شركت
سيستماتيك است. بهادار تهران است. روش نمونه گيري، روش حذف 

هايي كه داراي شرايط زير بوده جزء نمونه آماري بدين منظور، شركت
اند ازنمونه هايي كه اين شرايط را نداشتهلحاظ شده و آن دسته از شركت

  اند. شرايط مذكور به شرح زير هستند: آماري حذف گرديده
 ن ها به پايابه منظور قابل مقايسه بودن اطالعات، سال مالي شركت

  اسفند ختم شود.
  در دوره زماني پژوهش حداقل هر سه ماه يكبار سهام آنها مبادله شده

 باشد.

 هاي سرمايه گذاري، واسطه گري مالي و ليزينگ نباشند. جزء شركت 

  .در طي دوره مورد بررسي، تغيير سال مالي نداشته باشند 

 .كليه متغيرهاي مورد نياز پژوهش قابل دست يابي باشد 

 ر بورس تهران حضور داشته باشند (براي د 1397الي  1384ل از سا
به بعد  1384محاسبه برخي متغيرها الزم است از اطالعات سال 

 استفاده شود).

هاي پذيرفته شده هاي فوق، از بين شركتبا توجه به شرايط و محدوديت
شركت انتخاب شدند.  103در بورس اوراق بهادار تهران، در مجموع 

تا  1388هاي ساله از سال 10پژوهش يك بازه زماني قلمرو زماني 
  اسـت. 1397

و آمار  يفيها در دو بخش آمار توصداده ليوتحلهيدر پژوهش حاضر، تجز
در بخش آمار  .گرفتصورت   Stataافزاربا استفاده از نرم ياستنباط

ي مركزي، فراواني و شاخص پراكندگي  هاشاخصتوصيفي، با استفاده از 
پرداخته شد. همچنين در بخش آمار استنباطي،  هاداده ليوتحلهيتجزبه 

با ساختار داده از مدل هاي رگرسيوني چند متغيره  هاهيفرضبراي آزمون 
با يك وقفه در معادله  از آنجايي كه متغير وابسته استفاده شد.هاي پانل 

  گشتاورهاي تعميم يافته رگرسيون وارد شده است تخمين به روش
GMM)جهت آزمون فرضيه هاي پژوهش از مدل رت مي گيرد. ) صو

  استفاده گرديد: ]33[و  ].30[ هاي بر گرفته از پژوهش )1رگرسيوني (

AQit = β0 + β1tenureit+ β2CDM_it + β3tenure * CDMit+ 
β4SPECIALISTit +β5 Sizeit+ β6 CFOit + β7 ageit + 
β8 INDGROWTHit + β9ROAit+ β10MTBit+ 
β11Growthit+ β12AQit-1 +ε 

  )1مدل ( 
 )AQ) ،كيفيت سود (Tenure) ،دوره تصدي حسابرس (CDM عدم :(

) تخصص حسابرس در Specialistمدير،   ( - تقارن اطالعاتي حسابرس
) تعداد ageجريان نقد عملياتي، ( )CFO() اندازه شركت، Sizeصنعت، (

) ROAد صنعت،  (نرخ رش Indgrowth)( سال هاي پذيرش در بورس، 
) ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان MTBنرخ بازده دارايي ها، (

  . ) كيفيت سود در دوره قبلtAQ-1نرخ رشد شركت، () Growth(سهام،

  تبيين و اندازه گيري متغيرهاي پژوهش - 6

  :متغير وابسته -6-1
) است و براي اندازه AQپژوهش حاضر كيفيت سود ( متغير وابسته در

) بر اساس 2002گيري آن از مدل كيفيت اقالم تعهدي دچو و ديچاو (
  ) به صورت مقطعي در هر سال استفاده شده است: 2مدل (

 +β3  1)-(it/Aitcfo2β + 1)-(it/A1)-(itcfo1β + β0 1) =-TCAit/A (it           
 +ε 1)-(it/AitPPE  51) +β-(it∆REVit/A 4β + 1)-(it/A(it+1)cfo  

  )          2مدل( 
  ):2در مدل ( 

 TCAit  : اقالم تعهدي جاري شركتi  در سالt است با تغيير در  (برابر
 بدهي هاي جاري غير در وجه نقد منهاي تغيير از دارايي هاي جاري غير

 اسنادپرداختني و ساير بدهي هاي كوتاه مدت بهره دار) از

: A(it-1)تري كل دارايي ها در ابتداي دورهارزش دف  
cfoخالص جريان نقدي عملياتي در سال قبل، سال جاري و سال بعد:  

∆REVit  تغييرات فروش شركت:i  در سالt  
itPPE ارزش دفتري اموال، ماشين آالت و تجهيزات(دارايي هاي ثابت :

 tدر سال  iمشهود)شركت 
εرآورد اقالم تعهدي:خطاي ب  

پس از مشخص نمودن باقيمانده مدل فوق، انحراف معيار باقيمانده ها 
. انحراف معيار مي گرددمحاسبه  تا چهار سال قبل طي سال هاي جاري

محاسبه شده بيانگر شاخص معكوس كيفيت اقالم تعهدي(كيفيت سود) 
ها باالتر  هر قدر انحراف معيار باقيمانده هر شركت در هرسال خواهد بود.

تر تعبير باشد، به نشانة اقالم تعهدي ضعيف تر و كيفيت سود پايين
   ].23[ شودمي

  متغير مستقل: -6-2
) است و عبارت است از تعداد سال هايي tenure( دوره تصدي حسابرس

مطابق كه يك موسسه حسابرسي يك شركت را حسابرسي نموده است. 
سي معتمد سازمان بورس و دستور العمل موسسات حسابر 10با ماده 

مؤسسات حسابرسي و شركا يا مديران  1390از سال اوراق بهادار، 
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مسئول كار حسابرسي هر يك از اشخاص حقوقي فوق مجاز نيستند بعد 
سال متوالي، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانوني  4از گذشت 

دستور  10ماده  2مطابق با تبصره همچنين  شركت مذكور را بپذيرند).
العمل فوق پذيرش مجدد حسابرسي اشخاص مذكور پس از سپري شدن 

الزم به توضيح  ساله مزبور مجاز است. 4سال از پايان دوره  2حداقل 
است كه سازمان حسابرسي و موسسه مفيد راهبر از اين ماده مستثني 
هستند. همچنين برخي موسسات حسابرسي در طول دوره پژوهش 

بعد از يك وقفه دو ساله، مجددا حسابرسي صاحبكار وجود داشته اند كه 
قبلي را پذيرفته اند. بنابراين دوره تصدي آنها با در نظر گرفتن تعداد 

  سنوات در چهار سال قبل محاسبه شده است.

  :متغير تعديل گر -6-3
به منظور   است. CDM(1( و مدير عدم تقارن اطالعاتي بين حسابرس 

حسابرس از تفاوت ويژگي هاي -العاتي مديراندازه گيري عدم تقارن اط
عملياتي و عملكرد شركت با صنعت آن شركت استفاده شد.اين شاخص 
از طريق تركيب معيارهاي ريسك شركت، سياست هاي تامين مالي، 
سياست هاي موجودي كاال، سياست هاي اعتباري و عملكرد، ميزان عدم 

صنعت) را اندازه گيري  نرمالحسابرس (فاصله از -تقارن اطالعاتي مدير
  معيارها فوق به شرح زير اندازه گيري مي شوند: ].30[ مي كند

ضريب بتا در دانش مالي : براي مديريت ريسك شركتالف) بتاي 
اي از شاخصي است از ريسك سيستماتيك يك دارايي مالي يا مجموعه

رگرسيون خطي  ضريب بتا شيب معادله .ها نسبت به ريسك بازاردارايي
نسبت به بازده بازار مي باشد كه نشانگر نوسان  iازده سهام شركت ب

  باشد.قيمتي سهام، در مقايسه با بازار كلي فعال در آن مي

 

 mr	و براي چهار سال قبل  iسهام شركت  بازده ماهانه ir	كه در آن
جهت به دست آوردن بازده ماهانه از بازده هاي  بازدهي بازار مي باشد.

   شده در نرم افزار ره آورد استفاده گرديد. ماهانه گزارش
ضريب بتا از تقسيم كواريانس بين بازده هاي ماهانه سهام و بازدهي بازار 

 آيد.بر واريانس بازده بازار به دست مي

  
ب) نسبت بدهي براي سياست هاي تامين مالي(نسبت كل بدهي به كل 

 دارندين صنعت دارايي): شركت هايي كه نسبت بدهي متفاوتي از ميانگ
احتماالً انگيزه هاي متفاوتي براي انتخاب اقالم تعهدي نسبت به ساير 

 شركت ها دارند.  

ج) نسبت ميانگين موجودي ها براي سياست موجودي كاال(ميانگين 
موجودي كاال تقسيم بر ميانگين دارايي ها)  : محتمل ترين حسابي است 

ر مدنظر حسابرس براي كه در معرض مديريت سود قرار گرفته و بيشت
 تائيد و اعتباربخشي مي باشد.

د) ميانگين نسبت حسابهاي دريافتني براي سياست اعتباري (ميانگين 
                                                            

1 Composite Distance measure. 

حسابهاي دريافتني تقسيم بر ميانگين كل دارايي ها): محتمل ترين 
حسابهايي است كه درمعرض مديريت سود قرار گرفته و بيشتر مدنظر 

 شي مي باشد.حسابرس براي تائيد و اعتباربخ

ه) گرايش به زيان شركت ها (شركت هايي كه بيشتر در معرض زيان 
هستند ريسك دعواي حقوقي باالتري دارند كه اين امر ريسك 

 حسابرسي را افزايش مي دهد) 

  بنابراين متغيرهاي مجازي را براي موارد زير تعيين خواهد شد: 
اشد عدد يك و در در دو دهك باال يا پايين صنعت ب شركت) اگر بتاي 1

  غير اينصورت صفر.
اگر نسبت بدهي در دو دهك باال يا پايين صنعت باشد عدد يك و در  )2

  غير اينصورت صفر.
) اگر نسبت موجودي به كل دارايي ها در دو دهك باال يا پايين صنعت 3

  باشد عدد يك و در غير اينصورت صفر.
ايي ها در دو دهك ) اگر نسبت موجودي حسابهاي دريافتني به كل دار4

  باال يا پايين صنعت باشد عدد يك و در غير اينصورت صفر. 
هايي كه در آن شركت با زيان روبرو بود در دوهك ) اگر نسبت سال5

  باالي صنعت باشد عدد يك و در غير اينصورت صفر.
درنهايت يك شاخص تركيبي با وزن برابر براي پنج شاخص فوق 

ن دهنده عدم تقارن بين مديران و مشخص نموديم. اين شاخص نشا
  صنعت مي باشد.  نرمالحسابرس بر اساس معيار فاصله از 

متغيرهاي كنترلي: - 6-4

از  ]2[با پيروي از پژوهش ): SPECIALIST(تخصص حسابرس در صنعت
گيري تخصص در صنعت ندازها سهم بازار به عنوان شاخصي براي

ت را نسبت به ساير حسابرس استفاده شده است. زيرا اولويت صنع
حسابرسان نشان مي دهد. هرچه سهم بازار حسابرس بيشتر باشد، 
تخصص صنعت و تجربه حسابرس نسبت به ساير رقيبان بيشتر است . 
داشتن سهم غالب بازار اشاره به اين دارد كه حسابرس توانسته خود را از 

به شرح  ساير رقبا به لحاظ كيفيت متمايز كند. سهم بازار حسابرسان نيز
  زير محاسبه مي شود:

  

كه در رابطه فوق مجموعه دارايي هاي تمام صاحبكاران يك موسسه 
) تقسيم بر مجموع دارايي EAحسابرسي خاص در يك صنعت خاص (

شود. موسساتي در اين )، ميEATهاي كل صاحبكاران در اين صنعت(
پژوهش به عنوان متخصص در صنعت در نظر گرفته مي شوند كه سهم 
بازار آنها (يعني عبارت سمت راست معادله) بيش از عبارت يك بر روي 

(يعني  1,2) ضرب در IFتعداد شركت هاي موجود در يك صنعت (
عبارت سمت چپ معادله) باشد. اين متغير به عنوان يك متغير مجازي 
در مدل وارد مي شود چنانچه حسابرس در صنعت متخصص باشد عدد 

 دد صفر. يك و در غير اين صورت ع

  ) ساير متغير هاي كنترلي پژوهش شامل:1در مدل (
برابر است با لگاريتم طبيعي كل دارايي هاي  :)SIZE(اندازه شركت
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  شركت در آخر دوره، 
تقسيم ارزش : )MTB( ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام

  بازار سهام بر ارزش دفتري سهام،
ه شركت در بورس اوراق بهادار تعداد سال هايي ك :)Age( سن شركت 

  تهران پذيرفته شده است. 
جريان هاي نقدي عملياتي تقسيم بر  ):CFO( جريان هاي نقدي عملياتي

  ها، ميانگين كل دارايي
  ،تقسيم سود خالص بر جمع كل دارايي ها ):ROA(نرخ بازده دارايي ها

قبل تفاوت فروش دوره جاري با فروش دوره ): Growth(نرخ رشد شركت 
  تقسيم بر فروش دوره قبل.

برابر است با مجموع فروش شركت هاي  :Ind_growth) (نرخ رشد صنعت 
موجود در صنعت در سال جاري تقسيم بر مجموع فروش شركت هاي 

  موجود در همان صنعت در سال قبل،
  .دوره قبلمدل اقالم تعهدي  جز پسماند: )tAQ-1(كيفيت سوددوره قبل 

  افته ها تجزيه و تحليل ي - 7

هاي محاسبه شده، براي ارائه يك نماي كلي از خصوصيات مهم متغير
برخي از مفاهيم آمار توصيفي اين متغيرها، شامل ميانگين، ميانه، 

  شده است:) ارايه 1جدول (بيشينه، كمينه و انحراف معيار در 
  با ترميم نمودن آنها (وينزورايزينگ) آمار توصيفي متغيرها ):1جدول (

كمينهبيشينهميانگين  مشاهدات  متغير
انحراف
معيار

 039/0053/0 232/0 114/0  1030 كيفيت سود
  99/1  1  8  10/3  1030  دوره تصدي حسابرس
عدم تقارن اطالعاتي 

  57/1  1  5  15/3  1030 مدير-حسابرس

  21/1  67/11  35/16  77/13  1030  اندازه شركت
جريانهاي نقدي

  115/0  -046/0  /380  134/0  1030 عملياتي

سال هاي پذيرش در 
  60/8  5  39  16/16  1030 بورس

 227/0 -241/0 62/0 170/0  1030  رشد فروش صنعت
 104/0 -061/0 323/0 104/0  1030  نرخ بازده دارايي ها
ارزش بازار به ارزش

  613/0  875/0  01/3  98/1  1030 دفتري

 248/0-131/0 798/0 211/0  1030 نرخ رشد شركت
دورهكيفيت سود
قبل

1030  105/0  374/0008/0  062/0  

به  .گيردمي قرار هاداده مركز ثقل و تعادل نقطه در دقيقاً ميانگين مقدار
و بيانگر اين است كه است  10/3حسابرس عنوان مثال ميانگين تصدي 

به طور متوسط ميانگين دوره تصدي حسابرس در شركت هاي نمونه 
سال است. همچنين  5سن شركت  كمينه متغير است.سال  10/3حدود 

برابر يك و CDM  كمينه متغير .است 39شركت بيشنه متغير سن 
نزديك مي شود ميزان  5است و هرچقدر به سمت  5بيشينه آن برابر با 

عدم تقارن اطالعاتي شركت و حسابرس  افزايش مي يابد. ميانگين متغير 

CDM  ط عدم تقارن ت كه نشان مي دهد به طور متوساس 15/3با برابر
انحراف معيار از آنجايي كه اطالعاتي شركت و حسابرس باالست. 
بيانگر شاخص معكوس كيفيت  باقيمانده هاي مدل كيفيت اقالم تعهدي

است به معني  23/0بيشينه متغير كيفيت سود كه برابر با  .است سود
  شركت است. -براي آن سال كيفيت سود ضعيف بودن

  متغير مجازي تخصص حسابرس ): توزيع فراواني2جدول (

) درصد فراواني متغير تخصص حسابرس نشان مي دهد 2طبق جدول ( 
  هستند.   شركت ها حسابرسان متخصص %69كه در حدود 

هاي تركيبي هاي پژوهش حاضر دادههمانطور كه قبالً بيان شد نوع داده
هاي تابلويي و ها به منظور انتخاب بين روش دادهاست، در اين نوع داده

ليمر و هاسمن استفاده شده است. خالصه نتايج اين  Fتلفيقي از آزمون 
  ئه شده است:) ارا3(آزمون ها به شرح نگاره 

  نتايج آزمون ):3جدول (

  منبع: يافته هاي پژوهش
ليمر براي  Fمقـدار احتمال به دسـت آمده از آزمـون) 3طبق جدول (

هاي شود و روش دادهـت، فرض صـفر رد مي اسـ 000/0با مدل برابر 
شود. در نهايت با انجام آزمون هاسمن بين تابلويي ثابت پذيرفته مي

روش اثرات ثابت و تصادفي، روش اثرات ثابت انتخاب شد. جهت 
تشخيص ناهمساني واريانس از آزمون والد تعديل شده استفاده شد. 

وهش است . بنابراين مدل پژ 000/0برابر با سطح معني داري اين آزمون 
داراي مشكل ناهمساني واريانس است. اين مشكل با تخمين مدل به 

)  مرتفع گرديد. PCSE(  1روش خطاي استاندارد تصحيح شده پانل
جهت تشخيص خودهمبستگي سريالي از آزمون والديج استفاده گرديد. 

است. لذا  10/0با نتايج اين آزمون نشان داد كه سطح معني داري برابر 
يه ها داراي مشكل خودهمبستگي سريالي جمالت خطا مدل آزمون فرض

  . نمي باشد
  
  
  
  
  

                                                            
1 panels corrected standard errors 

 )SPECIALISTتخصص حسابرس(

  درصد فراواني فراواني شرح
  26/31  322 حسابرس تخصص در صنعت ندارد
  70874/68 حسابرس تخصص در صنعت دارد

  100  1030 كل

  نوع آزمون آماره p-value  نتيجه آزمون

  ليمر F  77/3  000/0  داده هاي تابلويي ثابت

  هاسمن  44/21  042/0  داده هاي تابلويي ثابت



 61-71) 1400(تابستان  45مجله مديريت توسعه و تحول 
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  ): تخمين نهايي مدل آزمون فرضيه ها4جدول(

 
 متغير وابسته:  كيفيت سود

 1030 تعداد مشاهدات 45/0 ضريب تعيين

 000/0 سطح معني داري  08/7461 والد

خطاي  ضرايب  متغير ها
سطح معني  Zآماره  استاندارد

 داري
tenure 019/0- 002/0 43/8- 000/0 
CDM 028/0  025/0 15/1 250/0 

Tenure*CDM 036/0-  007/0 69/4- 000/0 

SPECIALIST 09/1- 548/0 00/2- 046/0 

Size 037/0- 017/0 19/2- 029/0 
CFO 511/0 178/0 86/2 884/0 
age 002/- 002/0 35/1- 176/0 

INDGROWTH 080/0-  098/0 81/0- 416/0 
ROA 510/1-  195/0 72/7- 000/0 
MTB 900/0-  041/0 87/21- 000/0 

Growth 210/0 088/0 39/2 017/0 
1-tAQ 201/1  016/0 74/72 000/0 

 000/0 11/10 256/0  59/2 عرض از مبدا

  منبع: يافته هاي پژوهش
نتايج آزمون فرضيه اول پژوهش بيانگر اين است كه ) 4مطابق با جدول (
) معني دار است. زيرا Tenureوره تصدي حسابرس (ضريب متغير د

است.  درصد 5كمتر از و  / است000برابر با سطح معني داري اين متغير 
در نتيجه فرضيه اول پژوهش رد نمي گردد. با توجه به اينكه ضريب به 
دست آمده براي اين متغير منفي است مي توان بيان نمود كه با افزايش 

ار اقالم تعهدي كاهش و كيفيت سود افزايش دوره تصدي حسابرس، مقد
جهت آزمون فرضيه دوم پژوهش بايد معني ) 4طبق جدول (مي يابد. 

داري ضريب تعامل دوره تصدي حسابرس با عدم تقارن اطالعاتي 
) بررسي گردد. ضريب اين متغير در Tenure*CDMمدير ( - حسابرس

اين متغير معني دار است زيرا سطح معني داري  %95سطح اطمينان 
. لذا فرضيه دوم پژوهش رد نمي است % 5از و كمتر  000/0برابر با  

از آنجايي كه ضريب اين متغير نسبت به ضريب تصدي حسابرس  گردد.
)tenure(  منفي تر شده است پس عدم تقارن اطالعاتي تاثير مثبت

تصدي حسابرس بر كيفيت سود را قوي تر مي كند. به عبارت ديگر 
يفيت سود ناشي از تصدي حسابرس براي شركت هايي كه بهبود در ك

عدم تقارن اطالعاتي بين حسابرس و مدير باالتر است، بيشتر است. 
 % 45است كه نشان مي دهد  %45با ضريب تعيين به دست آمده برابر 

تغييرات در متغير كيفيت سود توسط متغير هاي مستقل قابل توضيح  از
تخصص حسابرس در صنعت، اندازه است. همچنين ضريب متغير هاي 

شركت، ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام ، نرخ بازده 
دارايي و كيفيت اقالم تعهدي دوره قبل معني دار است. مقدار سطح 

ت بنابراين اس 000/0با معني داري به دست آمده براي آماره والد برابر 
  اعتبار كل مدل تاييد مي گردد. 

  ي نتيجه گير - 8

همان طوري كه در مباني نظري اين پژوهش آمده است دو ديدگاه در 
خصوص دوره تصدي حسابرسي مطرح گرديده است، ديدگاه اول مربوط 
به فرضيه يادگيري و تخصص (ديدگاه افزاينده كيفيت حسابرسي و 
كيفيت سود) و ديدگاه دوم مربوط به فرضيه استقالل حسابرس (ديدگاه 

باشد، نتايج حاصل از سي و كيفيت سود) ميكاهنده كيفيت حسابر
فرضيه اول نشان داد كه دوره تصدي حسابرس بر كيفيت سود تاثير 
مثبت دارد. به بيان ديگر هر چه مدت همكاري حسابرس و صاحبكار 

يابد كه بيانگر تاييد ديدگاه دوم افزايش يابد، كيفيت سود افزايش مي
 ن فرضيه يا يافته هايحسابرس است. نتايج اي تخصصيعني فرضيه 
طبق نتايج است. از آنجايي كه  منطبق ]8؛ 25؛ 35؛ 30[ پژوهش هاي

، ]1[ در بازار سرمايه ايران كارايي ضعيف است) 1387پژوهش اله ياري (
با احتمال زياد ناقرينگي اطالعاتي ميان افراد درون شركت و بيرون از 

ه دليل نبود يك شركت وجود دارد. در شرايط عدم تقارن اطالعاتي ب
جريان هموار اطالعاتي بين مدير و حسابرس، محيط اطالعاتي شركت 
براي حسابرسان ابهام بيشتري دارد حتي اگر حسابرس متخصص در 
صنعت باشد. همانگونه كه نتيجه آزمون فرضيه دوم نشان داد با وارد 
كردن متغير تعديل گر عدم تقارن اطالعاتي تاثير مثبت تصدي حسابرس 

كيفيت سود تشديد گرديد. به عبارت ديگر مي توان گفت كه بهبود  بر
در كيفيت سود ناشي از تصدي حسابرس، براي شركت هايي كه عدم 
تقارن اطالعاتي باالتري دارند، بيشتر است. حسابرس در شركت هايي با 
عدم تقارن اطالعاتي باالتر، اطالعات كمتري در خصوص دانش خاص 

تواند اين اطالعات را از طريق تجربه عمومي و صاحبكار دارد و نمي 
تخصص در صنعت به دست آورد. هر چه شكاف اطالعاتي ميان حسابرس 
و مدير بيشتر باشد، به تصدي طوالني تر نيازي است تا به حسابرس در 
رسيدن به اطالعات اين چنيني كمك كند. اطالع از دانش خاص 

ود را افزايش مي دهد. صاحبكار در نتيجه تصدي حسابرس، كيفيت  س
بنابراين منفعت تصدي طوالني تر حسابرس در شركت هاي با عدم تقارن 

منطبق  ]30[نتايج فرضيه دوم با پژوهش . اطالعاتي باالتر، بيشتر است
  است. 

از آنجايي كه نتايج پزوهش نشان داد مزاياي كسب دانش منحصر به فرد 
هايي كه عدم تقارن صاحبكار در طول دوره تصدي حسابرس در شركت 

اطالعاتي باالتري دارند مهم تر از كاهش استقالل ناشي از تصدي 
حسابرس است مي تواند نگراني سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص 

نمايد و حتي دستور العمل چرخش اجباري حسابرس را بر طرف 
نمايد كه دوره چرخش اجباري مؤسسات حسابرسي افزايش پيشنهاد مي

-تا باعث افزايش توأم كيفيت حسابرسي و همچنين كاهش هزينه يابد

گردد. از انجايي كه در اكثر هاي حسابرسي ناشي از چرخش حسابرس 
شركت ها عدم تقارن اطالعاتي وجود دارد به سرمايه گذاران پيشنهاد 
مي گردد هنگام قضاوت در خصوص سود هاي گزارش شده، به تعداد 

ابرسي با شركت توجه داشته باشند. در سال هاي همكاري موسسه حس
نهايت به حسابرسان پيشنهاد مي شود برآوردي از ميزان شكاف 
اطالعاتي بين خود با مديران شركت داشته باشند، تا در برنامه ريزي 

  حسابرسي و كيفيت حسابرسي به آنها كمك كند. 
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