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 چکيده

. پردازد می سود و ارزش روز سهام شرکت تیریبر مد یانتخاب موسسات رتبه الف حسابرس ریتاثبررسی  به پژوهش حاضر
باشد.  می( رویدادی پس) علّی تحقیقات نوع از همبستگی شناسی روش بعد از و بوده کاربردی هدف لحاظ از پژوهشاین 

بود که به روش حذف سیستماتیک تعداد  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت
مورد تحقیق قرار  4937 تا 4934 های سال بینساله  7 زمانی ی دورهدر  وشده  انتخاب پژوهش نمونه عنوان شرکت به 424

 آوری جمع جهت استفاده مورد روش. گردیداستفاده  جونز تعدیل شدهبرای اندازه گیری متغیر مدیریت سود از مدل . گرفتند
برای اجرای آزمونها و  است. شده استفاده خطی چندگانه رگرسیون از ها فرضیه آزمون برای وبوده  ای کتابخانه اطالعات،

انتخاب موسسات رتبه الف  که دهد می نشان پژوهش نتایج .شداستفاده  41نسخه  استاتاها از نرم افزار تخمین نهایی مدل
یعنی در شرکتهایی که حسابرسی آنها توسط  و معنادار دارد. منفی ریتاثمبتنی بر اقالم تعهدی  سود تیریبر مد یحسابرس

انتخاب موسسات رتبه الف ولی  اقالم تعهدی کاهش می یابد. مبتنی بر موسسات رتبه برتر انجام می شود مدیریت سود
 تاثیر ندارد. بر ارزش روز سهام شرکت یحسابرس
یموسسات حسابرس یرتبه بند، ارزش روز سهام شرکت ،سود تیریمد: یديکل واژگان

 

 مقدمه

 درباره مدیریت آشكارسازی انتظارات برای حسابداری های انتخاب که دارد می بیان سود مدیریت اطالعاتی رویكرد
 آشكار را مدیریت داخلی اطالعات تعهدی، که اقالم است داده نشان قبلی مطالعات. رود می بكار شرکت آتی عملكرد

 عدمشرایط  تحت که هایی شرکت مورد در مثال، عنوان به .(2002، 2و رابینسون . لویز2009، 4ساندر و گلور سازد )آریا، می
 کاهش منظور به تعهدی اقالم ها از آن مدیران باشیم داشته انتظار که است منطقی کنند، می فعالیت زیاد عملیاتی اطمینان

 حقیقت در. سازند منتقل دوره یک طی شرکت درباره عملكرد را خود داخلی اطالعات تا نمایند استفاده سود نوسان
 9اولسن و سازند. قوش هموار گذاران سرمایه به سودآوری ثبات از عالمتی برای انتقال را سودها است ممكن مدیران

 اقالم باال از اطمینان عدم با محیط یک در شرکت فعالیت هنگام به مدیران که دادند نشان خود ( در مطالعه2003)
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برای اطالع رسانی مدیریت سود را می توان روشی  .نمایند می استفاده شده گزارش سود در نوسان کاهش برای تعهدی
رسد.  ها به سهامداران دانست که از طریق دخالت مدیریت در فرآیند تعیین سود به انجام می وضعیت مالی شرکت 

تواند در تهیه گزارش از عملكرد شرکت اعمال نفوذ کند و نتایج مورد نظر خود را  مدیریت سود از این جهت که می 
 (.4924)بلكویی، منعكس کند، مورد توجه قرار گرفته است 

ارزش بازار کلیه سهام های منتشر شده معرف ارزش جاری شرکت است. نتایج تحقیقاتی همچون روزنبرگ و همكاران 
 (، نقش مهم نسبت ارزش روز سهام را تأیید نمودند. 4332( و فاما و همكاران )4329)

( معتقد است که ارزیابی کیفیت 4324و )کیفیت حسابرس یا حسابرسی به طور ذاتی غیر قابل مشاهده است. دی آنجل
( اندازه حسابرس را به عنوان یک نماینده ای از کیفیت 4324هزینه بر است. برای همین دی آنجلو )  حسابرس مشكل و

کند و معتقد است که حسابرسان بزرگ به دلیل حسابرس معرفی می کند. دی آنجلو بر نقش استقالل حسابرس تاکید می
داد مشتریان زیاد به احتمال بیشتری استقالل خود را حفظ می کنند. براساس دیدگاه دی آنجلو  تحقیقات شهرت باال و تع

(. 2046، 1زیادی اندازه حسابرس را بعنوان نماینده ای از کیفیت حسابرس مورد مطالعه قرار داده اند )دالتون و دیگران
هشت، شش، پنج وچهار حسابرس بزرگ کیفیت باالتری الزم بذکر است که اکثر این پژوهش ها نشان داده اند که 

از طرف دیگر هنوز برای صاحبكاران مشخص نیست که کدام  .(4939)واعظ و احمدی،  نسبت به سایر حسابرسان دارند
هایی اثر حسابرس متخصص صنعت بر کیفیت گزارشگری حسابرس، متخصص کدام صنعت هست. هر چند اخیرا پژوهش

ررسی کرده اند. هنوز اطمینان خاطر وجود ندارد که آیا حسابرسان ایرانی می توانند در صنعتی متخصص مالی در ایران را ب
در چنین  (.4931  )کاهكش و جهانبخش، شوند، زمانیكه تقاضای مناسبی برای حسابرس با کیفیت در کشور وجود ندارد

اساس، سازمان بورس و اوراق بهادار در سال  شرایطی، موضوع رتبه بندی موسسات حسابرسی در ایران مطرح شد. براین

دسته بندی کرد. طبق  "چهارم"و  "سوم"، "دوم"، "اول"برای اولین بار موسسات معتمد بورس را به چهار طبقه  4932

به احتمال زیاد باید کیفیت حسابرسی باالتری نسبت حسابرسان معتمد سایر گروه  "اول"این رتبه بندی موسسات گروه 

)واعظ  محول شده است "اول"باشند. بنابراین حسابرسی صاحبكاران بزرگ به موسسات حسابرسی معتمد گروه  ها داشته
. در واقع می توان گفت که در نبود هیچ معیاری برای کیفیت حسابرس در ایران، سازمان بورس و اوراق (4939و دیگران، 

کشور مطرح کرده است. اما اینكه واقعا موسسات حسابرسی  بهادار رتبه بندی را معیاری برای تمایز کیفیت حسابرسان در

کیفیت حسابرسی باالتری نسبت به موسسات حسابرسی معتمد سایر گروه ها دارند یک سوال  "اول"معتمد گروه 
با توجه به معیارهای (. 4932فر، یگانه و آذینحساس ) پژوهشی که بنظر می رسد هنوز پاسخی به آن داده نشده است

باید منابع  "اول"ی سازمان بورس و اوراق بهادار، می توان پیش بینی کرد که موسسات حسابرسی معتمد گروه ارزیاب
انسانی )کارکنان و شرکای حسابرسی( با تجربه و کافی، سیستم کنترل کیفیت مناسب، تعداد مشتریان زیاد و استقالل 

، حسابرسانی که چنین خصوصیاتی دارند به احتمال زیاد بیشتری داشته باشند. با توجه به یافته های پژوهش های قبلی
پژوهش حاضر به فوق بنابراین با توجه به مطالب  .(4939)واعظ و دیگران،  می توانند حسابرسی با کیفیتی داشته باشند

 سود و ارزش روز سهام شرکت تیریبر مد یانتخاب موسسات رتبه الف حسابرس ریتاثدنبال پاسخ به این سوال است که 
 چگونه است؟
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 پيشينۀ پژوهشادبيات و 

 های حسابرسیشرکتبندی رتبه
 ایو  یدر جامعه حسابداران رسم تیفیواحد نظارت به عنوان واحد کنترل ک کیتوسط  یموسسات حسابرس یطبقه بند

سازمان بورس و اوراق بهادار موسسات معتمد  40باشد، که طبق دستورالعمل ماده  یبورس اوراق بهادار م تیفیواحد ک
 کرده است.  یبند میبورس را به چهار طبقه تقس

بود که  نیچن نیبحث ا نی. اساس ارائه ادیمطرح گرد 4929از سال  یموسسات حسابرس یرتبه بند ضوعمو رانیدر ا
کنند،  یعمل نم كسانیبطور  یمربوط به خدمات حسابرس تیفیکنترل ک یدر اجرا رانیفعال در ا یحسابرس یموسسه ها

 یشرکت ها یکه حسابرس فزودندبزرگ و کوچک را مطرح شد. در ادامه ا یکردن موسسات حسابرس زیو طرح متما
بزرگتر واگذار  یو در واقع موسسات حسابرس شتریو تعداد کارکنان ب تیبا حجم فعال یبه موسسات حسابرس یبورس یبزرگ

جامعه حسابداران  یعال یبه سرپرست وقت شورا یخصوص، گزارش مكتوب نیجلسات متعدد در ا یگردد. پس از برگزار
و سازمان نظارت بر  كایو بورس آمر ایبزرگ دن یدر رابطه با موسسات حسابرس یقاتیتحقخصوص  نی. در ادیارائه گرد

 بر اساس یبورس و رتبه بند یاز سو یموسسات حسابرس یعدم رتبه بندآن  جهیکه نت دیانجام گرد یعموم یشرکت ها
 یها تیوب سا ایو  یحسابرس یالملل نیخبرنامه ب یاز سو یموسسات حسابرس ی. رتبه بنددیاعالم گرد تیفیک کنترل

 یالملل نیخبرنامه ب لهیبه وس 2003که در سال  ی. همچون رتبه بندردیگ یانجام م یحسابدار یالملل نیمعتبر ب
 یدرآمد در آن سال رتبه بند زانیاز لحاظ م نگلستانفعال در کشور ا یاعالم شد و در آن موسسات حسابرس یحسابدار
 (.4921 ،یو امان یشد )دوان

و  یموسسات حسابرس یرتبه بند ،یمراکز معتبر رتبه بند ریبر اساس در آمد، مجالت، بولتن ها و سا یبر رتبه بند عالوه
 نهادها تعداد گریو در د یشاغل در موسسات حسابرس انیهمچون تعداد اعضا، دانشجو یموارد رینهادها بر طبق سا ریسا

را انجام  ینیچن نیموارد ا ریمختلف و سا یجهان و شاغل در انجمن حسابداران کشورها یحرفه ا یانجمن ها یاعضا
 (. 4921 ،یو امان یاشند )دوانب ینم یموسسات حسابرس یدهند و تنها محدود به رتبه بند یم

ممكن است صاحبكاران  رد،یگ رارق یرتبه بند اریمع ،یاز حسابرسان معتقدند چنانچه در آمد موسسات حسابرس یبرخ
گفت که  دیدسته از حسابرسان با نیدر پاسخ به ا ند،یارائه نما تیفیاقدام کنند که کار با ک ینسبت به انتخاب حسابرسان

 نیرسد که همه صاحبكاران به دنبال ا یانتخاب حسابرس نقض کرد. به نظر نم یتوان اراده و حق صاحبكار را برا ینم
دانند  یم تیفیباشند که چون صرف خود را با ک یکسان نكهیانتخاب کنند مگر ا تیفیحسابرسان بدون ک کهباشند  شهیاند

 گرید یبه همه خدمات و کاالها هیشب زیواقع حسابرسان نموضوع قرار دهند. در  نیعدم انتخاب خود را مستمسک ا
قرار خواهند گرفت و به مصداق  انیاز مشتر یا دهداشته باشند حتما و الزاما مورد توجه ع یخاص یو برتر تیفیچنانچه ک

خواهد آورد  یخوب رو تیفیبه موسسات با ک تاًینها ،یو بازار حسابرس هیبازار سرما "ندیبگو گرانیگل آن است که د"
 (. 4921 ،ی)دوان

به  سبتن یحسابرس تیفیتفاوت فاحش در عوامل موثر بر ک جادیموجب ا رانیدر ا یموسسات حسابرس یعامل رتبه بند
 یابیشرکا، ارز یابیهمچون ارز یبه عوامل رانیدر ا یموسسات حسابرس یرتبه بند رایشده است. ز گرید یکشورها

 یموسسات حسابرس تیتنوع ارائه خدمات و موقع یابیساختار و سازمان موسسه، ارز یابیارز ،یکارکنان موسسه حسابرس
 یکشورها برا ریدر سا یاست که موسسات حسابرس یدر حال نی. استخدمات ا تیفیک یابیارز تایو نها یدر بازار حرفه ا

و بورس و اوراق بهادار  یمهمچون حسابداران رس یینهادها یاز سو یبزرگ بورس یبه شرکت ها یارائه خدمات حسابرس
 معتبر یها، مجالت و بولتن ها هینشر یاز سو رانیدر خارج از ا یموسسات حسابرس یشوند. رتبه بند ینم یرتبه بند
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 کی یدر ط شانیا یاعالم شده از سو یرا بر اساس درآمدها یکه موسسات حسابرس ردیگ یصورت م یو مال یحسابدار
 (.4939 پور، ی)مهربان پور و بطهائ ندینما یم یسال رتبه بند

 

 مدیریت سود
و شرکت های دیگر این احساس عمومی را در جامعه ایجاد کرد که مدیریت سود اعمال  1رسوائی اخیر در انرون و ورلدکام

شده توسط مدیران شرکت ها در اکثر مواقع به صورت فرصت طلبانه است، تا بتوانند از این نوع مدیریت سود حداکثر 
یت در جامعه که در اکثر مواقع منفعت شخصی را ببرند و کمتر به منافع سهامداران توجه دارند. با قوت گرفتن این ذهن

مدیریت سود منفی صورت می گیرد، اخیراً قانون گذاران در تعدادی از قوانین مدیریتی برای مقابله با مدیریت سود فرصت 
ها، بایستی مهارت  نظر کرده اند و مثالً قانونی وضع کرده اند که اعضای مشخص هیئت مدیره شرکت طلبانه تجدید

در عین حال، تعدادی از محققان با مطالعات علمی که انجام داده اند، ادعا دارند که مدیریت سود  مالی داشته باشند.
 ها بطور بالقوه اطالعات سودمند راجع به سود را افزایش می دهند ممكن بصورت کارآمد )سودمندانه( باشد. زیرا آن

 ها آن عقیده به. اند نموده ارائه سود مدیریت صوصدر خ جامعی تعریف( 2004) 6مارشا و جونز (.2002 )جیرپورن ودیگران،
 و مالی در گزارشگری( تشخیص) از قضاوت استفاده با مدیران که افتد می اتفاق زمانی( سود کاری دست) سود مدیریت
 و گذاران سرمایه دولت، کارکنان، اعتباردهندگان، سهامداران، شامل) از ذینفعان بعضی نمودن گمراه جهت مبادالت ساختار

 وابسته شده گزارش حسابداری ارقام به که قراردادی نتایج قراردادن تأثیر تحت با شرکت اقتصادی عملكرد درباره ...(

 .کنند می تغییر ایجاد مالی در گزارشگری است،
 

 پيشينه پژوهش
( به بررسی رابطه ی بین رتبه موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و حق الزحمه 4931صالحی )

حسابرسی پرداختند. یكی از موضوعات مهم و مورد توجه در زمینه حسابرسی و اعتبار بخشی به صورت های مالی، بحث 
ن است. سازمان بورس و اوارق بهادار موسسات کیفیت کار حسابرسی و به دنبال آن تعیین حق الزحمه حسابرسا

رتبه بندی کرده است و این رتبه بندی موسسات  "چهارم"و  "سوم"، "دوم"، "اول"حسابرسی معتمد را به چهار طبقه 

نسبت به سایر طبقات باالتر است. با این وجود پژوهش  "اول"حسابرسی بیانگر آن است که کیفیت کار موسسات طبقه 
جام شده در زمینه کیفیت کار حسابرسان بر مبنای این رتبه بندی بیان گر آن است که کیفیت کار حسابرسان های قبلی ان

 باالتر از سایر طبقات نیست.  "اول"طبقه 
( به بررسی تاثیر رتبه بندی موسسات حسابرسی توسط سازمان بورس بر حق الزحمه حسابرسی 4931کاهكش و اسدنیا )

 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. 

عتبار سابرسان مستقل ا( به بررسی رتبه بندی موسسات حسابرسی و اثرات آن پرداختند. ح4931ترشیزی و دیگران )
های مالی را افزایش میدهند و تضاد منافع بین مدیران و سهامداران را کاهش میدهد. به طور معمول کیفیت صورت

حسابرسی متناسب با اندازه ی شرکت حسابرسی در نظر گرفته می شود. شرکت های حسابرسی بزرگ باید از درجه 
منابع کافی باشند که بتوانند کیفیت باالتری از خدمات  استقالل باالتری بر خوردار باشند و هم چنین دارای تخصص و

حسابرسی ارائه نمایند. در این پژوهش مروری بر تحقیقات انجام شده پیرامون تاثیر اندازه حسابرس بر کیفیت و استقالل 
بررسی  حسابرس انجام شده است. همچنین تحقیقات انجام شده پیرامون ادغام موسسات حسابرسی و مزایای ادغام مورد

                                                           
5
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اند. نتایج تحقیقات بیانگر این بود که موسسات حسابرسی بزرگ کیفیت حسابرسی صورت های مالی را  قرار گرفته
دهند و ادغام موسسات حسابرسی مزایایی مانند قدرت تمرکز باال، افزایش کارایی و کاهش هزینه ها را در  افزایش می

 پی دارد.
موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و کیفیت حسابرسی  ( به بررسی رابطه بین رتبه4931رضایی )

(، دیچو و 2001پرداخت. در این پژوهش اقالم تعهدی اختیاری اندازه گیری شده براساس مدل های کوتاری و همكاران )
نتایج حاصل از برآورد  ( به عنوان معیارهای کیفیت حسابرسی بكار برده شده اند.2006( و بال و شیواکومار )2002دیچف )

رگرسیون خطی چندگانه نشان می دهد که سطح قدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری صاحبكاران موسسات خصوصی معتمد 

کمتر از سطح قدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری صاحبكاران موسسات معتمد سایر طبقات نیست. به عبارت  "اول"طبقه 

باالتر از کیفیت حسابرسی موسسات معتمد  "اول"وصی معتمد طبقه دیگر کیفیت حسابرسی موسسات حسابرسی خص
 سایر طبقات نیست. نتایج این پژوهش با انجام چندین آزمون حساسیت پشتیبانی شده است.

نتایج نشان می دهد که  .( رابطه بین اندازه حسابرس و مدیریت سود در چین را بررسی کرده اند2041چن و همكاران )
 مشتریان هشت موسسه حسابرسی بزرگ چین کمتر است. مدیریت سود برای

( به بررسی رابطه دوره تصدی حسابرسی و رتبه حسابرسی با کیفیت حسابرسی پرداختند. به عبارت 2041لی و الینگ )
دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا طول دوره تصدی و رتبه بندی حسابر س بر 

باشد ابرسی تاثیر می گذارد؟ تنها متغیر موثر بر متغیر کیفیت حسابرسی متغیر کنترلی اظهار نظر سال قبل میکیفیت حس
 می توان چنین نتیجه گرفت که شرکتها در عملكرد مالی و رعایت استاندارد یک ثبات رویه برخوردار هستند.

 بزرگ مؤسسات حسابرسی تحت که هایی شرکت که رسیدند نتیجه این به پژوهشی ( در2002) 7دیگران و الی کین
 و معتبر بودن تر شده شناخته خاطر به این و دهند می نشان ها شرکت بقیه به نسبت کمتری تعهدی اقالم اند شده حسابرسی

 .است آن تجاری نام بودن
 

 پژوهش های   فرضيه
 دارد. ریتاثمبتنی بر اقالم تعهدی سود  تیریبر مد یانتخاب موسسات رتبه الف حسابرسفرضیه اول: 

 دارد. ریتاث فرضیه دوم: انتخاب موسسات رتبه الف حسابرسی بر ارزش روز سهام شرکت
 

 های پژوهشرگرسيونی برای فرضيه  هایمدل
 مدل اول:

EMA it = β0+ β1 Ratingit + β2size it + β3lev it + β4Roa it + β5Inst it + β5Grow it +U it 

 مدل دوم:
 MB it = = β0+ β1 Ratingit + β2size it + β3lev it + β4Roa it + β5Inst it + β5Grow it +U it 

 

 تعریف عملياتی متغيرهای پژوهش

 وابسته  هایمتغير

 (EMA) مبتنی بر اقالم تعهدی سود تیریمد (8

                                                           
7
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 اقالم سود مدیریت شاخص منزلة به اختیاری، تعهدی اقالم(، 4932در این پژوهش همانند پژوهش رحمانی و رامشه )

 زیر   رابطة اساس بر ( و4334) جونز شدة تعدیل مدل اساس بر کل اقالم تعهدی عادی سطح است. رفته کار به تعهدی

 :آیدمی دست به
          

      
 

     

      
    (

 

      
)      (

       

      
)     (

     

      
) (                         4) رابطه         

 ن:آ در که

 t  سال در عملیاتی نقد جریان منهای کسر بهره و مالیات از قبل سود:           

  t-1 سال در i  شرکت شرکت های دارایی جمع:       

 t-1 سال به نسبت t  سال در i  شرکت فروش درآمد تغییرات:       

    شرکت تجهیزات و آالت ماشین اموال، ناخالص : مبلغ     
به عنوان قدرمطلق گرفته مدل  برآوردشدة ماندة باقیاز  شود ومی برآورد ترکیبی هایداده از استفاده با فوق رابطة

 مدیریت سود در نظر گرفته شده است.
 

 (VS) ارزش روز سهام شرکت  (2

که ارزش بازار حقوق صاحبان سهام نیز از  از لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام اندازه گیری شده است.
 طریق تعداد سهام منتشره ضربدر قیمت پایانی سهام یدست آمده است.

 

 (Ratingهای حسابرسی )رتبه شرکتمتغير مستقل: 
 ایو  یدر جامعه حسابداران رسم تیفیواحد نظارت به عنوان واحد کنترل ک کیتوسط  یموسسات حسابرس یطبقه بند

سازمان بورس و اوراق بهادار موسسات معتمد  40باشد، که طبق دستورالعمل ماده  یبورس اوراق بهادار م تیفیواحد ک
 کرده است. یبند میبورس را به چهار طبقه تقس

موسسه حسابرسی معتمد  43های حسابرسی یک متغیر ساختگی است بطوریكه اگر حسابرس جزو رتبه بندی شرکت

( باشد مساوی یک، و برای سایر موسسات حسابرسی معتمد عدد "اول")متعلق به طبقه سازمان بورس و اوراق بهادار 
 صفر خواهد گرفت.

 

 متغيرهای کنترلی

  در این تحقیق از طریق لگاریتم طبیعی مجموع دارایی های شرکت محاسبه شده است. (:SIZE) اندازه شرکت

در فهرست هزینه های شرکت می باشد. منظور از اهرم عبارت است از وجود هزینه های ثابت  اهرم: (Lev) اهرم مالی

مدیران  مالی میزان بدهی های شرکتها است. هر اندازه درجه اهرم مالی بزرگتر باشد، درجه ریسک مالی بیشتر می شود
اما دلیل مزایای تامین مالی از طریق بدهی، تمایل دارند از این طریق نیازهای مالی شرکت را تامین کنند، ه شرکتها ب

تامین مالی از طریق بدهی، هزینه بهره را در پی دارد و این موضوع باعث خواهد شد که شرکتها بخشی از درآمدهای خود 
 ها کاهش خواهد یافت. های آینده صرف پرداخت هزینه های تامین مالی کنند. در نتیجه، سودآوری آینده آن را در سال

 دارایی کل به بدهی کل نسبت تحقیق، از این از عوامل موثر باشد. در تحقیقات نشان می دهد که ریسک نیز می تواند

 می شود. مالی استفاده شاخص اهرم عنوان به

 آید. به دست می tاز طریق میانگین رشد فروش در طی سه سال قبل از دوره مورد سال  (:Growرشد فروش )
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 شود. های اول دوره شرکت محاسبه می از طریق نسبت سود عملیاتی به دارایی (:ROAها ) بازده دارایی

 یرا برا یا منابع  قابل  مالحظه ،یو مال یفن یها ییبخاطر توانا ینهاد سهامداران: (Inst) سرمایه گذاران نهادی

( 4332کنند. بوش  ) یاداره شرکت استفاده م یبرا یو از نظرات کارشناسان خبره مال دهند یم صیکنترل شرکت تخص
گذاران  هیاست. سرما یشرکت تیموثر بر حاکم یرونیکنترل ب یاز سازوکارها یكیکه مالكیت نهادی  دهد ینشان م

 یآور جمع قیو .. هستند که از طر یگذار هیسرما یشرکتها مه،یب یبانكها، شرکتها ریگذاران بزرگ نظ هیسرما ،ینهاد
بر شرکت نظارت  ح،یاداره نحوه عمل شرکت به طور صر قیو از طر یبطور ضمن تیریمد ماتیتصم یابیاطالعات و ارز

 دیرا وادار به تاک رانیتواند مد یم یگذاران نهاد هینظارت بر شرکت توسط سرما ه( نشان داد ک4332کنند. مگ  ) یم
قانون بازار اوراق بهادار  4 ماده 27طلبانه کند. طبق بند  شتنیخو ایبر عملكرد شرکت و کاهش رفتار فرصت طلبانه  شتریب
 ،یصندوق بازنشستگ ،گذاریهیسرما هایتشرک ها،نگیهلد ها،مهبی و هاعبارتند از: بانک ینهاد گذارنهیسرما رانیا

ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار. نحوه محاسبه آن، درصد  گذاریهیسرما هایو صندوق هسرماینیشرکت تام
 .باشدیم یسهامداران نهاد لهیشده بوس یسهام نگهدار

 

 شناسی پژوهش روش
 نوع از حاضر تحقیق، تحقیق طرح نوع باشد. از جهت می کاربردی هدف لحاظ از و همبستگی روش لحاظ از تحقیق این

 که محیطی از ها داده و است متغیرها بین موجود روابط بررسی هدف، ها تحقیق نوع این در. است رویدادی پس تحقیقات
 و آوری جمع، است داده رخ گر پژوهش مستقیم دخالت بدون که گذشته وقایع از یا و اند داشته وجود طبیعی ای گونه به

 به. است شده استفاده خطی چندگانه رگرسیون  روش از ها  فرضیه آزمون برای تحقیق این در. شود می  تحلیل و تجزیه
 توصیف برای که ترتیب بدین. است شده استفاده استنباطی و توصیفی  آمار روشهای از آمده بدست های  داده تحلیل منظور

هاسمن ، اف لیمر هایآزمون از پژوهش های  فرضیه آزمون برای استنباطی سطح  در و فراوانی توزیع جدول از ها  داده
 .شود  می استفاده

  شرکتهایکلیه  به آماری جامعه انتخاب برای. شود معین و مشخص آماری جامعه است الزم پژوهش هر اجرای برای
 بهادار اوراق بورس  در شده پذیرفته های شرکت اطالعات چون ه استشد رجوع تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته
 برخوردار باالتری اتكاء قابلیت  از شرکتها سایر اطالعات به نسبت لذا، می شود حسابرسی، رسمی حسابداران توسط تهران
جامعه آماری مورد بررسی در این بنابراین،  تر است.  ها راحت سایر شرکت به نسبت اطالعات این به دسترسی و است

تا  4934های  و دوره مورد بررسی نیز سالبوده های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  پژوهش، کلیه شرکت
 :ه اندهای زیر بوده، به عنوان نمونه انتخاب شد که دارای ویژگی یهای شرکتو  باشد می 4937

 ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد. به دلیل افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی شرکت -
گذاری به علت ماهیت و  گری مالی، لیزینگ، هلدینگ و سرمایه ها و واسطه های مورد نظر جزو بانک شرکت -

 ها متفاوت است، نباشند.  از شرکت نوع فعالیت این گروه
 های مورد نظر تغییر داده باشد. ها نبایستی سال مالی خود را در طی دوره شرکت -
 های مورد نیاز در دسترس باشد. های مورد بررسی به منظور استخراج داده اطالعات مالی شرکت -
 شد.های مورد بررسی در بازه زمانی پژوهش از بورس خارج نشده با شرکت -

 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. 424 با اعمال محدودیتهای فوقدر این پژوهش 
 

 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 چشم انداز حسابداری و مدیریت فصلنامه

 (                                                                                   سوم)جلد 8931 زمستان، 81، شماره 2دوره 
 

474 
 

 های پژوهش یافته
 دهد.  های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را نشان می (، آمار توصیفی داده4جدول )

 آمار توصيفی متغيرهای پژوهش :8جدول 

 انحراف معيار کمترین بيشترین ميانگين تعداد نماد نام متغير
 EMA 217 0.491 0.699 0.0002 0.036 تعهدیمبتنی بر اقالم مدیریت سود 

 VS 217 41.932 42.123 42.029 4.134 ارزش روز سهام شرکت

 Size 217 41.602 43.779 44.072 4.162 اندازه شرکت

 Lev 217 0.171 4.423 0.06 0.422 اهرم مالی

 Grow 217 0.247 1.092 0.12- 0.237 رشد فروش

 Roa 217 0.494 0693 0.422- 0.411 بازده دارایی ها

 Inst 217 0.792 0.31 0.44 0.422 نهادی سرمایه گذاران

دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای  ترین شاخص مرکزی، میانگین است که نشان اصلی
برابر با  یبر اقالم تعهد یسود مبتن تیریمدهاست. برای مثال مقدار میانگین برای متغیر  نشان دادن مرکزیت داده

طورکلی پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین  بهمی باشد.  0.49و برای بازده دارایی ها برابر با باشد  ( می0.491)
ترین پارامترهای پراکندگی، انحراف  ن است. از مهمها نسبت به میانگی میزان پراکندگی از یكدیگر یا میزان پراکندگی آن

برابر است با ی بر اقالم تعهد یسود مبتن تیریمدو برای  4.162اندازه شرکت برابر با معیار است. مقدار این پارامتر برای 
ینه و بیشینه کم .دهد این دو متغیر به ترتیب دارای بیشترین و کمترین انحراف معیار هستند باشد که نشان می می 0.036

رتبه است.  4.423ترین مقدار اهرم مالی برابر با  مثال بزرگ عنوان دهد. به نیز کمترین و بیشترین را در هر متغیر نشان می
 دوشارائه می  2در جدول متغیر این جدول توزیع فراوانی  که باشد می کیفی یک متغیری موسسات حسابرس یبند

 
 رتبه بندی موسسات حسابرسیتوزیع فراوانی متغير  :2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی عنوان
 71.21 691 رتبه الفهای حسابرسی شده توسط مؤسسات  شرکت

 21.41 249 حسابرسی ایر موسساتهای حسابرسی شده توسط س شرکت

 400 217 جمع

توسط سال -شرکت 691سال، صورتهای مالی تعداد -شرکت 217قابل مشاهده است از  2همانطور که طبق جدول  
 سات رتبه الف حسابرسی شده است.سمو
 

 آزمون مانایی متغيرها
مطابق ادبیات اقتصادسنجی الزم است قبل از برآورد مدل، مانایی متغیرها بررسی گردد. برای بررسی وجود ریشه واحد در 

 گردد. عرضه می 9صورت جدول  استفاده کرد که نتایج آن به و چو نیل نیتوان از آزمون لو های پانل، می داده
 پژوهش یرهايمتغ یتمام ی( برالوین، لين و چو) ییآزمون مانا :9جدول 

 نتيجه سطح معناداری آماره آزمون نماد متغير

 مانا است EMA 46.916- 0.0000 مدیریت سود تعهدی

 مانا است VS 42.962- 0.0000 روز سهام شرکت ارزش

 مانا است Size 49.096- 0.0000 اندازه شرکت

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 چشم انداز حسابداری و مدیریت فصلنامه

 (                                                                                   سوم)جلد 8931 زمستان، 81، شماره 2دوره 
 

472 
 

 مانا است Lev 46.911- 0.0000 اهرم مالی

 مانا است Grow 44.024- 0.0000 رشد فروش

 مانا است Roa 41.961- 0.0000 بازده دارایی ها

 مانا است Inst 43.116- 0.0000 سرمایه گذاران نهادی

درصد بوده و  1داری متغیرها در آزمون مانایی همه متغیرها کمتر از  شود که سطح معنی مشاهده می 9با توجه به جدول 
 بیانگر مانا بودن متغیرها است.

 

 اف ليمر )چاو(آزمون 
نتایج حاصل گیرد.  ( صورت میpanelهای تابلویی ) ( و دادهpoolاین آزمون برای تشخیص بین الگوهای اثرات معمولی )

 باشد:شرح می  پژوهش بدین  از آزمون اف لیمر برای مدل
 نتایج آزمون اف ليمر )چاو( :4جدول 

 نتيجه آزمون داری سطح معنی آماره آزمون مدل آزمون
 های تابلویی پذیرش الگوی داده 0.0000 2.941 اولفرضیه 

 های تابلویی پذیرش الگوی داده 0.0000 7.602 دومفرضیه 

درصد بوده و  1پژوهش کمتر از   که سطح معناداری آزمون برای هر دو مدلدهد  نشان می 1نتایج حاصل در جدول 
 باشد. های تابلویی )پانل( میبیانگر پذیرش الگوی داده

 

 آزمون هاسمن
شود. در این  انتخاب می panelای  باشد ساختار داده 0.01( کمتر از سطح probی چاو ) که میزان معناداری آماره درصورتی

 حالت برای تشخیص اثرات ثابت یا تصادفی باید آزمون  هاسمن نیز انجام شود.
 نتایج آزمون هاسمن  :5جدول 

 نتيجه آزمون داری سطح معنی آماره آزمون مدل آزمون
 اثرات ثابت عرض از مبدأ 0.0000 42.142 اولفرضیه 

 از مبدأاثرات ثابت عرض  0.0000 47.262 دومفرضیه 

درصد بوده و بیانگر پذیرش اثرات  1از  کمترکه سطح معناداری آزمون در مدلها دهد  نشان می 1نتایج حاصل در جدول 
 باشد. می ثابت

 

 آزمون ناهمسانی واریانس
برآورد و استنباط ادامه دهد  ندیموضوع به فرا نیناهمسان باشند اما محقق بدون در نظر گرفتن ا ونیرگرس یاگر خطاها

کننده باشد  گمراه تواند یکه صورت گرفته، م یهرگونه استنباط نیاشتباه باشد و بنابرا تواند یم اریحالت، انحراف مع نیدر ا
 .شده است جمالت اخالل استفاده انسیوار یناهمسان یبررس یراب شده لیاز آزمون والد تعد نیبنابرا

 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس :6جدول 

 نتيجه آزمون سطح معنی داری آماره آزمون مدل آزمون
 وجود دارد انسیوار یناهمسان 0.0000 12161.14 اولفرضیه 

 وجود دارد انسیوار یناهمسان 0.0000 62191.63 دومفرضیه 
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باشد و بیانگر وجود  درصد می 1ها  کمتر از  داری آزمون در مدل دهد که سطح معنی نشان می 6نتایج حاصل در جدول 
 رفع شده است. glsباشد که این مشكل در تخمین نهایی مدل با اجرای دستور  ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل می

 

 پژوهشاول  نتيجه آزمون فرضيه
 دارد. ریتاث مبتنی بر اقالم تعهدیسود  تیریبر مد یموسسات حسابرس یرتبه بنددارد:  بیان می پژوهش اول فرضیه

 اول هيفرض آزمون يجهنت :7 جدول

 تعهدیاقالم مبتنی بر مدیریت سود متغير وابسته: 

 ضرایب نماد متغيرها
خطای 

 استاندارد
 tآماره 

سطح 

 معناداری
 هم خطی

 Ratingit 0.401- 0.019 4.32- 0.012 4.41 رتبه بندی موسسات حسابرسی

 size it 0.034 0.044 2.099 0.000 4.22 اندازه شرکت

 lev it 0.063- 0.093 4.772- 0.071 4.94 اهرم مالی

 Grow it 0.01- 0.041 2.737- 0.001 4.41 رشد فروش

 Roa it 0.42- 0.049 3.4- 0.000 4.70 بازده دارایی ها

 Inst it 0.014- 0.003 1.434- 0.000 4.03 سرمایه گذاران نهادی

C 0.414- 0.497 4.091- 0.904 --- 

 درصد 97 ضریب تعیین

 416.11 والدآماره 

 0.0000 سطح معناداری

 0.2164 آزمون خود همبستگی سریالی

 
کمتر  و سطح معناداری منفیدارای ضریب رتبه بندی موسسات حسابرسی متغیر شود که  ، مشاهده می7با توجه به جدول 

مبتنی بر اقالم تعهدی مدیریت سود بر رتبه بندی موسسات حسابرسی پنج درصد می باشد بنابراین می توان گفت از 
 کمتردارای سطح معناداری  اندازه شرکت شود. متغیر کنترلی پذیرفته می پژوهشاول فرضیه دارد و  معكوستاثیر تعهدی 

سرمایه گذاران نهادی،  کنترلی هایمتغیربا متغیر وابسته دارد.  معكوسبنابراین تأثیر  باشدو ضریب منفی می درصد 1از 
باشد بنابراین می مثبتعددی  هادرصد بوده و ضریب آن 1دارای سطح معناداری کمتر از رشد فروش و بازده دارایی ها 

دهد  باشد که نشان می درصد می 97برابر با  تعیین تعدیل شدهد. ضریب نو معناداری با متغیر وابسته دار مستقیمتأثیر 
برابر  والددرصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. آماره  97اند  متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته

توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی  رو می باشد از این درصد می 1و سطح معناداری آن کمتر از  416.11با 
بین  نشان میدهداست که  (0.2164درصد ) 1خودهمبستگی سریالی بیشتر از آزمون سطح معناداری مقدار  است.برخوردار 

 .وجود نداردهمبستگی خطاهای مدل 
 

 دوم پژوهش نتيجه آزمون فرضيه
 دارد. ریتاثارزش روز سهام شرکت بر  یموسسات حسابرس یرتبه بنددارد:  بیان می پژوهشدوم فرضیه 
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 دوم هيفرض آزمون يجهنت :1 جدول

پنج درصد متغیر رتبه بندی موسسات حسابرسی دارای سطح معناداری بیشتر از شود که  ، مشاهده می2با توجه به جدول 
فرضیه دوم تاثیر ندارد و  ارزش روز سهام شرکتمی باشد بنابراین می توان گفت رتبه بندی موسسات حسابرسی بر 

باشد بنابراین بر متغیر درصد می 1دارای سطح معناداری بیشتر از  اندازه شرکت شود. متغیر کنترلی پژوهش پذیرفته نمی
باشد بنابراین تأثیر درصد و ضریب منفی می 1اهرم مالی دارای سطح معناداری کمتر از  وابسته تأثیر ندارد. متغیر کنترلی

سرمایه گذاران نهادی، رشد فروش و بازده دارایی ها دارای سطح  د. متغیرهای کنترلیمعكوس با متغیر وابسته دار
باشد بنابراین تأثیر مستقیم و معناداری با متغیر وابسته درصد بوده و ضریب آنها عددی مثبت می 1معناداری کمتر از 

یرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل دهد متغ باشد که نشان می درصد می 92برابر با  تعیین تعدیل شدهدارند. ضریب 
 1و سطح معناداری آن کمتر از  447.62درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. آماره والد برابر با  92اند  توانسته

مقدار سطح معناداری آزمون  توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. رو می باشد از این درصد می
 دهد بین خطاهای مدل همبستگی وجود ندارد.( است که نشان می0.2496درصد ) 1دهمبستگی سریالی بیشتر از خو
 

 گيری و پيشنهادها بحث، نتيجه

 پرداخته سود و ارزش روز سهام شرکت تیریبر مد یانتخاب موسسات رتبه الف حسابرس ریتاث یبه بررسر این پژوهش د
در بازه  وشرکت  424شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که تعداد  کلیه جامعه آماری پژوهششد. 

فرضیه در این پژوهش مطرح گردید که پس از  یکمورد تحقیق قرار گرفتند.  4937تا  4934ساله بین سالهای  7زمانی 
مبتنی بر اقالم رتبه بندی موسسات حسابرسی بر مدیریت سود مشخص گردید که فرضیه  های مربوط بهبررسی و آزمون

اگر حسابرسی صورت های مالی  شرکتهای عضو نمونهیعنی در معكوس و معنادار است. و این تاثیر  تاثیر داردتعهدی 
با توجه به نتایج این  توسط موسسات رتبه الف انجام پذیرد منجر به کاهش مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی می شود.

مبتنی بر اقالم تعهدی مدیریت سود یری گ اندازه های مدلحاضر با استفاده از سایر  پژوهششود  یمپیشنهاد پژوهش، 
انجام داده و شرکت همچنین می توان پژوهش حاضر را در مراحل مختلف چرخه عمر و  نتایج مقایسه گرددو انجام شده 

. با توجه به نتایج انجام پژوهش حاضر در صنایع مختلف و مقایسه نتایج پژوهش نیزو  کردمقایسه پژوهش با نتایج این 
توصیه می شود برای انجام حسابرسی صورت های مالی با موسسات رتبه الف  هاحاصل از فرضیه پژوهش به شرکت 

 ارزش روز سهام شرکتمتغير وابسته: 

 هم خطی سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغیرها

 Ratingit 0.024 0.022 0.392 0.912 4.41 رتبه بندی موسسات حسابرسی

 size it 0.044- 0.043 0.172- 0.167 4.22 اندازه شرکت

 lev it 0.922- 0.022 9.613- 0.000 4.94 اهرم مالی

 Grow it 0.417 0.021 6.036 0.000 4.41 رشد فروش

 Roa it 4.197 0.132 2.347 0.009 4.70 بازده دارایی ها

 Inst it 4.033 0.92 2.222 0.001 4.03 سرمایه گذاران نهادی

C 2.117 0.919 6.326 0.000 ---- 

 درصد 92 ضریب تعیین

 447.62 والدآماره 

 0.0000 سطح معناداری

 0.2496 آزمون خود همبستگی سریالی
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ات حسابرسی تاثیر معناداری بر با توجه به نتایج حاصل از فرضیه دوم مشخص گردید که رتبه بندی موسس قرارداد ببندند.
ارزش روز سهام شرکت ندارد یعنی سرمایه گذاران و سهامداران برای سرمایه گذاری و خرید سهام توجهی به موسسه 

 حسابرسی طرف قرارداد شرکت ندارند و این مساله رو مالک معامله خود قرار نمی دهند.
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