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 چکيده

تاثیر اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس بر پایداری سود و همچنین بررسی نقش محدودیت ماالی  بررسی  هدف پژوهش حاضر
روش حذف  با استفاده از است. 1931 تا 1931 های سال بیندر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بر رابطه فوق 

شرکت( جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نموناه انتااا     -سال 1740) شرکت 117سیستماتیک در مجموع 
 نتایج سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. جهت پیاده 14افزار ایویوز  چندمتغیره و نرم ونیرگرس شد. در این پژوهش از

 یماال  تیمحادود  پایداری سود تااثیر معنااداری دارد.  ین پژوهش که نشان می دهد که اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس بر ا
 را تعدیل می کند. سود یداریحسابرس و پا تیاظهار نظر تداوم فعال نیرابطه ب

 اظهار نظر تداوم فعالیت، پایداری سود، محدودیت مالی، بورس اوراق بهادار. :کليد واژگان

 

 مقدمه
کردن وضعیت  ممكن است برای پنهان ت،روس یت آنها با ابهام روبهشرکتهایی که در معرض بحران قرار دارند و تداوم فعال

دادن  تبرای کاهش ریسک دعاوی حقوقی و ریسک از دس ابرسعیت، حسدیریت سود اقدام کنند. در این وضخود به م
باا  کاری بیشتر حسابرس در زمان وجود ابهاام گیرد. دستة اول به محافظه پیش می در هکاران هشهرت، رویكردی محافظ

اقالم تعهدی  اگزارش مشروط در اینگونه موارد ب کنند احتمال صدور تداوم فعالیت شرکت معتقدند و بیان می اهمیات در
ابهام در تداوم فعالیت، نه مدیریت سود  اختیاری، رابطة مستقیمی دارد. در این دیدگاه، دلیل اصلی صدور گزارش مشروط را

 دگاه، برخی شرایط مانند ابهام درمیدانند. به بیان دیگر، بر اساس این دی( ودو مدیریت سمشروط  رنبود ارتباط بین اظهار نظ)
 د و درده یکاری حسابرس را افزایش م دلیل باالبردن ریسک حسابرس، حساسیت و محافظه به تاداوم فعالیات شارکت

گرفته و چنین وضعیت  ود صورتسه تنها مدیریت ت کواقعی اسیش از مگزارش مشروط ب اینگونه موارد، احتمال صدور
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به هر دلیلی )(. مدیریت سود علت صدور گزارش مشروط 7414 ،1نی)کوهن و زارو وجود ندارد (ابهام در تداوم فعالیت)حساسی 
 . است (تداوم فعالیت یا دالیل دیگر اعم از ابهام در

 

 اهداف پژوهش

 باشد: یم ریبه شرح ز قیتحق نیاهداف ا
 ظر تداوم فعالیت حسابرس بر پایداری سودتاثیر اظهار ن بررسی 

  سود  یداریحسابرس و پا تیاظهار نظر تداوم فعال نیرابطه ببر  یمال تیمحدودبررسی نقش تعدیل کنندگی 

 

 ها هيفرض

 فرضیه های پژوهش به شرح زیر بیان می گردد:
 اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس بر پایداری سود تاثیر معناداری دارد.1فرضیه : 
 را تعدیل می کند. سود یداریحسابرس و پا تیاظهار نظر تداوم فعال نیرابطه ب یمال تیمحدود :7فرضیه 

 

  های پژوهشريمتغ
 وابسته ریمتغ

 متغیره استفاده شد که در آن سود دورة جاری پایداری سود از معادلة رگرسیونی تک (: برای سنجشEarnings) پایداری سود
سود است. این الگو را دچو و  تلقی شده است. به بیان دیگر، در این مدل تداوم سود، نمایندة پایاداریتابعی از سود دورة ماقبل 

 :اند کرده ارائه 7414دیچو در سال 
                        

EARNi,t سود خالص دوره جاری : 
EARNi,t-1 سود خالص دوره پیشین : 
ضریب متغیر    میشود. در این مدل رادر سالهای دورة پاژوهش اج اشرکتهام ی تمصورت سری زمانی برا این آزمون به

 .مستقل درجة پایداری سود طی دورة پژوهش است
 مستقل ریمتغ

اگر گزارش حسابرسی  یک متغیر مجازی است که با مقادیر یک و صفر نشان داده می شود (:GCO)7تیاظهار نظر تداوم فعال
 است. 4صورت برابر نیا ریو در غ 1شد برابر با تیاظهار تداوم فعال

 متغیر تعدیل کننده
 بسط با است، شده استفاده kz شاخص از مالی تامین در محدودیت محاسبه برای تحقیق این (: درFC)9محدودیت مالی

0زینگاالس و کاپالن مطالعه
 اساس بر که دهنمو را ارائه شاخصه مالی، تامین در محدودیت دارای معیارهای روی بر (1331) 

                                                           
1
 Cohen and Zarowin 

2
 going concern audit opinions 

3
 Financing Constraints 

4 
Kaplan and Zingales 
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 که هایی شرکت شاخص، این بر اساس .نمود شناسایی دارند، محدودیت مالی تامین در که را هایی شرکت توان می آن

 به توجه با اما گردند. می مالی ارزیابی تامین در بیشترین محدودیت دارای باشند شاخص این از حاصل مقادیر بیشترین دارای

 مدل از ما تحقیق این در تعدیل شود، باید حاضر مدل بنابراین باشد می آمریكا اقتصادی فضای اساس بر مذکور مدل اینكه

 شاخص این محاسبه نحوه کنیم. می استفاده آن از ما نیز نموده استفاده آن از (1911) حصارزاده و تهرانی که شده ای تعدیل

 مدل زیر است: قرار به
                                                       

 :آن در که

:KZ  مالی، تامین در محدودیت شاخص:Q Tobin توبین، کیو شاخص:LEV دارایی، بر بدهی نسبت:DIV  سود 

 نقد. موجودی C:دارایی، بر تقسیمی

 کنترلی متغیرهای
  فروش شرکت بدست می آید. طبیعی لگاریتم طریق از شرکت اندازه حاضر مطالعه در (:SIZE)1اندازه شرکت

  ها. دارایی کل مجموع به ها بدهی تقسیم (: برابر است با نسبتLEV)7اهرم مالی

 در سهام پایانی قیمت حاصلضر  تقسیم از دفتری ارزش به بازار ارزش نسبت :(MTB)9نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
 .آید می بدست شرکت سهام صاحبان حقوق کل جمع دفتری ارزش به سهامداران دست در و شده منتشر سهام تعداد

 شده است. منصو  عامل که مدیر  شرکت یک در سالهایی تعداد:(tenureدوره تصدی مدیرعامل )
از لگاریتم این متغیر در مدل ) طول عمر شرکت از تاریخ تأسیس تا تاریخ عرضه اولیه بر حسب سال (:Ageسن شرکت )

 .خواهد شد(استفاده 

 شرکت است. (: سود تقسیمی توسطDiv) یسود تقسیم

(: در این تحقیق برای بررسی کیفیت اقالم تعهدی از اقالم تعهدی اختیاری مطابق مدل تعدیل ACC)0کیفیت اقالم تعهدی
 ( ضرایب برآورد می شوند:7رابطه ) ابتدا از ( استفاده می شود.1334) شده جونز

       

             
   (

 

             
)    (

         

             
)
 

   (
      

             
)              

 اقالم تعهدی غیر اختیاری محاسبه می گردد: 9پس از برآورد ضرایب، با استفاده از رابطه  
        

             
   (

 

             
)    (

                

             
)
 

   (
      

             
)             

 و در نهایت برای محاسبه اقالم تعهدی اختیاری خواهیم داشت:
      

             
 

       

             
   

        

             
               

ناخالص اموال و  PPEحسابهای دریافتنی و  AR ،درآمدSales  جمع دارایی ها، Assetsتعهدی،  اقالم TAدر روابط فوق 
در این پژوهش از فرمول زیر  اقالم تعهدی اختیاری است. DA اقالم تعهدی غیر اختیاری، NDA ماشین آالت و تجهیزات،

 برای محاسبه اقالم تعهدی استفاده شده است که به عنوان سود و زیانی شناخته می شود:
                                                           
1
 Firm size 

2
 Financial Leverage 

3
 Market value to book value 

4
 accrual quality 
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 تعهدی اقالم=   مترقبه غیر اقالم از قبل سود - عملیاتی نقد جریان

 

 روش تحقيق

ارتباط بین متغیر ها از نوع  .ازنظر زمانی مقطعی استاز نوع پژوهش های کاربردی است.  پژوهش حاضر از لحاظ هدف،
 استفاده شده مطرح های فرضیه آزمون و داده ها تحلیل و تجزیه برای رگرسیون مدل از آن در همبستگی است و -توصیفی
و از صورت های مالی  شرکت زیان و شامل صورت سود ها مالی شرکت ازصورتهای ها، داده گردآوری منظور به .میشود
به کمک نرم افزار ره آورد نوین و بانک اطالعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار )کدال( و پایگاه های اینترنتی بورس  تاریای
 سود )با کتاباانه ای روش از تحقیق، موضوع ادبیات و باش تئوریک های داده گردآوری منظور بهشد.  خواهد گردآوری
آزمون فرضیه ها با روش  شود می استفاده دیجیتالی( متون و ها نامه پایان مقاالت، کتابها، ابزارهایی همچون از بردن

  )با استفاده از  نرم افزار ایویوز( صورت خواهد گرفت. رگرسیون چند متغیره

 

 مدل های پژوهش
 در این پژوهش برای بررسی فرضیه ها از مدل های زیر استفاده خواهد شد:

 :1 آزمون فرضیه مدل
 

                                                                      
                         

 :7 مدل آزمون فرضیه
 

                                                                   
                                 

 

 قلمرو پژوهش
 قلمرو موضوعی 
ی تحقیق با توجه به عنوان تحقیق یعنی تاثیر اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس بر پایداری سود: نقش قلمرو موضوع

بررسی خواهد شد، در حوزه حسابداری و بورس  شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یها محدودیت مالی که در شرکت
 گیرد. اوراق بهادار تهران قرار می

 قلمرو زمانی
 می باشد. 1931تا انتهای سال  1931ربوط به ابتدای سال تحقیق حاضر م
 قلمرو مكانی 

 قلمرو مكانی تحقیق بورس اوراق بهادار است.
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شرکت به عنوان جامعه غربالگری شده باقیمانده است. که همه آن ها  117تعداد عد از مدنظر قرار دادن کلیه معیارهای باال، ب
سال  1) شرکت –سال  1740به  1931لغایت  1931ن رو مشاهدات ما طی بازه زمانی به عنوان نمونه انتاا  شده اند. از ای

 شرکت( می رسد. 117×

 

 های کليدی تعریف واژه

 اظهار نظر حسابرسی:
باره درستی تهیه و ارائه صورتهای مالی از کلیه جنبه های با رتهای مالی این است که حسابرس درهدف از حسابرسی صو
اظهار نظر حسابرس با این نوع تامین اطمینان در شكل غیر . اصول متدال حسابداری، اظهار نظر کنداهمیت در انطباق با 

 محدودیت ها، رسیدگی را افزایش می دهد. اما عواملی چون قضاوت، استفاده از نمونه گیری در صورتهای مالیمطلق، اعتبار 
ت که دستیابی به اطمینان مطلق در حسابرسی ممكن های حسابداری و کنترل های داخلی موجب این اس های ذاتی سیستم

 می باشد. عدم اظهار نظر ،مردود ،مشروط ،انواع اظهار نظر حسابرسی شامل چهار گانه مقبول .نشود

 تداوم فعالیت:
بینی به فعالیت خود ادامه  در حسابداری فرض بر این است که یک واحد اقتصادی برای یک مدت طوالنی و قابل پیش

گیری در حسابداری از قبیل  فرایند اندازه .شود ها به جاری و بلند مدت تقسیم می بر اساس این فرض داراییها و بدهی .دهد می
فرض تدام فعالیت به دنبال فرض .باشد ثبت داراییها به بهای تمام شده به جای ارزش جاری متأثر از فرض تداوم فعالیت می

 .شود تفكیک شاصیت مطرح می
 محدودیت مالی:

محدودیت هایی است که مانع تامین همه وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری های مطلو  برای شرکت می گردد. تعیین 
دلیل یا دالیل دقیق محدودیت مالی و مشكالت مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست. در اغلب موارد دالیل متعددی با 

 هم منجر به پدیده محدودیت مالی می شوند. 

 

 داخلی  نهپيشي
 اسیدر مق یوجوه نقد و اقالم تعهد انیجر سود، یداریبر پا یلیتحل ،( در پژوهشی با عنوان1931) وایحسن زاده د و دهیبرز
همچنین سود  .توجهی از سود شرکت محور پایدارتر است سود صنعت محور به میزان قابلنشان دادند که  ،ها و شرکت عیصنا

دو جزء جریان نقدی و اقالم تعهدی تجزیه شدند. نتایج بررسی این چهار مؤلفه سود  صنعت محور و سود شرکت محور به
ترین پایداری برخوردار  نشان داد جریان وجوه نقد صنعت محور پایدارترین مؤلفه سود بوده و اقالم تعهدی شرکت محور از کم

یداری جزء صنعت محور و شرکت محور سود در شده و پا است. عالوه بر این کل صنایع به دو گروه همسان و ناهمسان تقسیم
بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سود صنعت محور در صنایع همسان پایدارتر از سود صنعت  این دو گروه مورد

 .تأثیری ندارد محور در صنایع ناهمسان است. همچنین همسانی یا عدم همسانی در پایداری سود شرکت محور
الزحمه و تعدیل اظهارنظر حسابرسی به  به بررسی چگونگی ارتباط توانایی مدیریت با حق (1931) و حیدری فرخ زاده دهكردی

. نتایج حاصل از آزمون پرداختندشده در بورس اوراق بهادار تهران  های پذیرفته ای از شرکت دلیل ابهام در تداوم فعالیت نمونه
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الزحمه حسابرسی و احتمال وجود بند ابهام در تداوم فعالیت در  ایی مدیران، حقدهد که با افزایش میزان توان ها نشان می فرضیه
دهد که توانایی مدیریت، عاملی  های تحقیق نشان می صورت کلی، یافته یابد. به گزارش حسابرسی واحد تجاری کاهش می

چندانی در خصوص رابطه بین  رو اهمیت دارد که شواهد تجربی تأثیرگذار بر تصمیمات حسابرسان است. این نتایج ازآن
 .خصوصیات مدیریت و تصمیمات حسابرسان وجود ندارد

های  بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر پایداری سود )مطالعه موردی: شرکت ،( در پژوهشی با عنوان1934) صالحی و همكاران
میان  پایداری سود در یفیت حسابرسی بربررسی تأثیرکبه  ،درمانده مالی نسبت به دیگر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران(

ها . نتایج حاصل از آزمون فرضیهپرداختندهای درمانده مالی نسبت به دیگر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران شرکت
ی حسابرس و تاصص حسابرس با پایداری سود ارتباط مثبت معناداری داشته است. اما، تداوم تصدی نشان داد که اندازه

ی معناداری با پایداری سود نداشته است. همچنین، نتایج نشان داد که شدت ارتباط بین کیفیت حسابرسی ابطهحسابرس ر
ی مالی های غیردرماندهی مالی نسبت به شرکتهای درماندهو تاصص حسابرس( و پایداری سود در بین شرکت )اندازه

 .شدیدتر بوده است

ریسک ورشكستگی مالی و اظهارنظر حسابرس در مورد ابهام در تداوم فعالیت به بررسی رابطه  (1934) اکبری و حاجیها
. نتایج بررسی ها نشان داد که بین ریسک ورشكستگی مالی و اظهارنظر حسابرس در مورد ابهام در تداوم فعالیت ندپرداخت

 .ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد
نظر تداوم فعالیت و هزینه حقوق صاحبان سهام و نقش حسابرسان رابطه بین اظهار (1934) هاشمیان و الری دشت بیاض

نتایج  .را بررسی کردندمشهور بر رابطه بین اظهارنظر تداوم فعالیت و هزینه حقوق صاحبان سهام در بورس اوراق بهادار تهران 
ینه سرمایه رابطه مثبت آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد، بین اظهار نظر حسابرس درباره فرض تداوم فعالیت و هز

همچنین، افزایش شهرت حسابرسان، رابطه بین اظهار نظر در خصوص فرض تداوم فعالیت و هزینه سرمایه  .معنادار وجود دارد
 .را بیشتر می کند

 

 خارجی  پيشينه
طه بین اندازه یادداشت ها و پایداری سود به بررسی راب ( در پژوهشی با عنوان کیفیت حسابرسان،7413) 1کریم و سرکار

گزارش  یحیتوض یها ادداشتگزارش های مالی رابطه بین پایداری سود و ی یحیتوض یها ادداشتموسسه حسابرسی و ی
گزارش های مالی  یحیتوض یها ادداشتنتایج پژوهش آنها نشان داد که بین اندازه موسسه حسابرسی و ی های مالی پرداختند.

 گزارش های مالی رابطه معناداری وجود دارد. یحیتوض یها ادداشتن پایداری سود و یهمچنین بی رابطه معناداری وجود دارد
.  دارد فعالیت تداوم اظهارنظر با مثبتی طور به مشتری ورشكستگی و حسابرس تغییر که دریافتند (7410) 7اسوانبرگ و اومان

 هزینه مشتری، ورشكستگی و حسابرسان تغییر ریقط از کنند، می صادر فعالیت تداوم اظهارنظر بار اولین برای که حسابرسانی
ار شرکت بزرگ چه توسط شده صادر فعالیت تداوم اظهارنظر نگرش. دهند می کاهش حسابرسان سایر به نسبت را ها

 .است شده صادر حسابرسی های شرکت سایر توسط که است مواردی از مضرتر مشتریان برای حسابرسی

                                                           
1
 Karim and Sarkar 

2
 Svanberg & Öhman  
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 به را شده اصالح فعالیت تداوم نظر اظهار یک که دارند بیشتری احتمال حسابرسان که تنددریاف (7419) 1کاپالن و ویلیامز
 یابد، کاهش مالی های صورت های یادداشت خوانایی میزان که شرطی به بنابراین،. بدهند دادرسی بیشتر خطر با مشتریان
 اظهار صدور برای حسابرسان تمایل و خوانایی بین رود می انتظار بنابراین دهد، افزایش را مشتری مشارکت ریسک حسابرسان

 خطر و اعتبار ریسک کاهش به اقدام حسابرس اگر دیگر، عبارت به. باشد داشته وجود معناداری منفی رابطه فعالیت تداوم نظر
 .دارند را فعالیت تداوم نظر اظهار صدور به تمایل بیشتر آنگاه کند، دادرسی

 

 ی تحقيقها و متغيرها آمار توصيفی داده 

صورت  به راها  آن ، بایستیشوند یم گردآوری تفسیر و تحلیلمنظور  به کمی، اطالعات از انبوهی که زمانی: توصیفی آمار 
 مالك یک اساس برها  آن نمودن ، مرتبها داده یده سازمان در قدم اولین. نمود خالصه و یده سازمان ،فهم قابل و روشن
 این بیان برای. نماید بیان دقیقصورت  به راها  داده از یک دسته یها یژگیو تا استمند  قهعال پژوهشگر ادامه در. است منطقی

 میانگین،) مرکزی یها شاخص کلی عناوین تحتها  شاخص این از. گردد یماستفاده  عددی یها داده سری یک از ها یژگیو
منظور  به تحقیق این در .شود یم برده ( نامچولگی عیار،م انحراف واریانس، تغییرات، دامنه) ی پراکندگیها شاخصو ( نما میانه،
 آمار .میینما یم یبند طبقه و خالصه را شده یآور جمعی ها داده توصیفی، آمار یها شاخص از استفاده با ،ها داده لیوتحل هیتجز

 طریق از تا استند م عالقه بلكه وی نیست کوچک یها گروه مورد در اطالع کسب پژوهشگر اصلی هدف معموالً: استنباطی
 این انجام برای که آورد دست به را استشده  انتاا آن  از کوچک گروه این که یا جامعه مورد در الزم اطالعات ،ها افتهی این
 مقادیر از استفاده با محقق آمار نوع این در. شد مطرح بیستم قرن اوایل از آمار نوع . اینشود یم استفاده استنباطی آمار از کار
 داده جامعه تعمیم یپارامترها بهها  آماره آماری، فرض آزمون و تامین کمک به سپس. کند یم محاسبه راها  آمارهنه نمو
 پژوهش این . درخوانند یم آمار استنباطی را آن باشد، استنتاج و استنباط از سان جا هر آماری، بحث در یطورکل . بهشود یم

 سطح در ها، حداکثر فرضیه از یک هر آزمون نتایج بررسی در یعنی هست. %34 کمینه ها، فرضیه آزمون در اطمینان سطح

 .نمود تأیید را صفر فرض باید صورت این غیر نمود در پژوهش فرض تأیید به اقدام توان می α =4044خطای 

 

 ها هيفرضتشریح فرآیند آزمون 

یونی است، لذا در این باش به شرح ماتصری های رگرس استفاده در این پژوهش شامل مدل های خطی مورد ازآنجاکه مدل
شود. تحلیل رگرسیون درواقع بدنه اصلی مطالعات ها و مفروضات کالسیک آن پرداخته می پیرامون این نوع از مدل
کند.  ها بحث می ی برآورد آن های رگرسیون و نحوه طورکلی، اقتصادسنجی درباره مدل دهد، به اقتصادسنجی را تشكیل می

ها به محقق اجازه  کند که این روش های با چند مجهول را ایجاد می هایی برای شناسایی و تامین مدل ی، روشاقتصادسنج
های  شده ارائه دهد. به کمک تكنیک معلولی در شرایطی غیر از شرایط آزمایشی کنترل -دهد که استنتاجی علی می

 به د و سپس )در صورت برقرار بودن تعدادی فرض(شده را برآورد کر  توان ضرایب مجهول مدل ساخته اقتصادسنجی می
دهنده(  شود که عالوه بر متغیرهای مستقل )متغیرهای توضیح در اقتصادسنجی بیان می آن پرداخت.  استنتاج آماری درباره

ها در  ها معموالً دشوار است و درنتیجه، واردکردن آن موجود در مدل رگرسیون، عوامل دیگری وجود دارند که بیان کمّی آن
                                                           
1 
Kaplan and Williams  
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بینی وجود دارند که اساساً  پیش مدل مقدور نیست. همچنین از طرف دیگر در دنیای واقعی همواره عناصر تصادفی غیرقابل
های  های ریاضی برای توضیح پدیده توان استدالل کرد که مدل های ریاضی گنجاند. درنتیجه می توان آن را در مدل نمی

کند.  گویند، زیرا تعادل مدل ریاضی را ماتل می ه این خطا، اصطالحاً جمله اخالل میاقتصادی دقیق نیستند و خطادارند که ب
هایی که عموماً برای  های صحیح توجه نمود. انواع داده جهت هر تحلیل اقتصادسنجی باید به قابلیت دسترسی به داده

های سری زمانی،  در داده گردند. مطرح می های سری زمانی، مقطعی و ترکیبی رود، در قالب دادههای تجربی به کار می تحلیل
تواند ساالنه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی  گیرند. این دوره میبررسی قرار می یک یا چند متغیر طی یک دوره زمانی مورد

های اقتصادسنجی را  طورکلی موضوع کار اقتصادسنجی کالن است که روش های سری زمانی به صورت پیوسته باشد. داده به
آوری  شود چراکه جمع های ساالنه یا فصلی استفاده می کند. در اقتصاد کالن عموماً از سری زمانی در سطح کالن بررسی می
ها در  های زیادی همراه است؛ اما در اقتصادسنجی مالی که داده تر با دشواری های مالی در فواصل کوتاه اطالعاتی مانند حسا 

ای نیز امری غیرمعمول نیست که  های زمانی ساعتی یا حتی دقیقه ند، استفاده ازسریآسانی قابل گزارش هست هر زمان به
های مقطعی، مقادیر یک یا چند متغیر برای چند واحد  کنند. در داده های سری زمانی استفاده می برای داده tمعموالً از اندیس 
کنند. در  های مقطعی استفاده می برای داده iاندیس شود که معموالً از آوری می زمان یكسان جمع ای در یکیا مورد نمونه

گیرند؛ بنابراین حجم مشاهدات در  بررسی قرار می های مقطعی یكسان طی زمان مورد های ترکیبی )تلفیقی(، واحد داده
فته است. های تلفیقی در اقتصادسنجی افزایش بسیاری یا های اخیر، کاربرد داده های تلفیقی نسبتاً زیاد است. در سال داده

های اقتصادسنجی در  روند که موضوع آن بررسی روش های تلفیقی و مقطعی در اقتصادسنجی خرد به کار می معموالً داده
 شده است. ها استفاده  های ترکیبی )تلفیقی(، جهت آزمون فرضیه اقتصاد خرد است. در پژوهش حاضر، از داده

 

 آمار توصيفی متغيرهای تحقيق
 که باشد می...  و میانه میانگین، نما، قبیل از مقادیریها، نمایش ترسیمی، و محاسبه  بندی داده تنظیم و طبقه آمار توصیفی

 میانگین،) مرکزی های شاخص به مربوط اطالعات( 1) جدول در. است بحث مورد جامعه اعضای یكایک مشاصات از حاکی
 شده است.  یار، چولگی و کشیدگی( ارائه)انحراف مع ها داده پراکندگی و( کمینه و بیشینه میانه،

 متغيرها توصيفی آمار :(9) جدول
اظهارنظر تداوم  پایداری سود متغبر

 فعالیت
اظهارنظر تداوم  محدودیت مالی

* محدودیت تیفعال
 مالی

اقالم  تیفیک
 یتعهد

 اهرم مالی اندازه شرکت

 40119117 19031911 40411011 10104431 10010141 40011141 40141917 میانگین

 40114174 19011114 40440341 4044444 14091191 4044444 40199114 میانه

 00447140 13017741 40091003 13014407 13014090 1044444 40111004 ماکسیمم

 40434114 10440419 4017749 -10041449 -17040093 4044444 -10419747 مینیمم

 40740999 10171140 40411711 10144771 90733471 40033141 40101944 انحراف معیار

 90440441 40491001 70141097 40911141 -10331110 40173101 -40901771 چولگی

 99011311 00441113 14007144 10704711 30171471 10411143 30131109 کشیدگی

 1740  1740 1740 1740  1740  1740 1740 مشاهدات تعداد
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 (9ادامه جدول )
ارزش بازار به ارزش  ریمتغ

 دفتری
دوره تصدی  درصد سود تقسیمی

 مدیرعامل
 سن شرکت

 93017743 90101993 40410011 70441041 میانگین

 0704444 904444 40440499 70417401 میانه

 1104444 1104444 40413913 17104431 ماکسیمم

 1104444 104444 404444 -49071139 مینیمم

 19040494 90740394 40413779 40131441 رانحراف معیا

 -40101113 10411311 10144179 1041911 چولگی

 10191407 40141444 10049049 74403111 کشیدگی

 1740  1740  1740 1740  تعدادمشاهدات

 

 آزمون مانایی متغيرها
 نتایج از اطمینان منظور کرد. به حاصل اطمینان ها آن مانایی عدم یا مانایی به نسبت است الزم قبل از استفاده از این متغیرها

 ریشه محاسبه و مانایی آزمون انجام به بودن متغیرها، اقدام معنادار و رگرسیون در موجود روابط نبودن ساختگی و تحقیق

 چو، آزمون و لین ن،لوی آزمون های روش وایویوز افزار  نرم از با استفاده مزبور آزمون گردید. ها مدل در تحقیق متغیرهای واحد

 گردید. در فیلیپس انجام -فیشر واحد ریشه یافته و آزمون تعمیم فولر دیكی -واحد فیشر شین، آزمون ریشه و پسران ایم،

احتمال  به باشد 44/4از  تر کوچک جدول احتمال که درصورتی و بوده واحد ریشه وجود بیانگر فرضیه صفر واحد آزمون ریشه
 است. جدول  شرح به واحد ریشه آزمون از حاصل نتایج شود. نمی فتهصفر پذیر فرضیه 34/4

 
 آزمون مانایی متغيرها (:2) جدول

 لووین لین چو متغیر

 احتمال آماره

 40444 -9403119 سود یداریپا

 40444 -1109134 تیاظهارنظر تداوم فعال

 40444 -0701034 یمال تیمحدود

 40444 -1340711 یلما تی* محدودتیاظهارنظر تداوم فعال

 40444 -9404303 یاقالم تعهد تیفیک

 40444 -9001473 اندازه شرکت

 40444 -7704444 یاهرم مال

 40444 -1901714 یارزش بازار به ارزش دفتر

 40444 -4001331 یمیدرصد سود تقس

 40444 9104711 رعاملیمد یدوره تصد

 40444 -7404701 تسن شرک
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است؛  44/4تر از  ها برای کلیه متغیرها کوچک آزمون که مقدار احتمال گردید مشاص (7جدول ) از حاصل نتایج به توجه با
 قرار دارند.  مانا سطح بنابراین متغیرهای فوق در

 

 عدم هم خطی متغيرها
ود یا عدم قبل از برآورد مدل فرضیات الزم است تا عدم وجود هم خطی میان متغیرهای تحقیق آزمون شود. برای بررسی وج

ضرایب همبستگی پیرسون ی پیرسون استفاده شده است. جدول وجود هم خطی میان متغیرهای پژوهش از تحلیل همبستگ
 دهد. میان متغیرها را نشان می

 
 ر هامتغيضرایب همبستگی  (:3) جدول

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.EARNINGS 1           

2.GCO 40777 1          

3.FC 40417 404441- 1         

4.GCFC 40790 40340 40744 1        

5.ACC 40401- 40114- 40441 40141- 1       

6.SIZE 40113 40443- 40447- 40414- 40477 1      

7.LEV 40444- 40101- 40474 40191- 40141 40411 1     

8.MTB 40411 40411- 40441 40410- 40411 4007- 40471- 1    

9.DIV 40407- 40443 404111 4114- 40417- 40491 40400- 40471- 1   

10.TENURE 40144 40411 40413 40410 40171 40144- 40117- 40440- 40497- 1  

11.AGE 40471- 40411- 40404- 40474- 40110 40471 40403 40411 40404 40441- 1 

( که نتایج تحلیل -1و+ 1گی خیلی زیاد یا خیلی کم )نزدیک به باتوجه به نتایج جدول  مشاص که مقادیر ضریب همبست
 رگرسیونی را تحت تأثیر قرار دهد، وجود ندارد، در نتیجه هم خطی ای میان متغیرهای مستقل پژوهش وجود ندارد.

 

 تحليل آزمون فرضيه های پژوهش
بررسی قرار گرفت و روش تامین مدل  بعد از اینكه فروض کالسیک مربوط به رگرسیون و مانایی متغیرهای پژوهش مورد

ها هاسمن برآورد گردد. زمانیكه تعداد شرکت لیمر و Fهم مشاص گردید، حال نوبت آن است که مدل با توجه به نتایج آزمون 
از مقاطع دوره زمانی بیشتر باشد ممكن است مشكل ناهمسانی واریانس رخ دهد.در این پژوهش برای تشایص ناهمسانی 

واتسون استفاده شده است.  -از آزمون وایت و برای تشایص وجود خود همبستگی بین متغیرها از آزمون دوربین ها واریانس
استفاده شده  GLSها تایید شده است و از آزمون  های مورد استفاده، وجود ناهمسانی واریانس الزم به ذکر است که در مدل

ها از  موجود بین متغیرها به کار گرفته شده است.به منظور آزمون فرضیهاست. در نهایت نرم افزار ایویوز برای تشایص رابطه 
 404444برابر  F داری( )یا سطح معنی ( بهره گرفته شده است. مقدار احتمال0نتایج تامین مدل تحقیق ارائه شده در جدول )

دار است. مقدار  ، یعنی مدل معنیشود درصد رد می 34است، فرض صفر در سطح اطمینان  4044بوده و چون این مقدار کمتر از 
دهد. در حالت  باشد که این مقدار، عدم وجود خود همبستگی خطاها )مرتبه اول( را نشان می می 10437واتسون  -آماره دوربین
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اظهارنظر تداوم  مثبت بوده که نشان دهنده  تاثیر مثبت  تیاظهارنظر تداوم فعالدهد که ضریب متغیر  کلی نتایج نشان می
درصد بوده،  4که کمتراز بوده  404041غیر مستقل که برابر داری مت باشد. که با توجه به سطح معنی بر پایداری سود می تیلفعا

 شود.  باشد. با توجه به موارد فوق، فرضیه اول تحقیق تایید می دار می معنی
 

 تایج تخمين مدل اول پژوهشن :(4)جدول 

 عناداریسطح م tآماره  خطای استاندارد ضریب برآوردی متغیر

 40444 -40101714 40441011 -40714474 مقدار ثابت )عرض از مبدأ(

 404041 00113191 40449100 40449704 تیاظهارنظر تداوم فعال

 404479 90414191 40444114 40444441 یارزش بازار به ارزش دفتر

 404444 -11091013 404199117 -40779777 اهرم مالی

 404444 -74013141 40444111 -40477419 سن شرکت

 404170 -10191914 40119470 -40131901 کیفیت اقالم تعهدی

 401101 40104444 40414117 40447741 یمیدرصد سود تقس

 404444 71001411 40440114 40140191 اندازه شرکت

 404114 70017143 40444179 40441447 رعاملیمد یدوره تصد

 40149331 ضریب تعیین تعدیل شده

 10437111 واتسون -دوربین

 4044444 (Fسطح معناداری )آماره 

 

 داری( )یا سطح معنی ها از نتایج تامین مدل تحقیق ارائه شده در بهره گرفته شده است. مقدار احتمال به منظور آزمون فرضیه
F  شود، یعنی مدل  درصد رد می 34است، فرض صفر در سطح اطمینان  4044بوده و چون این مقدار کمتر از  404444برابر

باشد که این مقدار، عدم وجود خود همبستگی خطاها )مرتبه اول( را  می 70449واتسون  -دار است. مقدار آماره دوربین معنی
* محدودیت مالی( منفی بوده که نشان دهنده تاثیر  تیاظهارنظرتداوم فعال) دهد که ضریب متغیر دهد. نتایج نشان می نشان می
 داری متغیر باشد. که با توجه به سطح معنی و پایداری سود می تیاظهارنظر تداوم فعال ودیت مالی بر رابطه بینمنفی محد

باشد. با توجه به موارد  دار می درصد بوده، معنی 4از  که کمتربوده  404740مالی( که برابر  دیت* محدوتیاظهارنظرتداوم فعال)
 شود. فوق، فرضیه دوم تحقیق تایید می
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 پژوهش دومتایج تخمين مدل ن :(5)جدول 
 سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد ضریب برآوردی متغیر

 404444 -30011343 40411777 -40174730 مقدار ثابت )عرض از مبدأ(

 404914 70411149 40419701 40471491 تیاظهارنظر تداوم فعال

 404910 00194431 40444119 40444111 محدودیت مالی

 404740 40793731 40444133 -40447410 * محدودیت مالی(تیاوم فعالاظهارنظرتد)

 404444 19000117 40444310 40414071 اندازه شرکت

 404444 -11070119 40411111 -40734494 اهرم مالی

 401197 10997434 40444700 40444974 ارزش بازار به ارزش دفتری

 403497 -40441111 40471914 40441401 سود تقسیمی

 407144 10110794 40444114 40444114 دوره تصدی مدیرعامل

 40199101 ضریب تعین تعدیل شده

 70449177 واتسون -دوربین

 404444 (Fسطح معناداری )آماره 

 

 گيری حاصل از پژوهش نتيجه

 در شده منتشر اطالعات كپارچگیی در نگرانی عمومی موجب تایكو( و وردکام ،انرون )همچون، بزرگ شرکتهای اخیر رسوایی

 که شد ایجاد جدیدی قوانین ها نگرانی این رفع برای .است شده مالی فرایند گزارشگری در اخالقی عملكرد و سرمایه بازار

 تغییرات این از یكی که شده است، مالی گزارشگری کیفیت بهبود و شرکتی حاکمیت های نیاز در ای گسترده موجب تغییرات

 از یكی عنوان به حسابرسی باشد. کمیته می شرکتها شرکتی حاکمیت ساختار در حسابرسی کمیته وجود وریضر و اساسی

 همچنین و آمده حسا  به شرکت داخلی کنترل باش اثر از ساختار ضروری جزئی و مدیره هیئت از فرعی های کمیته

 همچنین حسابرسی و داخلی حسابرسی و مالی گزارشگری فرایند بر نظارت جهت طرف سهامداران از اهمیتی با وظیفه

مدیره در سرپرستی  که هیئت ای گذارد، همچنین با توجه به وظیفه یم ریشرکت تأث تیکه بر شفاف یمهم عامل دارد. مستقل
 کارآمد به منظور ارائه اطالعات شفاف و قابل اتكا کمک های گزارشگری افشا و ارائه اطالعات دارد، میتواند به استقرار سیستم

 این .هدف این پژوهش بررسی تاثیر اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس بر پایداری سود: نقش محدودیت مالی است برکند

شده است و آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم  انجام  1931الی  1931ساله از  1این پژوهش بررسی در دوره زمانی  در اساس،
 هش به شرح زیر است:افزار ایویوز انجام شده است.  نتایج پژو

 آزمون فرضیه اول: 
 : اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس بر پایداری سود تاثیر معناداری دارد.1 فرضیه

درصد بوده،  4که کمتراز  404041برابر  ر اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرسداری متغی دهد که سطح معنی نتایج نشان می
شود یعنی با افزایش مقدار اظهار نظر تداوم فعالیت  ق، فرضیه اول تحقیق تایید میباشد. با توجه به موارد فو دار می معنی

 ( مطابقت7413) ( و کریم و سرکار7411) ژو وهمكارانهای  یافته با نتیجه حسابرس، پایداری سود نیز افزایش می یابد. این
 .دارد
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 آزمون فرضیه دوم: 
 را تعدیل می کند. سود یداریحسابرس و پا تیوم فعالاظهار نظر تدا نیرابطه ب یمال تیمحدود :7فرضیه 

درصد  4بوده کمتر از  404740ی( که برابر مال تیمحدود* حسابرس تیاظهار نظر تداوم فعالداری ) با توجه به سطح معنی
اظهار نظر ن شود، یعنی محدودیت مالی رابطه بی باشد. با توجه به موارد فوق، فرضیه دوم تحقیق تایید می دار می است، معنی
 کریم و سرکار( و 7411) ژو وهمكاران های یافته با نتیجه را تعدیل می کند. این سود یداریحسابرس و پا تیتداوم فعال

 .دارد ( مطابقت7413)
 ه های پژوهشنتایج کل فرضي :(6جدول )

شماره 
 فرضیه

 تایید/ رد عنوان فرضیه

 تایید  د تاثیر معناداری دارد.اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس بر پایداری سو 1

 تایید را تعدیل می کند. سود یداریحسابرس و پا تیاظهار نظر تداوم فعال نیرابطه ب یمال تیمحدود 7

 

 پيشنهادی کاربردی 
 گردد: می ارائه تحقیقات برای راهبردهایی عنوان به زیر های پیشنهاد

خألهای قانونی موجود در استانداردهای مصو  حسابداری و مدیریت  دیران ازتفادة مال اسژوهش و احتمایج پبا توجه به نت .1
این  شاود کاه یل نیز اثباتپذیر نیست، پیشنهاد محسابرسی صورتهای مالی توسط حسابرس مستق سود توسط مدیریت که باا

تجربة کشورهایی اصالح شود که  باقاستانداردها یا حتی مقررات نظارتی سازمانهایی از قبیل سازمان باورس اوراق بهاادار، ط
 .بازارهای مالی پیشرفتهای دارند

کنند که  می های ماتلف، از طریق قاانونی ساود را مادیریت ها و درآمدها در دوره آرایی و انتقال هزینه حسا  ادیران بم .7
د مقبول باشد. بنابراین پیشنهاد توان می یابد. در این حالت نوع اظهار نظر حسابرس در نتیجه کیفیت اقالم تعهدی کاهش می

 .گیری خود اتكا کنند تصمیم رایتری بن بازار به اطالعات جاامع و بیششود فعاال می
 یو روش ها عیبا استفاده از دانش صنا یواقع یها تیفعال یدستكار یها کیتكن ییگردد که با شناسا یم شنهادیپ .9
استفاده از  یبرا یو به عنوان نشانه ا یدادرس یخطر احتمال کیبه عنوان را  یواقع یها تیفعال حسابرسان دستكاری ،یلیتحل
 شتریها ب یپاسخ، حسابرس کیموضوع که به عنوان  نیتوجه به ا .دهند یم ارمورد توجه قرسود  تیریمد یها زمیمكان ریسا

 یتجار یها تیکه فعال نكهیو ا ندرها کن سکیرفع ر یباال برا یواقع یها تیفعال یرا با دستكار انیاحتمال دارد که مشتر
 گذارد. یم ریو گزارش حسابرس تاث یبر محافظه کار یمشتر رمعمولیغ
که از حسابرسان سازمان  ییشرکتها. به پژوهشگران توصیه می گردد که در حسابرسی به این موضوع دقت کنند که  0

 یداری، پارا کاهش دهند و به نوبه خود یها ادداشتیاز توانند گزارش ساالنه را با استفاده  یکنند، م یاستفاده م یحسابرس
 سود را کاهش دهند.

کنند، حتی  حسابرس مستقل بنا می ة گازارشای خاود را بار پایمداران معیار تشایص و اتكرخی سهاتوجه به این که ب با .4
ئة اظهار نظر ، حسابرس مستقل نیز راهی جز ارامدیریت سود اقدام کنند های قاانونی به ا از طریاق راهرکتهد شاگر مدیران ارش
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ذکر این نكته ضروری است که برای ورود به جزئیات این تحلیل، باید بین کیفیت سود مطلو  و  .تد داشول ناواهمقب
 .ردگی قائل شد که در حوزة بحث این مطالعه قرار نمی کیفیت سود نامطلو  تفكیک
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