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 چکيده

 عنوان به آن از و است گرفته قرار کنندگان استفاده توجه مورد همواره که است مالی های صورت عناصر ترین اساسی از یکی سود
شاود  هاد     مای  یااد  اقتصادی واحدهای نمایندگان قراردادهای ساختار بازنگری و کارایی فعالیت، تداوم ارزیابی برای معیاری

هاای   شارکت  ساود در  پایاداری  و حسابرسای  موسساه  چارخش  بین رابطه بر حسابرس استقالل تأثیر پژوهش حاضر بررسی
دی اسات و رو   کااربر  یهاا  جاء  پاژوهش   ،نوع هد  شده ازنظر پژوهش انجام باشد بهادار می اوراق بورس در شده یرفتهپذ

 استقرایی صورت گرفته -در چارچوب استدالالت قیاسی   انجام پژوهشباشد ینظر ماهیت و محتوایی همبستگی م پژوهش از
شارکت   437هاای   آوری اطالعاات، از داده    برای جمعشده است گرفته از تحلیل پانلی کمک ها یهفرض وتحلیل یهو برای تجء

 بین دهد استفاده شده است  نتایج این پژوهش نشان می 4334-4331بهادار تهران در بازه زمانی شده در بورس اوراق  یرفتهپذ
 استقالل حسابرس بر رابطه باین ؛ اما ندارد وجود معناداری رابطه سود پایداری و حسابرسی موسسه سطح در حسابرس چرخش
 دارد  مثبتیتاثیر معنادار و  سود پایداری و حسابرسی موسسه سطح در حسابرس چرخش

  سود پایداری ،حسابرسی موسسه حسابرس، چرخش استقالل :کليد واژگان

 

 مقدمه
، به گیری تصمیماست که در فرآیند  اطالعاتیهد  اصلی گءارشگری مالی طبق چارچوب نظری حسابداری، ارائه 

 محصوالت ترین مهممالی برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه کمک کند  سود حسابداری نیء از  های صورت کنندگان استفاده
)بءرگ اصل و  کنند میمالی بیشترین توجه خود را به آن معطو   های صورت کنندگان استفادهگءارشگری مالی است که 

کنندگان  ران، دولت و دیگر استفادهگذاران، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان شرکت، تحلیلگ سرمایه(  4333همکاران، 
گذاری، اعطای وام، سیاست پرداخت سود، ارزیابی  مبنایی جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه عنوان بههای مالی از سود  صورت
یکی از معیارهای   (4337بیات و همکاران، ) کنند ها، محاسبه مالیات و سایر تصمیمات مربوط به شرکت استفاده می شرکت
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 و حسابرسی موسسه چرخش بين رابطه بر حسابرس استقالل تاثير

سود پایداری  
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ت حسابداری است و شاخصی العاکیفیت سود مبنی بر اط های ویژگی ازجملهایداری سود است  پ 4پایداری سود سود،ارزیابی 
 معنایبه و  ؛کند شرکت کمک می نقدیهای  ی و جریانتبینی سودهای آ گذاران در پیش که به سرمایه رود میبه شمار 

پایداری سود بیشتر باشد، واحد تجاری توان بیشتری برای هرچه   (4333)فروغی و همکاران،  تکرارپذیری سود جاری است
 ( 2113، 2)وای و مورس حفظ سودهای جاری دارد؛ بنابراین، کیفیت سود واحد تجاری بیشتر است

 عوامل از یکی  است خارجی و داخلی عوامل تأثیر های سود و کیفیت حسابرسی، تحت عنوان یکی از ویژگی پایداری سود به
چرخش موسسه حسابرسی و شریک موسسه   است 3حسابرس چرخش گذارد می تأثیر حسابرسی کیفیت بر که خارجی

شود  حسابرسی بر عناصر متعددی تاثیرگذار است که هر یک از این عناصر خود موجب تغییر در کیفیت خدمات حسابرسی می
 جه به فرایند حسابرسی سالهای قبل است (  این عناصر شامل ارتباط با مدیریت صاحبکار و تو4333)پورحیدری و همکاران، 

 بهبود را حسابرسی کیفیت تواند می حسابرسی تصدی تأثیر با توجه به کاهش حسابرس چرخش که دریافت( 2144) ،7چی
 را حسابرسی کیفیت تواند می که شود می بندی طبقه داخلی عامل یک عنوان به حسابرسان استقالل حال، همین در  بخشد
 برای که حسابرسانی و کاران صاحب بین "خاص روابط" دلیل به تاثیر استقالل بر این رابطه این دهد  قرار تأثیر تحت
 رساندن حداقل به برای مستقل حسابرسی اهمیت به نمایندگی (  همچنین تئوری2143، 7دارند )آردانی طوالنی زمان مدت

 را اصلی مدیر و نماینده بین اطالعاتی تقارن عدم تقلمس حسابرس دهد که کند و نشان می می اذعان نمایندگی مشکالت
 تعارض تنظیم برای نظارت های مکانیسم ترین اصلی از یکی عنوان به و کند می کنترل را نظارت عامل رفتار دهد، می کاهش
 ( 2143، 3شود )سیلوستر و همکاران می شناخته نمایندگی های هءینه کاهش و منافع
کیفیت  حسابرس و افءایش استقاللعنوان ابءاری برای تقویت  با توجه به اینکه تغییر حسابرس و شرکای حسابرسی به بنابراین

و همچنین  است گردد، این موضوع، طی سالهای اخیر به زمینه بااهمیتی در تحقیقات حسابرسی تبدیل شده حسابرسی تلقی می
 در افراد توسط گیری هنگام تصمیم در که شود می محسوب اطالعاتی ازجمله آن به مربوط اجءای و حسابداری ازآنجاکه سود

 استقالل در این تحقیق به بررسی تاثیر گیری فعاالن بازار سرمایه قرار گیرد؛ تواند مبنای تصمیم شود؛ و می می گرفته نظر
 سود خواهیم پرداخت  پایداری و حسابرسی موسسه چرخش بین رابطه بر حسابرس

 

 نظری و پيشينه پژوهشمبانی 
عنوان  کنندگان قرار گرفته است و از آن به های مالی است که همواره مورد توجه استفاده ترین عناصر صورت سود یکی از اساسی

شود )دچو و  معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت، کارایی و بازنگری ساختار قراردادهای نمایندگان واحدهای اقتصادی یاد می
های مربوط به صنعت و شرکت و ماهیت نقدی یا  ویژگی در مباحث مالی مفاهیم سود و پایداری آن تحت تأثیر ( 2112، 4دیچو

شود که  (  در بیانیه شماره یک از مفاهیم حسابداری مالی گفته می2143، 6)هوی و همکارانگیرد  تعهدی بودن آن قرار می
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رباره عملکرد شرکت است که از مجرای محاسبه سود و اجءای های مالی بر روی اطالعاتی است که د تأکید گءار 
بخش مهمی از مطالعات  اخیراًشناسایی رفتار اجءای سود، که (  4363گردد )دستگیر و رستگار،  دهنده آن ارائه می تشکیل

گرفته  خال  قاعده نام   این رویکرد، که اقالم تعهدیشد ( آغاز4333)با کار اسلوان  دهد میتشکیل  مربوط به کارایی بازار را
آن در خصوص  (جریانات نقدی)مالی  رفتار متفاوتی نسبت به اقالم (اقالم تعهدی)بر این فرض است که اقالم غیرمالی سود 

یابد )خواجوی و  ادامه می ها آن ماندگاری و ماندگارند که است موجود سودهای از قسمتی پایدار،   سودهایسود داردپایداری 
 بیشتری پایداری از نباشد غیرمترقبه و غیرعادی های فعالیت از ناشی که گفت سودی توان درواقع می  (4363 همکاران،
د )اسلون، آینده اشاره دار های دورهتکرار دوباره سطح سود شرکت در  احتمال بهپایداری سود،  دیگر عبارت به  است برخوردار
عنوان ضریب رگرسیون دوره جاری بر سود دوره قبل  ( پایداری سود را به2116) 4(  در تعریفی دیگر ریچاردسون و اسلون4333

( نیء پایداری را بدون توجه به میءان و عالمت نوآوری سود بر اساس خود همبستگی در سود 4334) 2الیپتعریف کردند  
نقدی سود را مورد مطالعه قرار گذاری اجءای  ( برای نخستین بار پایداری و قیمت2116کند  بعدها دچو و همکاران ) تعریف می
 توان به خالص وجه نقد نگهداری شده در شرکت، خالص وجه پرداختی ها عنوان کردند؛ جء  نقدی سود را می دادند  آن

دریافتی( به )از( سهامداران و خالص وجه پرداختی دریافتی به )از( بستانکاران تفکیک کرد و با توجه به ماهیت متفاوت این )
یکی از اولین مطالعات آزمون کردن محتوای اطالعات در مغایر نبودن د انتظار داشت که پایداری یکسانی داشته باشند  اجءا نبای

عمومی و اداری، هءینه استهالک، هءینه  های هءینهشش جء  سود ناخالص،   در این پژوهش بود( 4334سود توسط الیپ )
اهمیت قدرت  اند  شدههی غیرعادی موجود بر تغییر غیرمنتظره در اجءا  تحقیق دیگر با بازد بهره، مالیات بر سود و سایر اقالم

 مشترک و جداگانه نشان داده شده است  طور به)برتر از مجموع سود( برای تمامی شش جء   توضیحی سود
( نیء در این 2112اکسلی ) -است چرخش حسابرس است  قانون سابنءیکی از موارد که رابطه آن با سود مورد توجه قرار گرفته 

سال متوالی کار حسابرسی روی یک صاحبکار  7کند که شرکا و مدیران خود را بعد از  بازه مؤسسات حسابرسی را ملءم می
تواند سبب کاهش دقت حسابرسی شود که این امر به دلیل تصورات ذهنی  عدم تغییر حسابرس می  (2147تغییر دهند )لوپو، 

فءایش نفوذ مدیر شرکت بر حسابرس، شناخت مکانیءم کاری حسابرس و تغییر محیط کنترلی مبنی بر شناخت محیط کاری، ا
(  کشورهای مختلفی مانند 4333شرکت با توجه به شیوه عمل حسابرس توسط مدیریت رخ دهد )پورحیدری و همکاران، 

چرخش (  2143)سیلوستر و همکاران، اند  اسپانیا، ایتالیا، کره جنوبی و سنگاپور موضوع چرخش اجباری حسابرس را پذیرفته
در بورس این کشور  شده پذیرفته های شرکتکشور ایتالیا برای تعدادی از  در 4347مؤسسات حسابرسی برای اولین بار در سال 

دیگر هم تحمیل گردید )برای نمونه  های شرکتاجرا شد  الءام برای چرخش مؤسسات حسابرسی بعد از گذشت سی سال به 
کشور ایتالیا، چرخش مؤسسات حسابرسی برای  ای حرفهتوسط مراجع  شده تدوینیمه عمر و خسارت(  در قوانین ب های شرکت
 شود  میخصوصی هر سه سال و برای مؤسسات دولتی هر نه سال اجرا  های شرکت

ی بازار  اماندهی و توسعهگذاران، س در ایران نیء سازمان بورس اوراق بهادار تهران در راستای حمایت از حقوق و منابع سرمایه
، در دستورالعمل مؤسسات حسابرسی 4363ضرورت نظارت عالیه بر امور بازار سرمایه در سال  اوراق بهادار تهران و نظر به

معتمد بورس و اوراق بهادار چرخش مؤسسات حسابرسی را برای دوره چهارساله الءامی کرد )سازمان بورس اوراق بهادار، 
4363)  
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که برخی موافق و برخی  اند؛ تلفی چرخش حسابرس و رابطه آن با معیارهای کیفیت سود را موردبررسی قرار دادهتحقیقات مخ
( معتقدند که افءایش چرخش 2147) 4اند  دائو وفام دیگر مخالف با تاثیر چرخش حسابرس بر کیفیت و پایداری سود بوده

حسابرسان در  (2141) 2دان لی از نظرر محدود خواهد شد  هایی مانند خرید اظهارنظ حسابرس، فرصت را برای فعالیت
خود صالحیت حسابرسان را برای انجام یک  نوبه بهو این  شوند می طوالنی دچار یک نوع حس وفاداری های حسابرسی

 -سر رابطه با طول مدت ارتباط حسابر  همچنین وی با انجام تحقیقی دبرد می سؤالزیر  اثربخشحسابرسی با کیفیت و 
که از سوی  هایی شرکتبءرگ و  های شرکترسید که در  نتیجه این به کارانه محافظه گءارشگری با آن ارتباط و صاحبکار

که از سوی حسابرسان مراقبت شدید  هایی شرکتاما در مورد  استاین ارتباط مثبت،  شوند میحسابرس کنترل و مراقبت 
سیاست چرخش اجباری حسابرسان باعث ( نشان دادند 2147) 3همکاران  باندیپادیای و ، این ارتباط منفی استشوند نمی

د  کیفیت و قیمت خدمات حسابرسی باش اساس بر تواند میافءایش رقابت در بازار خدمات حسابرسی شده و این رقابت 
 و ی شدهدر حسابدار تغییر شریک حسابرسی منجر به عملکردهای جسورانه( نشان دادند که 2141) 7لیندچیت و همکاران

 با حسابرسی مدت کوتاه دوره که دادند نیء نشان( 2112) 7و همکاران کاهد  مطالعات جانسون میاز کیفیت حسابرسی  درنتیجه
 مدیران بیشتر مداخله مشتری و حسابرس بین کوتاه روابط در همچنین آنها  است مرتبط بیشتر اختیاری تعهدی اقالم مجموع

 مدت طوالنی حسابرسی دوره به مربوط آزمونهای دیگر، طر  از  کردند مشاهده را تر پایین سود کیفیت و شده افشا درآمد در
 مدت کوتاه دوره برخال  بنابراین، است؛ همراه بیشتر اختیاری تعهدی اقالم با طوالنی حسابرسی که نداد نشان را شواهدی
( نیء 2146) 3است  آسچوئر و همکاران همراه سود کیفیت کاهش با مدت طوالنی حسابرسی دوره که گفت توان نمی حسابرسی،

 معتقد که با چرخش مؤسسات حسابرسی کیفیت حسابرس کاهش خواهد یافت 
، استقاللحسابرسان مورد توجه قرار گرفته و اهمیت بسیاری یافته است   استقاللارتقای  منظور بهموضوع چرخش حسابرسان 

، استقالل ( 4333)ملکیان و عبدی پور،  ، فاقد ارز  و معنی استاستقاللاساس و روح حسابرسی است و حسابرسی بدون 
  تحقیقات ، به لحاظ حفظ و ارتقای حرفه نیء امری ضروری استگذارد میبر آنکه بر کیفیت و نتایج حسابرسی تأثیر  عالوه
 ،4همکاران و توبی  تأثیرگذار است حسابرسی کیفیت بر استقالل طریق از همچنین حسابرس چرخش ( نشان داد2143آردانی )

 این  دارد حسابرسی کیفیت بر داری معنی تأثیر استقالل طریق از حسابرسان چرخش تجربی نظر از که نشان دادند( 2143)
 شود، می حفظ حسابرسان استقالل احتماالً کاران مورد توجه قرار گیرد، چرخش حسابرس توسط صاحب اگر که معناست بدان
 نظریه طبق  بود خواهد باال حسابرسی کیفیت درنهایت، و داشت خواهد خوبی عملکرد حسابرسی فرآیند در حسابرس رو ازاین

 تأثیر حسابرس رفتار بر است ممکن که کرد بندی طبقه خارجی عامل یک عنوان به توان می را حسابرسان چرخش انتساب،
 چرخش حالت، این در  کند می سال 7خود پس از  حسابرسان تغییر به ملءم را شرکت ها هر نامه آیین برخی زیرا بگذارد،
  گذارد می تأثیر باال کیفیت با حسابرسی تولید در حسابرس رفتار بر غیرمستقیم طور به خارجی عامل یک عنوان به حسابرس
عنوان عاملی اثربخش بر کیفیت حسابرسی معرفی کرده و  هچرخش اختیاری مؤسسات حسابرسی را ب( نیء 2141) یونگ وون

                                                           
1
 Dao, M & Pham 

2
 Dan li. 

3
 Bandyopadhyay 

4
 Lindscheid 

5
 Johnson 

6
 Aschauer 

7
 Tobi 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

انداز حسابداری و مدیریتفصلنامه چشم   

)جلد چهارم(                                              9311 ، زمستان33 ، شماره3دوره   

 

46 
 
 

بیشتر حسابرسان و وابستگی کمتر حسابرسان به کارفرمایان  استقاللاذعان داشته که چرخش اختیاری حسابرسان منجر به 
( نشان 2143) 4اما در پژوهش متفاوت ویلت و همکاران یابد؛ میکیفیت نتایج حسابرسی شرکت بهبود  درنتیجهو  گردد می

 با تنها که دهد می نشان تحقیق نتیجه این  وجود ندارد حسابرس چرخش و حسابرسی کیفیت بین ارتباطی دادند که هیچ
  یافت دست حسابرسان استقالل بهبود به توان نمی حسابرسان چرخش

 

 پيشينه پژوهش
 از شواهدی: مالی گءارشگری کیفیت و حسابرسی کمیته حسابرسی، کیفیت ( در پژوهشی با عنوان تأثیر2121) 2حسن و کاظم
 واقعی در مدیریت سود ناچیء ای نتیجه حسابرسی، کمیته اندازه و استقالل که درحالی دهند می نشان اخیر، های دهه مالءی در

 سود مدیریت شود که عملکرد این می به منجر حسابرسی کمیته حسابرسی کیفیت که دهد می نشان نتایج این، بر عالوه  دارد
 کردن محدود در مهمی نقش حسابرسی کمیته و حسابرسی کیفیت که دهد می نشان همچنین ها یافته  شود تهاجمی کمتر

( در تحقیقی با عنوان نقش میانجی استقالل حسابرس بر رابطه میان 2143اردانی و همکاران )  دارد واقعی سود مدیریت
 تحقیق این  ندارد حسابرسی کیفیت بر مستقیم تأثیر حسابرس چرخش که چرخش حسابرس و کیفیت حسابرسی نشان دادند

 وجود، بااین  نیست گر مداخله متغیر یک عنوان به حسابرس استقالل حسابرس نقش از تجربی شواهد ارائه به قادر همچنین
( در تحقیقی با 2143) 3همکاراندارد  سیلوستر و  حسابرسی کیفیت بر مثبتی تأثیر حسابرس استقالل که کند می ثابت تحقیقات

 حسابرسی، شرکت اختیاری نشان دادند که چرخش تعهدی اقالم از استفاده با تحلیلی: سود کیفیت و حسابرسی عنوان چرخش
 اختیاری تعهدی اقالم وقتی حال، بااین دهد می افءایش را سود کیفیت بنابراین، و دهد می کاهش را اختیاری تعهدی اقالم حجم
 همچنین  دار نیست معنی سود کیفیت بر حسابرسی شرکت چرخش اثر شود، می گیری اندازه حسابداری برآورد خطاهای منظر از

 و بیشتر اختیاری تعهدی اقالم دهند، می تغییر را حسابرسی مؤسسات داوطلبانه طور به که هایی شرکت دهد می نشان نتایج
دوره تصدی حسابرس، عدم تقارن "در پژوهشی با عنوان ( 2144) 7همکارانلئونگ و دارند   تری پایین سود کیفیت درنتیجه
  آنها همچنین به شود میبه این نتیجه رسیدند که دوره تصدی حسابرس باعث بهبود کیفیت سود  " سود کیفیت و اطالعاتی

، اطالعاتیرای عدم تقارن دا های شرکتحسابرس در  طوالنیاین نتیجه رسیدند که بهبود در کیفیت سود ناشی از دوره تصدی 
چرخش شرکای مؤسسه حسابرسی بر کیفیت سود اثرگذار ( در ر تحقیقی با عنوان 2142  همیلتون و همکاران )است تر بءرگ
تغییر شریک مؤسسه حسابرسی با اقالم تعهدی کمتر )کیفیت سود باالتر( در ارتباط است  این رابطه  نشان دادند کهاست؟ 

پس از چرخش شریک مؤسسه  کارانه محافظه، از شدت بیشتری برخوردار است و گءارشگری تر بءرگ برای مؤسسات حسابرسی
  که به معنای بهبود کیفیت سود است یابد میحسابرسی افءایش 
های داخلی بر  های کمیته حسابرسی و ارائه گءار  کنترل بررسی تأثیر ویژگی ( در تحقیقی با عنوان4333مهرانی و همکاران )

های کنترل داخلی در بهبود  ت سود نشان دادند که تعداد اعضای مستقل و کمیته حسابرسی و همچنین ارائه گءار کیفی
های کنترل داخلی کیفیت  کیفیت سود مؤثر است، بدین معنی که با افءایش استقالل و تخصص اعضا و همچنین ارائه گءار 
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( در 4336) آبادی و همکاران خرم قشی در بهبود کیفیت سود ندارد یابد؛ اما تعداد اعضا کمیته حسابرسی ن سود افءایش می
 های شرکتدر  اطالعاتیررسی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود با تأکید بر عدم تقارن تحقیقی با عنوان ب

 بهو معناداری دارد   مثبت تأثیردوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود نشان دادند که  بورس اوراق بهادار تهران شده پذیرفته
عدم تقارن  داده  همچنین نتایج این پژوهش نشان یابد می، با افءایش دوره تصدی حسابرس، کیفیت سود نیء افءایش عبارتی

، اطالعاتیدوره تصدی حسابرس و کیفیت سود تأثیر مثبت و معناداری دارد و با افءایش عدم تقارن  بین رابطهبر  اطالعاتی
چرخش اجباری  ( در تحقیقی با نام4334شود  اباذری و نصیرزاده ) میتصدی حسابرسی بر کیفیت سود تقویت دوره  مثبت تأثیر

مقررات ذکر شده، موجب بهبود ، نشان دادند و منافع ها هءینهمؤسسات حسابرسی و محدودیت در ارائه سایر خدمات حسابرسی: 
 الءحمه حق  همچنین، طبق نتایج، اعمال مقررات مذکور بر هءینه گردد می کنندگان استفادهکیفیت حسابرسی و بهبود اعتماد 

نسبت به تأثیر مقررات فوق بر  گذاری سرمایه های شرکتبوده و همچنین، بین نگر  حسابرسان و کارکنان  تأثیر بیحسابرسی 
مطالعه ای با عنوان  مطالعه ( در4334گرد و ناصری ) .وجود دارد داری معنیتفاوت  کنندگان استفادهکیفیت حسابرسی و اعتماد 

 ای حرفهمتغیرهای تردید  ها نشان دادند شرکتحسابرس، چرخش حسابرس و کیفیت حسابرسی  ای حرفهارتباط بین تردید 
در بورس  شده پذیرفته های شرکتبا کیفیت حسابرسی  داری معنیحسابرس و چرخش اختیاری حسابرس ارتباط مستقیم و 

( 4333سجادی و همکاران ) با کیفیت حسابرسی ندارد داری معنیتغیر چرخش اجباری حسابرس ارتباط اوراق بهادار دارند، اما م
چرخش نشان دادند  حسابرسی کیفیت بر موسسه حسابرسی و شریک سطح در حسابرس چرخش در تحقیقی با عنوان تأثیر

و معکوس دارد  به عبارتی، کیفیت خدمات  دار معنیحسابرس در سطح شریک و مؤسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی رابطه 
جدید در سالهای ابتدایی پس از چرخش به دلیل عدم آشنایی کافی با فعالیت و صنعت صاحبکار کاهش  های مؤسسهحسابرسی 

  است دارتر معنیاما این رابطه در سطح مؤسسه حسابرسی نسبت به سطح شریک حسابرسی  ؛یابد
 

 های تحقيق فرضيه
 سود رابطه معناداری وجود دارد  پایداری و حسابرسی موسسه چرخش حسابرس در سطح نفرضیه اول: بی

 تاثیر گذار است  سود پایداری و حسابرسی موسسه سطح در حسابرس چرخش فرضیه دوم: استقالل حسابرس بر رابطه بین

 

 روش تحقيق
تحقیقات نیمه تجربی پس رویدادی در حوزه ها، از نوع  تحقیق حاضر ازنظر هد  کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده

های  تحقیقات اثباتی حسابداری است که با استفاده از رو  رگرسیون چند متغیره )استفاده از رو  پانل با اثرات ثابت( و مدل
د نوین و آور افءار تدبیر پرداز و ره ها، از طریق نرم های مالی شرکت شده است  اطالعات مربوط به صورت اقتصادسنجی انجام

 EVIEWS9افءارهای  های از نرم وتحلیل داده و برای تجءیه شده است آوری های اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران جمع پایگاه
در یک بازه  بازار سرمایه ایراندر  شده پذیرفتههای  شامل کلیه شرکت جامعه آماری پژوهش استفاده شده است  SPSS23و 

که با استفاده از رو  حذ  سیستماتیک و بعد از مدنظر قرار دادن  باشد می 4334-4331ی طی دوره زمانساله  6زمانی 
  عنوان جامعه آماری انتخاب شدند؛ شرکت به 437معیارهای زیر تعداد 

 در بورس فعال باشد؛ 4334 شده و تا پایان سال در بورس پذیرفته 4331شرکت قبل از سال   4

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

انداز حسابداری و مدیریتفصلنامه چشم   

)جلد چهارم(                                              9311 ، زمستان33 ، شماره3دوره   

 

61 
 
 

 سفند باشد و طی زمان تحقیق تغییر سال مالی نداشته باشد؛ا 23  سال مالی شرکت منتهی به 2
 ؛لیءینگ و نهاد مالی نباشد ، بانکداری،گذاری سرمایهفعالیت اصلی شرکت   3
   اطالعات موردنیاز در بخش تعریف متغیرها در دسترس باشد و7
 د تغییر سال مالی نداده باش موردمطالعهشرکت در دوره   7

 

 متغيرها و مدل تحقيق

( 4363) لو مدل از(، 4363) همکاران و طبری علوی تحقیق باشد مطابق سود می در این پژوهش پایداری متغير وابسته؛

 شود: استفاده می
Earning t+1=b0 +b1 Earning t+ ε,t 

نشان میءان پایداری سود را  (b1) رگرسیون خط شیب ( وt+1) آتی سال سود ( وt) سود سال جاریEarning  در این مدل،
هرچه پایداری سود بیشتر باشد فرض  .دهنده پایداری بیشتر سود است تر باشد نشان دهد  هر چه مقدار شیب به یک نءدیک می
 شده باالتر است   شود کیفیت سودهای گءار  می

در گءار   که درصورتیچرخش مؤسسه حسابرسی است  ( FROTATION؛ چرخش حسابرس است )متغير مستقل

تغییر کرده باشد، بدون توجه به چرخش شرکا به دلیل  موردنظرنسبت به سال مؤسسه حسابرسی شرکت  t حسابرسی سال
و در غیر این صورت  4شود و برای متغیر مذکور ارز  موهومی  تعویض مؤسسه، چرخش مؤسسه حسابرسی در نظر گرفته می

 صفر استفاده خواهد شد
 کمیته غیرموظف اعضای (، است که برابر با تعدادIndepابرسی )در این پژوهش استقالل کمیته حس متغير تعدیلگر؛

 حسابرسی است
 همچنین تأثیر متغیرهای کنترلی زیر نیء بر این رابطه بررسی شده است:

تر یا مساوی صفر باشد متغیر برابر  ( اگر نسبت جریان نقدی عملیاتی بءرگSCFOPLUS؛ )مثبت عملياتی نقدی جریان

 :ورت صفر استص با یک و در غیر این

 شود  در پایان سال محاسبه می های شرکتاز طریق لگاریتم طبیعی ارز  دفتری کل دارایی که( SIZE) اندازه شرکت؛

 به قبل سال فرو  بر قبل و سال جاری سال فرو  تفاوت نسبت طریق از فرو  رشد نرخ (Growth)فروش؛  رشد نرخ

 آید  می دست

 حسابرسی مستقل، که حسابرس است هایی سال تعداد حسابرس تصدی دوره از منظور (Tenure)حسابرس؛  تصدی دوره

  دهد می انجام را صاحبکار یک مالی های صورت

  ها و موجودی کسر   از پس جاری  های  دارایی تقسیم  حاصل  از  متغیر   این ی محاسبه برای( LIQ)نقدینگی شرکت؛ 

 است شده  استفاده  جاری  های  بدهی  بر  ها پرداخت پیش
 های  پژوهش به شرح زیر ارائه خواهد شد  بر این اساس مدل
 مدل اول:

Earning,t= β 0+ β1 FROTATION,t+ β2 SCFOPLUS,t + β3 SIZEi,t+ β4 Growth,t + β5 

Tenure,t++ β6 LIQ,t+ εit 
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 مدل دوم:
Earning,t= β0+ β1 BTCi,t+ β2 (BTC * FROTATION) + + β2 SCFOPLUS,t + β3 SIZEi,t+ β4 

Growth,t + β5 Tenure,t++ β6 LIQ,t+ εit 

 

 های پژوهش یافته

 آمار توصيفی متغيرهای پژوهش

 دهد  های توصیفی متغیرهای پژوهش در طی زمان مورد برسی نشان می ، آماره4جدول 
 آمار توصيفی متغيرها (:9) جدول

 پراکندگیهای  شاخص های مرکءی شاخص نام و تعداد متغیرها

 بیشینه کمینه انحرا  معیار میانه میانگین عالمت اختصاری متغیرها

 Earning 44/1 13/1 41/1 24/1- 31/1 پایداری سود

چرخش موسسه 
 حسابرسی

FROTATION 23/1 1 73/1 1 4 

 Indep 71/1 4 33/1 1 4 استقالل حسابرس

 عملیاتی نقدی جریان
 مثبت

SCFOPLUS 47/1 42/1 47/1 1 47/1 

 SIZE 33/47 21/47 73/4 77/41 43/43 شرکت اندازه

 Growth 44/1 43/1 32/1 33/1- 64/1 فرو  رشد نرخ

 Tenure 77/3 3 46/3 4 4 حسابرس تصدی دوره

 LIQ 33/1 73/1 74/1 17/1 34/2 شرکت نقدینگی

 

 انتخاب مدل اول
ها یکسان است  هستیم  در حالت اول عرض از مبدأ برای کلیه شرکتهای ترکیبی با دو حالت کلی روبرو  در انتخاب مدل داده

ها متفاوت است که در این حالت رو  پانل  عرض از مبدأ برای تمام شرکت  که در این صورت با رو  پول و در حالت دوم
 کنیم  لیمر استفاده می -حالت مذکور از آزمون ا  شود  برای شناسایی دو انتخاب می

 آزمون چاو یا ليمر و آزمون هاسمن )مدل اول( (:2)جدول 
 نتیجه آزمون احتمال آزمون آماره اثرات آزمون

 رد فرض صفر F 77/47 (1.111) مقدار
 استفاده از مدل پانل

آماره 
2 

 صفر فرض رد 111/1 77/36

 ثابت اثرات با پانل

 
بنابراین فرض صفر یعنی برابری  باشد؛ می 17/1دو برای مدل کمتر از  -و آماره کای Fمقدار احتمال آماره  2با توجه به جدول 

شود، بنابراین استفاده از رو  پانل ارجحیت دارد  لذا الزم است برای انتخاب الگوی اثرات ثابت یا  عرض از مبدأها رد می
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هد که رو  مورد استفاده پانل با اثرات ثابت د اثرات تصادفی آزمون هاسمن انجام شود  نتایج آزمون هاسمن نیء نشان می
 باشد  می

 نتایج برآورد مدل اول تحقيق(: 3)جدول 
 مقدار احتمال t مقدار مقدار ضرایب متغیر

FROTATION 37/1 43/4 136/1 

SCFOPLUS 34/1 64/2 113/1 

SIZE 44/1 37/2 144/1 

Growth 43/1- 737/1- 263/1 

Tenure 17/1 73/3 111/1 
LIQ 12/1 74/7 111/1 

 C )111/1 73/7 72/1 )مقدار ثابت 

F 32/37 مقدار F 111/1    مقدار احتمال 

R)ضریب تعیین
2
 42/4 دوربین واتسون 4413/1 (

 3466/1 شده لیتعدضریب تعیین 

 
« چرخش حسابرس»مربوط به متغیر  tآماره  یدار یمعنشود که سطح  مالحظه می، 3 شده در جدول بر اساس نتایج ارائه

( که در ناحیه رد فرض 43/4(  همچنین مقدار آماره آن )37/1) باشد یم( و ضریب آن مثبت 136/1بوده ) 17/1تر از   بءرگ
ندارد  وجود معناداری رابطه سود پایداری و حسابرسی موسسه سطح در حسابرس چرخش بنابراین بین گیرد؛ صفر قرار نمی
  شود  ی اول  پژوهش رد می هدرنتیجه فرضی

 

 انتخاب مدل دوم
 آزمون چاو یا ليمر و آزمون هاسمن )مدل دوم( (:4)جدول 

 نتیجه آزمون احتمال آزمون آماره اثرات آزمون

 رد فرض صفر F 77/6 (1.111) مقدار
 استفاده از مدل پانل

آماره 
2 

 صفر فرض رد 111/1 16/43

 ثابت اثرات با پانل

 
بنابراین فرض صفر یعنی  باشد؛ می 17/1دو برای مدل کمتر از  -و آماره کای F، مقدار احتمال آماره 7با توجه به جدول 

دهد که  شود، بنابراین استفاده از رو  پانل ارجحیت دارد  نتایج آزمون هاسمن نیء نشان می برابری عرض از مبدأها رد می
 باشد  با اثرات ثابت میرو  مورد استفاده پانل 
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 نتایج برآورد مدل دوم تحقيق(: 5)جدول 
 مقدار احتمال مقدار t مقدار ضرایب متغیر

FROTATION 43/1 63/4 132/1 

Indep 17/1 37/7 111/1 
(FROTATION 

* Indep) 
77/1 32/2 124/1 

SCFOPLUS 23/1 42/3 111/1 

SIZE 37/1 64/2 141/1 

Growth 23/1- 377/1- 217/1 

Tenure 44/1 73/7 111/1 

LIQ 13/1 77/7 111/1 

 C )111/1 31/7 43/1 )مقدار ثابت 

F 73/23 مقدار F 111/1    مقدار احتمال 

R)ضریب تعیین
2
 66/4 دوربین واتسون 4323/1 (

 4136/1 شده لیتعدضریب تعیین 

 

 * FROTATION))»مربوط به متغیر  tآماره   یدار یمعنشود که سطح  ، مالحظه می7شده در جدول  بر اساس نتایج ارائه

Indep»)) ( در ناحیه رد فرض صفر 32/2(  همچنین مقدار آماره آن )17/1( و ضریب آن )124/1بوده ) 17/1از   تر کوچک

 پایداری و حسابرسی موسسه سطح در حسابرس چرخش حسابرس بر رابطه بینتوان گفت، استقالل  بنابراین می گیرد؛ قرار می
 تاثیر گذار است  سود
 

 گيری بحث و نتيجه
فرآیند  بر سازمان مستقل یک که شوند می تلقی اتکا قابل اطالعاتی کنندگان، استفاده دید از امروز، ای حرفه جوامع در

 های مؤسسه مستقل، های سازمان گونه کند این نظارت مالی های صورت یعنی فرآیند، این ثقل مرکء و آنها گءارشگری
 محصول و گءارشگر واحد کنترل داخلی ساختار حسابرسی، انجام فرایند با تجاری، واحدهای در عمدتاً که هستند حسابرسی
  دهند می قرار نظارت و بررسی مورد را آن مالی های صورت کنترل داخلی، یعنی سیستم این نهایی

های  شرکت سود در پایداری و حسابرسی موسسه چرخش بین رابطه بر حسابرس استقالل تأثیر این تحقیق با هد  بررسی
شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  یرفتهپذشرکت  437های  بهادار با استفاده از داده اوراق بورس در شده یرفتهپذ

 سود پایداری و حسابرسی موسسه سطح در حسابرس چرخش بین دهد نشان میانجام شد  نتایج فرضیه اول  4331-4334
طور که مبانی نظری نشان داد در این زمینه دو گرایش عمده وجود داشت که اعتقاد به تاثیر  ندارد  همان وجود معناداری رابطه

نشان داد که این رابطه اگرچه مثبت بوده مثبت و یا منفی تغییر حسابرس بر پایداری و کیفیت سود داشتند  اما نتیجه تحقیق ما 
 چرخش دار نبوده است  اما نتیجه فرضیه دوم نشان داد که استقالل حسابرس بر رابطه بین اندازه کافی معنی است اما به
تواند به این دلیل باشد که  دارد  این نتیجه می تاثیر معنادار و مثبتی سود پایداری و حسابرسی موسسه سطح در حسابرس
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 بین اطالعاتی تقارن عدم مستقل دهد و مطابق با نظریه نمایندگی  حسابرس ستقالل اساس حرفه حسابرسی را تشکیل میا
 نظارت های مکانیسم ترین اصلی از یکی عنوان به و کند می کنترل را نظارت عامل رفتار دهد، می کاهش را اصلی مدیر و نماینده
تاثیرگذار است؛ بنابراین با افءایش استقالل حسابرسان، چرخش  نمایندگی های هءینه کاهش و منافع تعارض تنظیم برای

کاران بکاهد و درنتیجه پایداری سود را افءایش دهد   حسابرسان به معنای واقعی خود توانسته است که از وابستگی به صاحب
 باشد  ( می2143های اردانی و همکاران ) این نتایج مطابق با یافته

هنگام ارزیابی  شود میدر بازار سرمایه پیشنهاد  کنندگان مشارکتتحلیلگران و سایر  ،گذاران سرمایهبه به این نتایج  با توجه
، عالوه بر چرخش موسسه که ابهام اطالعاتی و عدم تقارن اطالعاتی در آنها، وجود دارد هایی شرکتسود در  پایداری

ازمان بورس و اوراق بهادار و جامعه   همچنین به سویژه داشته باشند توجهحسابرسی به تعداد اعضای غیرموظف آنها هم 
 حسابرسی، به مؤسساتو چرخش  پایداری سود در هنگام تدوین قوانین مرتبط با  گردد میحسابداران رسمی ایران پیشنهاد 

شود که تحقیقات آتی رابطه دیگر اجءای  درنهایت پیشنهاد می .توجه نمایند در این زمینهحسابرس  استقاللارتباط مستقیم 
موقع بودن سود، ارتباط ارزشی سود را با معیار چرخش حسابرس در سطح موسسه  کاری سود، به کیفیت سود مانند محافظه

  حسابرسی و همچنین در سطح شرکا مورد بررسی قرار دهند
 

 منابع 
 چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی و محدودیت در ارائه سایر خدمات حسابرسی:  ،(4334) ،نصیرزاده، فرزانه ،اباذری، زهره

  434-414 صص ،33 ماره، ش41های حسابداری مالی و حسابرسی، سال  ، پژوهشو منافع ها هءینه
 و تعهدی اجءای بر تأکید با سود پایداری و مدیریت توانایی رابطه ،(4337) ،صالح زاده، بیستون ،بءرگ اصل، موسی 

 صص ،76 ماره، ش47تهران، دانش حسابرسی، سال  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های در شرکت نقدی های جریان
473-441  

 بررسی تاثیر پایداری سود بر ارتباط ارزشی اطالعات حسابداری،  ،(4337) ،میرحسینی، ایرج ،زلقی، حسین ،بیات، مرتضی
  77-74 ، صص4، شماره 22دوره، دوره  های حسابداری و حسابرسی، بررسی

 کیفیت  با  حسابرس  شریک  و  مؤسسات  چرخش  بین  بررسی ارتباط ،(4333) ،بدری خیره مسجدی، سجاد ،پورحیدری، امید 
  23-4 صص ،2 ماره، ش7های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره  ، پیشرفتسنواتی تعدیالت   و  حسابرسی 
 ررسی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر ب ،(4336) ،فضل الهی، زهرا ،طاهرزاده، عاطفه ،لشکرآرا، سهیال ،آبادی، مهدی خرم

، پژوهش حسابداری و شده بورس اوراق بهادار تهران های پذیرفته در شرکت اطالعاتیکیفیت سود با تأکید بر عدم تقارن 
  422-412 صص ،2 ماره، ش3حسابرسی، دوره 

 های  پایداری سود شرکت بر یکار بررسی تأثیر محافظه (،4363) ،سهیال عسکری، ،، هاشمپور ولی ،خواجوی، شکراهلل
  413-31 صص ،6 مارهدوم، ش سال در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شده یرفتهپذ
 بررسی رابطه بین کیفیت سود )پایداری سود( اندازه اقالم تعهدی و بازده سهام با  (،4331، )رستگار، مجید، دستگیر، محسن

  21-4 ، صص(4ی حسابداری مالی، سال سوم، شماره اول، پیاپی )ها پژوهشکیفیت اقالم تعهدی، 
 اوراق  بورس  سازمانر، بهادا  اوراق  بورس  معتمد  سیابرحس  مؤسسات  دستورالعمل ،(4363) ،بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان 
  بهادار 
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 و شریک سطح در حسابرس چرخش تأثیر ،(4333) ،صبرجو، جالل ،رشیدی باغی، مریم ،کاویانی، مریم، سجادی، حسین 
  46- 73 صص ،33 ماره، ش44حسابرسی، دانش حسابرسی، سال  کیفیت بر موسسه حسابرسی

 3 ماره، ش4، دانش حسابداری مالی، دوره حسابرس در بهبود کیفیت سود های ویژگینقش  ،(4333) ،حسینصفرزداه، محمد ،
67-413  
  آن در سطح صنعت و  دهنده تشکیلپایداری سود و اجءای  ،(4333) ،ابراهیمیان، آزیتا ،امیری، هادی ،فروغی، داریو

  32-33 صص ،2 ماره، ش3های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره  ، پیشرفتشرکت
 ها شرکتحسابرس، چرخش حسابرس و کیفیت حسابرسی  ای حرفهارتباط بین تردید  ،(4334) ،ناصری، مونا ،گرد، عءیر ،

  426-417 صص ،3 ماره، ش6پژوهش حسابداری، دوره 
 کارانه محافظهابطه بین تغییر موسسه حسابرسی و گءارشگری سودهای ر ،(4333) ،عبدی پور، فرازنده ،ملکیان، اسفندیار 

  443-474 صص ،74 ماره، ش44، حسابداری مالی، سال شده در بورس اوراق بهادار تهران های پذیرفته شرکت
 های کمیته حسابرسی و ارائه گءار   بررسی تأثیر ویژگی ،(4333) ،حسین زاده، سهرابا، عبادی، روی ،مهرانی، ساسان

  322-233 صص ،4 ماره، ش42شیراز، دوره  های حسابداری دانشگاه های داخلی بر کیفیت سود، پیشرفت کنترل
 بینی سود مدیریت بر پایداری اجءای  تأثیر خطای پیش ،(4333) ،ایمانی برندق، محمد ،قاسمی، علی ،نیکبخت، محمدرضا

-4 صص ،73 ماره، ش42های مالی حسابداری و حسابرسی، دوره  ، پژوهشسهام ازحد بیشنقدی و تعهدی سود و ارزشیابی 
23  
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