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 چکيده
 در حسابرسی کیفیت بر تأکید با سود واکنش ضریب بر مالی های صورت مقایسه قابلیت تأثیر بررسی به مطالعه این در

 های صورت مقایسه قابلیت تأثیر اساس این بر .است شده پرداخته تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت
 نمونه شرکت 001 در 0938 تا 0931 زمانی دوره طی در حسابرسی کیفیت بر کیدتأ با سود واکنش ضریب بر مالی

 و  Eviews افزار نرم از نیز ها داده تحلیل تجزیه برای و گرفت قرار بررسی مورد تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته
  که است این از حاکی تحقیق نتایج. شد ادهاستف ثابت اثرات روش از پانلی های داده با متغیره چند رگرسیون از استفاده با

 بین رابطه بر حسابرسی کیفیت همچنین و دارد مستقیم تأثیر سود واکنش ضریب بر مالی های صورت مقایسه قابلیت
 افزایش را رابطه شدت که نحوی به دارد مستقیم تأثیر حسابداری سود واکنش ضریب و مالی های صورت مقایسه قابلیت

 . دهد می

 .حسابرسی کیفیت، سود واکنش ضریب، مالی های صورت مقایسه قابلیت: یديکل انواژگ

 

 مقدمه
 سپتامبر یازدهم حادثه و سپس 0331 سیاه سپتامبر ویژه به و جهان های در بورس آمده وجود به های بحران و ناگوار وقایع
 در تهران های بورس شاخص سقوط و جهان سطح در سپس پارماالت و زیراکس انرون، ورلدکام، افشای ماجرای ،0111
گیرد  توجه قرار مورد ازپیش بیش های مالی و قابلیت مقایسه صورت مقوله کیفیت حسابرسی تا گردید باعث 0969 سال

 .(0113 ،0همكاران و هاتن)
 بعد ولی .دنددا انجام تحقیقات زیادی خالص سود به بهادار اوراق بازار واکنش درباره حسابداری پژوهشگران 0386 سال از

 با آیا که شد مطرح سؤال این آن دنبال به شد و خالص سود واکنش ضریب به معطوف ها توجه براون و بال تحقیق از

 بعضی به نسبت ها شرکت بعضی مورد در بهادار اوراق بازار غیرمنتظره، واکنش خالص سود بودن مشخص و مفروض

 .(096۵طینت،  )خوش است شدیدتر دیگر
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 واکنش ضریب بر مالی های صورت مقایسه قابليت  تأثير بررسی

 های شرکت در حسابرسی کيفيت بر تأکيد با حسابداری سود

 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته
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 همسئلبيان 

، باشد های مالی می گیری های مالی جهت تصمیم کنندگان صورت هدف اصلی حسابداری ارائه اطالعات مفید برای استفاده
تهیۀ آن بر  باشد که وظیفه اطالعات مالی می ی اقتصادی،ها یریگ میتصمی فرایند برا ازیموردن از اطالعاتیكی واقع  در

 از بود کهخواهد  شود در صورتی مفید مالی ارائه میهای  صورتاطالعاتی که در  است،عهده سیستم حسابداری 
. باشد میهای مالی  صورت یریپذسهیهای کیفی، مقا د. یكی از این ویژگیباش برخوردار مالی اطالعات کیفی های ویژگی
 اطالعات کنندگان استفاده تجاری، واحد یك مختلف های دوره مالی اطالعات مقایسه برای الزم شرایط آوردن فراهم
 عبداهلل و همكاران،)پور کنند ارزیابی را تجاری واحد یك قوت و ضعف نقاط روندها،مطالعه  با که سازد می قادر را مالی

0930). 
شود، سود خالص است که کاربردهای  مالی تهیه و ارائه می یها یكی از اقالم حسابداری که در گزارشاز طرفی دیگر، 

و باالخره  گذاران هیتقسیم سود و راهنمایی برای سرما یها استیعنوان عاملی برای تدوین س بهمتفاوتی دارد. معموالً سود 
 بوده محققان توجه مورد دیرباز از حسابداری، سود اطالعات محتوای حال بررسی .دیآ یبه شمار م ینیب شیعاملی برای پ

. است شده عمومی اطالعات تمام کامل بازتاب ،بهادار اوراق قیمت بازار، کارایی  یهفرض قوی نیمه شكل طبق بر .است
 رمنتظرهیغ جزء میزان به تنها اما دهد، نشان واکنش آن به بازار شرکت، سود اعالن دنبال به که رود می انتظار بنابراین

 منتظرهغیر تغییر سبب به سهام، قیمت تغییرات میزان .داشت خواهد دربر را بازار واکنش سود، رمنتظرهیغ تغییرات اخبار،
 ضریب .است سهام بازار بر غیرمنتظره سود اثر سود، واکنش ضریب .شود می داده نشان سود واکنش ضریب لهیوس به سود،

شود  می بازار اطالعاتی ساختار در حسابداری اطالعات نقش و سود اطالعاتی محتوای بهتر درك موجب سود، واکنش
 .(0،0109و همكاران )زکریا

را  ی( است. او کیفیت حسابرس0360)9آنجلو ها درباره کیفیت حسابرسی تعریف دی تعریف نیتر متداول باید اشاره کرد، یكی
 های صورت( موارد تحریف بااهمیت در 0که حسابرس ) کرده است: ارزیابی)استنباط( بازار از احتمال این فیتعر گونه نیا

را گزارش دهد. احتمال اینكه  شده کشفاهمیت ( تحریف با0کند، و ) کشفرا  کار صاحبمالی یا سیستم حسابداری 
حسابرس موارد تحریفات بااهمیت را کشف کند به شایستگی حسابرس، و احتمال اینكه حسابرس موارد تحریفات 

آنجلو از کیفیت واقعی مبتنی بر برداشت  ی دارد. تعریف دیبستگرا گزارش کند، به استقالل حسابرس  شده کشفبااهمیت 
استنباط بازار از کیفیت حسابرسی است. استفاده از این تعریف در بیان کیفیت واقعی با این  اصطالح بهیا  نکنندگا استفاده

نكته  واقع دری است. حسابرسکیفیت واقعی  کننده منعكسکه برداشت از کیفیت حسابرسی،  گیرد میفرض اساسی صورت 
)پیری و همكاران،  گیرد میبازار جای  شده یابیارزماالت ی احت ، این است که درزمینهردیگ یبرممهمی که این تعریف در 

0930). 
های مالی بر  قابلیت مقایسه صورت ایآ که میباش یم سؤال نیابه دنبال پاسخ به  قیتحق نیمطالب فوق در ا انیب با حال

 یمعنادار رابطه تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ های شرکتضریب واکنش سود با تأکید بر کیفیت حسابرسی 
 و مورد آزمون قرار خواهد گرفت. شده انیحاضر ب قیتحق هیفرض زیراستا ن نیدر هم دارد؟ وجود
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 مبانی نظری و پيشينه تحقيق

در استانداردهای حسابداری ایران همانند پروژه مشترك چارچوب نظری هیئت استانداردهای حسابداری مالی و هیئت 
اطاعات مالی سودمند، تأکید شده  ارائه عنوان یك ویژگی اصلی بر قابلیت مقایسه به یالملل نیاستانداردهای حسابداری ب

 .(0931،)وکیلی فرد و همكاران است
واحدهای اقتصادی، توسعه فناوری ارتباطات و وجود تضاد منافع، نیازهای نظارتی را  روزافزونهمچنین با گسترش 

خارج کرده است. این  ها دولتو انقالب اطالعات، کنترل را حتی از دست  شدن اقتصاد ضروری ساخته است. مسئله جهانی
تدریج تالش کند تا از قافله عقب نماند و همگام با تغییرات فناوری در  شرایط موجب شده است حرفه حسابرسی به

تلفی ازجمله ی به اطالعات مخریگ میتصمبرای  کنندگان استفادهراستای نیازهای جامعه حرکت کند. در این محیط، 
 ترین مهمعنوان  مالی به های صورتی نیاز دارند. اقتصادی ها بنگاهمالی درباره  های صورتاطالعات مالی حاصله از 

شود و اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتكای اطالعات مزبور است که از تضاد  مجموعه اطالعات مالی محسوب می
به اطالعات  کنندگان استفادهد منافع مسائل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم . عالوه بر تضاگیرد میمنافع سرچشمه 

موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است. با این بیان نقش اصلی حسابرسی، ارزیابی کیفیت اطالعات برای 
 .(0960)سجادی،  است کنندگان استفاده

آنان کیفیت الزم را  سود، که ازنظر واکنش د به یك محاسبه مستقل ازان تاکنون متخصصان مالی نتوانسته، رسد یبه نظر م
 تر حیبه یك دامنه از سود که به شكل صح توانند دارا باشد، دست یابند. در این حالت، آنان با انجام تعدیالت مناسب، می

ثابت نیست  شده فیتعرسود، یك امر  ضریب واکنش مفهوم . بنابراین،سود باشد، دست یابند ضریب واکنشنشان دهندة 
رو در این تحقیق رویكردی که تاکنون در بازار  کنند. ازاین آن استفاده می و محققین از تعاریف متفاوتی جهت ارزیابی

)اساسی( که  . بدین ترتیب که از یك مجموعه متغیرهای مالیشود یپرداخته نشده، انتخاب و آزمون م سرمایه ایران به آن
آنان معتقدند این عالئم . گردد استفاده می شده است، گذاری اوراق بهادار مفید تشخیص داده زشتوسط تحلیلگران در ار

 تأثیر  که یپژوهش كی به ازین واقع به حال .گیرد استفاده قرار می مورد سود واکنش گذاران در ارزیابی اساسی توسط سرمایه
 بورس در شده رفتهیپذ های شرکتر کیفیت حسابرسی های مالی بر ضریب واکنش سود با تأکید ب قابلیت مقایسه صورت

ذکرشده به  یها و ضرورت تیبا توجه به اهم قیتحق نیشود لذا ا کند احساس می یرا نقد و بررس تهران بهادار اوراق
 و جینتا رود یم انتظار و ندرا جبران ک یپژوهش مشابه قبل یها یتا کاست باشد یمؤلفه م سه نیا نیب رابطه یبررسدنبال 

 .گردد واقع موضوع تیاهم جهت به مختلف یها گروه استفاده مورد حاضر قیتحق از آمده دست به یها افتهی
 

 پيشينه تحقيقات داخلی

 و شده حسابرسی مالی های صورت اختالف بر حسابرسی کیفیت تأثیر تحقیقی با عنوان (0931) سفلی و همكارانقزل
 تهران طی بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 0۵8 به مربوط های داده منظور بدین نشده انجام دادند. حسابرسی

 نوع بین معنادار و رابطه مستقیم از حاکی پژوهش نتایج. گیرد می قرار وتحلیل تجزیه مورد 093۵ تا 0966 های سال
 شده حسابرسی زیان و سود صورت در مندرج اختالف ارقام با حسابرسی موسسه کیفیت کنترل امتیاز و حسابرسی موسسه

 حسابرسی الف، رتبه دارای مؤسسات و حسابرسی سازمان توسط که هایی در شرکت ترتیب، این به. است نشده حسابرسی و

 نتایج بعالوه، .است بیشتر نشده حسابرسی و شده حسابرسی زیان و سود صورت در مندرج ارقام میزان اختالف شوند می
 و شده حسابرسی مالی های صورت بر اختالف حسابرس صنعت تخصص و حسابرسی موسسه اندازه که است آن از حاکی

 .ندارد معناداری تأثیر نشده حسابرسی
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نقد  وجه نگهداشت بر مالی های صورت مقایسه قابلیت تأثیر تحقیقی با عنوان بررسی (0931) همكاران پور وابراهیمی
 طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 61 ادتعد ها، فرضیه آزمون برای پژوهش این در انجام دادند.

 مورد ترکیبی های داده رگرسیون تحلیل از استفاده با ها، فرضیه و شده انتخاب غربالگری روش به 093۵ تا 0930 های سال
 استفاده مالی های صورت مقایسه قابلیت متغیر محاسبه جهت نیز 30 تا 63 های سال های داده از البته. گرفتند قرار آزمون

 شد استفاده( 0100) همكاران و دفرانكو مدل از مالی های صورت مقایسه قابلیت ارزیابی جهت پژوهش، این در. است شده 
 های هزینه شرکت، نقدی های دارایی در گذاری سرمایه فرصت هزینه شامل کنترلی متغیرهای ها فرضیه آزمون منظور به و

 نهادی سهامداران نقش نیز انتها در. گردید لحاظ نیز شرکت اندازه و شرکت سن ملیاتی،ع نقد جریان توسعه، و تحقیق
 برازش رگرسیون های معادله اساس بر ضرایب معناداری آزمون نتایج. گرفت قرار ارزیابی مورد تعدیلگر متغیر عنوان به

 نقد وجه نگهداشت و مالی های ورتص مقایسه قابلیت بین دار معنی ارتباط وجود عدم از حاکی خالصه طور به شده،
 مالی های صورت مقایسه قابلیت منفی اثرات نهادی سهامداران دهد می نشان دوم فرضیه آزمون نتایج طرفی از. باشد می

 .گردد می تائید نهادی سهامداران گر تعدیل نقش دیگر عبارت به. دهد می افزایش را نقد وجه نگهداشت و
 کسب راهبردهای اتخاذ با هایی شرکت واکنش ضریب تطبیقی بررسی تحقیقی با عنوان (0931) نسبژوالنژاد و بخردی

 معادالت از استفاده با سود اعالن به نسبت متمایز وکار  کسب راهبردهای اتخاذ با هایی شرکت و هزینه رهبری وکار 
 بهادار اوراق بورس از شده فتهپذیر های شرکت از شرکت 011 بررسی به راستا همین در ساختاری انجام دادند. شكست

 طی اگر که بود این بر ساختاری شكست معادالت از استفاده ضرورت. شدبررسی  0931 تا 0966 زمانی بازه طی تهران
 رفع به نسبت و پیدا آن شكست نقاط باشد، داشته نزولی سیر نمونه حجم از هرکدام در سود اعالن موردبررسی های سال
 وکار  کسب راهبردهای اتخاذ با هایی شرکت در سود اعالن صعودی پذیری تداوم بر دال سیستم این نتایج. شود اقدام آن

 دنبال را هزینه رهبری راهبرد که هایی شرکت که است این حاضر مطالعه نتایج دیگر از همچنین. باشد می هزینه رهبری
 تغییرات با گیرند، می پیش در را تمایز های روش که هایی شرکت به نسبت عمومی طور به ها آن سود اعالن کنند، می

 نتیجه در. گذارند می نمایش به شرکت مالی اطالعات از کنندگان استفاده به را خود های شرکت سود اعالن بهتری
 گذاران سرمایه باورهای در کمتری تغییرات و تر ناهمگون تفسیر با گیرند می پیش در را متمایز راهبردهای که هایی شرکت

. رساند می یاری سود اعالن به بازار واکنش مقطعی تغییرات خصوص در دانش سطح ارتقاء به پژوهش این. هستند ههمرا
 قالب در وکار  کسب در راهبردها در تغییر طریق از سود اعالن به بازار واکنش همگرایی پژوهش این در این بر عالوه

 .است شده  داده نشان بینی پیش قابل شرایطی
 در گذاران سرمایه تمایالت بر حسابرسی کیفیت کنندگی تعدیل تحقیقی با عنوان اثر (0931) و جوکارمقدم بهار

 با 0931-0961 های سال طی شرکت-سال ۵81 از متشكل ای نمونه منظور، بدین سهام انجام دادند. گذاری قیمت
 اعتماد حسابرس های گزارش داد ننشا پژوهش نتایج. است شده بررسی شده تعدیل متغیره چند رگرسیون از استفاده
 .گذارد می تأثیر سهام گذاری قیمت در گذاران سرمایه تمایالت بر و کند می تقویت را حسابداری اطالعات به گذاران سرمایه

 .ندارد سرمایه بازار در گذاران سرمایه تمایالت بر تأثیری و باشد نمی کنندگی تعدیل اثر دارای حسابرس اندازه اما

 

 تحقيقات خارجی پيشينه

جرائم دولتی در چین  کیفیت حسابرسی و نقش ای به بررسی تقلب در حسابداری، در مطالعه (0106) لیسیك و همكاران
های حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی بزرگ با احتمال کمتری مرتكب  دهد که شرکت پرداختند. نتایج نشان می

تر است؛ و همچنین  های مرتبط با سود قوی حت کنترل و تقلبنایع تر صاثر د اینشوند.  های مالی می تقلب در صورت
 های قضایی، با استفاده از اقدامات جایگزین های متقابل در سایر حوزه استثنای شرکت دهد شدت تقلب، به ان مینتایج نش
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هستند. نتایج نقش  تقلب، انتخاب حسابرسان توسط حسابداران و کنترل برای سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بیشتر
های حسابرسی  جرائم دولت در تضمین کیفیت حسابرسی و پیامدهای مهم عملی و کاربردی برای کمك به شرکت

 .کند طورکلی موفقیت رقابت در چین را تأیید می وکار به  المللی و کسب بین
 مالیاتی اجتناب و خانوادگی یتمالك بین رابطه بر حسابرسی کیفیت تأثیر عنوان با تحقیقی (0101) همكاران و گایا

 تحقیقات نتایج .دادند قرار بررسی مورد را شرکت۵۵  تعداد 0109 تا 0116 های سال تحقیق ینا زمانی بازه .پرداختند
 رابطه بر حسابرسی کیفیت همچنین و دارد داری معنی مستقیم رابطه مالیاتی اجتناب و خانوادگی مالكیت بین که داد نشان
 اجتناب به خانوادگی مالكیت تمایل که طوری به دارد معناداری معكوس تأثیر مالیاتی اجتناب و انوادگیخ مالكیت بین

  .دهد می کاهش را مالیاتی
های اندونزی  در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر ضریب واکنش در شرکت (0108) 1آگوس پرموکا و همكاران

اندازه  ،با استفاده از چهار مؤلفه یعنی 0101تا  0101رکت در طی دوره زمانی ش 11پرداختند. آنان برای این منظور از 
اهرم مالی بر ضریب  هآمده نشان داد ک دست ها استفاده کردند نتایج به شرکت، اهرم مالی، سودآوری و فرصت رشد شرکت

ر مثبت بر ضریب واکنش واکنش سود تأثیر معنادار منفی دارد ولی فرصت رشد و اندازه و سودآوری تأثیر معنادا
 .اندونزی دارد یها شرکت

های مالی بر مدیریت سود واقعی و مدیریت  در تحقیقی تحت عنوان بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت (0108) ۵سون
برای یك دوره سال شرکت  9000 ای مشتمل بر وی برای این منظور با بررسی نمونه پرداخت. سود اقالم تعهدی

های مالی موجب کاهش مدیریت  به این نتیجه رسید که قابلیت مقایسه صورت 0100 تا 0369 های ساله بین سال سی
 گردد. سود اقالم تعهدی شده و از سوی دیگر موجب افزایش مدیریت سود واقعی می

 یهای مالز شرکت سود واکنش ضریب و حسابرس رییتغ نیب رابطه یبررس تحقیقی با عنوان در (0101) 8دینیس و مالك
تا  111 زمان  مدت یبرا یمالزشرکت  963تعداد  یبرا رهیچند متغ ونیمنظور با استفاده از رگرس نیا یآنان برا .پرداختند

 را خود حسابرس که هایی شرکت یبرا سود واکنش ضریب که داد نشان آنان پژوهش نتایج بررسی قراردادند. مورد 0100

 .است شتریب دهند نمی رییتغ را خود حسابرس که هایی شرکت به نسبت دهند یم رییتغ
 

 روش تحقيق 

 از پردازد، می رگرسیون معادله از با استفاده متغیرها بین همبستگی و رابطه وجود بررسی به که جهت آن حاضر از تحقیق
 د ضریب واکنش سو های مالی و  تجدید ارائه صورت بین رابطه تعیین با جهت که ازاین و .است همبستگی تحقیقات نوع
است و همچنین تحقیق حاضر  کاربردی دهد، بینشهای مالی  کنندگان از صورت تفادهگذاران و اکثر اس سرمایه به تواند می

که   شده است چرا استفادههای پانل دیتا  از داده منظور انجام تحقیق،  باشد. به از نوع تاریخی یا همان پس رویدادی می
 آورد. های تخمین و نتایج تئوریك فراهم می عات را برای گسترش دادن تكنیكپانل دیتا یك محیط بسیار غنی از اطال

 

 تحقيق های  فرضيه
 را مطرح کرد:ه اصلی زیر فرضی توان برای این تحقیق آمده می دست با در نظر گرفتن چارچوب علمی به

 
 

                                                           
4
 Agus Pramuka 

5
 Sohn 

6
Malek, M, Saidin, S  
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 فرضيه اصلی:
 های شرکت حسابداری در سود واکنش مالی و ضریب های صورت مقایسه کیفیت حسابرسی بر رابطه بین قابلیت

 تهران تأثیر معناداری دارد. بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 فرضيه فرعی:
 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت درسود حسابداری  واکنش ضریب مالی و های صورت مقایسه بین قابلیت

 تهران رابطه معناداری  وجود دارد.
 

 های تحقيق ی  و تجزیه تحليل دادهگردآور، روش قجامعه آماری تحقي

 1 یزمان ی یك دوره یبرا تهران در بورس اوراق بهادار شده رفتهیهای پذ شرکت ی هیشامل کل قیاین تحق یآمار ی جامعه
ازجمله دالیل  یهای مال به اطالعات صورت یدسترس و سهولت تیفیباشد. ک می 0938تا پایان سال  0931ساله از سال 

است که حائز  یهای جامعه آمار شرکت هیشده و شامل کل انجام یحذف صورت بهی ریگ است. نمونه ینتخاب جامعه آمارا
 :باشند شرایط زیر

های سال قبل  داده یسال جار های دادهی برخ ی در محاسبه .باشد شده رفتهیدر بورس اوراق بهادار پذ 0931قبل از سال 
 د.گیر مورداستفاده قرار می زیرا ن
 در دسترس باشد. 0938تا  0931ها از سال  شرکتو متغیرهای تحقیق در رابطه با  قیاین تحق ازیاطالعات موردن  -1
 اسفند باشد. 03به  ینكرده باشد و منته رییها تغ ها در طول این سال شرکت یپایان سال مال  -2
 یمتفاوت یهای مال صورت اقالم یندب و طبقه تینباشد زیرا ماه یمال یگر گذاری و واسطه های سرمایه جزء شرکت -3

 .دارند
 شرکت انتخاب شد. 001با توجه به شرایط فوق نمونه نهایی شامل 

در  شده رفتهیهای پذ شرکت اطالعاتردن ها سروکار دارد، برای فراهم ک رکتواقعی ش یها ا دادهازآنجاکه این تحقیق ب
ی شود، از منابع مختلف ها می های مالی شرکت به صورت ه با توجه بـه متغیرهای پژوهش مربوطورس اوراق بهادار کب

شرکت  یرسان ایت اطالعآورد نوین، س ر تدبیر پرداز، رهافزا ران، نرمسازمان بورس اوراق بهادار ته ی فشرده یها ازجمله لوح
تحقیق از همچنین برای فراهم نمودن مطالب و اطالعات مربوط به ادبیات ت. شده اس بورس و سازمان بورس استفاده

، مرحله بعد آن است که شدآوری  های جامعه آماری جمع ها از نمونه ازآن که داده پسشده است.  ی استفادها کتابخانهروش 
آن  یاست که ط یا مرحله چند ندیفرا كیها  تحلیل داده و  تجزیه ندیشود. فرا لیتحل ها هیها جهت آزمون فرض داده
و انجام آزمون  ها لیتحل یاجرا نهیزم اشوند ت بندی و درنهایت پردازش می بسته ،ید، کدبنشده خالصه آوری جمع یها داده

و  یفیتوص یبرآورد آمارها یها برا ها و ضرورت پردازش آن داده عیبخش با توجه به حجم وس نی. در افراهم گردد
 نی. به اشده است استفاده Excelو  Eviewsافزارهای  وتحلیل و استنباط آماری از نرم و تجزیه قیمدل تحق یپارامترها

 Excel یافزار تخصص از نرم Eviewsافزارهای  و ورود به نرم رهایبندی و آماده نمودن متغ ، دستهپردازش یرا، بمنظور

 .است دهیاستفاده گرد Eviewsافزار  از نرم قیبرآورد مدل تحق ینهایت برا شده است و در استفاده
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 متغيرهای تحقيق

در تحقیق حاضر، برای هر مشاهده  آن یریگ اندازه برای که است های مالی مقایسه صورت قابلیت ژوهشپ مستقل متغیر
الزم به ذکر است که از این شده است.  استفاده (0100) 1همكاران و فرانكو دیشده از سوی  شرکت، از معیار ارائه -سال

: باشد یصورت زیر م گیری به شیوه اندازهشده است.   ده( استفا093۵) و مهرورز و مرفوع( 0108) معیار در تحقیقات؛ سون
 :شود یشرکت، مدل زیر برآورد م -ابتدا برای هر مشاهده سال

(0) 

Earningsit = αi + βi Returnit + εit 

 که در این مدل:

Earnings: ارزش بازار حقوق صاحبان سهام ابتدای دوره با شده لیسود خالص فصلی تعد 

Return: فصلی ازده سهامب 

نزدیك بودن توابع حسابداری بین دو شرکت،  .دهد یرا نشان م i تابع حسابداری شرکت βi و αi ضرایب برآورد شده
فاصله بین توابع حسابداری برآوردی  یریگ . حال برای اندازهدهد یقابلیت مقایسه بین این دو شرکت را نشان م

دو شرکت با استفاده از  شده ینیب شیسود پ (در صنعت مربوط j و  iیها هر ترکیب ممكن شرکت رای)ب j و i یها شرکت
 :شوند زیر برآورد می یها مدل

(0) 
E(Earnings)iit = αi+βiReturnit 

(9) 
 

E(Earnings)ijt = αj+βjReturnjt 
 

Earnings iit: با توجه به تابع شرکت شرکت شده ینیب شیسود پi و بازده شرکت i 

Earnings ijt: با توجه به تابع شرکت شرکت دهش ینیب شیسود پj و بازده شرکتj 

 :شود یممحاسبه  زیر مدل از استفاده با j و i شرکت دو بین مالی های صورت مقایسه قابلیت سپس

(1) 

CompAcctijt = −
 

  
∗ Σt-11  |E(Earninsiit)− E(Earningsijt) | 

CompAcctijt: شرکت دو بین مالی های صورت مقایسه قابلیتi  و  j قابلیت دهنده نشان آن باشد و مقدار بیشتر می 

 .باشد می بیشتر مقایسه

، (0101) 6نسیدی و مالك ،ضریب واکنش سود است که در اکثر مطالعات مشابه ازجمله در این تحقیق متغیر وابسته
00) سود واکنش ( از ضریب0939(، مهدوی و همكاران )0109) 01همكارانو (، زکریا0101) 3اوکالی

ERC) شرح فرمول به 

 :اند کردهزیر استفاده 
(۵) 
 

                                                           
7
 De Franco 

8
 Malek & Saidin  

9
 Okolie  

10
 Zakaria et al 

11
 Earnings response coefficient 
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ARit = α0 + α1 UEit + ε 

 AR    :شرکت غیرعادی بازده i سال در 

 UE   :شرکت رمنتظرهیغ سود i سال در: 

 :شود می محاسبه زیر شرح به باال  مدل در مورداستفاده یرهایمتغ

 .سهم آن انتظار مورد بازده و یواقع بازده تفاوت از است عبارت سهم، هر یرعادیغ بازده از منظور :سهام یرعادیغ بازده
 بازده مدل از پژوهش این در .شود می استفاده سهام انتظار مورد بازده محاسبه یبرا یمتفاوت یها مدل از معموالً

 ردمو بازده شود می فرض مدل، این طبق .است شده استفادهفوق  ذکرشدهی مشابه ها نهیشیپبا  مطابق بازار شده لیتعد
 . است بازار بازده مشابه بهادار ورقه هر بازده و است مشابه بهادار اوراق تمام یبرا بازار انتظار

(8) 
E(Rit)=E(Rm) 

 :بود خواهد زیر شرح به یرعادیغ بازده بیترت نیا به
(1) 

ARit=Rit-Rm 

 :است شده محاسبه زیر صورت به بازار بازده
(6) 

     
  

 

 

I1 : سال یابتدا در سهام بازار متیق کل اخصش 

I0 : سال پایان در سهام بازار متیق کل اخصش 

 :است شده محاسبه زیر صورت به زین سهم هر یبرا یواقع بازده
(3) 

    
  (   )    [    (    )]

    (    )
 

 

 :که یطور به

Ri  :سهم بازده i سال در t  

P1 :سال پایان در سهم هر متیق  t 

D :سهم هر ینقد سود، 

P0 :سال یابتدا در سهم متیق t  

 α : سرمایه افزایش درصد 

ن آ در سهم آن شده ینیب شیپ سود و سهم هر یواقع سود نیب تفاوت از است عبارت رمنتظرهیغ سود: رمنتظرهیغ سود
 ضریب رامونیپ خود پژوهش در( 0939و همكاران ) یمهدو ( و0939) این ینیو حس ی( خواجو0101) یاوکال ؛هزبا

 د.کردن استفاده قبل سال سهم هر سود و یجار سال سهم هر سود تفاوت از رمنتظرهیغ سود محاسبه یبرا سود، واکنش

 .است شده استفاده زیر صورت به رویكرد این از رمنتظرهیغ سود یبرا زین پژوهش این در
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(01) 

     
           

    
 

عنوان کیفیت  باشد که در این تحقیق اندازه موسسه حسابرسی به در این تحقیق کیفیت حسابرسی میگر متغیر تعدیل

 تر باشد، کیفیت حسابرسی نیز بیشتر خواهد بود بزرگسه حسابرسی سمو هرچه این اندازه  شود. حسابرسی محسوب می
 عدد  و در سایر 0که شرکت حسابرسی، سازمان حسابرسی باشد عدد  منظور محاسبه اندازه شرکت حسابرسی، درصورتی به

عنوان موسسه حسابرسی بزرگ و  شده در ایران سازمان حسابرسی به در بیشتر تحقیقاتی انجام .شود می گرفته نظر در صفر
الزم به  .شده است کوچك در نظر گرفته مؤسساتعنوان  ه)بخش خصوصی(  ب حسابرسی معتمد بورس مؤسساتمابقی 

 (0930)احمدی و جمالی ، (0101)کالی وا (،0108) 00چئن و همكاران ،ذکر است که از این متغیر در تحقیقاتی همچون
 اند. نیز استفاده کرده

 

 های تحقيق دادهتجزیه تحليل 

 آمار توصيفی 

 وسیله به که را هایی روش طورکلی، به شده است. رهای تحقیق نشان دادهی توصیفی مربوط به متغیها آماره 0 جدول در
 توصیف به صرفاً آمار این. نامند می توصیفی آمار نمود، خالصه و کرده پردازش را شده آوری جمع اطالعات توان می ها آن

 میانگین، توصیفی، آمار بخش در .است تحقیق نمونه یا جامعه پارامترهای محاسبه آن از هدف و پردازد می نمونه یا جامعه
 . است پذیرفته انجام مینیمم و ماکزیمم کشیدگی، چولگی، معیار، انحراف میانه،

 آمار توصيفی متغيرهای تحقيق: 1جدول

تعداد  متغير

 مشاهده

انحراف  ميانه ميانگين

 معيار

 چولگی کشيدگی مينيمم ماکزیمم

 -0186306 88883090 -9088091 180303 080089 -18100 -181968 136 ضریب واکنش سود

های  قابلیت مقایسه صورت

 مالی

136 18116- 18101- 1810 1896- 181118- 1890- 118۵0 

 081۵ 0800 1 0 1811 1 1808 136 کیفیت حسابرسی

 06389 01819 -1860 01811 1838 18013 18019 136 بازده دارایی

 18۵8 183۵ 018۵1 06811 0803 098931 098936 136 اندازه شرکت

 0880۵0 0181181 1818۵1 981811 18911۵ 18090 188181 136 اهرم مالی

 

 آزمون ایستایی

پانلی )مقطعی و سری زمانی( مربوط هستند باید مانایی )ثابت بودن توزیع های  مدل در مطالعاتی که با دادهپیش از برآورد 
که  متغیرها مانا نباشـد، باعـث بـه وجـود آمـدن       زیرا درصورتی .بررسی شوند ردمطالعهمومتغیر در طول زمان( متغیرهای 
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 اسـتفاده  تـابلویی  هـای  داده در واحـد  ریشه های آزمون از مدل متغیرهای 09مانایی تعیین برایشوند.  رگرسیون کاذب می
زمـان و کوواریـانس متغیرهـا بـین     پایایی متغیرها  به معنی ثابت بودن میانگین و واریـانس متغیرهـا در طـول     .شود می

مانـا کـردن   باشد، نیازی بـه   ها می ها خیلی بیشتر از تعداد سال ، چون تعداد شرکتدر این تحقیق های مختلف است. سال
 (9و0)جدول  شود.  داده می  بررسی قرار ریشه واحد مورد حال نتایج آزمون ینبااها نیست. ولی داده

 ی تحقيقآزمون ایستایی متغيرها: 2جدول 

 نام متغير آماره داری یمعنسطح  نتيجه

 ضریب واکنش سود ۵008131 181111 ایستا

 مالی های صورتقابلیت مقایسه  -9۵801 18111 ایستا

 کیفیت حسابرسی -91806 18111 ایستا

 بازده دارایی -1899 18981 عدم ایستایی

 اندازه شرکت 1860 08111 عدم ایستایی

 اهرم مالی 1118961 181111 ایستا

 آزمون ایستایی متغيرهای تحقيق: 9جدول 

 نام متغير آماره داری یمعنسطح  نتيجه

 اندازه شرکت -00890 18111 ایستا

 ها ییدارابازده  -8688۵ 18111 ایستا

 

 فروض کالسيک های آزمون

 آزمون نرمال بودن

و متغیـر   مـدل )مانـده(   های نرمال برای باقیماندهداشتن توزیع خطی  مدل رگرسیون فروض استفاده ازترین  یكی از مهم
 آن متغیر وابسـته، متغیرهـای تصـادفی    تبع بهها و  شود که باقیمانده های برآوردی فرض می است. در مدل وابسته تحقیق

 کند.  ها پیروی می. بنابراین توزیع متغیر وابسته از توزیع باقیماندههستند
 آزمون نیا در مقابل فرض و صفر فرض. گیرد می قرار موردبررسی برا -جارك مارهآ قیطر از نرمال بودن تحقیق نیا در

 :باشد می ریز صورت به
H0: نرمال عیتوز  

H1: غیر نرمال عیتوز  

از   تر بزرگی رگرسیونی ها ماندهو  وابسته هایریمتغ یبرا( 1) جدول در  برا -جارك آماره داری  سطح معنی که یآنجائ از
شـود. بنـابراین    رد نمی ها ماندهوابسته و  متغیرهای بودن نرمال بر یمبن صفر فرض جهیدرنتاست  181۵داری  سطح معنی
  باشد. شود که فرض نرمال بودن برقرار می نتیجه می

 

 آزمون همسانی واریانس
ی مختلف اسـت. نقـا ایـن فـرض،     ها دورهاز مفروضات دیگر رگرسیون خطی، یكسان بودن واریانس جمالت خطا در 

 . کند یمكلی به نام ناهمسانی واریانس ایجاد مش
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 تغییـر  معنـای  به ناهمسانی واریانس است. وابسته متغیر توزیع بودن فرض نرمال مستقیم نتیجه همسانی واریانس فرض

 .است نمونه مشاهده طول در تصادفی مدل قسمت واریانس مقدار
:باشد ی آماری آزمون همسان بودن واریانس به شرح زیر میها هیفرض  

 H0: هاهمسانی واریانس  

  H1: هاناهمسانی واریانس

 ازهای مختلفی برای تشخیص ناهمسانی واریانس وجود دارد که در این تحقیق برای آزمون ناهمسـانی واریـانس    آزمون
ح داللت بر همسانی واریـانس دارد. بـا توجـه بـه اینكـه سـط       ها آزمونفرض صفر این  .شده است هاروی استفاده آزمون

شود کـه فـرض صـفر ایـن      باشد،  بنابراین نتیجه می می 181۵کمتر از  سطح خطای   1در جدول  ها آزمونمعناداری این 
ها وجود دارد و برای رفع مشكل ناهمسانی از روش  شود به عبارتی مشكل ناهمسانی واریانس در مدل تائید نمی ها آزمون

 د.شو ( استفاده میGLS) افتهی میتعمحداقل مربعات 
 

 مفروضات کالسيک رگرسيون  :4جدول 

 آزمون همسانی واریانس وایت 

 981۵86 (0) مدل Fمقدار آماره 

 181111 سطح معناداری

 981۵86 (0) مدل Fمقدار آماره 

 181111 سطح معناداری

 آزمون جارك برا

 داری سطح معنی مقدار آماره 

 181111 0103۵013 متغیر وابسته قبل از تبدیل

یر وابسته بعد از تبدیلمتغ  180016 1811۵3 

 180009 980099 مانده مدل 

  

 مدل تحقيقبرآورد روش 

 0مدل
ERC it = β0 + β1 Acfs it + β2 Auditguality it + β3(Acfs it* Auditguality it) + β4 SIZE it + β 5ROA it 

 +β6 LEV it + εit 
 0مدل

ERC it = β0 + β1 Acfs it + β2 SIZE it + β 3ROA it +β4 LEV it + εit 
 

ERC it: ضریب واکنش سود 

Acfs it: های مالی قابلیت مقایسه صورت 

Auditguality it  :کیفیت حسابرسی 

SIZE it :اندازه شرکت 

LEV it :اهرم مالی 
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ROA 
it :بازده دارایی 

واهد شد فرضیه متنـاظر بـا متغیـر    باشد نتیجه خ دار یمعنکه ضریب متغیر مستقلی  های رگرسیونی باال درصورتی در مدل
 شود. می دیتائمستقل 

ناهمگنی در مقاطع وجود دارد یا  اصطالح بههای پانلی ابتدا باید مشخص شود که تفاوت فردی یا  در مطالعات با داده
کرد. وجود ناهمگنی را در بین مقاطع مشخص  توان یملیمر  F همگن هستند؟ با استفاده از آزمون باهم ها مقطعاینكه 
 باشند. زیر می صورت بهلیمر  Fهای آماری آزمون  فرضیه

 باشد. مناسب می برآوردبرای  ) (pooled dataباشند یا به عبارتی مدل ترکیبی فرض صفر: مقاطع همگن می

 باشد. برای برآورد مناسب می )panel data( فرض مقابل: بین مقاطع ناهمگنی وجود دارد یا به عبارتی  مدل پانلی
با یكدیگر  دادهاکه فرض صفر مبنی بر همگن بودن مقاطع )مناسب بودن مدل ترکیبی تائید شود( باید تمامی  ورتیدرص

نشان  1یك رگرسیون کالسیك پارامترها برآورد شوند. نتایج حاصل از این آزمون در جدول  لهیوس بهترکیب شوند و 
باشد، نتیجه  می 181۵لیمر کمتر از  Fداری آزمون  معنیهای تحقیق  با توجه به اینكه سطح  شده است. در مدل داده
لیمر که روش برآورد با  Fباشد. با توجه به آزمون  مناسب میهای تحقیق  انلی برای برآورد مدلشود که روش پ می
 با مدلهای پانلی نیز دو روش، برآورد  برآورد با داده درروشنشان داد، های تحقیق مناسب  را برای مدل های پانلی داده

 اثرات یا ثابت اثرات مدل مدل، از پارامترهای برآورد برای که نیا تصادفی وجود دارد که برای تعیین اثرات یا ثابت اثرات
 اثرات مدل بودن مناسب بر مبنی هاسمن آزمون صفر شود. فرض استفاده می هاسمن آزمون از شود استفاده تصادفی

 تصادفی و ثابت اثرات بین هاسمن برای گزینشنتیجه آزمون  .است پانلی های با داده ها مدل برآورد تصادفی برای
های تحقیق   داری آزمون هاسمن برای مدل با توجه به اینكه سطح معنی. است شده آورده ۵ جدول های تحقیق  در مدل

شود و برای  د میهای تحقیق ر باشد بنابراین فرض صفر مبنی بر مناسب بودن اثرات تصادفی در مدل می 181۵کمتر از 
 .شود های تحقیق  از روش پانلی با اثرات ثابت استفاده می برآورد مدل

 

 ليمر و هاسمن F آزمون  :5جدول 
 

 0مدل 
 فرضیه اول

 لیمر  Fآزمون
 نتیجه آزمون  داری سطح معنی Fآماره  

 روش پانلی 181196 081918

 هاسمن آزمون
 آزمون نتیجه  داری سطح معنی آماره کای اسكوئر

 روش پانلی با اثرات ثابت 181110 0880۵۵3

 
  0مدل 

 فرضیه دوم

 لیمر  Fآزمون
 نتیجه آزمون  داری سطح معنی Fآماره  

 روش پانلی 181010 08139

 هاسمن آزمون
 نتیجه آزمون  داری سطح معنی آماره کای اسكوئر

 روش پانلی با اثرات ثابت 1811۵۵ 038111

 

 تحقيق بررسی فرضيه 

 فرضيه اصلی:
 در شده پذیرفته های شرکت در حسابرسی کیفیت بر تأکید با سود واکنش بر ضریب مالی های صورت مقایسه قابلیت
 تهران تأثیر معناداری دارد. بهادار اوراق بورس

باشـد و   یمـ  وتحلیـل رگرسـیون   از مفروضـات تجزیـه  هـا کـه یكـی     در این مطالعه برای آزمون همبسته نبودن باقیمانده
شده است. با توجه به نتایج اولیه برآورد مدل مقـدار آمـاره    شود از آزمون دوربین واتسون استفاده یمی نامیده خودهمبستگ
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باشـند. مقـدار آمـاره دوربـین      یمـ ها مستقل از هم  توان نتیجه گرفت باقیمانده یمبوده،  08۵و  08۵دوربین واتسون مابین 
باشـد. در   یمـ ( معرف قدرت توضیح کنندگی مدل بـرآورد شـده   11/1) ضریب تعیین مدل باشد. یم 0803واتسون برابر با 

غیـر قابلیـت مقایسـه    بـرای ضـریب مت   tاحتمـال آمـاره    کـه  ازآنجـایی (، 8داری ضرایب با توجه به جـدول )  یمعنبررسی 
ری این متغیر بر ضریب واکنش یر معناداتأثیجه وجود درنتباشند،  یم 181۵از  تر کوچك(، 18110برابر با ) های مالی صورت

(، 1811۵هـا )  گردد. مثبت بودن ضریب متغیر اسـتقالل حسـابرس شـرکت    ینمرد  183۵ها در سطح اطمینان  سود شرکت
ـ باشـد. در بررسـی    یمـ هـا   شـرکت غیر بر ضریب واکنش سود حسابداری یر مثبت این متتأثدهنده میزان  نشان داری  یمعن

باشـند،   مـی  181۵از  تر کوچك(، 18101برای ضریب متغیر کیفیت حسابرسی برابر با ) tه که احتمال آمار ضرایب، ازآنجایی
گردد. مثبت بودن  ینمرد  183۵ها در سطح اطمینان  یر معناداری این متغیر بر ضریب واکنش سود شرکتتأثدرنتیجه وجود 

بـر ضـریب واکـنش سـود حسـابداری        یر مثبت این متغیرتأثدهنده میزان  (، نشان18001)غیر کیفیت حسابرسی ضریب مت
برای ضریب متغیر تعـاملی برابـر بـا     tکه احتمال آماره  داری ضرایب، ازآنجایی یمعنباشد و نهایتاً در بررسی  یمها  شرکت

هـای   یر معناداری این متغیر بر رابطه بین قابلیت مقایسه صـورت تأثباشند، درنتیجه وجود  یم 181۵تر از  (، کوچك1810۵)
گردد. مثبت بودن ضریب متغیر تعـدیلی   ینمرد  183۵ها در سطح اطمینان  ضریب واکنش سود حسابداری شرکت مالی  و

یر مثبت این متغیر بر رابطه بین بر رابطه بـین قابلیـت   تأثدهنده میزان  (، نشان18161ها ) اندازه موسسه حسابرسی شرکت
 شد.با یمهای مالی  و ضریب واکنش سود حسابداری  مقایسه صورت

 
 روش پانلی با اثرات ثابت() تحقيق 1 برآورد مدل:  6 جدول

 متغير وابسته: ضریب واکنش سود
 رابطه سطح معناداری ضریب تورم واریانس tآماره  ضریب یرهای مستقلمتغ

 دار یمعن 18111 30.1 -1831 181130 مبدأعرض از 

 دار یمعن 18110 3011 3801 1811۵ مالی های صورتقابلیت مقایسه 

 دار معنی 18101 30.1 -1830 18001 کیفیت حسابرسی

 دار معنی 1810۵ 3011 98168 18161 )قابلیت مقایسه* کیفیت حسابرسی( متغیر تعاملی

 معنی بی 18000 3031 -0890 -181۵ ها ییدارابازده 

 دار یمعن 18111 30.1 -3801 -1801 اندازه شرکت

 معنی دار 18119 30.1 00810 -981۵8 اهرم مالی

 1811 ضریب تعیین مدل

 1811 شده مدل یلتعدضریب تعیین 

 Durbin-Watson 0803آماره 

 6880 جدول Fآماره 

 18111 سطح معناداری
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 فرضيه فرعی:
تهران  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت سود در واکنش بر ضریب مالی های صورت مقایسه بین قابلیت

 ی  وجود دارد.رابطه معنادار
های  قابلیت مقایسه صورت گفت: مقدار ضریب متغیر توان یم 1با استفاده از اطالعات جدول  برای بررسی فرضیه فوق

، نتیجه باشد یم 181۵ ی ضریب این متغیر که کمتر از سطح خطایدار یمعن. با توجه به سطح باشد یم 18180 برابر مالی 
وجود دارد. به  یدار یمعن ی مالی و ضریب واکنش سود حسابداری رابطه مستقیم وها قابلیت مقایسه صورتبین  شود یم

کاهش یا ی، ضریب واکنش سود حسابداری نیز های مال قابلیت مقایسه صورت گفت با افزایش یا کاهش توان یمعبارتی 
 های صورت مقایسه بین قابلیت یعنی که فرضیه فوق شود یمنتیجه  شده گفته. بنابراین با توجه به مطالب ابدی یم افزایش

با  وجود دارد. تهران رابطه معناداری بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت سود در واکنش بر ضریب مالی
 .ردیگ یمدرصد مورد تائید قرار  3۵اطمینان 

 
 روش پانلی با اثرات ثابت() تحقيق 2 برآورد مدل :1جدول 

 متغير وابسته: ضریب واکنش سود
 رابطه سطح معناداری ضریب تورم واریانس tآماره  ضریب یرهای مستقلتغم

 دار یمعن 18111 0810 18۵0 18111 مبدأعرض از 

 دار یمعن 18110 0810 -00810 18180 مالی های صورتقابلیت مقایسه 

 دار یمعن 18109 0811 -8830 1803 ها ییدارابازده 

 دار ینمع 18116 0800 -1810 -1809 اندازه شرکت

 دار یمعن 18110 0809 -1810 -1809 اهرم مالی

 1813 ضریب تعیین مدل

 1811 شده مدل یلتعدضریب تعیین 

 Durbin-Watson 0800آماره 

 0۵899 جدول Fآماره 

 18111 سطح معناداری

 

 های تحقيق ی و پيشنهادگير نتيجه

 در حسابرسی کیفیت بر تأکید با سود واکنش بر ضریب لیما های صورت مقایسه قابلیت  تأثیر باهدف بررسیاین تحقیق 
، یـك موضـوع   های مالی قابلیت مقایسه صورت انجام پذیرفته شد.تهران  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت

ده از فاهـا، اسـت   گران مالی در ارزیابی شرکت های اصلی تحلیل یكی از شیوهمحوری در سطح دنیا است. با توجه به اینكه 
گیرنـد و بـا اقـدامات مقایسـه اقـدام بـه        های مالی یك شـرکت را مـی   گران صورت ، تحلیلها است های مالی آن صورت
دار  مستقیم و معنیتحقیق که در آن تأثیر  یها هیفرضبر اساس نتایج حاصل از آزمون  کنند ولیكن ها می وتحلیل آن تجزیه
 در شـده  پذیرفتـه  هـای  شـرکت  در حسابرسـی  کیفیت بر تأکید با سود واکنش بر ضریب مالی های صورت مقایسه قابلیت
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( و 0108ا نتیجه تحقیـق دی مئـون و همكـاران )   بنتایج تحقیق حاضر  .تهران مورد تائید قرار گرفت بهادار اوراق بورس
ـ    010۵ژانگ لی و  همكاران ) ت مقایسـه  ( همسو و همخوانی دارد در تحقیقات آنان نیز وجود رابطـه مسـتقیم بـین قابلی

 شده است.  مورد تائید واقع ضریب واکنش سود و بازده غیرعادی های مالی با  صورت
 توان متصور شد: با توجه به نتایج حاصله پیشنهادهای زیر را می

های مـالی و ضـریب واکـنش     قابلیت مقایسه صورت دار بین و معنیم و تائید ارتباط  مثبت با توجه به تائید فرضیه دو -0
تـر و الـزام    توانند بـا نظـارت دقیـق    های نظارتی می ضریب واکنش سود، سازمانشود که برای افزایش  یشنهاد میپ سود،

اتكاتری ارائه دهند  های مالی، اطالعات قابل تر، و افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی دقیق ها به ارائه صورت شرکت
 گیری نمایند.  گذاری تصمیم به سرمایه گذاران نیز با آگاهی کامل در امور مربوط تا سرمایه

ای نمایند  سابرس توجه ویژهانتخاب ح به که ها پیشنهاد کرد  توان به مدیران شرکت با توجه به نتایج این پژوهش می -0
که این موضوع عـالوه بـر ارتقـای     انتخاب حسابرس در جهت افزایش کیفیت حسابرسی توجه کنندمعیارهای به  و حتی

و ارتقـا   کننـدگان  طالعاتی اسـتفاده در راستای نیازسنجی اسرمایه و  بازاردر جهت کمك به کارایی  شرکت،سالمت مالی 
 بر خواهد داشت.مؤثری  های های مالی گام ارزش فنی صورت

سطح شـود تـا در راسـتای کاهش مشكالت نمایندگی، بهبود  مسئوالن سازمان بورس تهران پیشنهاد می هدرنهایت ب -9
کارهـایی  راههای مالی افشاشده در بورس، در این رابطه  کنندگان بر صورت العات و قابلیت اطمینان بیشتر استفادهافشا اط
های مالی نظیر قابلیـت   های کیفی صورت و افزایش قابلیت گیرند و نظارت بیشتری بر کیفیت حسابرسی پیش درعملـی 
 .داشته باشند مقایسه 

پژوهش حاضـر بـا اسـتفاده از     چنین بازگویی کرد که محدودیت پیش روی تحقیق را اینترین  توان مهم درنهایت می -1
گذاری، لیزینگ و بیمه های سرمایهاست و شرکت شده انجامدر بورس اوراق بهادار تهران  شده رفتهیپذ هایشرکت هایداده

ی تمـام  بـه آمـده قابلیـت تعمـیم     دست یج به، لذا نتااند شده گذاشتهاز جامعه آماری کنار  ها آنبه علت ماهیت خاص فعالیت 
 ها را ندارد.شرکت

 

 منابع
 های  بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت ،(0931)، یوسفی پیشكناری، فاطمه ، محسن،اکبری ،پور، مصطفییابراهیم

ری، تهران، های نوین در حسابداری، مدیریت اقتصاد و بانكدا المللی یافته مالی بر نگهداشت وجه نقد، کنفرانس بین
 .شرکت همایش آروین البرز

 شده  های پذیرفته تأثیر کیفیت حسابرسی بر بازده آتی سهام شرکت، (0930)، جمالی، کامران، احمدی، محمد رمضان
 .01-0، صص 1، شماره 01 دوره های حسابداری و حسابرسی، بررسی، در بورس اوراق بهادار تهران

 گذاران در  کنندگی کیفیت حسابرسی بر تمایالت سرمایه اثر تعدیل، (0931) ،حسین جوکار، ،مهدی ،بهارمقدم
 .018-009 صص ،۵1، شماره 0۵دوره  مطالعات تجربی حسابداری مالی، گذاری سهام، قیمت

 بررسی تأثیر قابلیت مقایسه ، (0930)حسن زاده، رسول، بادآورنهندی، یونس، برادران ،صوفحسن پور عبداهلل
، اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریتو هزینه حقوق صاحبان سهام،  های مالی بر عدم تقارن اطالعاتی صورت

   شیراز، موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی
 بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی در  ،(0930)، امیر، شیخ محمدی ،ایمانی برندق، محمد، پیری، پرویز

دانشكده اقتصاد و  نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان های پذیرفته شرکت
 مدیریت. 
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 هایی با اتخاذ راهبردهای  بررسی تطبیقی ضریب واکنش شرکت ،(0931) ،وحید بخردی نسب، ،،فاطمهژوالنژاد
کار متمایز نسبت به اعالن سود با استفاده از  و  هایی با اتخاذ راهبردهای کسب وکار رهبری هزینه و شرکت کسب

 . 011-019 صص، 91، شماره 3دوره  ی مالی و مدیریت،فصلنامه مهندس معادالت شكست ساختاری،
 مطالعات حسابداری ،سود واکنش ضریب بر مالی اهرم تأثیر، (096۵) امد،ح جوشقانی، فالح ،حسنم طینت، خوش، 

 .0۵-0، صص 01شماره  ، ۵دوره 
 بیضر و یحسابرس مؤسسه اندازه و برسحسا یتصد دوره نیب رابطه ،(0939) ،هیسم ،این ینیحس ،شكراله ،یخواجو 

 دوم، شماره ،اول سال نظریه و عمل، ،یتهران،حسابرس بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته یشرکتها در سود واکنش
 .1۵-09صص

 0، شماره یدانش حسابداری و حسابرسبررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود،  ،(0960) ،سجادی، حسین ،
 .0۵-0صص 

 ،های مالی  تأثیر کیفیت حسابرسی بر اختالف صورت، (0931)، مهدی مرادی، ،آمنه فشان،بذرا، مریم قزل سفلی
 .091-000 صص ،01، پیاپی 0 شماره ،۵دوره  دانش حسابداری مالی، حسابرسی شده و حسابرسی نشده،

 قیمت سهام در  های مالی با آگاهی بخشی ورترابطه بین قابلیت مقایسه ص ،(093۵)، مرفوع، محمد ،فاطمه ،مهرورز
 .001-69، صص 13مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره  خصوص سودهای آتی،

  ،س و سبك حسابر ،(0931)، ، عبدالرضامحسنی ،اهلل لك، فضل ،وکیلی فرد، حمیدرضارهنمای رودپشتی، فریدون
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