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 چکیده
به کاربران امکان و  آن را افزایش می دهد بودن اطالعات مالی است که سودمندقابلیت مقایسه یکی از مشخصه های کیفی 

 یدوره تصد ریتاث یبررس به پژوهش حاضر ها را شناسایی کنند. شرکتمی دهد تا شباهت ها و تفاوت های عملکرد مالی 
 و بوده کاربردی هدف از لحاظ این پژوهش. پردازد می بر اندازه حسابرس دیبا تاک یمال یهاصورت سهیمقا تیبر قابل رعاملیمد
 اوراق بورس در شده پذیرفته های باشد. کلیه شرکت می( رویدادی پس) علّی تحقیقات نوع از شناسی همبستگی روش بعد از

در  شده و  شرکت انتخاب 121روش حذف سیستماتیک تعداد  بوده که با استفاده از پژوهش جامعه آماری عنوان به تهران بهادار
 اطالعات، آوری جمع جهت مورداستفاده روش. مورد تحقیق قرار گرفتند 1131 تا 1132 های سال ساله بین 6 زمانی ی دوره

ین نهایی مدلها از است. برای اجرای آزمونها و تخم شده استفاده خطی چندگانه رگرسیون از ها فرضیه آزمون برای و ای کتابخانه
های دوره تصدی مدیرعامل بر قابلیت مقایسه صورت که دهد می نشان پژوهش نتایج استفاده گردید. 11نرم افزار استاتا نسخه 

های را تقویت اندازه حسابرس، تاثیر مستقیم دوره تصدی مدیرعامل بر قابلیت مقایسه صورت .دارد معنادارمالی بررسی تاثیر 
  می کند.

 . اندازه حسابرس ،رعاملیمد یدوره تصد ،یمال هایصورت سهیمقا تیقابل :کلیدی انواژگ

 

 مقدمه
 به مربوط تفاوتهای و شباهتها تا سازد می قادر را کنندگان استفاده مالی، های صورت در مقایسه قابلیت کیفی ویژگی ارتقای

 شکل به را خود منابع تخصیص بتوانند و کرده ارزیابی بهتر را زمان طول در های مختلف شرکت بین در اقتصادی های فعالیت

قابلیت مقایسه یکی از مشخصه های کیفی منحصربه فرد اطالعات مالی (. 1131)بادآورنهندی و بابایی،  دهند انجام بهینه
بداری (. بر اساس مبانی نظری حسا2212، است که سودمندی آن را افزایش می دهد )هیئت استانداردهای حسابداری مالی
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ای دوره قبل باشد، به جز در مواردی که یک استاندارد حسابداری نحوه ایران صورتهای مالی باید در برگیرنده اقالم مقایسه
بر خالف مفهوم ارتباط )قابلیت اطمینان( که بر روی جنبه پیش بینی )تأییدی( عمل دیگری را مجاز یا الزامی کرده باشد. 

هیئت استانداردهای حسابداری مالی قابلیت مقایسه به معنای کیفیت اطالعاتی  ، طبق تعریفاطالعات حسابداری تمرکز دارد
است که به کاربران امکان می دهد تا شباهت ها و تفاوت های عملکرد مالی بنگاه ها را شناسایی کنند. بنابراین قابلیت مقایسه 

را تصمیمات سرمایه گذاری و وام دهی آن ها مبتنی بر ارزیابی برای سرمایه گذاران در بازار سرمایه و بدهی بسیار مهم است زی
)هیئت  فرصت ها یا پروژه های جایگزین است و بدون وجود این اطالعات قابل مقایسه نمی توان این تصمیمات را اتخاذ کرد

 (. 1312، استانداردهای حسابداری مالی
ها و برآوردهای حسابداری را به  پذیر بوده و انجام قضاوت انعطافدر بسیاری از موارد استانداردهای حسابداری در تعیین سود 

دستکاری سود می انجامد، موجب کاهش محتوای ها واگذار نموده است. انعطاف پذیری حسابداری که گاهاً به  مدیران شرکت
 از توانند می ها شرکت مدیرانکند.  گذاران را در درک ارقام صورتهای مالی و مقایسه آنها دچار مشکل  اطالعاتی شده و سرمایه

، 1همکاران و کنند )برای مثال هیلی دستکاری را واقعی، سود های فعالیت دستکاری چنین هم و اقالم تعهدی دستکاری طریق
 . (2212 ،1ونگسانوی ؛1331 همکاران، و 2؛ اهارونی1333

با افزایش قابلیت مقایسه صورتهای مالی اما و جلوگیری از دستکاری سود است،  هر چند حسابرسی یکی از راههای کاهش
(. 2216، 4گیرد را کاهش داد )چارلی سنهای فرصت طلبانه صورت میتوان دستکاری سود توسط مدیریت که با انگیزهمی

عالوه بر آن، اگر سیستم حسابداری شرکت و نتایج آن قابلیت مقایسه بیشتری با سایر شرکتها داشته باشد، شرکت کنندگان در 
تری عملکرد اقتصادی شرکت را از طریق مقایسه  توانند بطور دقیقزار نظیر تحلیلگران، سرمایه گذاران و قانون گذاران میبا

(. علت این است که افزایش قابلیت مقایسه 2216اطالعات حسابداری شرکت با همساالن خود ارزیابی نمایند )چارلی سن، 
و  1دهد )انگلبرگهای مشابه کاهش میو پردازش اطالعات حسابداری شرکت هزینه نهایی برای سهامداران را برای کسب

(. به عبارت دیگر، در صورت باال بودن قابلیت مقایسه شرکت، محیط حسابداری یک 2216؛ چارلی سن، 2211همکاران، 
ند. عالوه بر این، دهشود که مدیران انگیزه خود را برای پنهان عملکرد واقعی شرکت از دست میشرکت آنقدر شفاف می

 (. 2214، 6عملکرد خوب گزارش شده به جای توانایی مدیریت به عوامل خارجی نسبت داده می شود )کیمبرگ و وان
مدیران عامل نه تنها قدرت مطلق در تصمیم گیری عملیات شرکت را دارند بلکه قدرت قابل توجه و تاثیر گذار در از طرفی، 

ند. بنابراین مدیران باال بخصوص مدیران عامل در سطوح باالی ساختار سازمانی ایستاده تصمیمات استراتژیک شرکت را دار
هرچه  (.2212، 1)ووشینونگ اند، که قدرت تصمیم گیری آنان به وضوع اثرات قابل توجهی در عملیات شرکت را دارد

ت بیشتر بوده و با توجه به موقعیت مدیرعامل تعداد سالهای بیشتری در سمت مدیریت باشد تاثیرگذاری او بر عملیات شرک
در مواردی که مدیر عامل دارای  .(2211، 1والنتی وهمکاران) راهبردی خود کنترل بیشتری بر تصمیمات حاکمیتی شرکت دارد

                                                           
1 Healy and Wahlen   
2 Aharony 
3 Wongsunwai 
4
 Charlie Sohn 

5
 Engelberg 

6
 Kimbrough &Wang 

7 Wu Shinong  
8 Valanti & et al 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

(                                             اول)جلد  9311 تابستان، 52 ، شماره3دوره   

 

1 
 
 

بنابراین تصمیم نهایی، بیشتر به صالحدید و رای مدیر عامل  قدرت باال باشد دارای اثرگذاری بیشتری بر تصمیم گیری هاست.
 .(2221، 1و همکاران )آدامز گردد ای برخواسته از رای گروهی از مدیران ارشد تلقی نمی دیک است و نتیجهنز

کند. وی معتقد  ( اندازه موسسه حسابرسی را بعنوان نماینده ای از کیفیت حسابرسی مطرح می1311دی آنجلو )از سوی دیگر، 
های مالی صاحبکارانشان کشف  وانند تحریفات با اهمیت در صورت( اگر نت1است که مؤسسات حسابرسی بزرگ به علت اینکه: 

( پرسنل مؤسسات حسابرسی بزرگ تحت آموزش مستمر با کیفیت قرار 2و گزارش کنند منافع زیادی را از دست خواهند داد: 
ک صنعت خاص توانند بصورت تخصصی در ی ها به علت تعدد و تنوع کارهای حسابرسی می های حسابرسی آن گیرند و تیم می

( بخاطر تعدد مشتریان خود قدرت 4( حساسیت باالئی نسبت به حفظ شهرت )برند( خود دارند: و 1مورد استفاده قرار گیرند: 
توانند مدیریت صاحبکار را تحت فشار قرار دهند، کیفیت حسابرسی باالیی در مقایسه با مؤسسات  چانه زنی باالیی دارند و می

 حسابرسی کوچک دارند.

های زیادی براساس این نظریه صورت  (، پژوهش1311د از مطرح شدن نظریه اندازه موسسه حسابرسی توسط دی آنجلو )بع
اند تا با تعریف یک متغیر موهومی )اگر حسابرس جزوء هشت، شش، پنج و چهار موسسه  گرفت. این تحقیقات سعی کرده

ر اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی صاحبکار حسابرسی بزرگ باشد عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر( اث
دهد که  های اولیه انجام شده براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی نشان می را بررسی کنند. شواهد تجربی اکثر پژوهش

تب فوق با توجه به مرا کیفیت حسابرسی مؤسسات حسابرسی بزرگ بطور قابل مالحظه ای باالتر از سایر مؤسسات است.
تاثیر دوره تصدی مدیرعامل بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی با پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که: 

 حسابرس چگونه است؟ اندازهتاکید بر 
 

 مبانی نظری 

 یمال یصورت ها سهیمقا تیقابل
در  راتییروند تغ صیتشخ یزمان برا یا طر یواحد تجار یمال یبتوانند صورت ها دیبا یمال یکنندگان صورت ها استفاده

بتوانند صورت  دیبا نی. استفاده کنندگان همچنندینما سهیمقا یواحد تجار یمال یریو انعطاف پذ یعملکرد مال ،یمال تیوضع
آنها را نسبت به  یمال یریو انعطاف پذ یعملکرد مال ،یمال تیکنند تا وضع سهیمختلف را مقا یتجار یواحد ها یمال یها
و در طول زمان  یمشابه در داخل واحد تجار یها دادیرو ریضرورت دارد اثرات معامالت و سا بیترت نیبسنجند. بد گریکدی

در باب اندازه  هیرو یهماهنگ زین تلفمخ یتجار یواحد ها نیو ارائه شود و ب یریاندازه گ هیبا ثبات رو یآن واحد تجار یبرا
نیاز به قابلیت مقایسه را نبایستی با یکنواختی مطلق  .(1132 ،یردد )سازمان حسابرسگ تیو ارائه موضوعات مشابه رعا یریگ

ود یافته حسابداری گردد. هرگاه رویه حسابداری مورد باشتباه گرفت و این خصوصیت نباید مانع از بکارگیری روشهای به

رای واحد تجاری ادامه استفاده از آن رویه سازگار نباشد، ب "قابل اتکا بودن"و  "مربوط بودن"استفاده با خصوصیات کیفی 

برای واحد تجاری  "قابل اتکاتر"و  "مربوط تر"به گونه ای مشابه، در صورت وجود رویه های جایگزین  مناسب نخواهد بود.
 (.1111)مفاهیم نظری گزارشگری مالی،  مناسب نخواهد بود که در رویه حسابداری مورد عمل تغییر ندهد
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ها از رویه های حسابداری مشابه برای شرایط  های تجاری زمانی حاصل می شود که شرکت ین واحدقابلیت مقایسه ب
 اقتصادی مشابه استفاده کنند. بنابراین رعایت اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری موجب می گردد قابلیت مقایسه صورت

 (.1111 )نوروش و همکاران، های مالی فراهم آید
 

 دوره تصدی مدیرعامل

یکی از سه عامل ایجاد تضاد بین مدیران و ذینفعان شرکت، تفاوت در افق تصمیم گیری در سرمایه گذاری بین مدیران و این 
(هنگامیکه عمر شرکت بیشتر از دورة خدمت مدیران باشند، ادعای مدیران نسبت به 1311ذینفعان می باشد)جنسن، اسمیت 

باشد. از آنجا که افق تصمیم گیری مدیران محدود به دوره تصدی مورد شرکت محدود به دورة تصدی ایشان در شرکت می 
انتظار آنها می باشد، آن ها یا در حال نزدیک شدن به سن بازنشستگی هستند، یا تعویض آنها محتمل است، بر این اساس آن 

نشان نمی دهند. این دیدگاه باعث ها تمایل زیادی برای توجه به جریان نقدی که بعد از دوره تصدیشان اتفاق می افتد از خود 
 از بین رفتن برخی از فرصتهای مناسب برای سرمایه گذاری می گردد.

مدت زمان تصدی مدیرعامل ممکن است اثربخش بودن وی در مدیریت شرکت را تعیین کند. در مورد دوره تصدی 
-عامل در جایگاهی است که ترکیب هیاتکنند که مدیر( استدالل می1331( و هرمالین و ویزبچ )1331مدیرعامل، جنسن )

دهد. در صورت افزایش تصدی مدیرعامل، مدیره را کاهش میکند و بنابراین توانایی نظارت توسط هیاتمدیره را کنترل می
(. در نتیجه مدیرعامل قوی ممکن 1111مدیرعامل ممکن است جایگاهش ثبات و قدرت بیشتری پیدا کند )آقایی و همکاران، 

تر از زمانی که ذ بیشتری بر دیگران داشته باشد و به احتمال زیاد قادر به ماندن در موقعیت خود به مدت طوالنیاست نفو
 (.2212، 1باشد )یخین و پورنسیتمدیرعامل قدرت کمتری دارد می

 

  سهیمقا تیقابل یفیک یژگیحسابرس و و اندازه
حسابرس کوچک(  ندهی)نما یعضو جامعه حسابداران رسم یسحسابرس بزرگ( و مؤسسات حسابر ندهی)نما یسازمان حسابرس
 فاتیبزرگتر در کشف تحر یمؤسسات حسابرس ستند،ین کسانیتوان  یدارا یمال یبااهمیت صورتها فاتیدر کشف تحر

 یاز اشتبادها یو خبره درک باالتر یحسابرسان حرفه ا نیکوچک تر هستند. همچن یاز مؤسسات حسابرس اناترتو ت،یبااهم
و  گانهیدهد )حساس  شیرا افزا یحسابرس ماتیتصم تیفیتواند ک یامر م نیدارند که ا یمال یصورتها هیتکب شده در تهمر
برنامه  دیخر یبرا یبودجه کاف نیو متخصص و همچن ربهباتج یانسان یروین ،ی(. مؤسسات بزرگ حسابرس1113فر،  نیآذ
 ندینما یم یحسابرس یتر شیب تیفیرا با ک یاطالعات حسابدار دارند، لذا اریو آموزش کارکنان در اخت یحسابرس یها
در  یرتفاوت معنادا یدارا زین ،یعضو جامعه حسابداران رسم یاز مؤسسات حسابرس کی(. هر 2212 لر،یمونرو و ش ،یزخانیعز
 باشند. یارائه خدمات خود م تیفیک

است که موجب حداقل کردن  دیمف یدر صورت ،یسبرساحهر مؤسسه  یداخل یکار نیکند که قوان یم انی(، ب2214) کوادا
امر موجب  نیصاحبکاران شود، که ا یعمد یجانبدار ای یتصادف یو خطاها یکارکنان مؤسسات حسابرس یتصادف یخطاها

سان  ریبا حسا ییرو، شرکت ها نیگردد. از ا یم یحسابرس تصاحبکاران مؤسسا نیشده، در ب یسود حسابرس تیفیبهبود ک
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شود، به  یآنها دنبال م یاطالعات حسابدار دییکه توسط حسابرسان مربوطه در تأ یمشابه ا یسبب دستورالعمل ها مشابه به
 ،یحسابرس بکباشند. در واقع س یمشابه تر( م یسودها یتر )به معنا شیب یحسابدار سهیمقا تیقابل یدارا ادیاحتمال ز

(، 2214و همکاران ) سیدهد، فرانس یم شیرا افزا یات حسابرسصاحبکاران مؤسس نیسود گزارش شده در ب سهیمقا تیقابل
باشند و  یدارا م کوچک ینسبت به مؤسسات حسابرس یمتفاوت یبزرگ سبک کار یکنند که مؤسسات حسابرس یم انیب

 یردهاباالتر، انحراف از استاندا تیفیحسابرسان با ک تیدهند و در نها یرا نسبت به آنها انجام م یتر تیفیباک یحسابرس
 کنند. یکشف م یرا به درست یحسابدار

 یباشد، نظارت مؤثر از جانب حسابرس برا نییپا یحسابرس تیفیکه ک یدارند که هنگام یم انی(، ب2224و همکاران ) چن
 اد،یاعداد و ارقام سود گزارش شده به احتمال ز جهیشود؛ در نت یمشکوک صاحبکار اعمال نم یحسابدار یکشف روش ها

 یانتیو د یزاده، بادآور تهند لیرا پنهان خواهد کرد )خل اتیج عملیو نتا یمال تیوضع یخواهد بود که درست یمشامل اقال
سود دارند  یدستکار یبرا یکم تر ییتوانا رانیشوند، مد یانتخاب م تیفیکه حسابرسان با ک یهنگام نی(. بنابرا1131 ،یلمید

تر به کار  حیمنسجم تر و صح ییابر مبن رانیتوسط مد یحسابدار یاستانداردها رایبرخوردار است، ز یباالتر تیفیو سود از ک
گردد؛  یسلب م رانیاز مد یشده حسابدار رفتهیروش ها و اصول پذ یریشوند و امکان سوء استفاده از انعطاف پذ یگرفته م

 .ابدی یم شیافزا سهیمقا تیقابل جهیو در نت یحسابدار یاستانداردها یریدر به کارگ یکنواختی نیبنابرا
 

 پژوهشپیشینه 
( به بررسی این موضوع پرداختند که آیا قابلیت مقایسه صورتهای مالی می تواند حجم معامالت 2222) 1ژونوو کیم و همکاران

در مجموع ، نتایج ما پژوهش آنها نشان می دهد که قابلیت مقایسهه صهورتهای    تاخیری را قبل از اعالمیه درآمد کاهش دهد؟
در خدمت مکانیسم انتگرال تسهیل محیط اطالعات از قبل موجود یک شرکت است و شواهد مبتنی بر حجم معامالت را مالی 

 .تشکیل می دهد که از سودمندی قابل مقایسه بودن صورتهای مالی در فعالیت تجاری سرمایه گذاران حمایت می کند
  .حسابداری با کیفیت گزارشگری مالی بهاالتر همهراه اسهت    ( در پژوهشی نشان دادند که قابلیت مقایسه2213) 2چن و جونگ

با بازده معاصر همبستگی کمتری دارد و ارتباط  وقتی قابلیت مقایسه دوره قبل بیشتر باشد ، اقالم تعهدی اختیاری دوره جاری 
رایی قیمت گهذاری اقهالم   همچنین نشان دادند که قابلیت مقایسه حسابداری باعث افزایش کا کمتری با بازده های آینده دارد،

 .تعهدی می شود
قرار  یرا مورد بررس یمؤسسات حسابرس ریو سا یچهار مؤسسه بزرگ حسابرس یحسابرس تیفی، تفاوت ک(2216) نکیوانگ و ل
در  یمال یگزارشگر یالملل نیب یاستانداردها رشیپذ ریتحت تأث یتفاوت نینمودند که چگونه چن یابیموضوع را ارز نیداده و ا

 یها افتهیاستفاده نمودند.  یحسابرس تیفیک اریبه عنوان مع یمال یصورتها سهیت مقایقرار گرفته است. آنها از قابل نیور چکش
 ریاز صهاحبکاران سها   شهتر یب یصهاحبکاران چههار مؤسسهه بهزرگ حسابرسه      یمال یصورتها سهیمقا تیآنان نشان داد که قابل

وجهود   طیهم در شرا یحسابرس زرگباالتر صاحبکاران چهار مؤسسه ب سهیمقا تیقابل ن،یاست؛ عالوه بر ا یمؤسسات حسابرس
 تیفیو تفاوت ک ابدی یتداوم م یمال یگزارشگر یالملل نیب یوجود استانداردها طیو هم در شرا یمحل یحسابدار یاستانداردها

                                                           
1
 Junwoo Kim et al 

2
 Chen & jong 
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 نیبه  یاسهتانداردها  رشیپهذ قبل و بعد از  یدر دوره ها یمؤسسات حسابرس ریو سا یچهار مؤسسه بزرگ حسابرس یحسابرس
 بوده است. داریپا یمال یرگزارشگ یالملل

( با تمرکز بر دقت پیش بینی تحلیلگران، پوشهش و پراکنهدگی، مزایهای قابلیهت مقایسهه را بهه       2211دی فرانکو و همکاران )
زینه کسب اطالعات نتایج  آنها نشان می دهد که مقایسه پذیری صورت های مالی کاهش ه .صورت تجربی بررسی کرده اند

 شود.را منجر می و افزایش کمیت و کیفیت اطالعات موجود برای تحلیلگران در مورد شرکت
که صاحبکاران مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسهابداران رسهمی، قابلیهت     ندنشان داد یپژوهش( در 1131اخگر و خانقلی )

عهدی نسبت به صاحبکاران سازمان حسابرسی دارند. همچنین تری در ساختار سود عملیاتی، سود خالص و اقالم ت مقایسه بیش
تری نسبت به صاحبکاران دو مؤسسه حسابرسی متفاوت  صاحبکاران یک مؤسسه حسابرسی مشابه، از ساختار سود قابل مقایسه

ختار سهود و  تهری در سها   نیز، قابلیت مقایسه بیش "ب"و  "الف"باشند. صاحبکاران یک مؤسسه حسابرسی با رتبه  برخوردار می

 .باشند دارا می "د"و  "ج"اقالم تعهدی نسبت به صاحبکاران یک مؤسسه حسابرسی با رتبه 
شرکت  یمال یصورتها سهیمقا تیبر قابل یحسابر س تیفیک ریتأث ی(، به بررس1131و محمدزاده سالطه ) شهیست باغمنبات دو

 تیه و قابل یحسابرسه  تیفیک نیآنان نشان داد که ب یها افتهی جیشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتا رفتهیپذ یها
 سهه یمقا تیه باشهند، قابل  یمه  تیفیحسابرس با ک یکه دارا ییوجود دارد و شرکت ها یمعنادار رابطهی مال یصورتها سهیمقا
 دارند. ییباال

 یدر شهرکت هها   یمهال  یاصهورته  سهه یمقا تیرابطه سبک حسابرس و قابل ی(، به بررس1134و همکاران ) یرودپشت یرهنما
آنان نشان داد کهه صهاحبکاران    یها افتهیپرداختند.  1131تا  1112 یسال ها یشده در بورس اوراق بهادار تهران ط رفتهیپذ
در سهاختار سهود و    یشهتر یب یسال و صنعت مشابه از شباهت ها رد یعضو جامعه حسابداران رسم یمؤسسات حسابرس ریسا

 یمؤسسه حسابرسه  کی صاحبکاران ن،یبرخوردار هستند. عالوه بر ا یصاحبکاران سازمان حسابرسبا  سهیدر مقا یاقالم تعهد
 ریه بها غ  سهه یدر مقا یاز نظهر سهاختار سهود و اقهالم تعههد      گهر ید کیه را با  یشتریب یشباهت ها یاز سازمان حسابرس ری)غ

 .دهندینشان م یصاحبکاران آن مؤسسه حسابرس
در شهرکت   یمهال  یصورتها سهیمقا تیحسابرس و قابل یسبک حسابرس، مدت تصد ی(، به بررس1134و همکاران ) یمحسن

پهژوهش آنهان نشهان داد کهه      جیپرداختند. نتها  1131تا  1112 یسال ها یشده در بورس اوراق بهادار تهران ط رفتهیپذ یها
بها   سهه یدر مقا گریکهد یبها   یشهتر یب یشهباهت هها   یاز نظر ساختار سود و اقهالم تعههد   یمؤسسه حسابرس کیصاحبکاران 

 دهند. ینشان م یآن مؤسسه حسابرس رصاحبکارانیغ
بودن  سهیمربوط بودن و قابل مقا یفیک یها یژگیسبک حسابرس بر و ریتأث ی(، به بررس1134و همکاران ) یخشوئ یمحمد

پژوهش  جید. نتاپرداختن 1132تا  1111 یسال ها یدر بورس اوراق بهادار تهران ط رفتهیپذ یشرکت ها یاطالعات حسابدار
رابطهه   یبهودن اطالعهات حسهابدار    سهه یمربوط بودن و قابهل مقا  یفیک یها یژگیسبک حسابرس و و نیآنها نشان داد که ب

تواند بر مربوط بهودن و قابهل    یم یاساس حسابرس عالوه بر قابل اتکا بودن اطالعات حسابدار نیوجود دارد و بر ا یمعنادار
 مؤثر باشد. زیاطالعات ن نیبودن ا سهیمقا
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 فرضیه های پژوهش 
 .دارد تاثیر یمال هایصورت سهیمقا تیبر قابل رعاملیمد یدوره تصد: 1فرضیه 

 .دارد تاثیر یمال یهاصورت سهیمقا تیقابل و رعاملیمد یدوره تصداندازه حسابرس بر ارتباط بین : 2فرضیه 
 

 روش پژوهش
 این برای تاریخی اطالعات از که جهت این از و باشد می ربردیکا هدف لحاظ از و همبستگی روش لحاظ از تحقیق این

 که آنچه توصیف به نوشتار این که آنجا از همچنین رود می شمار به رویدادی پس تحقیقات از لذا شود می استفاده تحقیق
، است رنگ کم تحقیق این در ارزشی های قضاوت که آن به توجه با و تصرف و دخل بدون موجود شرایط توصیف یا هست

 آمار روشهای از آمده بدست های  داده تحلیل منظور به .رود می شمار به حسابداری توصیفی تحقیقات زمره در حاضر پژوهش
آنها آورده  میانگین و انحراف معیار، کمینه و بیشینه ها  داده توصیف در که ترتیب بدین. است شده استفاده استنباطی و توصیفی 

 و واریانس  ناهمسانی آزمون، هاسمن آزمون، لیمر اف آزمون از پژوهش های  فرضیه آزمون برای تنباطیاس سطح  در ومی شود 
 شود.  می استفاده چند متغیره رگرسیون آزمون

 

 پژوهش جامعه آماری

 اطالعات چون، ه استشد رجوع تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای به آماری جامعه انتخاب برای
 اطالعات به نسبت لذا، می شود حسابرسی، رسمی حسابداران توسط تهران بهادار اوراق بورس  در شده پذیرفته های تشرک

 به .تر است  ها راحت سایر شرکت به نسبت اطالعات این به دسترسی و است، برخوردار باالتری اتکاء قابلیت  از شرکتها سایر

 ویژگیهای دارای که ،بهادار  اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای اطالعات، 1131 تا 1132 سالهای از، تحقیق انجام منظور
  :گردید جمع آوری می باشند زیر

  .باشد سال هر ماه اسفند پایان به منتهی شرکتها مالی سال، آنها پذیری مقایسه قابلیت رعایت برای  .1 
  .باشند نداده تغییر را خود مالی دوره و نداشته فعالیت توقف، پژوهش زمانی قلمرو طی  .2 
  .باشد دسترس در پژوهش برای شرکتها از نیاز مورد اطالعات کلیه  .1 
  .نباشند( بیمه و ها لیزینگ ، هلدینگ شرکت های، ، سرمایه گذاری شرکتهای) مالی موسسات و ها بانک جزء  .1 
 باشند. شده پذیرفته بورس در 1132سال  از قبل شرکتها  .6 

 انتخاب شد.نمونه پژوهش شرکت به عنوان  121ل محدودیت های فوق تعداد با اعما
 

 آنها و نحوه اندازه گیری ی پژوهشمتغیرها

 های مالیمتغیر وابسته: قابلیت مقایسه صورت
کند. بینی  متغیر اصلی مورد توجه پژوهشگر است. هدف پژوهشگر آن است که تغییر پذیری متغیر وابسته را تشریح و پیش

بعبارت دیگر، این متغیر، متغیر اصلی است که بطور دائمی در پژوهش ساری و جاری است. از طریق متغیر وابسته )برای مثال، 
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شود. پژوهشگر قصد دارد این  هایی برای مسأله ایجاد می ها یا راه حلگذارند( امکان یافتن پاسخ چه متغیرهایی بر آن تأثیر می
 سایر متغیرهای تأثیرگذار بر آن را بصورت کمی و قابل اندازه گیری درآورد.متغیرها را و همین طور 

(، ارائه 2211) های فرانکو، کوتاری و وردیقابلیت مقایسه در این پژوهش با استفاده از نسخه ای که توسط سه محقق به نام
های ورت اضافه می شود که سیستمشده است برآورد می گردد. عالوه بر این ساختار موجود به ایده زیر نیز به این ص
( نشان 1توان آن را با استفاده از رابطه ) حسابداری انعکاسی از رویدادهای تجاری به صورتهای مالی هستند. به این ترتیب می

 داد:
                                                     (                       1) رابطه

های حسابداری قابل مقایسه خواهند  است. دو شرکت سیستم iنشان دهنده رویدادهای اقتصادی شرکت         که در آن
ها مشابه باشد. معادله فوق بیان می کند که صورتهای مالی یک شرکت، تابعی از رویدادهای اقتصادی و داشت اگر انعکاس آن

دو  وم قابلیت مقایسه صورتهای مالی به شرح زیر قابل تعریف است:حسابداری این رویدادها است. با توجه به این منطق، مفه
ها صورتهای های حسابداری قابل مقایسه خواهند بود، اگر برای یک مجموعه از رویدادهای اقتصادی، آن شرکت دارای سیستم

 مالی مشابهی را فراهم کنند.
نامیده می شود( بر ارتباط بین سود و بازده تمرکز  ACOMP)از این پس با عنوان  برای اندازه گیری قابلیت مقایسه حسابداری

کند. به  می شود و اینکه توابع حسابداری دو شرکت انعکاس رویدادهای اقتصادی مشابه در صورتهای مالی را اندازه گیری می
موعه از رویدادهای ها قابلیت مقایسه داشته باشند، برای یک مجویژه این مقیاس بر این ایده تأکید می کند که اگر شرکت

 شرکت از قابلیت مقایسه -ارائه کند. برای ایجاد مقیاس سال iباید سودی مشابه سود شرکت  jاقتصادی مشابه، شرکت 

 :برآورد می شود tتا  t-3ساله  4( برای دوره 2) ( با استفاده از رابطه        )
                                  (                                       2) رابطه

ها همگن به ترتیب سود خالص و بازده ساالنه هستند که سود خالص از طریق تقسیم بر جمع دارایی RETو  NIکه در آن 

 ، ضرایب پیش بینی شده معادله  باالسازی شده است. 
  

 و  
  

هستند که باهم به عنوان یک معیاری برای عملکرد  
برآورد می شود.     و       ایجاد و  jاستفاده می شوند. به همین ترتیب تابع حسابداری هر شرکت iداری شرکت حساب

با استفاده از تابع حسابداری هر دو  iاستفاده می شود تا سود مورد انتظار برای شرکت  iسپس از معامالت اقتصادی شرکت 
 محاسبه شود: (4و  1) را با استفاده از رابطه jو  iشرکت 

        ̂     ̂      (  )    (                                       1) رابطه
       (                                         4) رابطه

   
   ̂

  
   ̂

  
      

     در اینجا 
   

     و  iابداری شرکت با توجه به تابع حس iسود مورد انتظار شرکت  
   

با  iسود مورد انتظار شرکت  
به صورت منفی میانگین قدر  jو  iاست. سرانجام، قابلیت مقایسه حسابداری بین شرکت  jتوجه به تابع حسابداری شرکت 

 tتا  t-3ساله  4در طول دوره  jو  iتحت توابع حسابداری برآوردی شرکت  iمطلق تفاوت بین سود مورد انتظار برای شرکت 
 ( تعریف می شود:1) با استفاده از رابطه

-          (                             1) رابطه
 

 
∑ |     

   
-      

   
| 

 - 
 

ی شاملو و بادآور نهندی، قابلیت مقایسه حسابداری بیشتری را منعکس می کند. )خداداده         که در آن مقادیر باالی 
1136.) 
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 (CEOT) دوره تصدی مدیرعاملمتغیر مستقل: 

 باشد. هایی که مدیرعامل در پست مدیرعامل شرکت قرار دارد بیانگر این شاخص می تعداد سال

 

اگر حسابرسی صورتهای مالی توسط سازمان حسابرسی و مفید راهبر (: Audittype) حسابرس نوعمتغیر تعدیلگر: 

 فر.انجام شود یک در غیر این صورت ص
 

 کنترلی متغیرهای

 دارایی ها اندازه گیری شده است. طبیعی از طریق لگاریتم: (Size) شرکت اندازه (9

 اندازه گیری شده است. داراییها کل به بدهیها از طریق نسبت کل: (LEV(اهرم مالی )5

کت اندازه گیری شده : از طریق لگاریتم طبیعی اختالف زمانی سال مورد نظر با سال تاسیس شر(Age) ( سن شرکت3

 است.

 (DA) مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی (4
 استفاده شده است:( 1331) جونز شدة تعدیل مدل از تعهدی اقالم سود مدیریت برای محاسبه

          

      
 

     

      
    (

 

      
)     (

       

      
)    (

     

      
                          (1) رابطه      (

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

  t-1 سال درi  شرکت شرکت های دارایی جمع:       

 t-1 سال به نسبتt  سال درi  شرکت فروش ددرآم تغییرات:       

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

 می باشد.
 

 های پژوهش یافته

ها، آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها الزم  و تحلیل دقیق آن  ی مشخصات عمومی متغیرها و تجزیهمنظور بررس  به
دهد. آمار توصیفی مربوط به  های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را نشان می  ، آمار توصیفی داده1است. جدول 

 باشد. ( می1131تا  1132ساله ) 6شرکت نمونه طی دوره زمانی  121
 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش :9جدول 

 بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین تعداد نماد نام متغیر
-Comp 111 20264 قابلیت مقایسه صورتهای مالی  202623 20413-  2022213-  

 CEOTenur 111 2012 10113 1 6 دوره تصدی مدیرعامل

 EM 111 20121 20121 202216 20631 مدیریت سود اقالم تعهدی
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 size 111 140631 10161 120412 130111 اندازه شرکت

 Lev 111 20136 2021 2026 2031 اهرم مالی

 Age 111 10214 20111 10623 40121 سن شرکت

اند و  یافته ها حول این نقطه تمرکز دهد بیشتر داده باشد که نشان می ( می2013برابر با ) اهرم مالیمقدار میانگین برای متغیر 
 آنها از بدهی تشکیل شده است. درصد دارایی های 13بیانگر این است که در شرکت های عضو نمونه به طور میانگین 

ها نسبت به میانگین  طورکلی پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی آن به
برابر با  قابلیت مقایسه صورتهای مالیپراکندگی، انحراف معیار است. مقدار این پارامتر برای  ترین پارامترهای است. از مهم

بیشترین کمترین و دهد این دو متغیر به ترتیب دارای  باشد که نشان می می 10161برابر است با  اندازه شرکتو برای  20262
اهرم ترین مقدار  مثال بزرگ عنوان دهد. به را در هر متغیر نشان میانحراف معیار هستند. کمینه و بیشینه نیز کمترین و بیشترین 

 متغیر نوع حسابرس یک متغیر کیفی است که نحوه اندازه گیری آن بدین شرح است:است.  2031برابر با  مالی
 

 حسابرس نوعتوزیع فراوانی متغیر  :5جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شرح
 24066 112 و مفید راهبر حسابرسی شده اند توسط سازمان حسابرسی هشرکتهایی ک

 11014 116 حسابرسی شده اند ایر موسساتتوسط س هشرکتهایی ک

 122 111 جمع کل

ها  باشد که از بین آن می 111های مورد بررسی برابر با  سال -قابل مشاهده است، جمع کل شرکت  ،2طور که در جدول  همان
 116و  توسط سازمان حسابرسی و مفید راهبر حسابرسی شده اندرکتها شرصد د 24066سال یعنی  -شرکت 112تعداد 
 .توسط سایر موسسات حسابرسی شده اند رکتهاشدرصد  11014سال معادل  -شرکت

 

 آزمون نرمال بودن
 باشد.  ک میهای پارامتری ، شرط اولیه انجام کلیه آزمونهای رگرسیونی( خصوص متغیر وابسته در مدل )به نرمال بودن متغیرها

 برا -آزمون جارک :3جدول 

 نتیجه سطح معناداری نماد نام متغیر

 ندارد نرمال توزیع Comp 2022222 قابلیت مقایسه صورتهای مالی

 ندارد نرمال توزیع CEOTenur 2022222 دوره تصدی مدیرعامل

 ندارد نرمال توزیع EM 2022222 مدیریت سود اقالم تعهدی

 ندارد نرمال توزیع size 2022222 اندازه شرکت

 ندارد نرمال توزیع Lev 2022222 اهرم مالی

 ندارد نرمال توزیع Age 2022222 سن شرکت
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دهد  نشان می 1نتایج حاصل در جدول  شده است. برا استفاده -منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون جارک به
اینکه ها از توزیع نرمال برخوردار نیستند. با توجه به  باشد. لذا داده درصد می 1داری متغیرهای پژوهش کمتر از  که سطح معنی

نیازی به نرمال سازی  ترکیبی از همه متغیرهای پژوهش نرمال بوده و بنابراین خطای مدل دارای توزیع نرمال می باشد
 متغیرهای پژوهش نمی باشد.

 

 مدل  مانده یباقآزمون جارکوبرا برای 
 مدل برا برای باقیمانده -آزمون جارک نتایج :4جدول 

 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون مدل 
 توزیع نرمال دارد 206111 2016 مدل پژوهش

باشد بنابراین  درصد می 1های پژوهش بیشتر از  که سطح معناداری آزمون برای مدلدهد  نشان می 4نتایج حاصل در جدول 
 .باشد بیانگر نرمال بودن جمالت اخالل می

 

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

 باشد:شرح می  پژوهش بدین  آزمون اف لیمر برای مدل
 نتایج آزمون اف لیمر )چاو( :2جدول 

 آزموننتیجه  داری سطح معنی آماره آزمون مدل آزمون
 تابلوییهای  پذیرش الگوی داده 202222 4061 مدل پژوهش

درصد بوده و بیانگر پذیرش  1پژوهش کمتر از   مدلسطح معناداری آزمون برای  کهدهد  نشان می 1نتایج حاصل در جدول 
 باشد. های تابلویی )پانل( میالگوی داده

 

 آزمون هاسمن
شود. در این  انتخاب می panelای  باشد ساختار داده 2021( کمتر از سطح probی چاو ) که میزان معناداری آماره درصورتی

 حالت برای تشخیص اثرات ثابت یا تصادفی باید آزمون  هاسمن نیز انجام شود.
 نتایج آزمون هاسمن  :6جدول 

 نتیجه آزمون داری سطح معنی آماره آزمون مدل آزمون

 ز مبدأاثرات ثابت عرض ا 202222 122011 اولفرضیه 

درصد بوده و بیانگر پذیرش اثرات  1کمتر از  مدل پژوهشکه سطح معناداری آزمون دهد  نشان می 6نتایج حاصل در جدول 
 باشد. ثابت می
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 آزمون ناهمسانی واریانس
 نیهد در ابرآورد و استنباط ادامه د ندیموضوع به فرا نیناهمسان باشند اما محقق بدون در نظر گرفتن ا ونیرگرس یاگر خطاها

از  نیکننده باشد بنابرا گمراه تواند یکه صورت گرفته، م یهرگونه استنباط نیاشتباه باشد و بنابرا تواند یم اریحالت، انحراف مع
 .شده است جمالت اخالل استفاده انسیوار یناهمسان یبررس یراب شده لیآزمون والد تعد

 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس :7جدول 

 نتیجه آزمون سطح معنی داری ماره آزمونآ مدل آزمون
 انسیوار یناهمسان 202222 6131014 اولفرضیه 

باشد و بیانگر وجود  درصد می 1کمتر از  ها داری آزمون در مدل ه سطح معنیدهد ک نشان می 1نتایج حاصل در جدول 
 رفع شده است. xtglsبا اجرای دستور باشد که این مشکل در تخمین نهایی مدل  ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل می

 

 پژوهش هایفرضیه نتایج مدل پژوهش برای 
 دارد. ریتاث یمال هایصورت سهیمقا تیبر قابل رعاملیمد یدوره تصدکند:  تحقیق بیان می اولفرضیه 
 تاثیر یمال یهاصورت سهیمقا تیقابل و رعاملیمد یدوره تصدحسابرس بر ارتباط بین  نوع: کند تحقیق بیان میدوم فرضیه 

 .دارد
( تاثیر مستقیم و 20243داری )و سطح معنیمثبت دهد که متغیر دوره تصدی مدیرعامل با ضریب ، نشان می1نتایج جدول 

متغیر  گیرد. درصد مورد پذیرش قرار می 31قابلیت مقایسه صورتهای مالی دارد و فرضیه اول در سطح اطمینان بر معناداری 
است بنابراین فرضیه دوم پذیرفته می ( 2021داری )ضریب مثبت و سطح معنی دارای نوع حسابرس*  دوره تصدی مدیرعامل

با توجه به اینکه   .دارد تاثیر یمال یهاصورت سهیمقا تیقابل و رعاملیمد یدوره تصدنوع حسابرس بر ارتباط بین شود و 
متغیر مستقل است بنابراین اندازه حسابرس، تاثبر ضریب مربوط به حاصلضرب متغیر مستقل با تعدیلگر بیشتر از ضریب 

دارای ضریب  اندازه شرکتکنترلی  متغیر را تقویت می کند. یمال یهاصورت سهیمقا تیقابل بر رعاملیمد یدوره تصدمستقیم 
 41تعیین برابر با  ضریبد. رو رابطه مثبت و معناداری با متغیر وابسته دار ازاین دباشدرصد می 1مثبت و سطح معناداری کمتر از 

درصد از تغییرات متغیر وابسته را  41اند  دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته باشد که نشان می درصد می
توان گفت که مدل برازش  رو می باشد ازاین درصد می 1و سطح معناداری آن کمتر از  16014توضیح دهند. آماره والد برابر با 

  ر کافی برخوردار است.شده از اعتبا
 

 مدل پژوهش یجهنت :8 جدول
                                     (                  )        

                              
 قابلیت مقایسه صورتهای مالیمتغیر وابسته: 

 سطح معناداری zآماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغیرها

 CEOTenur 20246 20121 10361 20243 دوره تصدی مدیرعامل

 Atype 20121 20611 2011 20131 نوع حسابرس
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نوع * دوره تصدی مدیرعامل 
 حسابرس

CEOTenur* 

Atype 
20466 20224 2021 20211 

 EM 202111 202141 1011 20131 مدیریت سود تعهدی

 size 20116 20121 2061 20223 اندازه شرکت

 Lev 20111 20621 2011 20131 اهرم مالی

 Age 20122 20141 1044 20111 سن شرکت

C 20111- 202241 1041- 20222 
 درصد 41 ضریب تعیین

 16014 والدآماره 
 202222 اداریسطح معن

 

 نتیجه گیری 
می پردازد.  بر اندازه حسابرس دیبا تاک یمال هایصورت سهیمقا تیبر قابل رعاملیمد یدوره تصد ریتاث یبررس به پژوهش این

به حسابرس  نوعبه عنوان متغیر وابسته و از  یمال یصورتها سهیمقا تیقابلمستقل و  به عنوان متغیردوره تصدی مدیرعامل 
شده در بورس اوراق بهادار  رفتهیپذ یها شرکتغیر متغیر تعدیلگر پژوهش در نظر گرفته شدند. جامعه آماری پژوهش، عنوان مت

مورد  1131تا  1132سال بین سالهای  6شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و در بازه زمانی  121است که  تهران
سطح معناداری کمتر و  مثبت بیضرمتغیر دوره تصدی مدیرعامل دارای که  از آزمون پژوهش قرار گرفتند. طبق نتایج حاصل

 توان گفتمیتوان اظهار نظر کرد. درصد درباره تاثیر معنادار این متغیر می 31درصد بوده، از این رو در سطح اطمینان  1از 

بدین معنی که دوره   ظ آماری دارد.داری به لحاتاثیر مستقیم و معنی یمال یصورتها سهیمقا تیقابلبر دوره تصدی مدیرعامل 
افزایش می یابد. چون مدیرعامل هر چقدر دوره تصدی  یمال یصورتها سهیمقا تیقابلتصدی مدیرعامل هر چقدر بیشتر باشد 

 تیقابلبیشتری داشته باشد شناخت بیشتری از واحد اقتصادی کسب کرده و این مساله منجر به موفقیت بیشتر شرکت شده و 
متغیر تعامل درصد  1و سطح معناداری کمتر از  مثبتضریب  همچنیین با توجه بهافزایش می یابد.  یمال یرتهاصو سهیمقا

 سهیمقا تیقابل و رعاملیمد یدوره تصدنوع حسابرس بر ارتباط بین  گفت کهتوان ، میدوره تصدی مدیرعامل و نوع حسابرس
باط مستقیم بین دوره تصدی مدیرعامل و قابلیت مقایسه صورتهای مالی یعنی اندازه حسابرس، ارت . دارد تاثیر یمال یهاصورت

با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود در شرکتهایی سرمایه گذاری  را تشدید می کند.
قرارداد می بندند  مالی  کنند که دوره تصدی مدیرعامل بیشتر بوده و همچنین با حسابرسان بزرگ برای حسابرسی صورتهای

چون در این شرکت ها قابلیت مقایسه پذیری صورتهای مالی بیشتر است. به تحلیلگران پیشنهاد می شود به ارتباط مستقیم 
 دروه تصدی مدیرعامل و قابلیت مقایسه صورتهای مالی توجه داشته باشند.

 

 منابع
 فصلنامه حسابداری ، زیان و سود اقالم مقایسه قابلیت و حسابرس نوع هرابط بررسی(، 1131خانقلی، مولود، ) ،اخگر، محمد امید

  . 122-14، صص 11، شماره1دوره ، مالی
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  ،بر  دیسهام با تأک متیسقوط ق سکیو ر یصورتهای مال سهیمقا تی(، ارتباط قابل1131قادر، ) ،ییو بابا ونسیبادآور نهندی
 .226-111، صص 14، شماره 1دوره  ،یمال یزارشگردر گ یکاربرد یپژوهش ها ،ینقش عدم تقارن اطالعات

 تیسبک حسابرس و قابل ،(1134)، عبدالرضا ،یمحسن ،لک، فضل اله ،درضایفرد، حم یلیوک ،دونیفر ،یرودپشت یرهنما 
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