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 چکیده
در جهت تصمیم گیری های درست مهم می باشد. توانایی  گذاران و سهامدارانسرمایه برایآن  محتوای اطالعاتیو  سود

 تیریمد ییتوانا ریتاث یبررس به پژوهش حاضراثرگذارد است. سود مدیران از عواملی است که می تواند بر محتوای اطالعاتی 
 بعد از و بوده کاربردی هدف از لحاظ این پژوهش. پردازد می بر شهرت حسابرس دیبا تاک سود یاطالعات یبر محتوا

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های باشد. کلیه شرکت می( رویدادی پس) علّی تحقیقات نوع از شناسی همبستگی روش
در  شده و  شرکت انتخاب 828تعداد  هادودیتاعمال یکسری محبوده که با استفاده از  پژوهش جامعه آماری عنوان به تهران
 اطالعات، آوری جمع جهت مورداستفاده روش. مورد تحقیق قرار گرفتند 8931 تا 8932 های سال ساله بین 6 زمانی ی دوره

دلها از است. برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی م شده استفاده خطی چندگانه رگرسیون از ها فرضیه آزمون برای و ای کتابخانه
لیمر و هاسمن و بررسی ناهمسانی واریانس جمالت اخالل،  Fبعد از اجرای آزمون  استفاده گردید. 81نرم افزار استاتا نسخه 

تاثیر سود  یاطالعات یمحتوابر  تیریمد ییتوانا دهد می نشان پژوهش حاصل از نتایج اقدام به تخمین نهایی مدلها گردید که
  را تقویت می کند.سود  یاطالعات یمحتوابر  تیریمد ییتواناتاثیر مستقیم شهرت حسابرس  و دارد معنادارمستقیم و 

 .حسابرسمحتوای اطالعاتی سود، شهرت  ،تیریمد ییتوانا :یکلید واژگان

 

 مقدمه
 بهترین به را محدود منابع خود، مسئولیت تحت سازمان اهداف درك و لیوتحل هیتجز با مالکان، نمایندهعنوان  به باید مدیریت

و عملکرد شرکت را  کنند یم تولید تر باکیفیت سودهای توانمند مدیران(. 2009، 8شعار و برترند)دهد  قراراستفاده  مورد نحو
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 است اهداف به دستیابی اثربخشی بیانگر میزان چون است، شده فیتعر 2اثربخشی و 8کارایی با عملکرد، . مفهومبخشند یمبهبود 

 بعد دو را آنها توان یم و اندبکار رفته برای کسب هدف چگونه اقتصادی، ازنظر منابع که اشاره دارد وعموض این به کارایی و

 توانند یم عملکرد، خاص یها بخشبرای  هم دالیل خارجی )اثربخشی( داخلی )کارایی( و علل یعنی هم دانست، عملکرد مهم

 (.8338لینچ و کراس، )است  صورت گرفته یها تیفعال اثربخشی و تابعی از کارایی عملکرد ،رو نیازاباشند.  داشته وجود
ها شامل  . این منابع در شرکتاستتوانایی مدیریت به عنوان کارایی مدیران نسبت به رقبا در تبدیل منابع شرکت به درآمد 

های تحقیق و  زینههای عملیاتی، ه های ثابت مشهود، اجاره های فروش، اداری و عمومی، دارایی ها، هزینه بهای موجودی
آوری و روند صنعت  فن از تری مناسب درك تواناتر مدیران که است این بر اعتقادشود.  های نامشهود شرکت می توسعه و دارایی

های  تر در طرح گذاری مناسب بینی کنند. همچنین، سرمایه توانند تقاضای محصوالت را پیش دارند و با اتکای بیشتری می
در کوتاه مدت این مدیران بتوانند درآمد د ور کارای کارمندان نیز از ویژگی مدیران توانمند است. انتظار می تر و مدیریت باارزش

 بیشتری با استفاده از سطح معینی از منابع کسب کنند یا با استفاده از منابع کمتر بتوانند به سطح معینی از درآمد دست یابند
 .(2082، و همکاران )دمرجیان

بداری بخش عمده ای از نیازهای اطالعاتی تصمیم گیرندگان را تأمین می نماید. یکی از اهداف گزارشگری اطالعات حسا
گذاران و اعتبار دهندگان است.  مالی، تهیه و ارائه اطالعات، به منظور فراهم نمودن مبنایی برای تصمیم گیری منطقی سرمایه

ان اثرگذاری بر تصمیم گیری اقتصادی افراد را داشته باشد. هرچه محتوای در این راستا اطالعات باید مفید و مربوط بوده و تو
اطالعات بیشتر باشد، سودمندی کاربرد آنها در اتخاذ تصمیم بیشتر خواهد بود و منجر به اتخاذ تصمیمات بهینه می شود 

مالی، اطالعات جدید و (. داشتن محتوای اطالعاتی گزارش های مالی به این معنی است که گزارش های 2088، 9)رانی
مناسبی را به بازار منتقل می کنند و باعث تغییر در انتظارات سرمایه گذاران می شود که در نتیجه سرمایه گذاران نسبت به 
گزارش ها واکنش نشان می دهند. واکنش سرمایه گذاران به این گزارش ها )از جمله اعالن سود( را می توان در تغییرات 

مالت سهام مشاهده کرد. عواملی وجود دارند که می توانند بر محتوای اطالعاتی اعالن سود تأثیرگذار باشد، قیمت یا حجم معا
یعنی میزان واکنش بازار به اعالن سودها را تحت تأثیر قرار می دهند. می توان مهم ترین عامل را وجود سایر منابع اطالعاتی 

ع اطالعاتی دیگر، اطالعات مورد نیاز خود را دریافت کنند و در نتیجه ممکن دیگر دانست. سرمایه گذاران می توانند از مناب
 است زمان اعالن سود، اطالعات جدیدی دریافت نکنند و به اعالن سودها واکنش چندانی نشان ندهند )قائمی و همکاران،

8930.) 
 دارد. با افزایش کشور هر زارشات مالیگ بودن معتبر از اطمینان ایجاد و سیستم اطالعاتی بهبود در موثری نقش حسابرسی

مورد  حسابرسان کار کیفیت تا شده باعث کاالی عمومی، این مشتریان عنوان به حسابرسی، از گزارش کنندگان استفاده شمار
 تنهای در و کشور اطالعات مالی سیستم بهبود باعث تواند می آنها، و اظهارنظر حسابرسان کار کیفیت گیرد. قرار دقت و توجه

(. تحقیقات اندکی در خصوص اثر کیفیت حسابرسی بر محتوای 8911اقتصادی شود. )خسروی چرمی،  بهینة گیری تصمیم
اطالعاتی سود جامع انجام شده است اما در محدود تحقیقات انجام شده مشخص شده است که کیفیت حسابرسی بر محتوای 

سایر شرکت  نسبت شوند می رسیدگی بزرگ حسابرسی مؤسسات گذارد، شرکت هایی که توسطاطالعاتی سود جامع تأثیر می
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(. در این پژوهش از معیار شهرت حسابرس استفاده می شود و 2089است )لی و پارك،  تر مربوط آنها سود جامع ارقام ها
 شود که تاثیر شهرت حسابرس بر ارتباط بین توانایی مدیران و محتوای اطالعاتی سود چگونه است؟بررسی می

 

 انی نظری پژوهشمب
 (.8911 ،یقیتصدخواهد بود ) یکار هر سازمان ندیدر فرآ لیمسا نیو حساس تر نیتراز مهم ستهیشا رانیانتخاب و انتصاب مد

سهام،  هیشوند در غرفه اول یاداره م تیفیبا ک رانیکه توسط مد یی( نشان دادند که شرکت ها2001گامو ترا و پاگلیسب )
به  یادیمعتبر، عالقه ز یگذاران نهاد هیسرما نیبازار بوده و همچن متیتر از ق نییپا یمتیبه قمجبور به فروش سهام خود 

باعث کاهش  تیریشود. شهرت مد یسهام م یسینو رهیپذ یها نهیخود منجر به کاهش هز نیسهام آنها دارند که ا دیخر
منجر به  تیکرده که در نها یمال منابع یجمع آوربه  قیرا تشو رانیامر مد نیو مالک شده که ا ریمد نیب یندگیمشکالت نما

( هالمسترام 8316) 8( و هالمسترام و کاست8311) انی(؛ تاراتا8310شود. فاماگ ) یگذاران مهیحداکثر شدن منافع سرما
 یبهتر یهاانتخاب پروژه  ییبهتر و با شهرت باال )مشهور( توانا رانی( نشان دادند که مد2003( و کاموترا و همکاران )8333)

توانا و  رانیدهند که مد یباال نشان م یوجود پژوهش ها نیهستند، دارند. با ا ییباال یافتیباز یارزش خالص فعل یکه دارا
 یمطلوب تر یگذار هیسرما یو انتخاب پروژه ها یشرکت تیبهبود حاکم ،یمال نیتام یها نهیباهوش، قادر به کاهش هز

 هستند.
 یرا معرف رانیمد یبراساس بهره ور یتیریمد ییاز توانا دیجد یریاندازه گ کی ردیگ یورت مکه اکنون ص ییپژوهش ها در

 یو ادار یعموم یها نهیها، هز یتمام شده موجود یمانند: بها یاز منابع عموم یگروه دیشده است. در مدل ارائه شده جد
مدل  نینامشهود در مدل آورده شده است. در ا یها ییو توسعه و دارا قیحقت یها نهیاجاره، هز نهیثابت، هز یها ییدارا

محصول داشته باشند، در پروژه  یاز تقاضا یدرست ینیب شیو صنعت و پ یاز روند تکنولوژ یدرك بهتر رانیرود مد یانتظار م
. به طور کنند تیریمد ران،یمد ریسانسبت به  یشتریکنند و کارکنان خود را با بازده ب یگذار هیبا ارزش باالتر سرما ییها

 یشتریدر آمد ب کسان،یآن را داشته باشند که با استفاده از منابع  ییتوانا رانیانتظار دارد که مد دیخالصه، مدل ارائه شده جد
 (.2088جان و همکاران، ردمرد استفاده را به حداقل برساند )سطح از درآمد منابع مو کی یبرعکس، برا ایکنند و  دیتول

دهد به عنوان مثال، به  یرا نشان م یو رفتار سازمان یحسابدار یها نهیگز نهیدر زم رانیتوجه به مد ریاخ یحسابدار مطالعات
( و 2080، 2و همکاران رمببا)داوطلبانه خود در سازمان  یافشا وهیش یبر رو یقابل توجه ریتواند تاث یم رانیرسد مد ینظر م

اجاره  ،یاریاخت یاز جمله اقالم تعهد یحسابدار یبرآوردها نیی( و تع2080 ،9کارانو هم رنگید(شرکت  یآت یرفتار مال
 نی(، ا2080) 1همکاران و ( داشته باشند. لی2088، 4فرسوده )جی و همکاران یها ییو نرخ بازده مورد انتظار دارا یاتیعمل

 تیبا کاهش صالح نظریه کنترل داخلی مخالف افتیکه احتمال در افتندیکردند و در یبررس یحسابرس طیموضوع را در مح
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 رانیمد ،یاقتصاد کیاست که بر خالف نظریه تو کالس نیپژوهش ا انی. مضمون مشترك در جرابدی یم شیافزا رانیمد
 (.2082، 8امیلیو و یها و عملکرد شرکت دارند )س یریگ میدر تصم یاهظنقش قابل مالح یفرد

اطالعات جدید و مناسبی را به بازار منتقل می  های مالی،محتوای اطالعاتی گزارش های مالی به این معنی است که گزارش 
کنند و باعث تغییر در انتظارات سرمایه گذاران می شود که در نتیجه سرمایه گذاران نسبت گزارش ها واکنش نشان می دهند. 

سهام تأثیر بگذارد محتوای اطالعاتی بدین معنی است که وقوع یک رویداد مانند اعالن سود در همان زمان بتواند بر قیمت 
چرا که وقوع یک رویداد در صورتی اطالعاتی تلقی خواهد شد که قبالً شناخته نشده باشد، به عبارت دیگر این اطالعات جدید 

)واتس و  است که باعث واکنش بازار می گردد و نحوه برخورد افراد با این اطالعات جدید نوسانات قیمت ها شکل می دهد
 (.2،8316زیمرمن

 

 پژوهشینه پیش
های مالی شرکت  ( به بررسی تأثیر شهرت حسابرس بر شدت و پیامدهای منفی تجدید ارائه صورت8931خواجوی و همکاران )

بنهدی   های مالی، از رتبهه  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. به منظور سنجش شهرت حسابرس صورت
های پژوهش بیانگر این است که شهرت حسابرس باعث  . نتایج حاصل از آزمون فرضیهجامعه حسابداران رسمی استفاده کردند

های پذیرفته شده در بهورس اوراق بههادار تههران     های مالی شرکت کاهش تعداد، شدت و پیامدهای منفی تجدید ارائه صورت
 .شود نمی

عالن شده و پیش بینهی شهده ههر سههم در     ( در تحقیق به بررسی رابطه محتوای اطالعاتی سود ا8939صالحی و همکاران )
تبیین بازده غیرعادی سهام پرداختند. جامعه آماری، شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اسهت کهه از   

 8911ساله از  4شرکت به عنوان نمونه آماری و بر اساس نمونه گیری حذفی انتخاب شده و در مجموع در یک دوره  10میان 
مورد بررسی قرار گرفته شد. نتایج تحلیل رگرسیونی و آزمون ههای همبسهتگی رابطهه معنهادار مسهتقیمی را بهین        8930ی ال

متغیرهای اعالن سود هر سهم و پیش بینی سود هر سهم با بازده غیرعادی سهام نشان می دهد. همچنهین نتهایج، محتهوای    
 یاس با سود پیش بینی شده هر سهم تأیید می کند.اطالعاتی بیشتری را برای سود اعالن شده هر سهم در ق

 پرداخهت.  کارآیی واکنش بازار سهام نسبت به اخبار اعالن سهود حسهابداری  ( در تحقیقی به بررسی رابطه 8938سپید دست ) 
قرار  شرکت پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و مورد تحلیل 30برای  8913تا  8918اطالعات مورد نیاز برای سا لهای 

حاکی از آن است که واکنش سرمایه گذاران به اخبار سود، کمتر از حد انتظار بوده و سبب کسب  گرفتند. شواهد به دست آمده
بازده غیر عادی پس از اعالن سود شده است. همچنین متغیر اندازه شرکت و مخاطره آربیتراژ بر کارایی بازار اثر گذار است. با 

توانهد در بهبهود   ی یابد. یافته های پژوهش م هش مخاطره آربیتراژ، کارایی واکنش بازار افزایش میافزایش اندازه شرکت و کا
 .کارایی بازار برای سرمایه گذاران سودمند واقع شود

چگونهه اسهتانداردهای حسهابداری و محهیط نظهارتی بهر        ( در تحقیقی به بررسی اینکهه 2081) 9خوزه میارندا لوپز و همکاران
تحقیقات قبلی هیچ واکنش بازاری در  نتایج تحقیق بیانگر آن است که .پرداختند گذارند عات حسابداری تاثیر میسودمندی اطال
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ای از تغییهرات   ، مجموعهه 8333نشان نداده است. با این حال، در ابتدای سهال   8330به اعالن سود در مکزیک در اواخر دهه 
ماهه الکترونیکی را اجباری کرد. عالوه  نظارتی را الزامی کرده و گزارش سههای مورد نیاز با یک قانون  نظارتی، انطباق شرکت

 گرایی به سمت ، مکزیک استانداردهای حسابداری خود را برای هم2001بر این، در سال 
8
IFRS   منتشر کرد. نتایج از فرضهیه

و واکهنش حجهم بهه     اکثر سهام کنیم که شواهدی از واکنش قیمت به اعالن سود برای کند. ما همچنین فرض می حمایت می
های  بر واکنش بازار به اعالمیه یابیم. در نهایت، ما از فرضیه خود که محیط اطالعاتی برای همه سهام را می سودهای  اعالمیه

دها های درآم دهد که محتوای اطالعاتی اعالمیه های ما نشان می کنیم. به طور کلی، یافته گذارد، پشتیبانی می درآمدها تاثیر می
 .یافته است در محیط گزارش جدید افزایش

 

 فرضیه های پژوهش 
 .دارد تاثیر سود یاطالعات یبر محتوا یتریمد ییتوانا: 8فرضیه 

 دارد. ریسود تاث یاطالعات یبر محتوا تیریمد ییتوانابر ارتباط بین  حسابرس شهرت: 2فرضیه 
 

 روش پژوهش
 این برای تاریخی اطالعات از که جهت این از و باشد می کاربردی فهد 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 قتحقی 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 

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

 

 پژوهش جامعه آماری

 اطالعات چون، شده است 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 شرکت

 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، 8931 تا 8932 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  .8 
  .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  .9 
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  .نباشند( بیمه و ها لیزینگ ، هلدینگ شرکت های، ، سرمایه گذاری شرکتهای) مالی موسسات و ها بانک جزء  .1 
 باشند. شده پذیرفته بورس در 8932سال  از قبل شرکتها  .6 

 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. 828اعمال محدودیت های فوق تعداد با 

 

 متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری آنها

 : محتوای اطالعاتی سود متغیر وابسته
زیر ( به شرح 8331) فلتهام و اولسن مدل ( از8931سود به پیروی از تحقیق عربی و همکاران ) اطالعاتی محتوای آزمون برای

 می شود: استفاده
MVi,t = α + β1 BVi,t+ β2 NIi,t +ε 

ارزش دفتری  BVارزش کل بازار سهام شرکت )حاصلضرب قیمت هر سهم در تعداد سهام منتشره(؛  MVدر مدل فوق، 
نیز سود خالص گزارش شده می باشد. هر سه متغیر با تقسیم بر جمع دارایی های ابتدای سال  NIحقوق صاحبان سهام و 

 مگن خواهند شد. ضریب متغیر توضیحی سود خالص نشان دهنده محتوای اطالعاتی سود می باشد.ه
 

 توانایی مدیریتمتغیر مستقل: 
گردد که: از  شرکت بدین صورت مشخص می -( در هر سال  پس از انجام آزمون رگرسیون، توانایی مدیریت از طریق مقدار باقیمانده )

سیونی محاسبه شده و باقی مانده مثبت به معنای کارآیی زیاد و باقی مانده منفی به معنای کارآیی کمتر طریق باقی مانده مدل رگر
 مدیریت است.

می باشد که به معنی تحلیل پوششی داده ها یک مدل برنامه ریزی  Data Envelopment Analysis مخفف DEA واژه

است که چندین ورودی و چندین خروجی دارند. اندازه گیری  (DMU) برای ارزیابی کارایی واحد های تصمیم گیرنده ای ریاضی،
  ،8311فارل در سال  .مورد توجه محققین قرار داشته استکارایی به دلیل اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره 

موردی که فارل  ارایی برای واحد تولیدی اقدام کرد.، به اندازه گیری کازه گیری کارایی در مباحث مهندسیبا استفاده از روشی همانند اند

چارنز ،کوپر و رودز دیدگاه فارل را توسعه دادند و الگویی  .برای اندازه گیری کارایی مد نظر قرار داد شامل یک ورودی و یک خروجی بود
نام  ،تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها ،گواین ال .با چندین ورودی و خروجی را داشت را ارایه کردند که توانایی اندازه گیری کارایی

ان مدارس ملی گرفت و اول بار ،در رساله دکترای ادوارد رودز و به راهنمائی کوپر تحت عنوان ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموز

 .(8919، در دانشگاه کارنگی مورد استفاده قرار گرفت )مهرگان ،8316آمریکا در سال 

ام سه فرد یاد شده تشکیل شده که از حروف اول ن (CCR) به الگوی ،کوپر و رودرز ارائه گردید ،سط چارنزاز آن جا که این الگو تو

 .(8311در مقاله ای با عنوان اندازه گیری کارایی واحد های تصمیم گیرنده ارائه شد )چارنز،  8311معروف گردید و در سال  ،است
 نیز ناپارامتریک روش آن به که باشد می خطی ریزی برنامه از استفاده با سازی هینهب یکسری بر مبتنی ها داده پوششی تحلیل واقع در

 برای .گردد می ایجاد شود می تعیین خطی ریزی برنامه بوسیله که نقاط سری یک از کارا مرزی منحنی روش این در .شود می گفته
 سری یک از پس خطی ریزی برنامه روش .کرد استفاده مقیاس به نسبت متغیر و ثابت بازدهی فرض دو از توان می نقاط این تعیین
 بدین دارد؟ قرار آن خارج یا و است گرفته قرار کارایی مرز روی نظر مورد گیرنده تصمیم واحد آیا که کند می مشخص سازی بهینه
 دلیل همین به و داده قرار پوشش تحت را ها داده تمام DEA تکنیک .شوند می تفکیک یکدیگر از ناکارا و کارا های واحد وسیله
 (.8912 الدین، معین) است شده نامیده ها داده پوششی تحلیل
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 های زمینه در ها نسبت باشد. می ها نسبت از استفاده کارایی، گیری اندازه های روش ترین معمول حال عین در و ترین ابتدایی از یکی
شود،  تعریف ها ورودی به ها خروجی از نسبتی عنوان به کارایی که تیصور در .شوند می گرفته بکار صنعتی و اقتصادی مالی، مختلف
 چندین با واحدهایی با واقعی دنیای مسائل اکثر در اما بود خواهد آسان خروجی تک-ورودی تک واحدهای برای آن تحلیل و محاسبه
 شاخص یک صورت به ها خروجی و ها یورود ترکیب با که هستیم هایی روش نیازمند نتیجه در و بوده رو به رو خروجی و ورودی
 .یابیم دست کارایی سنجش جهت مناسبی معیار واحد،به

 

 مدیریت تواناییتحلیل پوششی برای اندازه گیری 
استفاده شده است. ایشان به منظور  2082در پژوهش حاضر به منظور اندازه گیری توانایی مدیریت از مدل دمیرجان و همکاران در سال 

 استفاده نموده اند. 8کارآیی شرکت از تحلیل پوششی داده ها از طریق رابطه اندازه گیری 
 :8رابطه 

      
        

                                                                 
 

 
 9تعریف متغیرهای بکار رفته در رابطه : (9)جدول 

 تعریف عملیاتی نماد متغیر ورود به مدل

 میزان فروش شرکت Sales فروش متغیر خروجی

 متغیرهای ورودی

 شده کاالی فروش رفته میزان بهای تمام CoGS بهای تمام شده

 خالص اموال، ماشین آالت و تجهیزات NetPPE خالص دارایی ثابت

هزینه های پژوهش و توسعه و اطالعات  OpsLease هزینه اجاره عملیاتی
مرتبط با اجاره ها در صورت های مالی 
شناسایی نمی شود از این رو اثر این دو 

)حسنی و  متغیر در مدل ها حذف شده است
 (.8936 ع،مرفو

 R & D هزینه پژوهش و توسعه

 خالص دارایی های نامشهود Intan دارایی نامشهود

شرکتهایی که نمره کارآیی آنها کمتر از یک است، زیر مرز کارآیی قرار دارند و باید با کاهش هزینه ها یا افزایش درآمدها به 
 ایی مدیریت است.مرز کارآیی برسند. هدف از محاسبه کارآیی شرکت، سنجش توان

 

 (Reputشهرت حسابرس )متغیر تعدیلگر: 

 پژوهش ینمستقل ماندن حسابرسان است. در ا یبرا یا یزهکنند که شهرت و اعتبار، انگ ی( استدالل م8316) یمرمنواتز و ز
 یها ییوع دارامجم یمشهرت حسابرس از حاصل تقسبرای اندازه گیری  (8932به تبعیت از بادآورنهندی و تقی زاده خانقاه )

شده در بورس به دست  یرفتهپذ یشرکت ها یها ییخاص در کل بورس بر کل دارا یمؤسسه حسابرس یک یانتمام کارفرما
رود و  یبورس به کار م یکل شرکتها یشهرت حسابرس مورد نظر در حسابرس یریاندازه گ یتنها برا یرمتغ ین. اآید یم

 است. یساندازه شرکت مورد حسابر یژگیمستقل از و
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  کنترلی متغیرهای

در این پژوهش، اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل دارایی شرکت  (:SIZE) اندازه شرکت -

 .شود گیری می اندازه
از طریق لگاریتم طبیعی عمر شرکت )اختالف زمانی سال تاسیس با سال مورد نظر( اندازه گیری (: Age) سن شرکت -

 خواهد شد.
 گیری خواهد شد.ها اندازه از طریق نسبت کل بدهی ها بر کل دارایی: (Lev) رم مالیاه -

  :از عبارتند نهادی گذاران سرمایه ایران بهادار اوراق بازار قانون 8 ماده 21 بند موضوع طبق: (IOWN) مالکیت نهادی -

 های سرمایه صندوق سرمایه، تامین شرکت صندوق بازنشستگی، گذاری، سرمایه هایشرکت هلدینگها، ها، و بیمه ها بانک

 به شرکت درصد 1سهامداران باالی  مالکیت میزان پژوهش این در .است بهادار اوراق بورس سازمان نزد شده ثبت گذاری

 است. شده گرفته نظر سرمایه گذاران نهادی در سنجش شاخص عنوان
 

 های پژوهش یافته

ها، آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها الزم  و تحلیل دقیق آن  جزیهمنظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها و ت  به
دهد. آمار توصیفی مربوط به  های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را نشان می  ، آمار توصیفی داده2است. جدول 

 باشد. ( می8931تا  8932ساله ) 6شرکت نمونه طی دوره زمانی  828
 وصیفی متغیرهای پژوهشآمار ت :(2)جدول 

 بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین نماد نام متغیر
-ICE 09836 09134 09138 محتوای اطالعاتی سود  09381 

-ability 09804 09013 09869 توانایی مدیریت  09114 

 Reput 090016 090908 090006 090313 شهرت حسابرس

 Size 849442 89128 889066 839119 اندازه شرکت

 Lev 09112 09218 09068 0936 اهرم مالی

 Age 99036 09128 09386 49821 سن شرکت

 Owner 09193 09819 0983 0931 سرمایه گذاران نهادی

اند و  ها حول این نقطه تمرکز یافته دهد بیشتر داده باشد که نشان می ( می0911برابر با ) اهرم مالیمقدار میانگین برای متغیر 
 آنها از بدهی تشکیل شده است. درصد دارایی های 11شرکت های عضو نمونه به طور میانگین  -سالر این است که در بیانگ

ها نسبت به میانگین  طورکلی پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی آن به
و برای  0909برابر با  شهرت حسابرسحراف معیار است. مقدار این پارامتر برای ترین پارامترهای پراکندگی، ان است. از مهم
انحراف معیار بیشترین کمترین و دهد این دو متغیر به ترتیب دارای  باشد که نشان می می 89128برابر است با  اندازه شرکت

برابر با  اهرم مالیترین مقدار  مثال بزرگ عنوان هدهد. ب هستند. کمینه و بیشینه نیز کمترین و بیشترین را در هر متغیر نشان می
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درصد که نشان می دهد که شرکتی وجود دارد که میزان کل بدهی های آن به اندازه  6کمترین مقدار اهرم مالی است.  36/0
 درصد دارایی هایش از حقوق صاحبان سهام تشکیل یافته است. 34درصد دارایی هایش بوده است و  6

 

( صورت panelهای تابلویی ) ( و دادهpoolاین آزمون برای تشخیص بین الگوهای اثرات معمولی ): ر )چاو(اف لیمآزمون 

 باشد:شرح می  پژوهش بدین  گیرد. نتایج حاصل از آزمون اف لیمر برای مدل می
 نتایج آزمون اف لیمر )چاو( :(3)جدول 

 نتیجه آزمون داری سطح معنی آماره آزمون مدل آزمون

 های تابلویی پذیرش الگوی داده 090000 2904 پژوهش اولمدل 

 های تابلویی پذیرش الگوی داده 090000 2900 مدل دوم پژوهش

درصد بوده و بیانگر پذیرش  1پژوهش کمتر از   هایمدلسطح معناداری آزمون برای  کهدهد  نشان می 9نتایج حاصل در جدول 
 باشد. های تابلویی )پانل( میالگوی داده

انتخاب  panelای  باشد ساختار داده 0901( کمتر از سطح probی چاو ) که میزان معناداری آماره درصورتی: ون هاسمنآزم

 شود. در این حالت برای تشخیص اثرات ثابت یا تصادفی باید آزمون  هاسمن نیز انجام شود. می
 نتایج آزمون هاسمن  :(4)جدول 

 جه آزموننتی داری سطح معنی آماره آزمون مدل آزمون

 عرض از مبدأ تصادفیاثرات  093001 8960 مدل اول پژوهش

 عرض از مبدأ تصادفیاثرات  093411 2928 مدل دوم پژوهش

درصد بوده و بیانگر پذیرش  1کمتر از  پژوهش مدلهایکه سطح معناداری آزمون دهد  نشان می 4نتایج حاصل در جدول 
 باشد. می تصادفیاثرات 

 

 ندیموضوع به فرا نیناهمسان باشند اما محقق بدون در نظر گرفتن ا ونیرگرس یاگر خطاها: اریانسآزمون ناهمسانی و

که صورت گرفته،  یهرگونه استنباط نیاشتباه باشد و بنابرا تواند یم اریحالت، انحراف مع نیبرآورد و استنباط ادامه دهد در ا
 .شده است جمالت اخالل استفاده انسیوار یناهمسان یبررس یراب شده لیاز آزمون والد تعد نیکننده باشد بنابرا گمراه تواند یم

 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس :(5)جدول 
 نتیجه آزمون سطح معنی داری آماره آزمون مدل آزمون

 انسیوار یناهمسانوجود  090000 61940984 مدل اول پژوهش

 انسیوار یناهمسانوجود  090000 61112914 مدل دوم پژوهش

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. xtglsباشد که این مشکل در تخمین نهایی مدل با اجرای دستور  ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل می
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 پژوهش هایفرضیه نتایج مدل پژوهش برای 
 دارد. ریسود تاث یاطالعات یبر محتوا تیریمد ییتواناکند:  تحقیق بیان می اولفرضیه 

 
 پژوهش اول مدل یجهنت :(6) جدول

                                                            

 محتوای اطالعاتی سود: متغیر وابسته

 سطح معناداری zآماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغیرها

 ability 09123 090611 1910 09000 توانایی مدیریت

 size 09014- 090922 8963- 09030 اندازه شرکت

 Lev 09418 09811 2931 09009 اهرم مالی

 Age 09014- 09861 0910- 09681 سن شرکت

 Owner 09813 09218 0910 09411 ذاران نهادیسرمایه گ

C 09184 09431 8961 09800 

 سایر اطالعات آماری

 درصد 29 ضریب تعیین

 98/91 والدآماره 

 090000 سطح معناداری

( تاثیر 09000) درصد 1کمتر از  داریو سطح معنیمثبت با ضریب  تیریمد ییتوانادهد که متغیر ، نشان می6نتایج جدول 
 گیرد. درصد مورد پذیرش قرار می 31دارد و فرضیه اول در سطح اطمینان  سود یاطالعات یمحتوابر ستقیم و معناداری م

درصد از  29اند  دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته باشد که نشان می درصد می 29ضریب تعیین برابر با 
توان  رو می ازاین .باشد درصد می 1و سطح معناداری آن کمتر از  98/91ه والد برابر با تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. آمار

از متغیرهای کنترلی با توجه به اینکه سطح معناداری مربوط به متغیر  گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است.
اهرم مالی شرکت بر محتوای اطالعاتی سود تاثیر  درصد بوده و ضریب آن عددی مثبت است بنابراین 1اهرم مالی کمتر از 

 معنادار و مستقیم دارد.

 
 دارد. ریسود تاث یاطالعات یبر محتوا تیریمد ییتوانابر ارتباط بین  حسابرس شهرتکند:  فرضیه دوم تحقیق بیان می
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 پژوهش دوم مدل یجهنت :(7) جدول

 1کمتر از  داریضریب مثبت و سطح معنی دارایس شهرت حسابر × تیریمد ییتوانادهد که متغیر ، نشان می1نتایج جدول 
بر  تیریمد ییتوانا نیشهرت حسابرس بر ارتباط بمی توان گفت است بنابراین فرضیه دوم پذیرفته می شود و ( 021/0) درصد
با توجه به اینکه ضریب مربوط به حاصلضرب متغیر مستقل با تعدیلگر بیشتر از ضریب متغیر  دارد. ریسود تاث یاطالعات یمحتوا

ضریب  را تقویت می کند. سود یاطالعات یمحتوا بر تیریمد ییتوانااثبر مستقیم ، تحسابرس شهرتمستقل است بنابراین 
درصد از تغییرات  21اند  دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته باشد که نشان می درصد می 21تعیین برابر با 

توان گفت که  رو می باشد ازاین درصد می 1ن کمتر از و سطح معناداری آ 81/42متغیر وابسته را توضیح دهند. آماره والد برابر با 
  مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است.

 

 نتیجه گیری 
 ییتوانامی پردازد.  بر شهرت حسابرس دیسود با تاک یاطالعات یبر محتوا تیریمد ییتوانا ریتاث یبررس به پژوهش این
به عنوان متغیر متغیر حسابرس  شهرتبه عنوان متغیر وابسته و سود  یتاطالعا یمحتوامستقل و  به عنوان متغیر تیریمد

است که  شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یها شرکتتعدیلگر پژوهش در نظر گرفته شدند. جامعه آماری پژوهش، 
مورد پژوهش قرار  8931تا  8932سال بین سالهای  6شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و در بازه زمانی  828

 ریدرصد  تاث 1کمتر از  داری یمثبت و سطح معن بیبا ضر توانایی مدیریتوجود  ریمتغکه  از آزمون گرفتند. طبق نتایج حاصل
متغیر  .ردیگ یقرار م رشیدرصد مورد پذ 31 نانیاول در سطح اطم هیدارد و فرضسود  یاطالعات یمحتوابر  یو معنادار میمستق

درصد است بنابراین فرضیه  1داری کمتر از دارای ضریب مثبت و سطح معنیشهرت حسابرس  × تیریمد ییتواناحاصلضرب 
.  با دارد ریتاثسود  یاطالعات یمحتواو  تیریمد ییتوانا نیبر ارتباط بشهرت حسابرس دوم پذیرفته می شود و می توان گفت 

                                                                     
                       

 سود یاطالعات یمحتوا متغیر وابسته: 
 سطح معناداری zآماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغیرها

 ability 09492 09840 9901 09002 انایی مدیریتتو

 Reput 29941 89811 2900 09046 حسابرس شهرت

 Ability*Reput 2912 89211 2928 09021 *شهرت حسابرسمدیریتوانایی ت

 size 09048- 090932 8906- 09211 اندازه شرکت

 Lev 09198 09892 4900 09000 اهرم مالی

 Age 09034- 09823 0919- 09461 سن شرکت

 Owner 09489 09238 8942 09816 سرمایه گذاران نهادی

C 09429 09181 0913 09111 
 درصد 21 ضریب تعیین

 42981 والدآماره 
 090000 سطح معناداری
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شهرت گر بیشتر از ضریب متغیر مستقل است بنابراین توجه به اینکه ضریب مربوط به حاصلضرب متغیر مستقل با تعدیل
با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش را تقویت می کند. سود  یاطالعات یمحتوا بر تیریمد ییتوانا، تاثبر مستقیم حسابرس

چون در این  دارند محتوای اطالعاتی سود باالییبه سرمایه گذاران پیشنهاد می شود در شرکتهایی سرمایه گذاری کنند که 
به  با توجه به محتوای اطالعاتی سود تصمیمات موثرتری میتوانند اتخاذ کنند و بهره وری بیشتری داشته باشند.شرکتها 

و تقویت کننده ارتباط  حتوای اطالعاتی سود و نقش تعدیلیمبا  توانایی مدیریتتحلیلگران پیشنهاد می شود به ارتباط مستقیم 
شناخت این خصوصیات می تواند در جهت انجام تحلیلهای موثرتر  توجه داشته باشند.حسابرس  مستقیم آنها توسط شهرت

پژوهش حاضر به تفکیک صنایع انجام گرفته و نتایج  شود می پیشنهاد حاضر، پژوهش نتایج توسعه راستای درمفید واقع شود. 
  مقایسه گردد و نیز در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت انجام شود.
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