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چکیده
هدف این پژوهش بررسی تاثیر حق الزحمه و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود با توجه به بحران مالی در شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .برای دستیابی به این هدف تعداد  99شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران در طی بازه زمانی  1387تا  1396به روش نمونهگیری غربالگیری شده انتخاب و درمجموع  990سال -شرکت جهت
انجام تحلیل در نظر گرفته شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه ،به روش
حداقل مربعات تعمیمیافته تخمینی ( )EGLSو برای آزمون فرضیههای پژوهش ،از نرمافزار  Eviewsاستفادهشده است.
یافتههای پژوهش نشان داد حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی تاثیر مثبت معناداری بر کیفیت سود دارد و همچنین
بحران مالی رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی با کیفیت سود را تضعیف میکند.
واژههای کلیدی :حق الزحمه حسابرسی ،کیفیت حسابرسی ،کیفیت سود ،بحران مالی
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مقدمه
در امور اقتصادی استفادهکنندگان همواره برای تصمیمگیری و انجام تحلیلهای خود به اطالعات دقیق و قابل اتکاایی
نیازمندند و طبیعتا فقدان اطالعات مناسب و مربوط ،موجب اخالل در تصمیمگیری آنان میشود .ارقام و گزارشهاای
مالی ،بخش مهمی از دادهها و اطالعات مورد نیاز این فرایند محسوب میشوند .در نتیجه تحقیقات تجربای متعاددی،
این تصور که سود مهمترین منبع اطالعاتی تلقی شده ،تصمیمگیرندگان به سود بیشتر از هر معیار دیگری اتکاا مای-
کنند ،به اثبات رسیده است (ثقفی و سدیدی.)1386 ،
ولی باید به این نکته توجه شود که سود به عنوان مهمترین منبع اطالعاتی ،امکان دارد منعکس کننده عملکرد واقعای
شرکتها و مدیریت آنان نباشد ،زیرا به دلیل قابلیت انعطاف ذاتی استانداردهاای حساابداری ،تفسایر و باه کاارگیری
روشهای حسابداری در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران میشود (خوشطنیت و اسماعیلی.)1385 ،
به همین علت ،عالوه بر کمیت سود ،باید به کیفیت آن نیز توجه شود.
ارزیابی کیفیت سود بخصوص پس از بروز بحران های اقتصادی اخیر ،میتواناد باعاد درب بهتار مفااهیم اقتصاادی،
اتخاذ تصمیمات بهینه سرمایهگذاری گردیده و انعکاس مناسب آن در صورتهای مالی میتواند منجار باه درب بهتار
معامالت اقتصادی ،زمینه بالقوه رشد سود ،میزان احتمال تحقاق ساودهای آتای ،انتظاارات از آیناده شارکت ،قادرت
سودآوری و ضریب اطمینان باال نسبت به سودهای آتی ،تعیین میزان درجه نقادینگی ساود ،دقات و صاحت اقاالم و
برآوردهای مورد استفاده در اندازهگیری عناصر سود ،قابلیات پایشبینای ،میازان اجارای نرماال ساود و میازان ارا اه
محافظهکارانه سود و تصمیمات بهینه سرمایهگذاری و کاهش ریسک سارمایهگاذاری گاردد .ارزیاابی و تعیاین ساط
کیفیت سود واحدهاای اقتصاادی باعاد افازایش امنیات سارمایهگاذاری و حفاح حقاوق سارمایهگاذاران ،دولات و
اعتباردهندگان میگردد (دستگیر و غنیزاده.)1393 ،
بنابراین صورتهای مالی به ویژه سود گزارش شده در صورتهای مالی بخش عمدهای از اطالعات مورد نیااز سارمایه-
گذاران و اعتباردهندگان یک شرکت را تامین میکند .براساس چنین ساط اعتماادی باه صاورتهاای ماالی ،نقاش
حسابرسان نیز حیاتی است .حسابرسی صورتهای مالی امری ضروری است ،زیرا صورتهاای ماالی حسابرسای شاده
میتواند این اطمینان را برای سرمایهگذاران و اعتباردهندگان فراهم کند که اطالعاتی معتبر و قابل اتکا در اختیار آنها
قرار میگیرد ،بنابراین حسابرسی صورتهای مالی میتواند ارزش افزوده اقتصادی را برای یک شرکت به وجود بیااورد.
با در نظر گرفتن اهمیت خدمات حسابرسی و عدم امکان مشاهدهی مستقیم کیفیت حسابرسی ،پیدا کردن روشی اثار
بخش برای کنترل کیفیت حسابرسی امری ضروری است .مهمترین جنبه کنترل و مدیریت کیفیت حسابرسی را مای-
توان حق الزحمه حسابرسی دانست .حق الزحمه خدمات حسابرسی شرط ضروری برای اطمیناان نسابت باه کیفیات
حسابرسی است .اگر چه حقالزحمه بیشتر حسابرسی همیشه بیانگر هزینه حسابرسی با کیفیت باالتر نیست اما ،عالوه
بر داشتن کیفیت حسابرسی مناسب ،موسسات حسابرسی هزینه استانداردی را برای انجام کار خود در نظر مایگیرناد
که بطور طبیعی حقالزحمه دریافتی آنها بیشتر از این هزینههاست .استدالل بار ایان اسات کاه افازایش حجام کاار
حسابرسی ،منجر به جلوگیری از دستکاری سود و افزایش کیفیت سود میگردد .از طارف دیگار ،حسابرساان نیاز در
مقابل افزایش حجم کار خود ،حقالزحمه بیشتری مطالبه میکنند؛ لاذا انتظاار مایرود کاه باا افازایش حاقالزحماه
حسابرسی ،کیفیت سود نیز افزایش یابد.
همچنین ،عالوه بر حق الزحمه حسابرسی ،کیفیت حسابرسی نیز ،یکی از موضوعات با اهمیات در حاوزه حسابرسای و
بازار سرمایه است .یکی از متداولترین تعریفها درباره کیفیت حسابرسی ،تعریفی است کاه دیآنجلاو( )1981تحات
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عنوان ارزیابی بازار ارا ه کرده است .او کیفیت حسابرسای را اینگوناه تعریاف کارده اساتی ارزیابی(اساتنباط) باازار از
احتمال اینکه حسابرسی
 )1موارد تحریفات بااهمیت در صورتهای مالی و یا سیستم حسابداری صاحبکار را کشف کرده است
تحریف با اهمیت کشف شده را گزارش کند (ایزدینیا و همکاران .)1392 ،کیفیات حسابرسای ،باا کااهش رفتارهاای
فرصت طلبانه مدیران ،میتواند منجر به افز ایش کیفیت سود گردد.
سالهای اخیر در حالی سپری شد که جهان در عرصة اقتصادی ،شاهد ورشکستگی شرکتهای عظیمی چاون انارون،
ورلد کام ،گلوبال کروسینگ ،رابرت مکس ول ،سو یس ایر ،فلیپ هولزمن و ...بود .میزان بحاران ماالی در یاک کشاور
شاخص اقتصادی مهمی است به همین دلیل در شرایط بحران مالی ارزش شرکتها دستخوش تغییرات میگاردد .باه
دلیل اثراتی که بحران مالی بر روی جامعه می گذارد لذا ایان مسائله از لحااج اجتمااعی و خصوصای دارای اهمیات
بسزایی است .به همین خاطر در تحقیقات گوناگون سعی شده است تا اثرات بحران مالی بر عملکرد مالی شارکتهاا و
ارزش آنها مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق از نگرانیهای عموم مردم و خصوصا سهامداران کاسته شاود .در ایان
تحقیق نیز سعی شده است تا ضمن بررسی رابطه بین حقالزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسای بار کیفیات ساود،
تاثیر بحران مالی نیز بر این رابطه مورد بررسی قرار گیرد و سوال اصلی پژوهش به شرح زیر استی
آیا حق الزحمه و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود با توجه به بحران مالی تاثیر دارد؟
مبانی نظری و فرضیههای تحقیق
بر اساس نظریه تقاضا ،شرکتها با روی آوردن به حسابرسانی که نام معروفتری دارند ،مایکوشاند نشاان دهناد کاه
کیفیت اطالعات صورتهای مالی آنها مطلوب تر است .نیاز به حال تناقضاات نماینادگی نیاز محارب دیگاری بارای
تقاضای حسابرسی باکیفیت است .نامتقارن بودن اطالعات بین صاحبان سارمایه (ذینفعاان) و نمایناده آناان (مادیر)
موجب بروز اغتشاش ذهنی میشود و این نگرانی پدید میآید که نماینده ،منافع شخصی خاود را باه هزیناه صااحب
سرمایه دنبال میکند .براساس نظریه نمایندگی ،صاحبان سرمایه و نمایندگان آنان به این نتیجه میرسند که باه نفاع
هر دو طرف است که اغتشاش ذهنی کاهش یابد؛ بنابراین ترتیبات را دنباال مایکنناد کاه مناافع شخصای آنهاا را
همراستا سازد .یکی از این ترتیبات ،حسابرسی مستقل است که ابزاری نظارتی برای بهبود اطالعات دربااره وضاعیت و
عملکرد مالی شرکت و افزایش تقارن اطالعات است .هرچه تناقض نمایندگی بین مدیران و صاحبان سرمایه بازر تار
باشد ،هزینههای ،نمایندگی بیشتر و نیاز به حسابرسی مستقل با کیفیت باال افزونتر خواهد بود.
انتظار میرود با افزایش کیفیت حسابرسی ،احتمال استفاده از روشهای قابل تردید حساابداری و رفتارهاای فرصات-
طلبانه مدیران کاهش یابد که این موضوع افزایش کیفیت سود را به دنبال خواهد داشت .بنابراین ،با افازایش کیفیات
حسابرسی ،کیفیت سود افزایش مییابد.
عالوه بر این ،مهمترین جنبه کنترل و مدیریت کیفیت حسابرسی را میتوان حاقالزحماه حسابرسای دانسات .حاق-
الزحمه خدمات حسابرسی شرط ضروری برای اطمینان نسبت به کیفیت حسابرسی است .اگر چه حقالزحماه بیشاتر
حسابرسی همیشه بیانگر هزینه حسابرسی با کیفیت باالتر نیست اما ،عالوه بار داشاتن کیفیات حسابرسای مناساب،
موسسات حسابرسی هزینه استانداردی را برای انجام کار خود در نظر میگیرند که بطور طبیعی حقالزحماه دریاافتی
آنها بیشتر از این هزینههاست  .استدالل بر این است که افزایش حجم کار حسابرسی ،منجر به جلوگیری از دساتکاری
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سود و افزایش کیفیت سود میگردد .از طرف دیگر ،حسابرسان نیز در مقابل افازایش حجام کاار خاود ،حاقالزحماه
بیشتری مطالبه میکنند؛ لذا انتظار میرود که با افزایش حقالزحمه حسابرسی ،کیفیت سود نیز افزایش یابد.
یکی از دالیل مهمی که ممکن است سبب تغییر در کیفیت سود حسابداری شود ،بحرانهای مالی است که اخیراً
گریبانگیر شرکت های بسیاری شده و مشکالت زیادی را برای آنان فراهم آورده است .مدیران اغلب به منظور گمراه
کردن سهامداران نسبت به عملکرد اقتصادی واقعی شرکت ،سود را مدیریت میکنند .این مدیریت سود که از طریق
دستکاری ارقام حسابداری یا دستکاری فعالیتهای واقعی انجام میشود ،دقت و پیامرسانی سود را کاهش میدهد،
ریسک و بیاطمینانی افراد برون سازمانی را افزایش میدهد و همچنین احتماالً به عدم تقارن اطالعاتی و کاهش
کارایی سرمایهگذاری منجر میشود (مرادزادفرد و همکاران .)1391 ،بنابراین میتوان انتظار داشت که بحران مالی،
رابطه بین کیفیت حسابرسی و کیفیت سود و همچنین رابطه میان حقالزحمه حسابرسی و کیفیت سود را تضعیف
مینماید.
به منظور بررسی تاثیر حق الزحمه و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود با توجه به بحران مالی و با توجه به مبانی
نظری پژوهش فرضیه هایی به شرح زیر تدوین شده اندی
فرضیه اصلی  )1حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت سود تاثیر مثبت معناداری دارد.
فرضیه اصلی  )2کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود تاثیر مثبت معناداری دارد.
فرصیه فرعی  )2-1اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت سود تاثیر مثبت معناداری دارد.
فرضیه فرعی  )2-2دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود تاثیر مثبت معناداری دارد.
فرضیه اصلی  )3بحران مالی رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و کیفیت سود را تضعیف میکند.
فرضیه اصلی  )4بحران مالی رابطه بین کیفیت حسابرسی و کیفیت سود را تضعیف میکند.
فرضیه فرعی  )4-1بحران مالی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت سود را تضعیف میکند.
فرضیه فرعی  )4-2بحران مالی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود را تضعیف میکند.
پیشینۀ پژوهش
هوکه ،احمد و تونی )2015(1نشان دادند شارکتهایی از کیفیات ساود بااالتری برخوردارناد کاه از حسابرساان
باکیفیت باالتری استفاده کرده اند .همچنین ،شواهد نشان داد وجود مؤسسات حسابرسی بزر باا کیفیات منجار باه
کاهش هموارسازی سود میشود.
وانگ و همکاران( )20152در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه بین اساتقرار کمیتاههاای حسابرسای ،شافافیت
اطالعات و کیفیت سود با استفاده از مدل معادالت همزمان پرداختند .نتایج بیانگر این مطلب بود که ایجاد (اساتقرار)
کمیتههای حسابرسی ارتباط مثبتی با شفافیت اطالعات و کیفیت سود دارد .نتیجه مدل معامالت همزمان نشان مای-
دهد که اثرات متقابل و مثبت در ایجاد کمیته حسابرسی ،شفافیت اطالعات و کیفیت سود وجود دارد.

1

Houqe, Ahmed & Tony

2

Wang et al.
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سیترین و موران )2018(3اثر توانایی مدیران بر کیفیت سود با توجه به نقاش مداخلاهگار کمیتاه حسابرسای را
مورد بررسی قرار دادند .دادههای تحقیقاتی دادههای ثانویه است که اطالعات از صورتهای ماالی حسابرسای شاده از
 53شرکت تولیدی عمومی اندونزی با  159واحد تجزیه و تحلیل برای دوره  2016-2014است .نتایج نشان میدهاد
که توانایی مدیریتی اثر مثبت و معناداری نسبت به کیفیت سود دارد .وضعیت کالن نشان دهنادهی نار بهاره دارای
اثر منفی و ناچیز نسبت به کیفیت سود است .کمیته حسابرسی تاثثیر تواناایی مادیریتی را نسابت باه کیفیات ساود
افزایش می دهد .این تحقیق به غنی سازی ادبیات با کیفیت سود ،به خصاوص در ماورد نقاش مادیران ،کاه مادیران
عامالن مطلق مدیریت سود نیستند ،اما مدیران توانایی ایجاد کارایی و بهبود کیفیت سود را دارند یاری رساند.
النگ چن و همکاران ( )2018در تحقیق خود رابطه بین کاهش حقالزحماه حسابرسای در طاول بحاران ماالی
جهانی و کیفیت سود و کیفیت حسابرسی را ماورد بررسای قارار دادهاناد .نتاایج تحقیاق آنهاا نشاان داد کاه تفااوت
معناداری در کیفیت سود ،در شرکت های درگیر بحران مالی با شرکت های بدون بحران مالی وجود ندارد.
رجبی و همکاران ( )1394در تحقیق خود به بررسی رابطه هزینه حسابرسی مستقل با کیفیت ساود و اساتقالل
هیئت مدیره در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج پژوهش نشان میدهد که بین حق الزحماه حسابرسای
و کیفیت سود و استقالل هیئت مدیره رابطه معناداری وجود ندارد .همچنین متغیرهاای اهارم ماالی ،زیاان ده باودن
شرکت در سال مالی قبل و بازده دارا یها دارای رابطه معناداری با قیمتگذاری خادمات حسابرسای نمایباشاند .اماا
متغیرهای اندازه شرکت ،نوع موسسه حسابرسی ،عمر شرکت از زمان پذیرش در بورس و نسبت دارایی های جاری باه
مجموع داراییها ،رابطه مثبت و معناداری با قیمتگذاری خدمات حسابرسی دارند.
ابراهیمی و همکاران ( )1395در تحقیق خود به بررسی تااثیر بحاران ماالی بار کیفیات ساود پرداختناد .نتاایج
پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و روش دادههاای تاابلویی باا اثارهاای ثابات ،نشاان داد در ساط
اطمینان  95درصد ،بحران مالی اثر منفی و معناداری بر پایداری سود دارد و بر قابلیت پیشبینای ساود اثار مثبات و
معناداری میگذارد .در نتایج این پژوهش بین بحران مالی و اقالم تعهدی اختیاری رابطة معناداری مشاهده نشد.
جبارزاده و دمیرچی ( )1396در تحقیقی به بررسی رابطهی بین مدیریت سود و حقالزحمهی حسابرسی در پرتو
نوع مالکیت شرکت پرداختند .یافتههای پژوهش نشان میدهد که متغیر مدیریت ساود (اقاالم تعهادی اختیااری) بار
حقالزحمهی حسابرسی شرکتها ،تثثیر ندارد .این در حالی است که در شرکتهای دارای مالکیت عمدهی خصوصای،
به رغم باال بودن مدیریت سود بر حسب معیارهای مختلف ،میزان هزینهی حسابرسی به شدت پایین بوده اسات .هام
چنین ،تثثیر نوع مالکیت شرکتی و فرصت سرمایهگذاری شرکتها بر حاقالزحماهی حسابرسای ،منفای و معنایدار و
تثثیر اندازهی شرکت بر حقالزحمه ی حسابرسی ،مثبت و معنیدار بوده است.
روششناسی پژوهش
این پژوهش از لحاج هدف ،تحقیقی کاربردی و از لحاج ماهیت ،توصیفی است .با توجه به ایان کاه رابطاه باین
متغیرهای مورد مطالعه را در یک مقطع زمانی مشخص ،مورد بررسی قرار میدهد ،از نوع تحقیقات تحلیل همبساتگی
است .جامعة آماری این پژوهش متشکل از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای -1387
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 1396است .در پژوهش حاضر ،جامعة آماری بر اساس ویژگیهای نظاممند زیر تعدیل شاد و در نهایات  167شارکت
برای آزمون فرضیهها باقی ماند.
 شرکت مد نظر جزء بانکها ،واسطهگری مالی ،لیزینگ و شرکتهای بیمه نباشد؛ سهام شرکت در تمام سالهای دورة پژوهش معامله شده باشد؛ از لحاج افزایش قابلیت مقایسه ،پایان سال مالی شرکت به پایان اسفندماه ختم شود؛ طی سالهای مطالعه ،تغییر سال مالی یا فعالیت نداده باشد؛ تمام دادههای الزم از سالهای  1387تا  1396در دسترس باشد.دادههای پژوهش از بانک اطالعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار (کدال) و پایگاههای اینترنتای باورس گاردآوری
شد .الگوی رگرسیون به کار رفته برای آزمون فرضیه پژوهش به شرح زیر است.
در این تحقیق از مدل رگرسیونی زیر استفاده شده است:

متغیر وابسته
کیفیت سود (:)EQ
مطابق با تحقیق فرانسیس و همکاران( )2008از انحراف معیار چهار ساله ی سود قبل از اقالم غیر مترقبه -که بر کال
دارایی ها شرکت تقسیم شده است استفاده می شود .بزرگتر بودن نوسانات سود نیز نشان دهناده کام باودن کیفیات
سود است لذا این متغیر در منفی ضرب می شود .بدیهی است برای محاسابه کیفیات ساود ساال  92بایاد ساودهای
سالهای  89تا  92در دسترس باشند .برای بقیه سالها نیز بطور مشابه عمل می شود.
متغیرهای مستقل
 .1حق الزحمه حسابرسی:
برای محاسبة آن از لگاریتم طبیعی هزینة حسابرسای اساتفاده شاده اسات(بن علای و لسایج .)2012 ،اساتفاده از
لگاریتم ،به منظور همگن کردن متغیر حق الزحمة حسابرسی با سایر متغیرها بوده است .این متغیار از ماتن صاورت-
های مالی ،بخش هزینههای عمومی اداری ،هزینة حسابرسی و سایر هزینهها استخراج شده است.
 .2کیفیت حسابرسی
 .1-2اندازه مؤسسه حسابرسی
سازمان حسابرسی به عناوان مؤسساه بازر و دارای اعتباار و شاهرت بااال (درجاه  )1و در مقابال ساایر مؤسساات
حسابرسی (مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی) ،که اندازه آن ها نسبت به سازمان حسابرسی کوچاک
تر است ،به عنوان مؤسسات دارای اعتبار و شهرت پایین (درجه  )2در نظرگرفته می شاود .در صاورتی کاه حساابرس
شرکت صاحبکار در طی دوره پژوهش ،سازمان حسابرسی بوده باشد ،مقدار متغیر مجازی اندازه حسابرس برابر با یاک
و در غیر این صورت مقدار آن برابر با صفر در نظر گرفته می شود (نمازی و همکاران)1390 ،
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 .2-2دوره تصدی حسابرس
در طی دوره پژوهش  10ساله ،حسابرس حداقل  4سال به صورت متوالی حسابرس شرکت صااحب کاار باوده باشاد،
مقدار متغیر مجازی دوره تصدی حسابرس برابر با یک و در غیر این صورت مقدار آن برابر با صفر در نظار گرفتاه مای
شود(نمازی و همکاران1390 ،؛ خواجوی و کیامهر.)1394 ،

متغیر تعدیلگر
بحران مالی
FSit=(Cashit+SIit+0.7*RECit+0.5*INVit-PAYit)/NFAit
که در آن Cashit ،میزان وجه نقد در سال  tبرای شرکت i؛  SIitسرمایهگذاری کوتاه مدت در ساال  tبارای شارکت i؛
 RECitحسابهای دریافتنی تجاری در سال  tبرای شرکت i؛  INVitمیزان موجودیها در سال  tبارای شارکت i؛ PAYit

حسابهای پرداختنی تجاری در سال  tبرای شرکت i؛ و ،NFAitخالص داراییهای ثابت در سال  tبرای شرکت  iاست
(نصیرزاده و همکاران .)1394 ،متغیر محاسبه شده در فوق عکس بحران مالی است لذا بایستی در منفی ضرب شود.
متغیرهای کنترلی
رشد شرکت :این متغیر رشد فروش شرکت را نشان میدهد که از نسبت فروش سال جاری منهای فروش سال قبال
تقسیم بر فروش سال قبل محاسبه میشود.

اندازه شرکت :برای محاسبة اندازة شرکت از لگاریتم ارزش بازار سهام شرکت (حاصال ضارب قیمات ساهام در تعاداد
سهام) در پایان سال استفاده شده است.

اهرم مالی :این متغیر نشان دهنده اهرم مالی شرکت است که از نسبت کل بدهیها به کل داراییها بدست میآید

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام :این متغیر از تقسیم ارزش بازار حقاوق صااحبان ساهام
شرکت به ارزش دفتری آن در پایان سال مالی محاسبه میشود .ارزش بازار حقوق صاحبان سهام از حاصلضارب تعاداد
سهام عادی در قیمت سهام در پایان سال مالی به دست می آید .ارزش دفتاری حقاوق صااحبان ساهام نیاز از ترازناماه
شرکت استخراج میشود.
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آزمونهای مربوط به الگوی رگرسیون خطی
به منظور استفاده از الگوی رگرسیون خطی مفروضاتی وجود دارد از جمله بین خطاها و باقیماندههای الگو نبایاد
همبستگی وجود داشته باشد ،بین متغیرهای مستقل نباید همبستگی وجود داشته باشد و واریانس خطاها بایاد ثابات
باشد .همچنین باید از آزمونهای تشخیصی چاو ،هاسمن و بروش -پاگان به منظور تعبین نوع دادهها از نظار تاابلویی
یا تلفیقی استفاده نمود.
آزمون مانایی

برای بررسی مانایی و جلوگیری از ایجاد رگرسیون کاذب در این پژوهش از آماره لوین -لین و چاو استفاده شاده
است .در آزمون ریشه واحد لوین -لین چنانچه سط معناداری کمتر از  0/05باشد ،حاکی از مانا بودن متغیرها اسات.
نتایج حاصل از آزمون مانایی در جدول شمارة  1نشان داده شده است که حاکی از مانا باون تماام متغیرهاا در ساط
معناداری  0/05است.
جدول شمارۀ  .1نتایج حاصل از آزمون مانایی

متغیر

عالمت اختصاری

آماره آزمون

مقدار احتمال

کیفیت سود

EQ

-27/343

0/000

حق الزحمه حسابرسی

AFEE

-42/209

0/000

اندازه موسسه حسابرسی

BIG

-2/789

0/002

دوره تصدی حسابرس

TENURE

-21/244

0/000

بحران مالی

FS

-9/255

0/000

حق الزحمه حسابرسی*بحران مالی

AFEE*FS

-4/110

0/000

اندازه موسسه حسابرسی *بحران مالی

BIG*FS

-27/258

0/000

دوره تصدی حسابرس*بحران مالی

TENURE*FS

-11/991

0/000

رشد شرکت

GROWTH

-46/692

0/000

اندازه شرکت

SIZE

-8/420

0/000

اهرم مالی

LEV

-9/307

0/000

ارزش بازار به ارزش دفتری

MTB

-19/109

0/000

آزمون همخطی

همخطی به این معناست که یک متغیر مستقل نباید تابعی خطای از ساایر متغیرهاا باشاد کاه بادین منظاور از
شاخص  VIFاستفاده میشود .نتایج حاصل از انجام این آزمون در جدول شمارة  2آمده است .همانگونه کاه مشااهده
میشود مقدار  VIFتمامی متغیرها کمتر از ( 5به عنوان آستانه) است و میتوان ادعا کرد که مشکل همخطای جادی
وجود ندارد.
جدول شمارۀ  .2نتایج آزمون همخطی متغیرهای پژوهش

متغیر

عالمت اختصاری

عامل تورم واریانس()VIF

حق الزحمه حسابرسی

AFEE

1/400

اندازه موسسه حسابرسی

BIG

1/490

دوره تصدی حسابرس

TENURE

1/820

بحران مالی

FS

4/072
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حق الزحمه حسابرسی*بحران مالی

AFEE*FS

2/992

اندازه موسسه حسابرسی *بحران مالی

BIG*FS

2/483

دوره تصدی حسابرس*بحران مالی

TENURE*FS

4/158

رشد شرکت

GROWTH

1/007

اندازه شرکت

SIZE

1/141

اهرم مالی

LEV

1/041

ارزش بازار به ارزش دفتری

MTB

1/767

آزمون ناهمسانی واریانس

در پژوهش حاضر به منظور بررسی مشکل ناهمسانی واریانس پسماندها از آزمون باروش -پاگاان اساتفاده شاده
است که نتایج خروجی آزمون در جدول شمارة  3منعکس شده است .نتایج حاصل از آزمون باروش-پاگاان در ساط
معناداری .0/05حاکی از آن است که الگوی پژوهش دارای مشکل ناهمسانی واریانس میباشند که بارای رفاع مشاکل
ناهمسانی واریانس در این الگو از روش ضریب تصحی وایت استفاده شده است.
جدول شمارۀ  .3نتایج آزمون ناهمسانی واریانس

مدل پژوهش

Fآماره

سطح معناداری

نتیجه آزمون

مدل )1

738/855

0/000

ناهمسانی واریانس وجود دارد

آزمونهای تشخیصی

برای آزمون فرضیهها از الگوی رگرسیون حداقل مربعات معمولی و برای آزمون خود همبستگی باین پساماندها از
آماره دوربین واتسون استفاده شده است .با توجه به ساختار ترکیبی دادهها ،برای بررسای ترکیبپاذیری از آزمونهاای
تشخیصی هاسمن استفاده شده است؛ که نتایج آن در جدول شمارة  4آمده است.
از طرفی نتایج آزمون هاسمن نیز نشان داد که دادهها از نوع تابلویی با اثرات تصادفی است.
جدول شمارۀ  .4نتایج حاصل آزمون  Fلیمر

مدل پژوهش

آماره F

-مقدارp

نتیجه

مدل )1

1/355

0/003

داده تابلویی(پنل)

جدول شمارۀ  .5نتایج حاصل آزمون هاسمن

مدل پژوهش

آماره کای دو

-مقدارp

نتیجه

مدل )1

77/623

0/000

روش اثرات ثابت

آزمون خودهمبستگی

بر اساس مباحد اقتصاد سنجی ،وجود خود همبستگی در پسماندهای هر مادل منجار باه تخمینهاای غلطای از
خطاهای معیار و در نتیجه استنباطهای نادرست آماری برای ضرایب معادله میگردد .برای اجتناب از چناین خطاایی
در این پژوهش با استفاده از آزمون خود همبستگی دوربین واتسون به بررسی این مسئله میپردازیم.
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جدول شماره  .6نتایج آزمون خود همبستگی

آزمون خود همبستگی دوربین واتسون
آماره دوربین واتسون

خود همبستگی

1/973

ندارد

یافتههای پژوهش
نتایج آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش به شرح جدول شماره  7است .جدول زیر شاامل آماار توصایفی
برای همه متغیرهای به کار رفته در تحقیق است .تعداد مشاهدات معتبر و درست برای هر متغیر  10ساال مایباشاد
دادههای موردنظر برای  99شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران( 990سال-شرکت) است ،مهیا باود کاه
در این تحقیق دوره های زمانی  1387تا  1396را در بر گرفته است .در بخش اول مهمترین شاخص هاای مرکازی و
پراکندگی متغیرهای تحقیق ارا ه شده است .از بین شاخصهای مرکزی ،میانگین و از شاخصهای پراکندگی ،انحاراف
معیار متغیره استفاده شده است .عالوه بر این برای هر متغیر ماکزیمم و مینیمم نیز ارا ه شده است .میانگین اصالی-
ترین و مورد استفاده شده شاخص مرکزی است که مقدار آن ،دقیقاً در نقطه تعادل یا مرکز ثقل توزیع قرار می گیارد.
و نهایتاً انحراف معیار ،مهمترین پارامتر پراکندگی است که از جذر واریانس به دست میآید.

جدول شمارۀ  .7شاخصهای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه

نحراف

متغیر

نماد

میانگین

میانه

بیشترین

کمترین

کیفیت سود

EQ

-0/0002

-0/002

0/316

-0/381

0/0006

حق الزحمه حسابرسی

AFEE

6/570

6/522

9/348

2/928

0/865

اندازه موسسه حسابرسی

BIG

---

---

1

0

---

دوره تصدی حسابرس

TENURE

---

---

1

0

---

بحران مالی

FS

-1/986

-1/382

-10/482

-0/009

1/867

رشد شرکت

GROWTH

0/163

0/135

1/677

-0/627

0/306

اندازه شرکت

SIZE

13/641

13/598

18/531

10/986

1/380

اهرم مالی

LEV

0/575

0/591

0/969

0/090

0/172

ارزش بازار به ارزش دفتری

MTB

2/265

1/994

5/818

0/300

1/191

معیار

در بررسی معناداری مدل پژوهش با توجه به نتایج ارا ه شاده در جادول شاماره  8احتماال آمااره  Fدر ساط
معناداری از  0/05کوچکتر میباشد که با اطمینان  %95معنادار باودن مادل پاژوهش تاییاد میشاود .مقادار آمااره
دوربین واتسون برای مدل برابر با  1/973است که این مقدار بین مقادیر بحرانی  1/5تا  2/5قارار دارد؛ بناابراین باین
باقیماندههای مدل های پژوهش خود همبستگی وجود ندارد.
همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برای مدل برابر  0/267است که نشان میدهاد ،متغیرهاای مساتقل و
کنترلی مدل حدود  27درصد از تغییرات متغیر ارزش شرکت را توضی میدهد.
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فرضیه اصلی  )1حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت سود تاثیر مثبت معناداری دارد.
نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان میدهد که سط معناداری متغیر حق الزحمه حسابرسای،
اسات(یعنی برابار  )3/295اسات ،و ارتبااط آن باا
کمتر از  0/05یعنی برابر با  0/001و آماره آن بیشاتر از 1/96
کیفیت سود ،مثبت و معنادار میباشد .بر همین اساس حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت سود تااثیر مثبات معنااداری
دارد و فرضیه اول پژوهش تایید میشود.
فرضیه اصلی  )2کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود تاثیر مثبت معناداری دارد.
فرصیه فرعی  )2-1اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت سود تاثیر مثبت معناداری دارد.
در ارتباط با فرضیه فرعی  2-1پژوهش مبنی بر اینکه اندازه موسسه حسابرسای بار کیفیات ساود تااثیر مثبات
معناداری دارد میتوان گفت ضریب متغیر برابر  0/025میباشد که با توجه به سط معناداری متغیر انادازه موسساه
حسابرسی که برابر با  0/001میباشد میتوان اذعان داشت که اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت ساود تااثیر مثبات
معناداری دارد و فرضیه فرعی  2-1پژوهش نیز تایید میشود.
فرضیه فرعی  )2-2دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود تاثیر مثبت معناداری دارد.
برای آزمون ایان فرضایه در مادل رگرسایونی تحقیاق ،ضاریب و معنایداری متغیار ( TENUREدوره تصادی
حسابرس) مد نظر قرار میگیرد .بررسی سط معنایداری ( )0/866و مقادار آمااره  tمتغیار دوره تصادی حساابرس
( )0/168نشان میدهد که این متغیر در سط خطای  5درصد دارای معنی داری بر کیفیت سود نمیباشاد و فرضایه
فرعی  2-2تایید نمیشود.
با توجه به دو فرضیه فرعی باال فرضیه اصلی دوم نیز مبنی بر اینکه کیفیات حسابرسای بار کیفیات ساود تااثیر
مثبت معناداری دارد تایید میشود.
فرضیه اصلی  )3بحران مالی رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و کیفیت سود را تضعیف میکند.
فرضیه سوم پژوهش مبنی بر اینکه بح ران مالی رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و کیفیت سود را تضعیف مای-
کند تایید می شود .زیرا مقدار احتمال متغیر اثر تعاملی حق الزحمه حسابرسی و بحران مالی برابر  0/000و زیر سط
خطای  0/05می باشد و با توجه به منفی بودن ضریب این متغیار و خاالف جهات باودن آن باا متغیار حاق الزحماه
حسابرسی می توان دریافت که بحران مالی باعد تضعیف رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و کیفیت سود میشود.
فرضیه اصلی  )4بحران مالی رابطه بین کیفیت حسابرسی و کیفیت سود را تضعیف میکند.
فرضیه فرعی  ) 4-1بحران مالی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت سود را تض عیف م ی-
کند.
فرضیه فرضیه فرعی  4-1مبنی بر اینکه بحران مالی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت سود
را تضعیف میکند تایید می شود .زیرا مقدار احتمال متغیر اثر تعاملی اندازه موسسه حسابرسی و بحاران ماالی برابار
 0/016و زیر سط خطای  0/05میباشد و با توجه به منفی بودن ضریب این متغیر و خالف جهت بودن آن با متغیار
اندازه موسسه حسابرسی میتوان دریافت که بحران مالی باعد تضعیف رابطه بین اندازه موسسه حسابرسای و کیفیات
سود میشود.
فرضیه فرعی  )4-2بحران مالی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود را تضعیف میکند.
برای آزمون این فرضیه در مدل رگرسیونی تحقیق ،ضریب و معنیداری متغیر اثر تعاملی دوره تصدی حساابرس
و بحران مالی ( )TENURE*FSمد نظر قرار میگیرد .بررسی سط معنیداری ( )0/919و مقادار آمااره  tمتغیار اثار
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تعاملی دوره تصدی حسابرس و بحران مالی ( )0/101نشان میدهد که این متغیار در ساط خطاای  5درصاد دارای
معنی داری بر کیفیت سود نمیباشد و فرضیه فرعی  4-2تایید نمیشود.
با توجه به دو فرضیه فرعی باال فرضیه اصلی  4پژوهش نیز تایید میشود پس در نتیجه بحران ماالی رابطاه باین
کیفیت حسابرسی و کیفیت سود را تضعیف میکند.

جدول شمارۀ  .8نتایج آزمون مدل اول پژوهش

متغیر

عالمت اختصاری

ضریب

انحراف معیار

tآماره

مقدار احتمال

ضریب ثابت

C

-0/334

0/041

-8/084

0/000

حق الزحمه حسابرسی

AFEE

0/002

0/0008

3/295

0/001

اندازه موسسه حسابرسی

BIG

0/025

0/007

3/218

0/001

دوره تصدی حسابرس

TENURE

0/0001

0/001

0/168

0/866

بحران مالی

FS

-0/0003

0/001

-0/264

0/791

-0/003

0/0006

-4/841

0/000

-0/004

0/001

-2/404

0/016

حق الزحمه حسابرسی*بحران
مالی
اندازه موسسه حسابرسی *بحران
مالی
دوره تصدی حسابرس*بحران
مالی

AFEE*FS
BIG*FS
TENURE*FS

0/0001

0/0009

0/919

0/101

رشد شرکت

GROWTH

0/019

0/003

5/492

0/000

اندازه شرکت

SIZE

0/023

0/002

7/862

0/000

اهرم مالی

LEV

0/032

0/009

3/441

0/000

ارزش بازار به ارزش دفتری

MTB

-0/0002

0/0001

-1/053

0/292

ضریب تعین

ضریب تعیین تعدیل

Fآماره

مقداراحتمال

آماره دوربینواتسون

شده
0/293

0/267

1/541

0/000

1/973

نتیجهگیری و پیشنهادات
یافتههای حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق نشان داد که حقالزحمه حسابرسی بر کیفیت ساود تااثیر مثبات و
معناداری دارد .اگر چه حقالزحمه بیشتر حسابرسی همیشه بیانگر هزینه حسابرسی با کیفیت باالتر نیست اماا ،عاالوه
بر داشتن کیفیت حسابرسی مناسب ،موسسات حسابرسی هزینه استانداردی را برای انجام کار خود در نظر مایگیرناد
که بطور طبیعی حقالزحمه دریافتی آنها بیشتر از این هزینههاست .استدالل بار ایان اسات کاه افازایش حجام کاار
حسابرسی ،منجر به جلوگیری از دستکاری سود و افزایش کیفیت سود میگردد .از طارف دیگار ،حسابرساان نیاز در
مقابل افزایش حجم کار خود ،حقالزحمه بیشتری مطالبه میکنند؛ لاذا انتظاار مایرود کاه باا افازایش حاقالزحماه
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حسابرسی ،کیفیت سود نیز افزایش یابد .نتایج حاصل از آزمون این فرضیه باا یافتاههاای لاونیتس و دیموتوروپلاوس
( )2011همخوانی و مطابقت دارد.
یافتههای حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق نشان داد که اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حساابرس بار
کیفیت سود تاثیر مثبت و معناداری دارد .به عبارت دیگر ،نتایج تحقیق حاضر نشان میدهاد کاه باا افازایش کیفیات
حسابرسی ،کیفیت سود افزایش مییابد؛ چرا که انتظار میرود با افزایش کیفیت حسابرسی ،احتمال اساتفاده از روش-
های قابل تردید حسابداری و رفتارهای فرصتطلبانه مدیران کاهش یابد که این موضوع افازایش کیفیات ساود را باه
دنبال خواهد داشت .بنابراین ،با افزایش کیفیت حسابرسی ،کیفیت سود افزایش مییابد .نتایج حاصال از آزماون ایان
فرضیه ،با یافتههای هوکه ،احمد و تونی ،)2015(4جنین و پیوت ( )2010و چارلز و همکاران ( )2010مطابقت دارد.
در نهایت یافتههای حاصل از این تحقیق نشان داده است که بحران مالی رابطاه باین حاقالزحماه حسابرسای و
کیفیت سود و همچنین رابطه بین کیفیت حسابرسی و کیفیت سود را تضاعیف مایکناد .زیارا مادیران در شارایط
بحران مالی ،اغلب به منظور گمراه کردن سهامداران نسبت به عملکرد اقتصادی واقعی شرکت ،سود را مادیریت مای-
کنند .بنابراین میتوان انتظار داشت که بحران مالی ،رابطه بین کیفیت حسابرسی و حقالزحمه حسابرسی باا کیفیات
سود را تضعیف مینماید .نتایج حاصل از این بخش از تحقیق با یافتههای پرساکیس و ایاتریادیس ( )2015همخاوانی
دارد.
با توجه به نتایج حاصل از تحقیق حاضر به حسابرسان پیشنهاد میگردد تا در محاسبه حقالزحمه حسابرسای در
کنار سایر موارد به بحران مالی هم توجه نمایند؛ زیرا مدیران در شرایط بحران مالی اقدام به مدیریت سود میکنند که
این موضوع رسیدگیهای بیشتری را میطلبد.
همچنین به محققان آتی پیشنهاد میشودکه رابطه بین کیفیت سود و ساایر مولفاههاای کیفیات حسابرسای (از
جمله استقالل حسابرس ،تخصص حسابرس در صنعت و  )...مورد بررسی قرار گیرد.
منابع
ابراهیمی ،کاظم؛ بهرامی نسب ،علی و ممشلی ،رضا ( .)1395تاثیر بحاران ماالی بار کیفیات ساود .بررسایهاای حساابداری و
حسابرسی ،دوره ،23شماره.4
ایزدی نیا ،ناصر .مرادی ،افسرعلی و غنی زاده ،بهرام( ،)1392کیفیت حسابرسی ،فصلنلمه حسابدار رسمی ،شماره .33
ثقفی ،علی و سدیدی ،مهدی ( .)1387تاثیر محافظاه کااری حساابداری بار کیفیات ساود و باازده ساهام .فصالنامه مطالعاات
حسابداری ،شماره .18
جبارزاده ،سعید و دمیرچی ،اصغر ( .)1396رابطهی بین مدیریت سود و حقالزحمهی حسابرسی در پرتو ناوع مالکیات شارکت.
حسابدار ،شماره .305
خواجوی ،شکراهلل و کیامهر ،محمد ( )1394بررسی رابطة بین کیفیت حسابرسی و اجتناب مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران .پژوهشنامه مالیات ،شماره .26
خوش طینت ،محسن و اسماعیلی ،شاهپور ( .)1385رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام .فصلنامه مطالعات حسابداری ،شاماره
 12و .13
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. تاثیر کیفیت سود بر دارایی های ثابت مشهود و سارمایه گاذاری هاای بلندمادت.)1393(  بهرام، محسن و غنی زاده،دستگیر
.57-97  صص،23  شماره، سال ششم،پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی
 رابطه هزینه حسابرسی مستقل باا کیفیات ساود و اساتقالل هیئات.)1394(  کیوان، محمود و شعبانی، روح اهلل؛ قربانی،رجبی
.15  شماره، دانش حسابرسی.مدیره در بازار بورس اوراق بهادار تهران
. کیفیت سود و هزینه حقوق صاحبان ساهام، کیفیت حسابرسی.)1391(  جواد، مجتبی و ابراهیمیان، مهدی؛ عدیلی،مرادزادفرد
. شماره چهاردهم، سال چهارم،پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی
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.81-105 )ی22(6 ، مجله دانش حسابداری."تغییر در بحران مالی
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