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در  شده پذیرفتههای  تأثیر کیفیت حسابرسی بر ضریب واکنش سود شرکت
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 چکیده

 موردبررسیدر بورس اوراق بهادار تهران  شده پذیرفتههای  در این تحقيق، تاثير کيفيت حسابرسی بر ضریب واکنش سود شرکت

قرار گرفته است. در این پژوهش، از اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و دوره تصدی حسابرس به عنوان 

 شده پذیرفتههای  شرکت از بين شرکت 133های سنجش کيفيت حسابرسی استفاده شده است. به این منظور اطالعات  شاخص

، آزمون شده است. روش تحقيق حاضر توصيفی از نوع 1010الی  1081رس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی پنج ساله، در بو

های تابلویی و اثرات ثابت استفاده شده است.  ها از مدل رگرسيون خطی چندگانه با داده همبستگی است و برای آزمون فرضيه

اندازه موسسه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت با ضریب واکنش سود  های تحقيق حاکی از آن است که، نتایج فرضيه

داری دارد. بنابراین،  داری دارند. همچنين، دوره تصدی حسابرس بر ضریب واکنش سود تاثير منفی و معنی تاثير مثبت و معنی

 کيفيت حسابرسی بر ضریب واکنش سود تاثير دارد.

 

 غيرعادی، سود غيرمنتظره، ضریب واکنش سودکيفيت حسابرسی، بازده های کلیدی:  واژه
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 مقدمه

ها، به اطالعات نياز دارند.  گذاران و اعتباردهندگان جهت خرید، فروش، نگهداری سهام و اعطای اعتبار به شرکت سرمایه

ی  ندهگير های مالی است. هر تصميم گذاران و اعتباردهندگان، صورت گيری سرمایه ترین منبع اطالعاتی جهت تصميم مهم

دهد. بنابراین سود عنصر اساسی است که تصميمات  گذاری را جهت کسب سود و افزایش آن انجام می عقالیی، سرمایه

(. اگرچه مفهوم تعهدی سود 1013دهد )عرب مازار یزدی و کرانی،  های مالی را تحت تاثير قرار می کنندگان از صورت استفاده

تقادهای مواجه است؛ اما از دیدگاه اطالعاتی، این مفهوم بيانگر نتيجه فعاليت حسابداری گيری بنيادی، با ان به عنوان یك اندازه

 (. 1110، 1است )باندیوپابيا

های بزرگ  ی باالتر شك و تردید در سطح شرکت ثباتی و درجه افزایش بی حال درعينبا توسعه و پویایی بازار و  شدن جهانی

های مالی  هایی را در رابطه با قابليت اتکای صورت لی اخير در سطح جهان، نگرانیهای ما همراه بوده است. همچنين رسوایی

های مالی است. عالوه بر  ، دليل اصلی برای توجه بيشتر به کيفيت صورتازآن پسها و پيامدهای  ایجاد کرده است. این رسوایی

تقاضا برای حسابرسی با کيفيت باال را افزایش داده  های اخير، های مالی بر بسياری از کشورهای جهان در سال این، فشار بحران

شود که  ها موجب می های مالی و عدم شفافيت اطالعاتی در شرکت (. افشای نامناسب و ناکافی در گزارش2331، 2است )پيوت

د قابليت اتکای اما مسئله مهم تردید در مور (.2337، 0مشکالت ناشی از تفکيك مالکيت از مدیریت افزایش یابد )فن و همکاران

گيرد. عالوه بر تضاد منافع مسائل دیگری از قبيل عدم دسترسی مستقيم  اطالعات مزبور است که از تضاد منافع سرچشمه می

کنندگان به اطالعات موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است. درواقع نقش حسابرسی ارزیابی کيفيت  استفاده

(. نقش حسابرسی در اعتبار بخشی نسبت به 2311، 7؛ کونگ2330، 0ن است )دان و مایهوکنندگا اطالعات برای استفاده

های بزرگ، از اهميت درخور توجهی  ها و ورشکستگی شرکت ها در پی تجدید ارایه اخير سود شرکت اطالعات سود شرکت

ه شده توسط حسابرسان و کيفيت های ناشی از کيفيت حسابرسی به صورت تفاوت در اعتبار ارای برخوردار شده است. تفاوت

دهد. از آنجایی که کيفيت حسابرسی دارای ابعاد متفاوتی است و به طور ذاتی غيرقابل  ها خود را نشان می سود صاحبکار آن

اغلب مطالعات گذشته  مشاهده است، مشخصة حسابرسی خاصی وجود ندارد که به عنوان شاخصی برای آن در نظر گرفته شود.

سن شهرت( حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و دوره تصدی حسابرس به عنوان شاخصه برای کيفيت از اندازه )ح

اند. شواهد بدست آمده از کشورهای امریکا،  ها و ضریب واکنش سود را بررسی کرده حسابرسی استفاده نموده و رابطة بين آن

، 6ضریب واکنش سود تاثير دارند )تيهو و وانگهای کيفيت حسابرسی بر  نيوزیلند و نيجریه حاکی از آن است که شاخصه

 (.2310، 8؛ اوکولی2311، 5؛ حبيب و باتاچاریا1110

های اقتصادی جبران ناپذیری را برای سهامداران و سایر ذینفعان برون  عدم ارائه اطالعات مالی مربوط و قابل اعتماد، زیان 

های مالی، تضمين قابليت اتکا و تایيد  ریق اعتباردهی به صورتسازمانی به دنبال دارد. در این بين، حسابرسی مستقل از ط

گذاران، اعتباردهندگان و  شود. افزون بر این، سرمایه کيفيت اطالعات مالی، موجب حمایت از حقوق تمامی ذینفعان شرکت می
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گذاری،  ای گوناگون سرمایهه گيری در مورد موقعيت سایر ذینفعان برای ارزیابی عملکرد مالی واحدهای تجاری مختلف و تصميم

رو، هرچه کيفيت حسابرسی بيشتر  کنند. از این به نتایج حسابرسی انجام شده به وسيله موسسات حسابرسی مستقل اتکا می

، 1یابد )اشبوه و همکاران های مالی افزایش می کنندگان از صورت باشد، ارزش، اعتبار و قابليت پذیرش آن به وسيله استفاده

ف جامعی از کيفيت حسابرسی که در برگيرنده همه انواع حسابرسی و حسابرس باشد وجود ندارد. از اینرو، تعری (.2330

معيارهایی نظير اندازه موسسات حسابرسی، قدمت و نام تجاری موسسات، تخصص و دوره چرخش حسابرس به عنوان جانشينی 

  (.1188، 13شود )فرانسيس و همکاران برای کيفيت حسابرسی در نظر گرفته می

گذاران  قصور حسابرسی و در نتيجه ایجاد تردید در کيفيت کار حسابرسان به صورت جدی بر تصميمات و واکنش سرمایه

تر خواهد بود و  گذارد. بنابراین هرچه سطح دقت اطالعات حسابداری بيشتر باشد سود گزارش شده دقيق نسبت به سود اثر می

یابد. عالوه بر آن، اثر آن بر فرآیند  افزایش یافته و با افزایش اختالالت در آن کاهش می واکنش بازار نسبت به سود گزارش شده

های حسابرسی و نظارت  کنندگان، تقاضای عمومی دال بر توجه بيشتر به قابليت اعتماد گزارش گيری منطقی استفاده تصميم

 (.2310؛ اوکولی، 2311؛ حبيب و باتاچاریا، 1110گسترده بر فعاليت حسابرسان را به دنبال داشته است )تيهو و وانگ، 

( در مورد ضریب 1011؛ رحمانی و همکاران، 1013؛ عرب مازار یزدی و کرانی، 1081مطالعات اخير )مرادی و همکاران، 

 واکنش سود در ایران نشان داده است که بين استراتژی افزایش سود و ضریب واکنش سود رابطه وجود دارد. در پژوهشی دیگر

ای وجود ندارد. هم چنين مطالعات دیگر حاکی از آن بوده است که  آمده است که بين کيفيت سود و ضریب واکنش سود رابطه

توان گفت که موضوع ضریب واکنش  بينی سود آینده تاثير مستقيم بر ضریب واکنش سود خواهد داشت. خالصه می انتشار پيش

رفته است، اما بررسی اثر کيفيت حسابرسی بر ضریب واکنش سود مورد توجه های مختلفی مورد بررسی قرار گ سود از جنبه

پژوهشگران نبوده است. بنابراین با عنایت به موارد فوق، مساله اساسی مطالعه حاضر آنست که به کمك مستندات تاثير 

 ان نشان دهد.بورس اوراق بهادار تهر شده پذیرفتههای  های کيفيت حسابرسی بر ضریب واکنش سود شرکت شاخصه

ها تاثيری بر ميزان ضریب واکنش سود  های کيفيت حسابرسی شرکت بنابراین با عنایت به موارد فوق، انتظار می رود شاخصه

ها مطرح گردد. بنابراین با توجه به مطالب باال این  داشته باشد و بتواند به عنوان یك عامل موثر در ضریب واکنش سود شرکت

 گردد که آیا کيفيت حسابرسی بر ضریب واکنش سود تاثير دارد؟میسواالت در ذهن ایجاد 

  

 پیشینه تحقیق

 های داخلی تحقیق

کردند انها اینگونه تصور می(، به بررسی رابطه بين سود غير منتظره و ضریب واکنش سود پرداختند. 1081بيگدلی و فوالدی )

دارد. به این معنی که هرچه شرکت بزرگتر باشد به علت وجود که ميان اندازه شرکت و بازدهی غيرعادی رابطه معکوس وجود 

توان منابع اطالعاتی بيشتر برای آن واکنش سهامداران نسبت به سود غير منتظره کمتر خواهد بود چرا که از منابع مختلف می

ت و ضریب واکنش سود بينی نمود ولی در نهایت آنها به این نتيجه رسيدند که بين اندازه شرکتعدیل مثبت شرکت را پيش

ای وجود ندارد. نتایج بدست آمده توسط آنها برای فرضيه دوم نشانگر وجود رابه مثبت بين سود غير منتظره و بازده هيچ رابطه

 باشد یعنی هرچه سود غير منتظره بزرگتر باشد بازده غير عادی هم بيشتر خواهد بود.غير عادی می
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رابطه بين کيفيت سود و ضریب واکنش سود پرداختند. در این تحقيق، عالئم اساسی در (، به بررسی 1081مرادی و همکاران )

مورد موجودی کاال، حساب های دریافتنی، سود ناویژه، هزینه های اداری و فروش اظهارنظر حسابرسی توسط سرمایه گذاران 

شده برای هر شرکت عضو نمونه محاسبه و  جهت ارزیابی کيفيت سود مورد استفاده قرار گرفته است. تمامی عالئم اساسی ذکر

های عضو نمونه برای هر سال به سه گروه )کيفيت باال، کيفيت متوسط و کيفيت پایين( تقسيم شدند. نتایج  در نهایت شرکت

حاکی از آن است که ضریب واکنش سود در شرکت های با کيفيت سود مختلف )کيفيت باال، متوسط و پایين(، تفاوت 

 ا هم ندارد.داری ب معنی

(، به بررسی اثر انتشار پيش بينی سود بر ضریب واکنش سود آینده پرداختند. نتایج این پژوهش 1011رحمانی و همکاران )

نشان می دهد که پيش بينی مدیریت بر رابطه بين بازده و سود آینده اثر می گذارد. هرچه دفعات پيش بينی بيشتر و ميزان 

 آن از دید سرمایه گذاران بيشتر خواهد شد.خطای آن کمتر باشد، اعتبار 

ی بين مشکالت نمایندگی و کيفيت گزارشگری  (، به بررسی اثر ميانجی کيفيت حسابرسی در رابطه1011دیدار و همکاران )

، اهرم مالی و درصد مالکيت اعضاء هيئت آزادمالی پرداختند. در این تحقيق، مشکالت نمایندگی بر اساس وجوه جریان نقد 

ی  دیره ارزیابی شده است. برای سنجش کيفيت گزارشگری مالی از معيار کيفيت اقالم تعهدی و کيفيت حسابرسی از دورهم

دارای ارتباط منفی و  آزادتصدی آن در شرکت استفاده شده است. یافته های تحقيق بيانگر آن است که جریان وجوه نقد 

دار با کيفيت گزارشگری مالی هستند.  ی مثبت و معنی مدیریت دارای رابطهدار، اهرم مالی و درصد مالکيت اعضای هيئت  معنی

هر چند براساس یافته های مبتنی بر رگرسيون چند متغيره نقش ميانجی کيفيت حسابرسی بين مشکالت نمایندگی و کيفيت 

 ی کند.کيفيت گزارشگری مالی تایيد نمی شود ولی نتایج روش معادالت ساختاری این موضوع را تایيد م

گذاران  بينی سود از دیدگاه سرمایه (، به بررسی ارتباط کيفيت حسابرسی با توانایی پيش1011پورحيدری و همکاران )

های  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بيانگر آن است، زمانی که صورت پرداختند. نتایج تحقيق در سطح شرکت

بينی بهتر سودهای آینده  گذاران قادر به پيش ورد رسيدگی قرار گرفته است، سرمایهها توسط سازمان حسابرسی م مالی شرکت

 های غير سودده قابليت کاربرد ندارد. هستند. با این حال، این نتایج در شرکت

(، به بررسی ضریب واکنش به سود در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج این پژوهش 1012وکيلی فرد و همکاران )

وجود تفاوت در ضریب واکنش به سود در شرکتهای پربازده و کم بازده را مورد تاکيد قرارداده و البته رابطه ای معنادار بين 

اخبار خوب و بد و واکنش بازار را تائيد نمی کند، تنها رابطه معنادار مربوط به اخبار بد در شرکتهای کم بازده می باشد، بدین 

 خبار بد )تعدیلهای منفی( مربوط به شرکتهای کم بازده واکنشی بيش از انتظار را نشان می دهد.معنا که بازار در مقابل ا

در  شده پذیرفتههای  کاری حسابداری و ضریب واکنش سود در شرکت (، به بررسی رابطة بين محافظه1010مهدوی و همکاران )

پژوهش نشان دهندة مثبت بودن ضریب واکنش سود است.  های بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج آماری آزمون فرضيه

کاری، کاهش در ضریب واکنش سود  دهد اما با اعمال هر دو نوع محافظه یعنی، بازار نسبت به سود غيرمنتظره واکنش نشان می

سود رابطة منفی  کاری به کار گرفته شده و ضریب واکنش های پژوهش، بين هر دو معيار محافظه افتد. بر اساس یافته اتفاق می

 وجود دارد که این رابطه از لحاظ آماری معنادار است.
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 های خارجی تحقیق

(، به بررسی رابطة بين تخصص صنعت حسابرس و ضریب واکنش سود از طریق مقایسه ضرایب 2331) 11بالسام و همکاران

صاحبه کاران می پردازند. نتایج  واکنش سود صاحبه کارانی که توسط حسابرسان متخصص صنعت رسيدگی شده اند و سایر

 این تحقيق نيز نشان داد که صاحبه کاران حسابرسان متخصص صنعت از ضریب واکنش سود باالتری برخوردارند.

(، اقالم تعهدی اختياری و ضرایب واکنش سود شرکت هایی را که توسط متخصصان صنعت 2330بالسام و همکاران )

توسط متخصصان صنعت رسيدگی نشده اند، مقایسه و بررسی نمودند.در این تحقيق  حسابرسی شده اند، با شرکت هایی که

برای کنترل متغير حسن شهرت حسابرس از صاحبکاران شش مؤسسة بزرگ حسابرسی )بعداً چهار مؤسسة بزرگ( استفاده 

اختياری پایين تر و  شده است. نتایج این تحقيق نشان می دهد که مشتریان حسابرسان متخصص صنعت دارای اقالم تعهدی

ضریب واکنش سود باالتر نسبت به صاحبه کاران حسابرسانی هستند که متخصص صنعت نيستند. بنابراین، یافته های این 

تحقيق موافق با این دیدگاه است که صاحبه کاران حسابرسان متخصص صنعت از کيفيت سود باالتری نسبت به صاحبه کاران 

 خوردارند.حسابرسان غير متخصص صنعت بر

می  1113(، به بررسی تأثير حسابرسان متخصص صنعت بر کاهش کيفيت سود در اواخر دهه 2336) 12جنکينز و همکاران

نقشی  1113پردازند؛ بدین صورت که آیا حسابرسان متخصص صنعت در قطع نمودن کاهش کيفيت سود موجود در اواخر دهه 

ایش معنادار در ميزان اقالم تعهدی اختياری و کاهشی معنادار در ضرایب واکنش ها بيانگر افز های تحقيق آن داشته اند؟ یافته

سود بود که این یافته ها به منزله کاهش کيفيت سود در طی این دوره است، اما افزایش در اقالم تعهدی اختياری و کاهش در 

 د، کمتر از سایر شرکت ها بود.ضرایب واکنش سود برای شرکت هایی که از حسابرسان متخصص صنعت استفاده م یکردن

(، در پژوهشی کيفيت حسابرسی را با دو متغير مستقل، تخصص صنعتی حسابرس و اندازه حسابرسی، 2335) 10بهن و همکاران

های سود  بينی شوند پيش تر حسابرسی می تعریف کردند. نتيجه پژوهش نشان داد که شرکتهایی که توسط حسابرسان با کيفيت

بينی سود  شوند انحراف پيش شرکت بزرگ حسابرسی می 7دادند و شرکتهایی که توسط حسابرسان غير  تری ارایه صحيح

 بيشتری دارند.

(، رابطه بين کيفيت و شهرت حسابرسان را با تصميمات مالی در شرکت ها بررسی کردند. آنها مدل 2338) 10چانگ و همکاران

ت حسابرسان بر تصميمات مالی شرکت ها تأثير دارد و نشان دادند که و شواهدی ارایه کردند که نشان می داد کيفيت و شهر

 کيفيت باالی حسابرسی از تأثير شرایط بازار بر تصميمات مالی شرکت های مورد نظر و نيز ساختار سرمایه آنها می کاهد.

این مطالعه آنها ضریب (، اثر تخصصی کردن حسابرسی بر ضریب واکنش سود را بررسی کردند. در 2311حبيب و باتاچاریا )

واکنش سود شرکتهایی که حسابرسی آنها به صورت تخصصی انجام شده را با ضریب واکنش سود شرکت هایی که حسابرسی 

آنها بصورت تخصصی انجام نشده است مقایسه نمودند. آنها دریافتند کيفيت حسابرسی بطور مثبت با کيفيت سود شرکت ها و 

آنها )پاسخگویی به سودهای غير منتظره( مرتبط است. به عبارتی شرکت هایی که حسابرسان  بنابراین با ضریب واکنش سود

 متخصص دارند نسبت به شرکت هایی که حسابرسان متخصص ندارند دارای ضریب واکنش سود باالتری هستند.

پرداخته است. کيفيت های نيجریه  ای به بررسی کيفيت حسابرسی و ضریب واکنش سود شرکت (، در مطالعه2310اوکولی )

حسابرسی با استفاده از اندازه موسسه حسابرسی، هزینه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و اهميت حسابرسی مشتری تخمين 

                                                           
11 Balsam & et al 
12 Jenkins & et al 
13 Behen & et al 
14 Chang & et al 
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زده شد. نتایج تحقيق نشان داد که، کيفيت حسابرسی تاثير قابل توجهی بر ضریب واکنش سود دارد. بعبارت دیگر بين شاخصه 

وره تصدی حسابرس و اهميت حسابرسی مشتری با ضریب واکنش سود رابطه مثبت و معنادار، و اندازه موسسه حسابرسی، د

 بين شاخصه هزینه حسابرسی با ضریب واکنش سود رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

ضریب  ای در کشورهای آمریکا و چين به بررسی رابطه بين اندازه موسسه حسابرسی و ( در پژوهشی مقایسه2310) 17دیو و ژو

هایی که به وسيله موسسات  واکنش سود پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که در کشور آمریکا ضریب واکنش سود شرکت

 تر است. ها بيشتر است اما این نتيجه در کشور چين ضعيف اند در مقایسه با سایر شرکت بزرگ حسابرسی، حسابرسی شده

سی رابطه بين تغيير حسابرس و ضریب واکنش سود پرداختند. نتایج پژوهش ( در پژوهشی به برر2317) 16مالك و سيدین

هایی که حسابرس  دهند نسبت به شرکت هایی که حسابرس خود را تغيير می آنان نشان داد که ضریب واکنش سود برای شرکت

 دهند بيشتر است. خود را تغيير نمی

 

 روش شناسی پژوهش

توسعه  قات بر حسب هدف، تحقيقی است کاربردی، چرا که هدف تحقيقات کاربردی،این تحقيق از دیدگاه تقسيم بندی تحقي

شوند. از دانش کاربردی در یك زمينه خاص است. به عبارت دیگر تحقيقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می

های بندیاست. با توجه به دستهها، این تحقيق، تحقيقی توصيفی )غيرآزمایشی( آوری دادهسوی دیگر بر اساس چگونگی جمع

در  شده پذیرفتههای مختلف تحقيقات توصيفی، تحقيق حاضر از نوع همبستگی خواهد بود. جامعه آماری این پژوهش، شرکت

هایی در جامعه آماری هستند که شرایط زیر در مورد باشد، شرکتمی 1010تا  1081بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 

 ق کند:ها صدآن

 اسفندماه هر سال باشد. 21ها منتهی به  . سال مالی آن1

 . طی بازه زمانی پژوهش، سال مالی خود را تغيير نداده باشند.2

 شده باشند. در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته 1010تا  1081ها باید از ابتدای سال  . شرکت0

 باشد.  ها در قلمرو پژوهش در دسترس . اطالعات موردنياز آن0

 ها و ليزینگ( نباشند.  گری مالی )بانك گذاری و واسطه های سرمایه . جزء شرکت7

 133در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد  شده پذیرفتههای های فاقد معيارهای فوق از بين کل شرکتپس از حذف شرکت

 شرکت باقی ماند.

 

 های تحقیق فرضیه

 اند: دههای تحقيق به صورت زیر تدوین ش فرضيه

 فرضيه اول: اندازه موسسه حسابرسی بر ضریب واکنش سود تاثير دارد.

 فرضيه دوم: تخصص حسابرس در صنعت بر ضریب واکنش سود تاثير دارد.

 فرضيه سوم: دوره تصدی حسابرس بر ضریب واکنش سود تاثير دارد.

 

                                                           
15 Du and Zhou 
16 Malek and Saidin 
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 متغیرهای تحقیق

 شود. ته و کنترلی تقسيم میمتغيرهای تحقيق حاضر به سه گروه متغيرهای مستقل، وابس

جهت به شرح زیر است.   که نحوه محاسبه آنباشد  کيفيت حسابرسی می: متغير مستقل در این تحقيق، متغیر مستقل

سنجش کيفيت حسابرسی در این تحقيق، از اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و دوره تصدی حسابرس 

استفاده ( نيز مورد استفاده قرار گرفته است، 2310( و اوکولی )2311و باتاچاریا )(، حبيب 1110که توسط تيهو و وانگ )

 ها به شرح زیر است. که نحوه محاسبه آنشود  می

عبارت است از یك متغير دو وجهی که در صورت انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان اندازه موسسه حسابرسی:  -1

 کند. ر موسسات حسابرسی عدد صفر را اختيار میحسابرس بزرگ عدد یك و در صورت انتخاب سای

در این تحقيق از سهم بازار به عنوان شاخصی برای تخصص حسابرس در صنعت بهره تخصص حسابرس در صنعت:  -2

دهد. هرچه سهم بازار حسابرس بيشتر باشد، تخصص  شود؛ زیرا اولویت صنعت را نسبت به سایر حسابرسان نشان می گرفته می

به حسابرس نسبت به سایر رقيبان بيشتر است. داشتن سهم غالب بازار اشاره دارد به اینکه حسابرس به طور صنعت و تجر

موفقيت آميزی خود را از سایر رقيبان از لحاظ کيفيت حسابرسی متمایز کرده است. سهام بازار حسابرسان به صورت زیر 

 (.1088)اعتمادی و همکاران،   شود محاسبه می

 
شوند که سهم بازارشان )یعنی معادله فوق( بيش از  این تحقيق به عنوان متخصص صنعت در نظر گرفته می موسساتی در

های که توسط حسابرسان متخصص در صنعت مورد  ({ باشد. در نهایت شرکت1های موجود در یك صنعت /  * )شرکت 2/1})

 حسابرسی قرار گرفته اند عدد یك و در غير اینصورت عدد صفر.

هایی که شرکت، حسابرس خود را تغيير نداده است، یا بعبارت دیگر  عبارت است از تعداد ساله تصدی حسابرس: دور -3

 هایی که حسابرس در استخدام یك شرکت باقی مانده است. تعداد سال

 به شرح زیر است.  که نحوه محاسبه آن باشد متغير وابسته در این تحقيق، ضریب واکنش سود میمتغیر وابسته: 

( و اوکولی 2311ضریب واکنش سود با استفاده از فرمول زیر که توسط تحقيقات حبيب و باتاچاریا )ضریب واکنش سود: 

 شود: ( نيز مورد استفاده قرار گرفته است، محاسبه می2310)

ARi,t = α +β1UEi,t + εi,t 

 سود غيرمنتظره است. UEبازده غيرعادی و  ARکه در آن، 

بينی شده است. هرچه سود  بينی سود یا تفاوت سود واقعی و سود پيش سود نشان دهنده خطای پيشسود غيرمنتظره: این 

بينی  پيش EPSبينی سود کمتر است لذا سود از کيفيت باالتری برخوردار است. از اختالف  غيرمنتظره کمتر باشد خطای پيش

 شود. رمنتظره استفاده میبينی شرکت جهت محاسبه سود غي پيش EPSواقعی بر قدرمطلق  EPSشده و 

 محاسبه می شود. t-1و  tبازده غيرعادی: از اختالف بازده دوره 

Ri,t = [Dt + Pt (1 + α1 + α2) - (Pt-1 + Ca1) / Pt-1 + Cα1] * 100 

ARi,t = Ri,t - Ri,t-1 



 حسابداری و مالی مدیریت اقتصاد، مطالعات

 063-057، صفحات 1031بهار ، 1، شماره 8دوره 

065 

 

درصد  α2ه های نقدی؛ درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورد α1سود نقدی پرداختی؛  Dبازده سهام؛  Rکه در آن،

مبلغ اسمی پرداخت شده توسط سرمایه گذار بابت افزایش سرمایه از  Cقيمت سهام و  Pافزایش سرمایه از محل اندوخته ها؛ 

 باشد(. ریال می 1333محل آورده نقدی و مطالبات ) در ایران 

 اند. ی کنترلی در نظر گرفته شدهدر این تحقيق، اندازه شرکت و اهرم مالی به عنوان متغيرهامتغیرهای کنترلی: 

 شود. ها برای تعيين اندازه شرکت استفاده می در این تحقيق از لگارتيم طبيعی کل داراییاندازه شرکت: -

 آید. ها به دست می ها به کل دارایی های اهرم، نسبت بدهی است که از تقسيم کل بدهی ترین مقياس : یکی از مهماهرم مالی -

 رگرسيونی به شرح زیر استفاده خواهد شد:  های تحقيق از مدل برای آزمون فرضيه

ERCi,t = β0 + β1 ASi,t + β2 AISi,t + β3 ATi,t + β4 FSi,t + β5 FLi,t + Ɛi,t  

 فوق بترتيب:  که در مدل

ERCi,t ضریب واکنش سود شرکت :i  در سالt؛ 

ASi,t اندازه موسسه حسابرسی شرکت :i  در سالt؛ 

AISi,t تخصص حسابرس در صنعت شرکت :i  در سالt؛ 

ATi,t دوره تصدی حسابرس شرکت :i  در سالt؛ 

FSi,t اندازه شرکت :i  در سالt؛ 

FLi,t اهرم مالی شرکت :i  در سالt؛ 

εi,t.خطاهای مدل : 

 

 های پژوهش یافته

گردد و  استفاده می 2313افزار آفيس  ها از نرمسازی متغير های مورد نياز پژوهش، جهت محاسبه و آماده پس از گردآوری داده

 شود.  ها استفاده می برای تحليل رابطه بين متغيرها و سایر آزمون Stataو  Eviewsافزارهای  نرم از هافرضيه آزمون برای
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 های توصیفی  آماره

 ( ارائه شده است.1در )جدول  های توصيفی متغيرهای تحقيق خالصه وضعيت آماره

 های توصیفی متغیرهای تحقیق آماره .1جدول 

 شرح

واسطه برای استخراج 

 ضریب واکنش سود
 کنترلی مستقل وابسته

بازده 

 غیرعادی

سود 

 غیرمنتظره

ضریب 

واکنش 

 سود

اندازه 

موسسه 

 حسابرسی

تخصص 

حسابرس 

 در صنعت

دوره 

تصدی 

 حسابرس

اندازه 

 شرکت
 اهرم مالی

 37633080 10738152 27768333 37508333 37630333 37386201 37100002 -37315851 ميانگين

 37631106 10785122 27333333 17333333 17333333 37318803 37172838 -37381635 ميانه

 17232782 18770108 77333333 17333333 17333333 37203151 37052787 67122181 حداکثر

 37212822 13717212 17333333 37333333 37333333 37333333 37333333 -57700170 حداقل

انحراف 

 معيار
17607110 37387100 37377361 37081770 37000716 17000317 17088166 37152708 

 -37380371 37851113 37000171 -17102000 -37027032 -37060017 -37060017 -37100676 چولگی

 27763102 07113122 27317680 27037172 17183882 17811100 17811100 67270613 کشيدگی

تعداد 

 مشاهدات
733 733 733 733 733 733 733 733 

 

های توصيفی متغيرهای مورد نظر برای استخراج ضریب واکنش سود آمارههمانطور که در جدول فوق نيز قابل مشاهده است، 

 58/1ست و ميزان آن حدود های مورد بررسی منفی ا طور ميانگين در شرکتبه، بازده غيرعادی نشان دهنده آن است که

 00/10طور ميانگين مثبت بوده و ميزان آن حدود های مورد بررسی به همچنين، سود غيرمنتظره در شرکت باشد. درصد می

 باشد. درصد می

 

 ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق

رای بررسی همبستگی بين در صورتی که متغيرهای تحقيق با مقياس نسبتی و پيوسته باشند از ضریب ماتریس همبستگی ب

 شده است. ( ارائه2)جدول شود. نتایج آزمون ماتریس همبستگی متغيرهای تحقيق در  ها استفاده می آن
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 ماتریس همبستگی  .2جدول 

 متغیرها

 کنترلی مستقل وابسته

ضریب 

 واکنش سود

اندازه 

موسسه 

 حسابرسی

تخصص 

حسابرس در 

 صنعت

دوره تصدی 

 حسابرس

اندازه 

 شرکت
 م مالیاهر

ته
س

واب
 

ضریب 

 واکنش سود

17333333 

------- 
 

ل
تق

س
م

 

اندازه 

موسسه 

 حسابرسی

37275660 

373333 

17333333 

------- 
 

تخصص 

حسابرس در 

 صنعت

37107773 

373313 

37317151 

373000 

17333333 

------- 
 

دوره تصدی 

 حسابرس

37160258- 

373330 

37187658 

373333 

37200056 

373333 

17333333 

------- 
 

ی
رل

نت
ک

 

 اندازه شرکت
37016022 

373333 

37108167 

373318 

37211331 

373333 

37313110 

373023 

17333333 

------- 
 

 اهرم مالی
37151302- 

373331 

37200835 

373333 

37130227 

373213 

37385161- 

373711 

37171111 

373330 

17333333 

------- 

 

بل مشاهده است، همبستگی بين هر جفت متغير با استفاده از روش ماتریس همبستگی همانطور که در جدول فوق نيز قا

داری همبستگی مذکور به  برای معنی tتخمين زده شده است و در زیر آن نيز مقدار احتمال به دست آمده با استفاده از آزمون 

باشد، همبستگی بين دو متغير مربوط،  37/3دست آمده است. برای هر جفت متغيری که این احتمال به دست آمده کمتر از 

کمتر باشد، همبستگی بين دو متغير مربوطه در سطح  31/3داری است و چنانچه این احتمال از  % معنی17در سطح اطمينان 

 داری است.  % نيز معنی11اطمينان 

هت همبستگی بين متغيرهای داری و ج توان معنی با توجه به این موارد و عالمت به دست آمده برای ميزان همبستگی می

پژوهش را به صورت دو به دو بررسی کرد. به عنوان مثال با توجه به احتمال به دست آمده برای همبستگی بين متغيرهای 

توان بيان کرد که فارغ از کنترل اثرات سایر متغيرها بر روی ضریب واکنش  اندازه موسسه حسابرسی و ضریب واکنش سود، می

دهد که رابطه متغير رابطه وجود دارد و عالمت منفی به دست آمده برای همبستگی به دست آمده نشان می سود، بين این دو

 باشد.  بين دو متغير مذکور معکوس می
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 زمون روایی و مانایی )ایستایی( متغیرهاآ

های وابسته به سازمان  ایتهای ثانویه و کمی است که از س های مورد استفاده در این تحقيق از نوع داده از آنجایی که داده

ها مورد تایيد است.   بورس اوراق بهادار گردآوری شده و طبق استاندارد های آن سازمان تهيه گردیده اند، از اینرو روایی آن

شود. در این  های ترکيبی استفاده می های ریشه واحد ویژه داده های ترکيبی از آزمون برای سنجش مانایی )ایستایی( داده

در صورت وجود روش پانل،  دو آزمون دیکی فولر تعميم یافته در صورت وجود روش تلفيقی و از آزمون هادریاز تحقيق 

 ارائه شده است.( 0)جدول های ترکيبی در  نتایج آزمون ریشه واحد ویژه دادهاستفاده شده است. 

 های ترکیبی نتایج آزمون ریشه واحد ویژه داده .3جدول 

 متغیرها

 هادری میم یافتهدیکی فولر تع

آماره  نتیجه

 آزمون

سطح 

 داری معنی

آماره 

 آزمون

سطح 

 داری معنی

 373333 1073266 373333 -1771256 ضریب واکنش سود
متغير در سطح پایا 

 است

 373333 1078111 373333 -0700100 اندازه موسسه حسابرسی
متغير در سطح پایا 

 است

تخصص حسابرس در 

 صنعت
0701133- 373333 1783323 373333 

متغير در سطح پایا 

 است

 373331 1072501 373333 -7750883 دوره تصدی حسابرس
متغير در سطح پایا 

 است

 373333 1077151 373333 -5771617 اندازه شرکت
متغير در سطح پایا 

 است

 373333 1671563 373333 -7731722 اهرم مالی
متغير در سطح پایا 

 است

دول فوق نيز قابل مشاهده است، نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعميم یافته و هادری نشان همانطور که در ج

گردد و استفاده  دهد که همه متغيرهای پژوهش در سطح پایا هستند. بنابراین مانایی )ایستایی( متغيرهای تحقيق تایيد می می

 شود. های تحقيق باعث بوجود آمدن رگرسيون کاذب نمیها در روش تلفيقی و یا پانل برای متغيراز این داده
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 های تحقیق آزمون فرضیه

ارائه شده ( 4)جدول های ترکيبی در  داده ابتدا نتایج پيش برازش مدل، برای انتخاب شيوه برازش مناسب مدل رگرسيونی

 است.

 نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل تحقیق .4جدول 

 داری سطح معنی ه آزادیدرج مقدار آماره نوع آزمون

(11-017) 27561176 اف ليمر پذیری چاوآزمون ترکيب  373333 

 373320 7 187626317 دوکای آزمون اثرپذیری هاسمن

 

نشان دادند که، بر اساس آماره اف ليمر و احتمال آن استفاده از روش تابلویی )احتمال آماره کمتر از  پيش برازش مدلنتایج 

بر اساس آماره  صد( مناسب است. سپس آزمون انتخاب مدل اثرات ثابت یا تصادفی انجام شد. در این مدلدر 7سطح خطای 

 درصد( مناسب است. 7دو و احتمال آن استفاده از مدل با اثرات ثابت )احتمال آماره کمتر از سطح خطای کای

 های تحقیق نتایج آزمون فرضیه .5جدول 

 ضریب واکنش سودمتغیر وابسته: 

 با اثرات ثابت روش: حداقل مربعات تعمیم یافته تابلویی

 1141تعداد مشاهدات )متوازن(:             8ها: تعداد دوره                131تعداد مقاطع: 

 داری سطح معنی آماره تی خطای استاندارد ضرایب عالئم متغیرها

 C 37216581 37321358 10738313 373333 عرض از مبدا

 AS 37330356 37333505 77070036 373333 زه موسسه حسابرسیاندا

 AIS 37338800 37330017 27331708 373073 تخصص حسابرس در صنعت

 AT 37307606- 37330831 57012215- 373333 دوره تصدی حسابرس

 FS 37317535 37331612 17506066 373333 اندازه شرکت

 FL 37301501- 37311610 27500118- 373367 اهرم مالی

 37333333 احتمال آماره اف فيشر 23733680 آماره اف فيشر

 17776161 واتسون -آماره دوربين 37071181 ضریب تعيين تعدیل شده

 

داری کل مدل رگرسيونی  درصد( بيانگر معنی 7نتایج نشان داد که، آماره اف فيشر مدل و احتمال آن )کمتر از سطح خطای 

بينی ضریب توان استنباط درستی در مورد قابليت پيشداری در مدل وجود دارد و میبط خطی معنیاست. در نتيجه روا

 متغيرهای مستقل و کنترلیضریب تعيين تعدیل شده نشان داد که واکنش سود بر اساس متغيرهای توضيحی مدل انجام داد. 

 مدلواتسون -را توضيح دهند. آماره دوربين سود ضریب واکنشدرصد تغييرات  06در مجموع این قابليت را دارند که حدود 

( نشان داد که بين خطاهای مدل خود همبستگی وجود ندارد و مدل شرایط مناسبی دارد. در حقيقت 7/2تا  7/1)بين 

 خطاهای مدل از استقالل برخوردارند. 
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اندازه موسسه حسابرسی برابر با  داری متغير سطح معنی، (7)جدول با توجه به نتایج به دست آمده از برآورد مدل در 

باشد؛ در نتيجه این فرضيه مورد  ( می330356/3( است و مقدار ضریب این متغير )37/3( و کمتر از سطح خطای )3333/3)

داری دارد. با توجه به نتایج به  گيرد. در واقع، اندازه موسسه حسابرسی بر ضریب واکنش سود تاثير مثبت و معنی تایيد قرار می

( و کمتر از 3073/3داری متغير تخصص حسابرس در صنعت برابر با ) سطح معنی، (7)جدول ت آمده از برآورد مدل در دس

گيرد. در  باشد؛ در نتيجه این فرضيه مورد تایيد قرار می ( می338800/3( است و مقدار ضریب این متغير )37/3سطح خطای )

داری دارد. با توجه به نتایج به دست آمده از  تاثير مثبت و معنیواقع، تخصص حسابرس در صنعت بر ضریب واکنش سود 

( 37/3( و کمتر از سطح خطای )3333/3داری متغير دوره تصدی حسابرس برابر با ) سطح معنی، (7)جدول برآورد مدل در 

. در واقع، دوره تصدی گيرد باشد؛ در نتيجه این فرضيه مورد تایيد قرار می ( می-307606/3است و مقدار ضریب این متغير )

 داری دارد. حسابرس بر ضریب واکنش سود تاثير منفی و معنی

 

 گیری نتیجه

همانطور که قبال بيان شد، در این پژوهش، از اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و دوره تصدی حسابرس 

قادیر ضریب شيب رگرسيون به عنوان های سنجش کيفيت حسابرسی استفاده شده است. همچنين، از م به عنوان شاخص

در  شده پذیرفتهشرکت  133ها، تعداد ها و آزمون فرضيهشاخص از ضریب واکنش سود استفاده شده است. برای انجام تحليل

( 1010تا  1081های ( در دوره زمانی پنج ساله )سالگيری حذف سيستماتيك روش نمونهبورس اوراق بهادار تهران )بر اساس 

ها منظور شدند. به طور کلی نتایج نشان داد سال در تحليل-مشاهده شرکت 733رسی قرار گرفتند و در مجموع تعداد مورد بر

داری دارند. همچنين، دوره  اندازه موسسه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت با ضریب واکنش سود تاثير مثبت و معنی

های حسابرسی بزرگ مشتریان بزرگتری دارند، از  موسسهاری دارد. د تصدی حسابرس بر ضریب واکنش سود تاثير منفی و معنی

یابد. عالوه بر آن، شواهد تجربی  این رو، توقع بازار برای کشف تحریفات موجود در صورتهای مالی از حسابرسان افزایش می

نابع و امکانات بهتری برای های حسابرسی بزرگتر دارای، کيفيت حسابرسی برتر هستند، زیرا از م حاکی از این است که موسسه

های حسابرسی بزرگ  تر، برخودارند. به این ترتيب، موسسه آموزش حسابرسان در انجام حسابرسی، نسبت به موسسات کوچك

های  گذاران به گزارش شود اعتماد سرمایه شود که موجب می موجب افزایش رتبه اعتباری و کاهش ریسك اطالعاتی شرکت می

(، بهن و 1110یابد. نتایج این فرضيه، با نتایج تيهو و وانگ ) شود و ضریب واکنش سود افزایش می مالی شرکت بيشتر می

( همخوانی دارد. همچنين یافته ها نشان داد ضریب واکنش سود برای 2310( و دیو و ژو )2310(، اوکولی )2335همکاران )

هایی که صاحبکار موسسات  است. شرکت هایی که توسط حسابرسان متخصص صنعت رسيدگی شده اند، بيشتر شرکت

که این موضوع در قالب واکنش بازار به  حسابرسی متخصص صنعت هستند، از سود گزارش شده با کيفيت بهتری برخور دارند

تر، از حسابرسانی که  های با کيفيت سود اعالم شده است؛ بدین معنی که حسابرسان متخصص صنعت، در ارایه رسيدگی

توانند با توجه به تخصص صنعت حسابرس در مورد  گذاران می کنند. در نتيجه، سرمایه تند، بهتر عمل میمتخصص صنعت نيس

یابد. نتایج این  ضریب واکنش سود افزایش می ها تصميم مناسب اتخاذ نمایند. بنابراین، کيفيت سود گزارش شده توسط شرکت

( همخوانی دارد. 2311( و حبيب و باتاچاریا )2336ز و همکاران )(، جنکين2330و  2331فرضيه، با نتایج بالسام و همکاران )

عالوه بر این یافته ها نشان داد دوره تصدی حسابرس بر ضریب واکنش سود تاثير منفی و معناداری دارد. این موضوع نشان 

رعایت نظر مدیریت دهنده این است که حضور طوالنی مدت حسابرس در کنار صاحبکار، موجب ایجاد تمایالتی برای حفظ و 
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کند. بنابراین، هرقدر چرخش موسسات حسابرسی کمتر  طرفی او را مخدوش می شود؛ وضعيتی که استقالل و بی صاحبکار می

( و  2310یابد. نتایج این فرضيه، با نتایج اوکولی ) باشد، کيفيت حسابرسی و به طبع آن ضریب واکنش سود نيز کاهش می

 ی دارد.( همخوان2317مالك و سيدین )

 

 منابع 

بررسی رابطه بين تخصص صنعت حسابرس  "(، 1088مهدی ناظمی اردکانی مهدی ) اعتمادی، حسين؛ محمدی، امير و .1

، پژوهش های حسابداری مالی پایيز و زمستان "و کيفيت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 .02تا  15(، صص 1-2)1 ;1088

، پایان نامه "اندازه شرکت، سود غير منتظره و ضریب واکنش سود"(، 1081تقی و نسترن فوالدی )بيگدلی، محمد .2

 اسالمی واحد تهران مرکزی. آزادکارشناسی ارشد، دانشگاه 

(. بررسی ارتباط کيفيت حسابرسی با توانایی پيش 1011پورحيدری، اميد؛ زارع زاده مهریزی، محمدصادق و رضا تاکر ) .0

 .17-27، صص 0، شماره 1یدگاه سرمایه گذاران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دوره بينی سود از د

بررسی اثر ميانجی کيفيت حسابرسی در رابطه ی "(، 1011دیدار، حمزه؛ منصورفر، غالمرضا و محمدرضا پرویزی راحت ) .0

تا  117، صص 6، شماره 2، دوره ، پژوهش های تجربی حسابداری مالی"بين مشکالت نمایندگی و کيفيت گزارشگری مالی

102. 

بررسی اثر انتشار پيش بينی سود بر ضریب "(، 1011رحمانی، علی؛ بشيری منش، نازنين و سيده سمانه شاهرخی ) .7

 .73تا  21، صص 13، مجله دانش حسابداری ، سال سوم، شماره "واکنش سود آینده

بطه بين استراتژی افزایش سود و ضریب واکنش سود، بررسی را"(، 1013عرب مازار یزدی، محمد و کامبيز کرانی ) .6

 .128تا  110، صص 60، شماره 18، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره "شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

، "بررسی رابطه بين کيفيت سود و ضریب واکنش سود"(، 1081مرادی، مهدی؛ فالحی، محمدعلی و  محسن کامی ) .5

 .22تا  1، صص 00پژوهشی( سال هجدهم، شماره   –عه )علمی مجله دانش و توس

(. بررسی رابطة بين محافظه کاری حسابداری و ضریب 1010نيا ) سمانه و سميه حسينی مهدوی، غالمحسين؛ قوهستانی، .8

 .61-83، صص 0، شماره 1در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری، دوره  شده پذیرفتهواکنش سود در شرکتهای 

(. بررسی ضریب واکنش به سود در بورس اوراق 1012وکيلی فرد، حميدرضا؛ سعيدی، علی و اکبر افتخاری علی آبادی ) .1

 .117-120، صص 18، شماره 6بهادار تهران. دانش مالی تحليل اوراق بهادار )مطالعات مالی(، دوره 
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Abstract 

In this study, the effect of audit quality on the profit response coefficient of companies listed on the Tehran 

Stock Exchange has been investigated. In this study, the size of the audit firm, the auditor's expertise in the 

industry and the auditor's tenure have been used as indicators for measuring audit quality. For this purpose, the 

information of 100 companies among the companies listed on the Tehran Stock Exchange has been tested over a 

period of five years, from 2010 to 2014. The method of the present study is descriptive-correlational and to test 

the hypotheses, a multiple linear regression model with panel data and fixed effects has been used. The results of 

research hypotheses indicate that the size of the audit firm and the auditor's expertise in the industry have a 

positive and significant effect on the earnings response coefficient. Also, the auditor's tenure has a negative and 

significant effect on the earnings response coefficient. Therefore, audit quality affects the profit response 

coefficient. 
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