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چکیده
تخصص صنعت حسابرس ،استراتژی تمایز بین موسسات حسابرسی محسوب می شود که به موسسات حسابرسی امکان میدهد
تا خودشان را از رقبای خود در انجام تقاضای مشتریان خود متمایز سازند و موسسات حسابرسی را قادر میسازد تا در ویژگی -
هایی غیر از قیمت ،با رقبای خود به رقابت پردازند .از اینرو این تحقیق در صدد است تخصص صنعت حسابرس ،مدیریت سود
و امتیاز گزارشگری مالی به موقع را بررسی نماید .متغیر وابسته این تحقیق امتیاز گزارشگری مالی به موقع است و متغیر
مستقل مدیریت سود با نقش تعدیل گری تحصص حسابرس صنعت می باشد.جامعه آماری این تحقیق شرکت بورس اوراق
بهادار تهران که پس از در نظر گرفتن شرایطی تعداد  181شرکت به عنوان کل نمونه تحقیق انتخاب شده اند .دوره تحقیق
 11سال(  ) 1832- 1882می باشد .برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون استفاده شده است .یافته های مهم این تحقیق این
است که تخصص صنعت حس ابرس بر رابطه ی بین مدیریت سود و امتیاز گزارشگری مالی به موقع تاثیردارد.همچنین بین
تخصص حسابرس و امتیاز گزارشگری مالی به موقع رابطه مثبت وجود دارد اما بین مدیریت سود و امتیاز گزارشگری مالی به
موقع رابطه وجود ندارد .همچنین بین تخصص حسابرس صنعت و مدیریت سود رابطه ای مشاهده نشد.
واژههای كلیدی :مدیریت سود ،تخصص حسابرس ،امتیاز گزارشگری مالی به موقع
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 - 1مقدمه
اهمیت حسابرسی به عنوان یکی از ساز و کارهای راهبری شرکتی ،توجه زیادی را از سوی محقیقین به خود جلب کرده است.
مشکل تضاد منافع بین مدیران و سهامداران موجب استخدام حسابرسان شد تا نسبت به تطابق صورت های مالی با اصول
پذیرفته شده حسابداری از جهات با اهمیت ،به سهامداران شرکت گواهی دهند (واتز و زیمرمن ) 1388 ،همچنین حسابرسی
نقش بااهمیتی در حفاظت از حقوق سهامداران ایفا می کند (نیومن و همکاران ) 5112 ،و با عالمت دهی در مورد قابلیت
اعتماد اطالعات مالی ارائه شده توسط مدیران ،به مدیران منفعت می رساند .بنابراین کیفیت حسابرسی خصوصاً بعد از
فروپاشی شرکت های بزرگ ،از اهمیت شایان ذکری برخوردار است .تدوین کنندگان استانداردهای حسابرسی بی درنگ به
منظور تقویت کیفیت حسابرسی به تدوین استاندارد های حسابرسی و استانداردهای کنترل کیفیت می پردازند .این استانداردها
پایه و اساسی به منظور حمایت از حسابرسی با کیفیت باال ایجاد می کنند .به هر حال ،این نکته حائز اهمیت است که عوامل
مؤثر دیگر ،همچون بینش استفاده کنندگان ،مهارت و صالحیت حسابرسان ،ف عالیت های دیگران در زنجیره گزارشگری مالی،
قوانین و مقررات و محیط کسب و کار نیز نقش بسزایی بر کیفیت حسابرسی دارند.سود گزارش شده یک شرکت ،منعکس
کننده تخصیص کارآمد منابع در داخل شرکت و فعالیت های عملیاتی شرکت می باشد .لذا مشکلی که امروزه علیرغم افزایش
سطح اگا هی ها و دانش عمومی استفاده کننده گان از صورتهای مالی دیده می شود؛ اتکای شدید بر اعداد گزارشات حسابداری
به ویژه سود حسابداری جهت تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری می باشد( .قدرتی و فیضی .) 1831 ،سرمایه گذاران و
دیگر کاربران زمانی می توانند از سودهای شرکت برای ت صمیم های سرمایه گذاری و پیش بینی جریان های نقدی و سودهای
آینده به طور صحیح بهره گیرند که سودهای شرکت بر مبنای عملکرد مالی واقعی شرکت و نه بر اساس اعمال نظر مدیریت در
استفاده از روش های حسابداری ،گزارش شده باشد.
استانداردهای حسابداری به مدیران اجازه می دهد که طیف وسیعی از اختیارات را در انتخاب روش های مختلف حسابداری
برای محاسبه سود در اختیار داشته باشند ممکن است مدیران از تمام این اختیارات برای تحقق اهداف شرکت استفاده
نکنند چنین رویکردی در میان شرکت های بررسی شده می تواند ناشی از انگیزه های مدیران این شرکت ه ا به منظور فرار
مالیاتی و اجتناب از توزیع مجدد منافع حاصل از عملیات شرکت باشد(دادبه و همکاران.) 1835 ،بارتون  1و اسکینر  ) 5115 (5ادعا
کردند که گزارشگری مالی مبتنی بر اصول پذیرفته شده حسابداری ،سطح مدیریت سود افزاینده را محدود می کند .زیرا
مدیریت سود افزاینده من جر به بیش نمایی سود و در نتیجه بیش نمایی دارایی ها در ترازنامه شده و این آثار به صورت تجمعی
در ترازنامه انباشته می شود .اقالم تعهدی اختیاری به عنوان جزئی از کل اقالم تعهدی به سبب قابلیت اعمال نظر توسط
مدیران این امکان را به مدیران شرکت ها می دهد که سود گزا رش شده را به سود مطلوب نظر خود نزدیک کنند .استفاده از
اقالم تعهدی اختیاری پاداش مدیران را افزایش می دهد(برادران حسن زاده و کامران زاده اضماره ) 1888 ،برخی از محققین
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نظیر ملندر  8و همکاران(  ) 5118این انگیزه ها را در سه دسته طبقه بندی کرده اند) 1 :انگیزه افزایش رفاه سهامداران  ) 5انگیزه
تسهیل قابلیت پیش بینی سود  ) 8انگیزه رفاه مدیریت (جمشیدی نوید.) 1832 ،

- 2بیان مسئله
تخصص صنعت حسابرس ،استراتژی تمایز بین موسسات حسابرسی محسوب می شود که به موسسات حسابرسی امکان می -
دهد تا خودشان را از رقبای خود در انجام تقاضای مشتریان خود متمایز سازند و موسسات حسابرسی را قادر میسازد تا در
ویژگیهایی غیر از قیمت ،با رقبای خود به رقابت پردازند .استانداردهای حسابرسی حرفه ای بر اهمیت درك محیط تجاری
مشتریان ،تاکید کرده اند.در رابطه با صنعت حسابرسی از عوامل مرتبط با حسابرسی نحوه مدیریت سود و تسلیم کرده گزارش
های مالی به موقع می باشد .به موقع بودن یکی ا ز مهمترین ویژگیهای کیفی اطالعات مالی محسوب می شود به موقع بودن به
این مفهوم است که اطالعات باید در کوتاهترین زمان و به سریع ترین شکل ممکن در دسترس استفاده کنندگان قرارگیرد .هر
چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورتهای مالی واحدهای تجاری کوتاه تر باشد ،سودمندی حاصل از
صورتهای مالی حسابرسی شده ساالنه واحدهای تجاری افزایش می یابد  .افزایش فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ
انتشار صورتهای مالی ،احتمال فاش شدن اطالعات به نفع گروهی از استفاده کنندگان و به زیان سایرین را افزایش میدهد.
مدیریت سود یکی از ابعاد مهم کیفیت گزارش مالی و موضوع اصلی در میان تمامی سهامداران شرکت میباشد از آنجا که
میزان سود یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد محسوب میشود ،میتوان گفت سرمایه گذاران به ابع اد کمی و کیفی سود
اهمیت زیادی قائل هستند عناصر کمی سود را می توان اندازه اقالم تعهدی اختیاری در نظر گرفت ،به این ترتیب که هر چه
اقالم تعهدی اختیاری در سود باال باشد نشان دهنده این است که امکان مدیریت سود بیشتر میشود(بولو و طالبی .) 1883 ،اما
نکته حائز اه میت این است که به کارگیری اقالم تعهدی اختیاری(معیاری از مدیریت سود) ساالنه برای کشف مدیریت سود
موجب عدم کشف مدیریت سود می شود .به سبب این که تأثیرات مدیریت سود باال و پایین (جهت مدیریت سود ) در میان
دوره ها در پایان سال تعدیل می شود که این موجب کاهش میانگین اقالم تعهدی در پایان سال می گردد(زنگین و
اوزکان .) 5111 ،عالوه بر این استاندرادهای حسابداری ملزم می کند که برخی از درآمدها و هزینه ها (مانند مالیات بر درآمد)
که ماهیت ساالنه دارد ابتدا برای کل سال برآورد شود تا بتوان بر اساس آن ،سهم دوره میانی را به نحو مناسب شناسایی کرد
بنابراین مدیر می تواند با فرصت طلبی از این برآوردها استفاده کند و با به کار بردن ابزاری به نام مدیریت سود عملکرد میان
دوره ها را غلط منعکس کند (دس و همکاران .) 5113 ،1
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- 3اهمیت و ضرورت تحقیق
با گسترش روز افزون واحدهای اقتصادی و پیچیدگی آن نیازه ای نظارتی را بیش از پیش ضروری می نماید در این محیط
استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطالعات مختلفی از جمله اطالعات مالی درباره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند .در این
رابطه صورت های مالی به عنوان مهمترین مجموعه اطالعات مالی شرکت ها و بیانگر نتایج فعالیت آن ها محسوب می شود .اما
مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطالعات مزبور است .عدم دسترسی مستقیم به اطالعات ،فرآیند تهیه آن و آثار زیان
بار استفاده از اطالعات گمراه کننده و مهمتر از تضاد منابع موجب افزایش تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است.
به دنبال ورش کستگی و تقصیر و تقلب شرکت های بزرگ و بعضی چند ملیتی که باعث بدنامی مؤسسات بزرگ حسابرسی
جهان و انحالل آن ها گردید ،نقش کیفیت حسابرسی و نظارت و دسترسی به اطالعاتی قابل اعتماد و مربوط نقشی برجسته تر
پیدا نمود و نهادهای قانون گذار و نظارتی مانند کمیسیون اوراق بهادار ایالت متحده آمریکا  2توجه خود را به کیفیت گزارش
های مالی معطوف ساختند و به این ترتیب قوانینی نظیر قانون ساربنز آکسلی آمریکا (مصوب  ) 5115مقررات جدید فدراسیون
حسابداری اروپا و ساختار نظارتی مانند هیئت نظارت بر شرکت های سهامی عام در آمریکا  1شکل گرفت (ی عقوب نژاد ،امیری
 .) 1888بنیتوآرونادا (  ) 5111نشان داد که حسابرسان با تخصص ویژه در حسابرسی یک صنعت خاص به دو دلیل عمده کیفیت
حسابرسی باالتری دارند .اول :آشنایی بیشتر با مسائل و مشکالت حسابداری و حسابرسی آن صنایع به دالیل اجرای مداوم
حسابرسی آن ،دوم :وجود انگ یزه برای کسب و حفظ شهرت در حسابرسی آن گروه از صنایع خاص .تحقیقات اخیر بیانگر این
است که بین نوع صنعت مورد تخصص حسابرس و کیفیت گزارش حسابرس رابطه مثبتی وجود دارد .به عبارت دیگر
حسابرسانی که در صنعت مورد نظر تخصص دارند به دلیل داشتن توانایی بیشتر در شناسایی و برخورد با مشکالت ویژه آن
صنعت می توانند حسابرسی را با کیفیت باالتری انجام دهند .به عالوه ،هر قدر مؤسسه حسابرسی تجربه بیشتری در صنعت
خاصی کسب نماید ،به دلیل ایجاد شهرت مثبت ،عالقه بیشتری به ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت برتر پیدا می
کند (میکبخت و همکاران.) 1832 ،
مشکالت نمایندگی در نتیجۀ تضاد منافعی که میان مدیران و سهامداران وجود دارد ،ایجاد می شود .هم چنین ،همین تضاد
منافع به نحو دیگری میان سهامداران کنترل کنندۀ شرکت (سهامداران عمده ) و سهام داران اقلیت وجود دارد .وجود چنین
تضاد منافعی باعث ایجاد مسائل و مشکالت نمایندگی و در نتیجه منجر به هزینه های نمایندگی شده که به شرکت و ذی
نفعان آن منتقل می شود .در همین راستا هزینه های نمایندگی ناشی از تالش های مالکان برای کنترل مدیران ،اغلب قابل
توجه و با اهمیت است .از سوی دیگر نیز مدیران مایلند ثابت کنند که آنها نسبت به منافع سهامداران مسئول بوده و به دنبال
افزایش ثروت سهامداران هستند (جنسن .) 1381 ،بنابراین هر دو گروه (مالکان و مدیران ) مایل به استفاده از خدمات
حسابرسی مستقل هستند .بدین ترتیب حسابرسی به عنوان راهکاری کارآمد برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط
قراردادی محسوب می شود.
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بادر صورت وجود رقابت در بازار ،مؤسسات حسابرسی عالوه بر دریافت حق الزحمه کمتر ممکن است صاحبکاران خود را نیز از
دست بدهند .در صورتی هم که مؤسسات حسابرسی حق الزحمه بیشتری را نسبت به هزینه های صرف کرده برای انجام
خدمات حسابرسی درخواست کنند ،دیدگاه جامعه نسبت به کیفیت کار آنها با تردید همراه خواهد شد .بنابراین می توان
مشاهده کرد که تحقیقات تجربی در رابطه با حق الزحمه حسابرسی شرکت های بورسی در ایران ،اطالعات مناسبی را برای
سرمایه گذاران به منظور تفسیر حق الزحمه حسابرسی فراهم می آورد (گریفین و همکاران .) 5111 ،با توجه به نقش کنترلی و
اعتباردهی حسابرسان و وجود سطوح متفاوت کیفیت مؤسسات حسابرسی از یک سو و همچنین وجود انگیزه ها و مسائل
مختلف در تهیه و ارائه اطالعات و گزارش های مالی به وسیله مدیریت از سویی دیگر ،در این تحقیق ،اقالم تعهدی غیر عادی
را نماینده ای برای کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شده و آثار متغیر های مستقل (حق الزحمه حسابرس ،تجربه حسابرس ) بر
کیفیت حسابرسی ،مورد بررسی قرار می گیرد .تا با کمک نتایج آن ،مدیران و سرمایه گذاران را در ارزیابی حق الزحمه
حسابرسی و تجربه حسابرسان یاری کرد،مسأله از آنجایی اهمیت پیدا می کند که بدانیم در دو سال اخیر بر اساس گزارش
داخلی رئیس کمیته حسابرسان معتمد بورس ( پیگیری محقق ) پرونده های موجود در کمیته حسابرسان معتمد بورس اوراق
بهادار و هیث بدوی جامعه حسابرسان رسمی (تا شهریور ماه  ) 1881بالغ بر  151پرونده بوده که به نظر می رسد می تواند
بیانگر این باشد که کیفیت حسابرسی در ایران می بایست مورد بازبینی قرار گیرد ( یعقوب نژاد ،امیری .) 1888
از سوی دیگر امروزه سرمایه گذاران ،اعتباردهندگان و سایر اشخاصی که با در نظر گرفتن مفروضات خاص و با مشخص کردن
نحوه استنباط یا پنداشت خود و بر اساس اطالعات صورت های مالی و یادداشت های توضیحی تصمیم گیری می نمایند
خواستار آن هستند که سرمایه های خود را در فعالیتی بکار اندازند که روز به روز افزایش یافته و به حداکثر برسد .به همین
دلیل به دنبال فرصت های سرمایه گذاری هستند که بیشترین ثروت را برای آنان خ لق می کند(مشدئی و همکاران.) 1835 ،با
وجود اهمیت و نقش این عامل مهم و تأثیرگذار در تأمین مالی ،پژوهش های گذشتۀ داخلی ،تاکنون نتوانسته اند انعطاف
پذیری مالی را به شکل مناسب تعریف عملیاتی نمایند و در بیشتر موارد ،تنها از آن تعریفی ذهنی همانند توانایی شرکت برای
پاسخگویی در برابر رویدادهای غیرمنتظرۀ آتی ارائه داده اند .در نتیجه ،نبود مطالعۀ سیستماتیک در مورد انعطاف پذیری مالی
در تحقیق های پیشین عجیب به نظر نمی رسد .چگونگی اتخاذ تصمیمات در مواجهه با محدودیت های مالی ،از بنیادی ترین
سؤاالت مطرح در ادبیات مالی است .عل ت این موضوع این است که محدودیت های مالی می توانند تخصیص بهینه سرمایه
گذاری را تخریب نموده و ارزش شرکت را کاهش دهند (رحیمیان و جان فدا .) 1838 ،اما با توجه به اینکه مدیران شرکت ها
در حال تالش هستند تا اینکه نشان دهند که منابع نقدی شرکت در حالت مطلوب است بنابراین احتماالً مدیران از اقالم
تعهدی برای نشان دادن وضعیت شرکت سوء استفاده می کند .با توجه به نیاز واحدهای تجاری به توسعه فعالیت های اقتصادی
و انجام سرمایه گذاری های جدید ،ضروری است.
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 - 4پیشینه تحقیقات
1- 4تحقیقات داخلی
طبری علوی( ،) 1838تخصص صنعت حسابرس و پیامدهای حسابرسی،موسسات حسابرسی با توجه به کیفیت خدماتی که به
صاحبکاران خود ارائه می کنند متفاوت هستند .یک استراتزی تمایز در ارائه خدمات به شرکت های صاحبکار ،دانش عمیق
نسبت به صنعتی است که صاحبکار در آن فعالیت میکند .تخصص صنعت موسسات حسابرسی باعث افزایش تقاضا برای
خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی ،بهبود کارایی حسابرسی از طریق ایجاد صرفه اقتصادی ،ایجاد موانع ورود با ملزم کردن
داوطلبان جدید به سرمایه گذاری بخش قابل توجهی از منابع در کسب دانش در صنعت مربوط ،تاثیر بر پیامدهای حسابرسی
مرتبط با مشتری مثل حق الزحمه حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی میشود.
حاجیان،) 1831 (،بررسی تاثیر تخصص در صنعت و دوره تصدی حسابرسی بر مدیریت سود (با تاکید بر صورت های مالی میان
دوره ای ) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ،این پژوهش به بررسی تاثیر تخصص در صنعت و دوره تصدی
حسابرسی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد .در این پژوهش تعداد  58شرکت
در دوره زمانی  1885- 1831مورد بررسی قرار گرفت .جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی و آزمون تفاوت استفاده
شد ،و تاثیر متغیرها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت .یافته های پژوهش نشان می دهد که نتایج یکسانی هم برای
داده های ساالنه و هم برای داده های میان دوره ای بدست آمده است .این نتایج نشانگر این است که تخصص در صنعت و دوره
تصدی حسابرسی بر مدیریت سود تاثیر منفی دارد و همچنین امکان مدیریت سود در شرکت هایی که به وسیله حسابرسان
متخصص در صنعت و با دوره تصدی باالی چهار سال ،حسابرسی می شوند متفاوت(کمتر) است از شرکت هایی که به وسیله
این حسابرسان ،حسابرسی نمی شوند.
نمازی و همکاران(  ) 1831به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود با استفاده از  11مشاهده در سال های 1881
تا  1881پرداختند ،نتایج نشان می دهد که بین اندازه حسابرس و مدیریت سود رابطه ای وجود ندارد ولی بین دوره تصدی
حسابرس و مدیریت سود رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
کرمی و همکاران( ) 1883رابطه بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود را مورد آزمون قرار دادند آ نها با استفاده از 188
مشاهده در سال های  1853تا  1882به این نتیجه رسیدند که رابطه طوالنی مدت میان صاحبکار وحسابرس ،باعث افزایش
انعطاف پذیری مدیریت در استفاده از اقالم تعهدی اختیاری می گردد اما این استفاده بیشتر در جهت کاهش سود(محافظه
کارانه) است.
نونهال و همکاران (  ) 1883به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و قابلیت اتکای اقالم تعهدی در سال های  1881تا
1881پرداختند ،نتایج این پژوهش نشان می دهد شرکت های حسابرسی شده توسط حسابرس با کیفیت باالتر در مقایسه با
شرکت های حسابرسی شده توسط حسابرس با کیفیت پایین تر دارای ضر یب پایداری اقالم تعهدی بیشتری بوده و در نتیجه
قابلیت اتکای اقالم تعهدی باالیی دارند.
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2- 4تحقیقات خارجی
گراملینگ و استون  ،) 5111 (5با خالصه کردن  3مقاله در مورد ساختار بازار ،به این نتیجه دست یافت که سهم بازار موسسه
حسابرسی می تواند به عنوان شاخصی برای تخصص صنعت حسابرس به کار رود .بعد دوم یعنی استراتژی بازار موسسات
حسابرسی با متخصصین صنعت،اصال مورد مطالعه قرار نگرفته است .زیرا مستلزم اطالعات در مورد فرآیند تولید موسسه
حسابرسی مثل کل تالش حسابرسان ،ترکیب نیروی کار و حاشیه سود است که ماهیتا خصوصی می باشد عالوه براین رابطه
بین تخصص صنعت موسسه حسابرسی و سایر استراتژی های بازارمثل بازاریابی و سیاستهای استخدام مورد بررسی قرار نگرفته
است.
نتایج پژوهش سون و گرابتری  ( ،) 5111 (8نشان داد ) شرکتهایی که انتظارات تحلیل گران مالی را در خصوص سود برآورده
نکرده اند  ،صورتهای مالی خود را دیر تر ارائه می نمایند .آنها هم چنین دریافتند تحلیلگران مالی بر سود شرکتهایی که سود
خود را به موقع گزارش می نمایند  ،بیشتر تمرکز می کنند تا سایر شرکتها .اصلی ) در بررسی به موقع بودن گزارشگری مالی در
ترکیه دریافت  18درصد از شرکتهای نمونه تحقیق صورتهای مالی جداگانه و  51درصد از شرکتهای نمونه تحقیق صورتهای
مالی تلفیقی را فراتر از موعدرمقرر به بورس ارائه می دهند .او هم چنین نشان داد که نوع اظهار نظر حسابرس  ،سودآوری  ،نوع
صنعت و نوع حسابرس از متغیرهای تاثیر گذار بر ارائه به موقع صورتهای مالی است.شرکتهایی که گزارش مقبول دریافت نموده
اند  ،شرکتهای فعال در صنایع تولیدی و هم چنین شرکتهای سودآور صورتهای مالی خود را زودتر از بقیه به بورس ارائه می
دهند.
زنگین و اوزکان  ) 5111 (3رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود را در صورت های مالی میان دوره ای با استفاده از 5125
مشاهدات سه ماهه شرکت در سال های  5113تا  5111بررسی کردند آنها دریافتند که  1بزرگ حسابرس ،تخصص در صنعت
و تصدی شرکت حسابرسی (به عنوان شاخص های کیفیت حسابرسی) اقالم تعهدی اختیاری (شاخصی برای مدیریت سوود) را
دچار محدودیت می کند.

- 5اهداف
در اکثر تحقیقا ت حسابداری سعی بر یافتن روش هایی است تا موجبات بهبود و تسهیل در تصمیم گیری سرمایه گذاران،
سهامداران و تحلیل گران مالی فراهم آید .تحقیق حاضر نیز بر آن است تا با شناسایی و بررسی تاثیر تخصص صنعت حسابرس
بر رابطه ی بین مدیریت سود و امتیاز گزارشگری مالی به موقع را برآورده سازد.
تعیین چگونگی تاثیر تخصص صنعت حسابرس بر رابطه ی بین مدیریت سود و امتیاز گزارشگری مالی به موقع در شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هدف اصلی این تحقیق می باشد.

Gramlyng and acetone
Son a nd Grabtree
Zengin&Ozkan
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اهداف علمی تحقیق
هدف علمی این تحقیق این است که به توسعه ادبیا ت تحقیق و خالءهای موجود در زمینه موضوع یعنی بررسی رابطه بین
کمیته های حسابرسی و کیفیت افشای اطالعات بشرح زیر کمک نماید:
 .1تعیین چگونگی تاثیرتخصص صنعت حسابرس بر رابطه ی بین مدیریت سود و امتیاز گزارشگری مالی به موقع
1- 1تعیین چگونگی رابطه بین تخصص صنعت حسا برس و امتیاز گزارشگری مالی به موقع
 1- 5تعیین چگونگی رابطه بین مدیریت سود و امتیاز گزارشگری مالی به موقع
 1- 8تعیین چگونگی رابطه بین تخصص صنعت حسابرس و مدیریت سود
اهداف كاربردی تحقیق
نتایج این مطالعه با توجه به هدف آن می تواند توسط گروههای ذیل مورد استفاده واقع شود.
الف  -سازمان بورس اواراق بها دار
یافته های این پژوهش می تواند برای سازمان بورس اواراق بهادار بعنوان مرجع نظارتی بر فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران و نیز بعنوان متولی بازار سرمایه و تدوین کننده دستورالعمل های نظارتی ناشران پ ذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مفید واقع شود.
ب  -سهامداران  ،سرمایه گذاران
سهامداران  ،سرمایه گذاران برای تصمیمات سرمایه گذاری نیازمند استفاده از اطالعاتی هستند که به آنها کمک کند.
ج  -تحلیل گران مالی
یافته های این تحقیق می تواند توسط تحلیل گران مالی در شناسایی شرکتها مورد استفاده قرارگیرد.
د  -دانشگاهها و موسسات پژوهشی :
دانشگاهها و موسسات پژوهشی به عنوان تولید کنندگان علم همواره بایستی از آخرین یافته های علمی آگاه باشند  .آنها می
توانند یافته های تحقیقات دیگران را به کار بسته و تحقیقات جدیدی را پیش گرفته و از این طریق تولید علم جدید بنمایند .
این تحقیق می تواند در جهت کمک به محققان و دانشجویان در جهت بسط مبانی نظری مرتبط با موضوع این مطالعه مفید
واقع شود.
- 6فرضیه های تحقیق
با توجه به اهداف تحقیق فرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشد:
تخصص صنعت حسابرس بر رابطه ی بین مدیریت سود و امتیاز گزارشگری مالی به موقع تاثیر دارد
 1- 1بین مدیریت سود و امتیاز گزارشگری مالی به موقع رابطه وجود دارد
 1- 5بین تخصص صنعت حسابرس و امتیاز گزارشگری مالی به موقع رابطه وجود دارد.
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 1- 8بی ن تخصص صنعت حسابرس و مدیریت سود رابطه وجود دارد.
- 7روش تحقیق
روش تحقیق به مجموعهای از قواعد ،ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها ،کشف مجهوالت
و دست یابی به راه حل مشکالت است (عزتی .) 1851 ،بر اساس ماهیت و روش ،تحقیقات علمی را میتوان به پنج گروه
تحقیقات تاریخی ،توصیفی ،همبستگی یا هم خوانی ،علیّ(پس رویدادی) و تجربی (آزمایشی) تقسیم کرد (حافظ نیا.) 1882 ،
روش تحقیق حاضر از سه دید گاه هدف ،ماهیت و محتوایی و شیوه اجرا تقسیم بندی شده است.
1- 7روش تحقیق از نظر هدف
این تحقیق از منظرهدف از نوع تحقیقات کاربردی است .تحقیق کاربردی تالشی برای یافتن پاسخی برای حل یک معضل و
مشکل عملی ،که در دنیای واقعی وجود دارد .این تحقیق از نتایج تحقیق های بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن
رفتارها ،روشها ،ابزارها ،وسایل ،تولیدات ،ساختارها و ال گوهای مورد استفاده جوامع انسانی استفاده می نماید .در واقع یک
تحقیق کاربردی است که از اطالعات واقعی و روشهای مختلف آماری برای رد یا عدم رد فرضیهها استفاده میکند و در حوزه
تئوری اثباتی قرار میگیرد .در این مطالعه از دادههای تابلویی استفاده میشود .فرض اغلب آزمونهای آماری این است که داده
های مورد آزمون دارای توزیع نرمال هستند .برای تعیین اینکه توزیع دادههای مورد استفاده در تحقیق ،دارای توزیع نرمال
هستند یا خیر ،از آزمون نرمال بودن استفاده میشود .برای بررسی روابط میان متغیرها از آزمون های همبستگی استفاده شده
و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون مقطعی استفاده می شود .همچنین در این تحقیق از آزمون تفاوت در میانگین ها
نیز برای آزمون فرضیات استفاده می شود .از نرم افزار آماری  Eviewsبرای انجام تحلیل های آماری استفاده میشود.
 2- 7روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوا
در این پژوهش از این رو که در پس از وقوع رویدادها بین بررسی موضوع می پردازد ،در زمره پژوهشهای همبستگی ،پس
رویدادی می باشد.

- 8جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه ی آماری شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه آماری شامل شرکتهایی است که
مجموعه شرایط زیر را داشته باشد:
- 1شرکتهایی که قبل از سال  1882در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و تا پایان سال  1832نیز در لیست بورس باشند.
- 5شرکتهایی که در طی دوره مورد بررسی (  ) 1832- 1882تغییر سال مالی نداشته باشند.
- 8شرکتهایی که داده های آنها برای انجام این تحقیق مورد نیاز است  ،در دسترس باشد.
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جدول : 1جدول نهایی نمونه آماری

903

شرکتهای پذیرفته شده در بورس

64

تعداد شرکتهایی که بعد از سال  82درج شده اند

25

سال مالی متفاوت از  53اسفند

50

بانکها و موسسات مالی و سرمایه گذاری

2

عدم دسترسی به اطالعات مورد نیاز

684

تعداد نمونه نهایی در دسترس

- 1روش و ابزار گرداوری داده ها
داده های مورد نیاز این تحقیق از صورتهای مالی حسابرسی شده و سایر گزارشات مالی شرکتهایی عضو نمونه از منابع
زیر جمع آوری می شود:
 - 1بانک اطالعاتی ره آورد نوین .
- 5بانک اطالعاتی جامع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،از طریق سایت اینترنتی سازمان بورس اوراق
بهادار تهران.
- 8صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت های پذیرفته شده از طریق سایت کدال.
استفاده از کتابخان ه های معتبر در رشته حسابداری و سایت های معتبر برای دریافت اطالعات مربوط به موضوع تحقیق.
داده های مورد نیاز این تحقیق از صورتهای مالی حسابرسی شده و سایر گزارشات مالی شرکتهایی عضو نمونه جمع آوری
می

شود.

- 11روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
در این مطالعه از دادههای مقطعی وتابلویی استفاده میشود .فرض اغلب آزمونهای آماری این است که داده های مورد آزمون
دارای توزیع نرمال هستند .برای تعیین اینکه توزیع دادههای مورد استفاده در تحقیق ،دارای توزیع نرمال هستند یا خیر ،از
آزمون نرمال بودن استفاده میشود .برای بررسی روابط میان متغیرها از آزمون های همبستگی استفاده شده و برای آزمون
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فرضیه ها از روش رگرسیون مقطعی استفاده می شود .همچنین در این تحقیق از آزمون تفاوت در میانگین ها(تحلیل تی) نیز
برای آزمون فرضیات استفاده می شود .از نرم افزار آماری  Eviewsبرای ا نجام تحلیل های آماری استفاده میشود.

- 11یافته های تحقیق
 1- 11نتیجه آزمون فرضیه اول
فرضیه اول بیان می دارد :تخصص صنعت حسابرس بر رابطه ی بین مدیریت سود و امتیاز گزارشگری مالی به موقع تاثیر دارد.
مدل رگرسیونی فرضیه اول

 : H1تخصص صنعت حسابرس بر رابطه ی بین مدیریت سود و امتیاز گزارشگری مالی به موقع تاثیر ندارد.
 : H1تخصص صنعت حسابرس بر رابطه ی بین مدیریت سود و امتیاز گزارشگری مالی به موقع تاثیر دارد.
جدول : 2نتیجه آزمون فرضیه اول

متغیر وابسته :امتیاز گزارشگری مالی به موقع
متغیر

نماد

ضریب

آماره t

Prob

مقدار ثابت

C

04732468

24832323

040000

مدیریت سود

EM

04006577

04066804

043469

تخصص حسابرس

AIS

04065624

04700776

046892

تخصص * مدیریت سود

EM*AIS

04055677

54862368

040062

اندازه شرکت

SIZE

04656664

04467448

042943

اهرم مالی

LEV

04093466

04702429

046802

نوع حسابرس

HESABRAS

04065062

64658456

046299

استقالل هیات مدیره

ESTEGLAL

-04663293

-54963473

040502

دوگانگی مدیر عامل

DOGANEGI

04090900

04973533

047062
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سرمایه گذاان نهادی

NAHADI

آماره F

04009006

04067736

043463

54947457

سظح معنی داری )F(Prob
04066420

بررسی تایید یا رد فرضیه
نتایج جدول (  ) 5نشان می دهد که مدیریت سود و تخصص صنعت حسابرس با ضریب(  ) 12555و معنی داری( )121112 .تاثیر
بر گزارشگری مالی به موقع دارد .بنابراین می توان گفت تخصص صنعت حسابرس بر رابطه ی بین مدیریت سود و امتیاز
گزارشگری مالی به موقع تاثیر دارد.همچنین از بین متغیرهای کنترلی وارد شده به مدل ،استقالل هیات مدیره بر گزارشگری
مالی تاثیر دارد.

 2- 11نتیجه آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم بیان می دارد :بین مدیریت سود و امتیاز گزارشگری مالی به موقع رابطه وجود دارد.
مدل رگرسیونی فرضیه دوم

 : H1بین مدیریت سود و امتیاز گزارشگری مالی به موقع رابطه وجود ندارد.
 : H1بین مدیریت سود و امتیاز گزارشگری مالی به موقع رابطه وجود دارد.
جدول : 3نتیجه آزمون فرضیه دوم

متغیر وابسته :امتیاز گزارشگری مالی به موقع
متغیر

نماد

ضریب

آماره t

Prob

مقدار ثابت

C

04869664

2.342558

040000

مدیریت سود

EM

04094092

04295395

042366

اندازه شرکت

SIZE

04056855

54798928

040045

اهرم مالی

LEV

.0.445.9

.069369.

.04886
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نوع حسابرس

HESABRAS

04065254

64669530

046636

استقالل هیات مدیره

ESTEGLAL

-04668636

-54573499

040557

دوگانگی مدیر عامل

DOGANEGI

04093724

04209807

044662

سرمایه گذاان نهادی

NAHADI

04002665

04084264

043966

آماره F

54468868

سظح معنی داری )F(Prob
04003380

بررسی تایید یا رد فرضیه
نتایج جدول (  ) 8نشان می دهد که مدیریت سود با ضریب( ) 12181و معنی داری( ) 12231 .تاثیر بر گزارشگری مالی به موقع
ندارد .همچنین از بین متغیرهای کنترلی وارد شده به مدل ،استقالل هیات مدیره  ،اندازه شرکت و اهرم مالی بر گزارشگری
مالی به موقع تاثیر دارد.با این نکته که استقالل هیات مدیره تاثیر منفی بر مدیریت سود دارد.

 3- 11نتیجه آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم بیان می دارد :بین تخصص صنعت حسابرس و امتیاز گزارشگری مالی به موقع رابطه وجود دارد.
مدل رگرسیونی فرضیه سوم

 :H1بین تخصص صنعت حسابرس و امتیاز گزارشگری مالی به موقع وجود رابطه ندارد.
 :H1بین تخصص صنعت حسابرس و امتیاز گزارشگری مالی به موقع وجود رابطه دارد.
جدول  : 4نتیجه آزمون فرضیه سوم

متغیر
مقدار ثابت
تخصص صنعت حسابرس
اندازه شركت

متغیر وابسته :امتیاز گزارشگری مالی به موقع
ضریب
نماد

آماره t

Prob

C

04324652

66476406

040000

AIS

04022609

94722856

040005

SIZE

0400757

64482585

040356
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اهرم مالی

LEV

04069657

64463864

046026

نوع حسابرس

HESABRAS

04095002

94656066

040004

استقالل هیات مدیره

ESTEGLAL

-04037949

-9435903

040006

دوگانگی مدیر عامل
سرمایه گذاان نهادی

DOGANEGI

-04004852

-04696468

044662

NAHADI

04090985

04479488

042004

آماره F

34695335

سظح معنی داری )F(Prob
04000000

بررسی تایید یا رد فرضیه
نتایج جدول (  ) 1نشان می دهد که تخصص حسابرس صنعت با ضریب(  ) 12122و معنی داری( ) 12115 .تاثیر بر گزارشگری مالی
به موقع دارد .همچنین از بین متغیرهای کنترلی وارد شده به مدل ،استقالل هیات مدیره  ،اندازه شرکت و نوع حسابرس بر
گزارشگری مالی به موقع تاثیر دارد.

 4- 11نتیجه آزمون فرضیه چهارم
فرضیه چهارم بیان می دارد :بین تخصص صنعت حسابرس و مدیریت سود به رابطه وجود دارد.
مدل رگرسیونی فرضیه چهارم

 :H1بین تخصص صنعت حسابرس و مدیریت سود رابطه وجود ندارد.
 :H1بین تخصص ص نعت حسابرس و مدیریت سود رابطه وجود دارد.
جدول : 5نتیجه آزمون فرضیه چهارم

متغیر وابسته :امتیاز گزارشگری مالی به موقع
متغیر

نماد

ضریب

مقدار ثابت

آماره t

Prob

C

04636623

64798445

040000

AIS

-04003642

-04705752

046859

اندازه شركت

SIZE

04056367

04733663

046569

اهرم مالی

LEV

-2407E-02

-04062282

043874

نوع حسابرس

HESABRAS

-04004730

-04889486

049770

استقالل هیات مدیره

ESTEGLAL

-04006764

-04040882

043262

دوگانگی مدیر عامل

DOGANEGI

-04095062

-64978802

046486

تخصص صنعت حسابرس
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سرمایه گذاان نهادی
آماره F

NAHADI

-04062833

-64086079

045782

04209640

سظح معنی داری )F(Prob
04000000

بررسی تایید یا رد فرضیه
نتایج جدول (  ) 2نشان می دهد که تخصص حسابرس صنعت با ضریب(  ) 12113و معنی داری( ) 12185 .تاثیر بر مدیریت سود
ندارد .همچنین از بین متغیرهای کنترلی وارد شده به مدل  ،هیچکدام تاثیر معنی داری بر مدیریت سود نشان نداد.

- 12بحث و نتیجه گیری
هرگاه تخصص در صنعت حسابرس پایین باشد ،در آن صورت رابطه ی بین دوره ی تصدی حسابرس طوالنی تر و کیفیت باالتر
سود ،قوی تر خواهد بود و برعکس .پدیده تغییر حسابرس باعث مطرح شدن استدالل هایاز سوی مخالفان و موافقان این
پدیده گردید .مخالفان تغییر ،استدالل می کنند بعد از اینکه حسابرس صاحبکار جدید را پذیرفت ،گاهی اوقات الزم است که از
صاحبکار شناخت بدست آورد ،که اغلب شامل سطوحی است که حسابرس را مستعد از دست دادن تحریفهای عمده می نماید.
وقتی دوره تصدی افزایش یابد ،حسابرس اطالعات کاملتری از ریسکهای صاحبکار و چگونگی عملکرد سیستمهای وی بدست
میآورد و همچنین حسابرس میتواند رویهها و فرآیندهای حسابرسی را جهت کشف تحریفها تعدیل نماید (آراد و آقایی
دانشور.) 1831 ،
دیدگاه اول بیان میکند که در سال های ابتدایی کار حسابرسان با صاحبکاران جدید ،حسابرسان ممکن است به دلیل ترس از
طرح دعاوی حقوقی علیه آنها که ممکن است در پی عدم شناخت کافی از فعالیت های صاحبکار پدید آید رویه هایمحافظه
کارانه تری از سوی صاحبکاران خود درخواست کنند .اما با گسترش روابط و احتماالً کاهش استقالل ،تمایلی برای مقاومت در
برابر خواسته های مدیریت صاحبکار ندارند و به این ترتیب مدیران به گونهای خوش بینانه به گزارش بپردازند .یافتهها همیلتون
و همکاران (  ) 5112و کریشنان (  ) 5115تاکید کننده این دیدگاه است (کرمی و بذرافشان.) 1888 ،سود خالص ،یکی از مهم
ترین اقالم تهیه شده با سیستم حسابداری است که توسط استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی به منظور گرفتن
تصمیم های اقتصادی مورد استفاده قرار کی گیرد .اهمیتی که سود حسابداری برای استفاده کنندگان از اطالعات مالی دارد،
باعث شده که مدیریت واحد تجاری ب ه مالغ و چگونگی تهیه اطالعات و ارائه آن توجهی خاص قائل شود .یکی از جنبه های با
اهمیت سود حسابداری نقش آن در قراردادهای تامین مالی است .وجود بدهی ها عالوه بر اینکه خود یکی از عوامل ایجاد
انگیزه برای مدیریت مالی است وجود بدهی ها عالوه بر اینکه خود یکی از عوا مل ایجاد انگیزه برای مدیری سود است ،می تواند
از طریق کاهش رفتارهای فغرصت طلبانه مدیران به کاهش نوسانات سود واحد تجاری و بنابراین کاهش مدیریت سود منجر
شود.
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منظور از مدیریت سود در واقع ،نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت رسیدن به اهداف دلخواه است.استقراض
یکی از گزینه های مطلوب برای مدیران است .اما آنچه اعتبار دهندگان در خصوص اعطای اعتبار اهمیت دارد ،توان پرداخت
اصل و بهره وام توسط وام گیرنده است .بدین منظور اعتبار دهندگان برای ارزیابی توان مالی شرکتها ،صورتهای مالی و به ویژه
رقم سود را مورد بررسی قرار م ی دهند .اما آنچه موجب نگرانی آنها در این زمینه می شود ،امکان مداخله نادرست مدیریت در
محاسبه سود است که باعث کاهش کیفیت سود گزارش شده می شود .تامین مالی از طریق بدهی به علت صرفه جویی مالیاتی
و نرخ پایین تر آن در مقایسه با بازده سهامداران ،راه حل مطلوب تری ب رای تامین مالی محسوب می شود .اما آنچه برای اعتبار
دهندگان در خصوص اعطای وام و اعتبار اهمیت دارد ،توان پرداخت اصل و بهره وام و اعتبارات پرداختی توسط وام گیرنده می
باشد .عموما یکی از راهکارهایی که اعتبار دهندگان جهت ارزیابی توان پرداخت اصل و بهره وام به آن توجه می کنند ،بررسی
صورتهای مالی شرکتها است ،که در این میان صورت سود و زیان و به ویژه رقم سود قبل از بهره از اهمیت خاصی برخوردار
است .اما آنچه موجب دغدغه خاطر اعتبار دهندگان در استفاده از سود حسابداری شده است ،محاسبه این رقم با استفاده از
رویکرد تعهدی است.
براساس این رویکرد ،با تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها و بدون توجه به زمان مبادله وجه نقد ،سود شناسایی می شود .لذا در
محاسبه سود از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می گردد که این امر دستکاری سود توسط مدیریت را امکان پذیر ساخته و
کیفیت سود گزارش شده ،یعنی توانای ی سود در پیش بینی جریان های نقدی آتی را مورد تردید قرار می دهد .اگر سود ،جریان
های نقدی آینده را به گونه ای دقیق تر پیش بینی نماید ،اعتباردهندگان ریسک کمتری خواهند داشت؛ زیرا می توانند ریسک
قدرت پرداخت دیون را به گونهای دقیق تر برآورد نموده و احتمال متضرر شدن خود را در اعطای نادرست اعتبار ،کاهش دهند.
بنابراین اعتبار دهندگان ،اطالعات با کیفیت تر به ویژه سود با کیفیت و به دور از هرگونه دستکاری را برای ارزیابی اعتبار وام
گیرندگان تقاضا می کنند (فروغی و محمدی.) 188 :1831 ،
مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند و به این منظور از روش های متعددی استفاده می کنند .آنان
به منظور نشان دادن تص ویری مطلوب از روند سودآوری ،در چهار چوب اصول و روشهای حسابداری دست به مدیریت سود می
زنند .مدیران از طریق انتخاب روشهای خاص حسابداری و همچنین تغییر در برآوردها می توانند سود را دستکاری نمایند.
انتخاب و تغییر اصول پذیرفته شده حسابداری اجازه می دهد بسیاری از معامالت با یک یا چند روش مختلف ثبت شوند .به
عنوان مثال از بین روشهای ارزیابی موجودی ها ،روش های استهالك دارایی های ثابت و یا روش های شناسایی سود برای
قراردادهای بلن د مدت میتوان یکی از روشهای فوق را انتخاب کرد و بعدا آن را تغییر داد (مرادی .)11:1881 ،تاکید روز افزون
تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران بر جریان های نقدی عملیاتی به عنوان شاخص شفاف تری از عملکرد شرکت ،سبب شده
مدیریت انگیزه بیشتری برای مدیریت سود داشته باشد تا از این طریق تصویر مطلوبی از عملکرد شرکت ارائه دهد و بتواند
منابع تامین مالی برون سازمانی را حفظ کند .شرکتهایی که اهرم مالی باالیی دارند ،اگر قادر به پرداخت تعهدات ناشی از تامین
مالی برون سازمانی نباشند ،هم در معرض ریسک ورشکستگی قرار خواهند گرفت و هم قا در به پیدا کردن اعتبار دهندگان
جدید در آینده نخواهند بود.
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