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چکیده
در پژوهشهای مختلف به شیوههای متفاوتی اقدام به سنجش مدیریت سود شده
است .یکی از این شیوهها ،توزیع سود است که به دستیابی یا پیشی گیری از آستانۀ خاصی
از سود اشاره دارد .افزایش کیفیت حسابرسی میتواند موجب بهبود در کیفیت اطالعات
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دستیابی یا پیشیگیری از سود سال قبل و اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی و امتیاز کنترل وضعیت
و کیفیت حسابرسی رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد؛ اما رابطۀ معناداری بین کیفیت
حسابرسی و آستانههای اجتناب از زیان و اجتناب از سود غیرمنتظرۀ منفی یافت نشد.

واژههای کلیدی :آستانههای سود ،کیفیت حسابرسی ،مدیریت سود.
مقدمه

استانداردهای حسابداری با هدف تسهیل تجزیه و تحلیل عملکرد مالی و ارائۀ اطالعات
دقیق به بازار ارائه شده اند .اطالعاتی که بر مبنای حسابداری تعهدی و مطابق با استانداردهای
حسابداری تهیه و گزارش میشوند باید دارای ارتباط ارزشی قابل مالحظهای باشند؛ اما گاهی
این تفسیر از هدف صورتها ی مالی مبتنی بر استانداردهای حسابداری ،نادرست است.
شرکتها محرکهای بسیاری برای بهره برداری از این حقیقت که اصول و استانداردهای
حسابداری برای همیشه ثابت و دقیق نیستند ،دارند .بر این اساس ،آنها تحریک میشوند تا به
نوعی سود خود را مدیریت کنند .به طور کلی سه نوع طرح پژوهشی در مطالعات مدیریت سود
به کار گرفته شده است (مک نیکولز .4 :)2222 ،مجموع اقالم تعهدی (از قبیل دیچو و
همکاران4335 ،؛ جونز)4334 ،؛  .2اقالم تعهدی خاص (از قبیل پترونی4332 ،؛ بیور و انجل،
4336؛ بنیش )4331،و  .9توزیع سود پس از مدیریت (گور و همکاران 2224 ،و هلند و رمسی،
.)2229
مطالعات اظهار می کنند که مدیران در زمان گزارش سود درگیر سه آستانه میشوند و
سود را برای دستیابی به این آستانهها مدیریت میکنند .این سه آستانه شامل ( )4اجتناب از
زیان )2( ،اجتناب از کاهش سود و ( )9اجتناب از سود غیرمنتظرۀ منفی است .در پژوهشهای
تجربی انجام شده شواهدی دال بر کاهش مدیریت سود در نتیجه پایش اقالم تعهدی طی
حسابرسی با کیفیت یافت شده است (چن2225 ،؛ چی و همکاران .)2244 ،دو طرح اول تا

مجله دانش حسابداری /سال ششم /ش  /22پاییز 94 /4931

حدودی در نوشتهها ی مختلف برای بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود استفاده شده
است (از قبیل وچن2225 ،؛ چی و همکاران)2244 ،؛ اما مورد آخر کمتر مورد توجه قرار
گرفته است .بر این اساس ،پژوهش حاضر در پی آن است تا به بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر
مدیریت سود در رابطه با دستیابی به هر یک ازآستانههای باال در بورس اوراق بهادار تهران
بپردازد.
ادبیات و پیشینۀ پژوهش
مدیریت سود و آستانهها

یکی از اهداف صورتهای مالی ،کمک به ارزیابی عملکرد مدیریت در استفاده از منابع
است .ارزیابی برای آگاهی سهامداران از کاربرد کارا و اثر بخش منابع صورت میگیرد (کمیتۀ
تدوین استانداردها .)4311 ،طبق تئوری نمایندگی مدیران در راستای منافع خود اقدام به
مدیریت سود میکنند .مدیریت سود به روشها ی گوناگونی از قبیل حسابشویی ،کاهش
سود ،افزایش سود و هموارسازی سود صورت میپذیرد .گروهی از پژوهشگران بر این باورند
که مدیریت سود میتواند مفید باشد (از قبیل آریا و همکاران ،2229 ،دمسکی .)4331 ،در این
پژوهشها این بحث مطرح میشود که مدیریت سود به صورت بالقوه ،محتوای اطالعاتی سود
را افزایش می دهد .از سوی دیگر مطالعات بسیاری مدیریت سود را فرصتطلبانه دانستهاند (از
قبیل دیچو و اسلوان .)4334 ،مدیریت سود در پژوهشها از طریق مجموع اقالم تعهدی ،اقالم
تعهدی خاص و توزیع سود اندازهگیری شده است.
برخی مطالعات به بررسی توزیع سود در اطراف هدفی مشخص پرداختهاند که نتای ـ ج
نشاندهندۀ نوعی ناپیوستگی در حوالی این اهداف است .به عبارت دیگر ،این مطالعات نشان
دادند که نسبت به توزیع نرمال ،کمتر (بیشتری) مشاهده شده است که سود گزارش شده
پایین تر (باالتر) از آستانهای خاص قرار گیرد (هلند و رامسی .)2229 ،دلیل این موضوع آن
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است که زمانی که سود در نزدیکی آستانهای خاص قرار میگیرد ،مدیران برای تغییر در سود
بهصورت تهاجمی برانگیخته میشوند؛ زیرا واکنش به اعالم سود ،بین شرکتهایی که به آستانۀ
سود دست یافتهاند و آنها که دست نیافتهاند ،متفاوت است (اسکینر و اسلوان2222 ،؛ بارث و
همکاران .)4333 ،تئوریها ی زیربنای این رویکرد مدیریت سود ،تئوری انتظارات و تئوری
هزینۀ معامالت است .آستانههای سود اینگونه قابل بیان است:
 .4اجتناب از زیان ،به این معنا که مدیران سعی در گزارش سودی بیشتر از صفر دارند.
 .2اجتناب از کاهش سود ،به این معنا که مدیران سعی دارند که گزارش سود مطابق با سود
سال قبل باشد (یعنی ارائۀ سود به میزانی مشابه یا بیشتر از سال قبل).
 .9اجتناب از سود غیرمنتظرۀ منفی  ،به معنای گزارش سود به نحوی که به انتظارات از سود
(سود پیشبینی شده توسط تحلیلگران یا مدیران) دست یابد یا از آن بیشتر شود.
در رابطه با میزان اهمیت سه آستانۀ باال توافق نظری وجود ندارد و پژوهشهای مختلف
شواهدی دال بر مهم بودن هر یک از این سه آستانه ارائه کردهاند (مرادزاده فرد و همکاران،
 .)4939برخی اجتناب از زیان (بورگستالر و دیچو ، )4331 ،برخی اجتناب از سود غیرمنتظر ۀ
منفی (دیچو و همکاران )2229 ،و برخی اجتناب از کاهش سود (گراهام و همکاران )2225 ،را
به عنوان مهمترین آستانۀ سود برای مدیران بیان کردهاند .بورگستالر و دیچو ( )4331به طور
غیرعادی فراوانی کمی در زمینه «کاهش سود به مبلغ کم» و «گزارش زیان به مبلغ کم» و
فراوانی باالیی در زمینۀ «افزایش سود به مبلغ کم» و «گزارش سود مثبت به مبلغ کم» یافتند.
این نتایج نشان میدهد که شرکتها سود را برای اجتناب از زیان و کاهش سود،
مدیریت میکنند .پژوهشهای بسیاری این موضوع را بررسی و تأیید کردند (بتی و همکاران ،
 .)2222با به کارگیری روش پژوهش بورگستالر و دیچو ( )4331برای دادههای فصلی،
دگئورگ و همکاران ( )4333به طور غیرعادی فراوانی پایینی برای خطای پیشبینی منفی و به
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طور غیرعادی فراوانی باالیی برای خطای پیشبینی صفر یا مثبت در توزیع دادهها گزارش
کردند .چر و همکاران ( )2229به بررسی نحوۀ برخورد مدیران با کاهش سود و گزارش زیان
پرداختند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مدیران برای خودداری از شناسایی زیان و
کاهش سود ،اقدام به مدیریت سود می کنند .ریچاردسون و همکاران ( )2221و براون ()2224
در پژوهشهای خود به شرکتهای زیادی برخوردند که سودی برابر یا کمی بیشتر از پیشبینی
تحلیلگران ارائه کرده بودند .ماتسوماتو ( )2222نیز نتایج مشابهی ارائه کرد .این یافتهها بیانگر
عمل مدیران برای دستیابی یا پیشیگیری از انتظارات است.
کیفیت حسابرسی
خدمات حسابرسی نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطالعاتی و کاهش مشکالت
نمایندگی بین مدیران ،سهامداران و اعتباردهندگان دارند (ویلنبرگ 4333 ،و جنسن و مک
لینگ .)4316 ،برای ایفای این نقش کیفیت حسابرسی مهم است .در حالی که کیفیت
حسابرسی عنصری مهم از راهبری شرکتی است ،اما به طور کامل مشخص نیست که کیفیت
حسابرسی و سایر جنبهها ی راهبری شرکتی مکمل یا جایگزین یکدیگرند (دیفوند و فرانسیس،
 .)2225کیفیت حسابرسی مفهومی است که تعریف های متفاوتی برای آن ارائه شده است .دی
آنجلو ( )4314تعریفی دو بعدی از کیفیت حسابرسی ارائه کرد .4 :تحریف با اهمیت باید
کشف شود و  .2تحریف با اهمیت باید گزارش شود .به این ترتیب کیفیت حسابرسی تابعی از
توان حسابرسی در کشف تحریف و درجۀ استقالل حسابرس است .پالمروز ( )4311کیفیت
حسابرسی را با احتمال این که صورتها ی مالی فاقد تحریف با اهمیت باشد باید تعریف کرد.
دیویدسون و نو ( )4339کیفیت حسابرسی را به عنوان توانایی حسابرس در کشف و برطرف
کردن تحریف و دستکاری در سود خالص گزارش شده ،تعریف کردند.
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صرف نظر از تعاریف متفاوت کیفیت حسابرسی ،اندازه گیری کیفیت حسابرسی دشوار
است و کیفیت حسابرسی به طور مستقیم قابل مشاهده نیست (به خصوص برای اعتباردهندگان
و سرمایهگذاران) .مطابق با نوشتهها ی پیشین این موضوع قابل استدالل است که کیفیت
حسابرسی وابسته به استقالل و صالحیت حسابرس است (از قبیل واتز و زیمرمن ،)4316 ،که در
استانداردهای حسابرسی تشریح شده است .بر مبنای این مالحظات ،فرض شده است که
مؤسسههای حسابرسی بزرگ ،حسابرسی باکیفیت تری در مقایسه با مؤسسههای حسابرسی
کوچک فراهم میکنند (فورمن .)2221 ،مؤسسههای حسابرسی بزرگتر کمتر وابسته به
صاحبکاران خاص هستند؛ زیرا آنها تعداد زیادی صاحبکار دارند .البته برخی پژوهشها نشان
دادند که تفاوتی در کیفیت خدمات مؤسسهها ی بزرگ و غیربزرگ وجود ندارد (جونگ و
رو .)2221 ،دلیل وجود رابطۀ مثبت بین اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی و کیفیت حسابرسی این گونه
قابل تبیین است .4 :موجود بودن منابع کافی .2 .استانداردهای سطح باالی کنترل .9 .استقالل
بیشتر از صاحبکار .1 .توجه بیشتر به حسن شهرت .5 .دریافت حق الزحمه باالتر که به آنها
اجازه میدهد بررسی دقیق تری داشته باشند .6 .هزینهها ی اقتصادی قابل مالحظه در صورت
شکست حسابرسی (فرانسیس.)2221 ،
همچنین استقالل از مدیریت صاحبکار پیش نیازی برای کیفیت حسابرسی است .برای
استقالل نیز تعریفهای مختلفی وجود دارد؛ برای نمونه :احتمال شرطی گزارش خطای کشف
شده (دی آنجلو ،)4314 ،توانایی مقاومت در برابر فشارهای صاحبکار (ناپ )4315 ،و فقدان
منافعی که ریسک سوگیری غیرقابل قبول ایجاد کند (بیتی وهمکاران .) 2224 ،عواملی که
دارای اثری بالقوه بر استقالل حسابرس هستند شامل :اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی (شوکلی و هلت،
 4314و منسی و همکاران ،)2221 ،خدمات غیرحسابرسی ( ناپ ،)4315 ،شرایط مالی صاحبکار
(ناپ ،)4315 ،ماهیت تضاد منافع (ناپ ،)4315 ،گردش مؤسسۀ حسابرسی (شوکلی و هلت،
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 ،)4314درجۀ رقابت در بازار خدمات حسابرسی (ناپ ،)4315 ،کمیتۀ حسابرسی ( تئو و لیم،
 )4336و صرف حقالزحمه( 4کوپلی )4334 ،است .همچنین برخی پژوهشها در بررسی
کیفیت حسابرسی از نتایج نمایندگیها ی نظارتی بررسی کیفیت استفاده کردند (اوکیف و
همکاران 4331 ،و لونسوهن و رک.)2221 ،
ایچنسر و شیلدز ( )4319بیان کردند مدیران مالی کیفیت حسابرسی را تابعی از  44قلم
شامل استانداردهای اخالقی ،شهرت ،تجربه در صنعت ،تجربۀ تیم حسابرسی ،پوشش جغرافیایی ،

حقالزحمۀ حسابرسی ،روابطکاری ،فاصله مالقاتها  ،مدارک فنی ،قابلیت دسترسی مؤسسۀ
حسابرسی و گسترۀ ارائۀ خدمات میدانند .کارسلو و همکاران ( 42 )4332قلم که از سوی
حسابرسان ،تهیهکنندگ ان و استفادهکنندگان از صورتهای مالی بهعنوان معیارهای کیفی ت
حسابرسی شناخته شده است را ارائه کردند .این اقالم شامل اندازۀ مؤسسه ،تجربۀ مؤسسه و تیم
حسابرسی  ،تخصص در صنعت ،پاسخ به نیاز صاحبکار ،مطابقت با استانداردهای پذیرفته شده
حسابداری ،مشارکت مدیران شرکت ،تعهد مؤسسه به کیفیت ،شامل شدن کمیتۀ حسابرسی ،
درجۀ پاسخگویی کارکنان ،انجام کار میدانی ،تردید حرفهای حسابرس و حفظ جنبه پویایی از
سوی کارکنان است .
کیفیت حسابرسی و مدیریت سود
مطالعات مختلف با استفاده از شاخصهای گوناگون کیفیت حسابرسی ،به بررسی رابطۀ
کیفیت حسابرسی و مدیریت سود پرداختهاند .فرانسیس و همکاران ( )4333با استفاده از نام
مؤسسۀ حسابرسی ( 6مؤسسۀ بزرگ ) به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی به بررسی رابطۀ
کیفیت حسابرسی و سطح اقالم تعهدی اختیاری پرداختند .نتایج این بررسی نشان داد که
صاحبکاران مؤسسهها ی حسابرسی غیر از  6مؤسسۀ بزرگ ،دارای سطح اقالم تعهدی بیشتری
نسبت به صاحبکاران  6مؤسسۀ بزرگ بودند .ژو و ایلدر ( )2222در پژوهش خود دریافتند
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شرکتهایی که توسط پنج مؤسسۀ بزرگ حسابرسی رسیدگی شدهاند ،مدیریت سود کمتری
داشتهاند .بالسام و همکاران ( )2229نیز دریافتند که سطح اقالم تعهدی در صاحبکاران 5
مؤسسۀ بزرگ نسبت به صاحبکاران دیگر مؤسسهها به طور معناداری کوچکتر است .مایرز و
همکاران ( )2229به بررسی رابطۀ دورۀ تصدی حسابرس و کیفیت سود پرداختند .نتایج حاصل
از این بررسی نشان داد که رابطهای مثبت بین دورۀ تصدی حسابرس و کیفیت سود وجود دارد.
تندلو و وانستریلن ( )2225به این نتیجه رسیدند که کیفیت حسابرسی با میزان اقالم
تعهدی غیرعادی رابطهای منفی دارد .فاروزانا و رشیده ( )2226اثر اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی ( 5
مؤسسۀ بزرگ) و وجود کمیتۀ حسابرسی بر اقالم تعهدی را بررسی کردند .نتایج این پژوهش
نشان داد که اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی  ،میزان اقالم تعهدی اختیاری را کاهش نمیدهد؛ اما وجود
کمیتۀ حسابرسی فعال در شرکت ،میزان آنها را کاهش میدهد .مینگ ( )2221نیز در پژوهشی
دریافت که ده مؤسسۀ بزرگ حسابرسی در چین بیشتر از مؤسسههای دیگر موجب کاهش
مدیریت سود میشوند .ازیبی و راجی ( )2221در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که
حسابرسی پنج مؤسسۀ بزرگ تأثیر ی بر کاهش اقالم تعهدی ندارد .توپساموت و جیکنکیت
( )2223نیز نشان دادند که وجود کمیتۀ حسابرسی ،تعداد جلسههای آنها و اندازۀ مؤسسۀ
حسابرسی بر مدیریت سود موثر نیست.
رومانوس و همکاران ( )2221دریافتند که صاحبکاران حسابرسان متخصص در صنعت ،با
احتمال ک متری اقدام به تجدید ارائۀ سود میکنند .جردن و همکاران ( )2242در بررسی اثر
کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود برای دستیابی به سود مورد نظر ،به این نتیجه دست یافتند که
صاحبکاران  1مؤسسۀ بزرگ حسابرسی کمتر اقدام به جهت دهی سود به سمت دستیابی به سود
مبنا می کنند .چی و همکاران ( )2244در بررسی رابطۀ کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی
دریافتند که گردش طوالنی مدت حسابرس با افزایش مدیریت سود واقعی مرتبط است .اشلمن
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و گو ( )2241در بررسی رابطۀ کیفیت حسابرسی و صرف حقالزحمۀ حسابرسی با مدیریت
سود به این نتیجه دست یافتند که رابطهای منفی بین صرف حق الزحمۀ حسابرسی و احتمال
استفاده مدیران از اقالم تعهدی اختیاری برای مدیریت سود وجود دارد.
ژانگ ( )2241به بررسی رابطۀ کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی پرداخت و به این
نتیجه رسید که افزایش کیفیت حسابرسی موجب افزایش سطح مدیریت سود واقعی میشود.
ابراهیمی کردلر و سیدی ( )4911به بررسی تأثیر نوع مؤسسۀ حسابرسی (سازمان حسابرسی و
سایر مؤسسهها) و نوع اظهارنظر حسابرسی بر اقالم تعهدی اختیاری پرداختند و به این نتیجه
رسیدند که تنها نوع مؤسسۀ حسابرسی با اقالم تعهدی اختیاری ارتباط دارد .مجتهدزاده و بابایی
( )4934در بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود ،دریافتند که رابطۀ معکوسی بین
کیفیت حسابرسی و مدیریت سود (اندازه گیری شده با استفاده از اقالم تعهدی اختیاری) وجود
دارد .حاجیها و همکاران ( )4934به بررسی تأثیر تخصص در صنعت و دورۀ تصدی حسابرسی
بر مدیریت سود پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که تخصص در صنعت و دورۀ تصدی
حسابرسی ،بر مدیریت سود تأثیر منفی دارد؛ همچنین امکان مدیریت سود در شرکتهایی که
به وسیله حسابرسان متخصص در صنعت و با دورۀ تصدی باالی چهار سال حسابرسی میشوند،
کمتر از دیگر شرکتها است .حسنی ( )4932به بررسی حساسیت محافظه کاری نسبت به
کیفیت حسابرسی پرداخت .نتایج نشان داد که رابطۀ مثبت و معناداری بین محافظهکاری
حسابداری و کیفیت حسابرسی وجود دارد .حاجیها و سبحانی ( )4932به بررسی رابطۀ بین
کیفیت حسابرسی و هزینۀ سرمایه پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که اندازۀ مؤسسۀ
حسابرسی و تداوم همکاری بین مؤسسۀ حسابرسی و صاحبکار رابطۀ معکوس و معناداری با
هزینۀ سرمایه شرکت دارند .اما ابراهیمی کردلر و همکاران ( )4939در بررسی رابطۀ بین کیفیت
حسابرسی و هزینۀ سرمایه ،به رابطۀ معناداری بین این دو متغیر دست نیافتند .همچنین
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مرادزادهفرد و همکاران ( )4939به بررسی رابطۀ بین ویژگیهای شرکت و اولویت مدیران برای
گزینش آستانه های سود پرداختند و دریافتند که برخی ویژگی های شرکت از قبیل اندازه،
رشدی بودن و حجم معامالت سهام بر اولویت مدیران در گزینش آستانه های سود موثر است.
تدوین فرضیهها
مطابق پژوهشهای قبلی ،کیفیت حسابرسی میتواند بر مدیریت سود اثر بگذارد (از قبیل
تندلو و وانستریلن 2225؛ مینگ 2221 ،و چی و همکاران .)2244 ،مدیریت سود از راهها ی
مختلفی به وقوع میپیوندد و برای اندازهگیری آن از شاخصها ی مختلفی استفاده شده است.
در پژوهشهای مختلف از شاخصهای گوناگونی شامل کل اقالم تعهدی (برای نمونه دی
آنجلو 4316 ،و دیچو و همکاران ، )4335 ،اقالم تعهدی خاص (برای نمونه؛ بنیش )4331 ،و
توزیع سود (برای نمونه؛ هلند و رامسی 2229 ،و لی )2242 ،برای اندازهگیری مدیریت سود
استفاده شده است .به این ترتیب پژوهش حاضر به بررسی چگونگی رابطۀ کیفیت حسابرسی و
مدیریت سود در راستای دستیابی یا پیشیگیری از آستانۀ خاصی از سود میپردازد .در این
پژوهش از راه بررسی توزیع سود در نزدیکی آستانههای سود و تالش برای دستیابی یا
پیشیگیری از آستانه ای خاص به بررسی مدیریت سود پرداخته میشود.
فرضیۀ  :4بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود با هدف اجتناب از سود غیرمنتظرۀ منفی رابطۀ
منفی وجود دارد.
فرضیۀ  :2بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود با هدف اجتناب از کاهش سود ،رابطۀ منفی
وجود دارد.
فرضیۀ  :9بینکیفیت حسابرسی و مدیریت سود با هدف اجتناب از زیان ،رابطۀ منفی وجود
دارد.
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر روششناسی ،اثباتی؛ از نظر هدف ،کاربردی؛ از نظر راهبرد ،شبه
تجربی؛ از نظر دورۀ زمانی عرضی  -مقطعی و به لحاظ روش تحلیل دادهها ،همبستگی است.
الگوهای پژوهش
در رابطه با احتمال دستیابی به آستانهها ی خاصی از سود ،در پژوهشهای مختلف از
الگوی رگرسیون لوجستیک استفاده شده است (از قبیل؛ لی .)2242 ،در پژوهش حاضر نیز با
استفاده از الگوهای رگرسیون لوجستیک ،به بررسی فرضیههای پژوهش پرداخته میشود .این
روش برخالف روش رگرسیون خطی مفروضات کمتر داشته و تنها عملکرد خطی هر یک از
متغیرهای مستقل نسبت به یکدیگر مطرح است.
)

() 4

(

که در آن؛  ،Psiitیک متغیر ساختگی است ( اگر سال شرکت به آخرین پیشبینی مدیران
از سود دست یابد یا از آن پیشی گیرد ،برابر  4و در غیر این صورت برابر صفر است) .
پژوهشهای گذشته در رابطه با دلیل انتشار پیشبینی سود توسط مدیران ،به دالیلی از قبی ل
فرضیۀ اصالح انتظارات اشاره نمودند (آنجینکیا و گیفت .)4311 ،این فرضیه بیان میکند که
مدیران برای ترتیبدهی به انتظارات بازار مطابق با انتظارات خود ،اقدام به انتشار پیشبین ی
میکنند .سود پیشبینی شده ناقرینگی اطالعاتی بین سرمایهگذاران و مدی ران را کاهش میدهد
و باعث کاهش پراکندگی سود پیشبین ی شده توسط تحلیلگران و به طور کلی قیمتگذار ی
مطلوب و صحیح سهام و کارایی بازار در سطوح باالتر میشود.
همچنین ،AudQt ،کیفیت حسابرسی؛  ،Sizetاندازۀ شرکت؛  ،Ltgtانتظار رشد؛ ،Levert
اهرم مالی میباشد.
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برای بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و احتمال اینکه یک سال  -شرکت از کاهش
سود اجتناب کند از الگو ( )2استفاده میشود.
)

() 2

(

که در آن؛  ،Pecit+1یک متغیر ساختگی است (اگر سود سال شرکت به سود دورۀ قبل
دست یابد یا از آن پیشی بگیرد برابر با  4و در غیر این صورت صفر است).
در نهایت برای بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و احتمال اینکه یک سال  -شرکت
از زیاندهی اجتناب کند ،از الگوی شمارۀ ( )9استفاده میشود.
)

() 9

(

که در آن؛  ،Peii,tمتغیری ساختگی است ( اگر سال شرکت سود صفر یا نزدیک به صفر
گزارش کرده باشد برابر با  4و اگر شرکت زیانی نزدیک به صفر گزارش کرده باشد برابر
صفر است).
اندازهگیری متغیرها
متغیر مستقل

کیفیت حسابرسی :برای اندازهگیری کیفیت حسابرسی از سه شاخص به شرح زیر استفاده شد:
 .4اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی :اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی میتواند معیاری برای کیفیت حسابرسی
باشد (دیآنجلو4314 ،؛ فورمن .)2221 ،در این پژوهش سازمان حسابرسی به عنوان
مؤسسۀ بزرگ و سایرین به عنوان کوچک طبقهبندی شد (مطابق پژوهشهای قبل از قبیل ؛
نمازی و همکاران.)4913 ،
 .2دورۀ تصدی حسابرس :دورۀ تصدی حسابرس با میزان شناخت و تخصص حسابرس رابطه
دارد .هر میزان دورۀ تصدی بیشتر و چرخش حسابرس کمتر باشد ،میتوان انتظار کیفیت
حسابرسی بهتری داشت (گل و همکاران .)2223 ،از این شاخص در پژوهشهای مختلفی
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(از قبیل؛ نمازی و همکاران4913 ،؛ مجتهدزاده و بابایی )4934 ،به عنوان شاخص کیفیت
حسابرسی استفاده شده است.
 .9امتیاز کنترل وضعیت و کیفیت حسابرسی مؤسسه :این رتبهبندی از سوی جامعه حسابداران
رسمی منتشر میشود و مؤسسهها در  1گروه (الف تا دال) قرار میگیرند .از این نوع
شاخص در پژوهشها ی مختلفی استفاده شده است (از قبیل اوکیف و همکاران 4331 ،و
لونسوهن و رک.)2221 ،
متغیر وابسته

متغیر وابسته در این پژوهش ،مدیریت سود با هدف دستیابی به سه آستانۀ سود شامل - 4
اجتناب از زیان؛  - 2اجتناب از کاهش سود و  - 9اجتناب از سود غیرمنتظرۀ منفی است که نحوۀ
اندازهگیری آنها به شرح زیر است:
اجتناب از زیان :اگر شرکت سود صفر یا سودی نزدیک به صفر (])

[) گزارش

(

کرده باشد نشانگر اجتناب از زیان است.
اجتناب از کاهش سود :اگر سود شرکت برابر یا بیشتر از سود دورۀ قبل باشد (
])

(

[

) نشان از اجتناب از کاهش سود است.

اجتناب از سود غیرمنتظرۀ منفی :اگر سود شرکت به آخرین پیش بینی مدیران از سود دست یابد یا
از آن پیشی گیرد ])

(

[ ،بیانگر اجتناب از سود غیرمنتظرۀ منفی است؛

زیرا انت ظارات از سود تحت تأثیر پیشبینی مدیران قرار داد .همچنین،
t-1؛

 ،سود واقعی سال

 ،سود پیش بینی شده توسط مدیران برای سال t؛  ،IRانحراف چارکی ،و  ،Nتعداد

مشاهدهها است.
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متغیرهای کنترلی
اندازۀ شرکت (  :)Sizetاین متغیر با استفاده از لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت اندازهگیری
میشود.
انتظار رشد (  :)Ltgtاین متغیر از تقسیم ارزش بازار شرکت بر ارزش دفتری ( )M/Bبه دست
میآید .این متغیر برای شرکت هایی که به مرحله بلوغ نرسیده اند و انتظار رشد دارند ،باالتر از
میانگین بازار است (فاما و همکاران.)2221 ،
اهرم مالی (  :)Levertجنسن ( )4316نشان داد که بدهیها میتوانند برای همراستا کردن منافع
مدیران و سهامداران استفاده شوند .این نسبت از تقسیم بدهی بر مجموع بدهی به عالوه ارزش
بازار حقوق صاحبان بهدست میآید (مطابق کاالن و استوبز.)2242 ،
دورۀ زمانی ،جامعه و نمونه

دورۀ زمانی پژوهش حاضر دورهای هفت ساله از سال  4911تا  4932است .جامعۀ آماری
پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که مجموعه شرایط زیر را
دارا باشند:
 .4سال مالی منتهی به  23اسفند هر سال باشد.
 .2جزء بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری و واسطه گری مالی نباشد.
 .9در سال مورد مطالعه تغییر در سال مالی نداشته باشد.
با توجه به معیارهای فوق تعداد  424شرکت برای انجام پژوهش انتخاب شد .دادههای مورد نیاز
با استفاده از نرم افزارهای تدبیرپرداز ،نرم افزارهای ره آورد نوین ،سایت سازمان بورس ،سایت
شرکتها ،صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره شرکتها استخراج شد.
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یافتههای پژوهش

آمار توصیفی متغیرهای استفاده شده در پژوهش در جدول شمارۀ  4ارائه شده است.
همانطور که در جدول شمارۀ  4مشاهده میشود ،حدود نیمی از شرکتهای مورد بررسی به
سود پیش بینی شده از سوی مدیریت دست یافته اند و بیش از  %65آنها سودی بیشتر از سود
سال قبل گزارش کردهاند .همچنین تعداد کمی از شرکت های مورد بررسی سود صفر یا
نزدیک صفر گزارش کردهاند .همچنین حدود  %26از نمونه توسط سازمان حسابرسی (مؤسسۀ
بزرگ) و  %11باقیمانده از سوی  14مؤسسه دیگر حسابرسی شدهاند .حدود  %62از سال
شرکتهای مورد بررسی ،از سوی مؤسسهای با دورۀ تصدی  1سال یا بیشتر حسابرسی شدهاند و
بیشتر مؤسسهها در دورۀ مورد بررسی دارای امتیاز کنترل وضعیت و کیفیت الف بودهاند.
جدول شمارۀ  .1آماره توصیفی متغیرهای پژوهش

غیرمنتظرۀ منفی

اجتناب از کاهش

آماره

اجتناب از سود

سود

اجتناب از زیان

دفتری

بیشینه

4

4

4

2/31

43/641 11/21

1

4

4

استاندارد

ارزش بازار به

کمینه

2

2

2

2/24

2/423

3/262

4

2

2

انحراف

اندازۀ شرکت

اهرم مالی

وضعیت و کیفیت

2/522

2/111

2/652

3/441 2/261

4/562

2/143

2/139

2/193

میانگین

امتیاز کنترل

دورۀ تصدی

اندازۀ مؤسسه

2/524

2/652

2/166

2/141 2/115

49/42

4/915

2/511

2/262

بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش سه الگو برازش شد که نتایج آن در ادامه تشریح
میشود.

 /11رابطۀ بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود با هدف دستیابی به آستانههای سود

نتایج آزمون فرضیۀ اول

در الگوی یک ،رابطۀ کیفیت حسابرسی و احتمال دستیابی یا پیشیگیری از سود
پیشبینی شده از سوی مدیریت بررسی شد .به منظور ارزیابی کلی الگو ،از آزمون ام نیبوس

2

استفاده شد .همانطور که در جدول شمارۀ  2مشاهده میشود ،الگوی پژوهش از برازش قابل
قبولی برخوردار است و در سطح خطای کمتر از  %5معنادار میباش د .با توجه به ضریب تعیین
پزودو 9که شامل ضریب تعیین کاکس و اسنل 1و ضریب تعیین نیجلکرک 5است (ارائه شده
در جدول شمارۀ  )2میتوان نتیجه گرفت که متغیرهای مستقل مورد بررسی (شامل کیفیت
حسابرسی ،اندازۀ شرکت صاحبکار ،اهرم مالی  ،نسبت ارزش بازار به دفتری) بین  1/4تا 5 /5
درصد از واریانس متغیر وابسته (احتمال دستیابی به یا پیشیگیری از سود پیش بینی شده توسط
مدیریت) را تبیین میکنند .البته با توجه به معنادار نبودن بیشتر متغیرها ،میزان ضریب تبیین پایین
است .در الگوی پژوهش متغیراهرم مالی در سطح خطای  %5معنادار است .همچنین متغیرهای
امتیاز کنترل وضعیت و کیفیت مؤسسۀ حسابرسی و اندازۀ واحد صاحبکار در سطح خطای 42
درصد معنادار میباشند .به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که فرضیۀ یک پژوهش مبنی بر
وجود رابطۀ معنادار بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود با هدف اجتناب از سود غیرمنتظرۀ
منفی در سطح خطای  %5رد میشود.
همچنین می توان نتیجه گرفت که درشرکتهای با اهرم مالی باالتر ،احتمال مدیریت سود
با هدف دستیابی یا پیشیگیری از سود پیشبینی شده توسط مدیریت کاهش مییابد که در
سطح خطای  5درصد معنادار است .این احتمال در مورد شرکتهای با اندازۀ بزرگ در سطح
خطای  42درصد وجود دارد .همچنین در صورتی که امتیاز کنترل وضعیت و کیفیت مؤسسۀ
حسابرسی باالتر باشد ،احتمال مدیریت سود با هدف دستیابی یا پیشیگیری از سود پیشبینی
شده توسط مدیریت کاهش می یابد که این رابطه در سطح خطای  42درصد برقرار است.
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جدول شمارۀ  .2نتایج آزمون فرضیه یک پژوهش

متغیر

)

(

ضریب متغیر

آمارۀ والد

سطح معناداری

مقدار ثابت

2/224

2/211

2/114

اندازۀ مؤسسه

2/434

2/331

2/929

دورۀ تصدی

- 2/25

2/235

2/151

امتیاز کنترل وضعیت و کیفیت

2/411

2/191

2/239

اندازۀ شرکت صاحبکار

2/232

9/291

2/212

ارزش بازار به ارزش دفتری

2/222

2/664

2/429

اهرم مالی

- 4/251

42/425

2/222

آزمون ام نی بوس
ضریب تعیین

آمارۀ کای دو

درجۀ آزادی

سطح معناداری

29/341

6

2/224

ضریب تعیین Nagelkerke

2/255

ضریب تعیین Cox & Snell

2/214

نتایج آزمون فرضیۀ دوم

در الگوی دوم پژوهش ،رابطۀ کیفیت حسابرسی و احتمال دستیابی یا پیشیگیری از سود
سال گذشته شرکت بررسی شد .به منظور ارزیابی کلی الگو ،از آزمون ام نیبوس استفاده شد.
همانطور که در جدول شمارۀ  9مشاهده میشود ،الگوی دوم پژوهش نیز از برازش قابل قبولی
برخوردار و در سطح خطای کمتر از  5درصد معنادار است .همچنین با توجه به ضریب تعیین
کاکس و اسنل و ضریب تعیین نیجلکرک می توان نتیجه گرفت که متغیرهای مستقل مورد
بررسی بین  1/9تا  44/5درصد از احتمال تغییرات متغیر وابسته ( احتمال دستیابی یا پیشیگیری
از سود سال گذشته) را تبیین می کنند.
همانطور که در جدول شمارۀ  9مشاهده میشود ،متغیرهای اندازۀ مؤسسه ،امتیاز کنترل
وضعیت و کیفیت مؤسسۀ حسابرسی و اهرم مالی در سطح خطای  5درصد معنادار است .نتایج

 /13رابطۀ بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود با هدف دستیابی به آستانههای سود

نشان میدهد که مؤسسۀ حسابرسی بزرگ ،موجبکاهش احتمال مدیریت سود با هدف
دستیابی یا پیشیگیری از سود سال گذشته میشود؛ همچنین مؤسسههای حسابرسی دارای امتیاز
کنترل وضعیت و کیفیت باالتر موجب کاهش احتمال دستیابی یا پیشیگیری از سود سال قبل
میشوند .به این ترتیب فرضیۀ دوم پژوهش در رابطه با اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی و امتیاز کنترل
وضعیت و کیفیت مؤسسۀ حسابرسی تأیید میشود .در نهایت در شرکتهای دارای اهرم مالی
باالتر ،احتمال مدیریت سود با هدف دستیابی یا پیشیگیری از سود سال قبل پایین است .
همچنین نتایج در رابطه با دورۀ تصدی حسابرس نشان می دهد که افزایش دورۀ تصدی
حسابرس موجب کاهش احتمال دستیابی یا پیشی گیری از سود سال قبل میشود؛ ولی این رابطه
در سطح خطای  5درصد معنادار نیست.
جدول شمارۀ  .3نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش

متغیر

(

)

ضریب متغیر

آمارۀ والد

سطح معناداری

مقدار ثابت

4/315

6/525

2/244

اندازۀ مؤسسه

- 2/142

9/114

2/213

دورۀ تصدی

- 2/212

2/522

2/442

امتیاز کنترل وضعیت و کیفیت

2/211

1/311

2/226

اندازۀ شرکت صاحبکار

- 2/291

2/542

2/115

ارزش بازار به ارزش دفتری

2/222

2/222

2/365

اهرم مالی

- 2/923

15/141

2/222

آزمون ام نی بوس
ضریب تعیین

آمارۀ کای دو

درجۀ آزادی

سطح معناداری

65/169

6

2/222

ضریب تعیین Nagelkerke

2/445

ضریب تعیین Cox & Snell

2/219
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نتایج آزمون فرضیۀ سوم

در الگوی سوم پژوهش ،رابطۀ کیفیت حسابرسی و احتمال گزارش سود صفر بررسی
شد .به منظور ارزیابی کلی الگو ،از آزمون ام نیبوس استفاده شد .همانطور که در جدول
شمارۀ  1مشاهده میشود ،الگوی سوم پژوهش از برازش قابل قبولی برخوردار است و در سطح
خطای کمتر از  5درصد معنادار میباشد .با توجه به ضریب تعیین کاکس و اسنل و ضریب تعیین
نیجلکرک است میتوان نتیجه گر فت که متغیرهای مستقل مورد بررسی در الگوی سوم بین
 3/3تا  41/2درصد از احتمال تغییرات متغیر وابسته (احتمال گزارش سود صفر یا نزدیک به
صفر) را تبیین می کنند.
جدول شمارۀ  .1نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش

متغیر

(

)

ضریب متغیر

آمارۀ والد

سطح معناداری

مقدار ثابت

- 4/912

4/591

2/246

اندازۀ مؤسسه

- 2/211

2/162

2/919

دورۀ تصدی

- 2/931

2/629

2/421

امتیاز کنترل وضعیت و کیفیت

- 2/456

2/115

2/913

اندازۀ شرکت صاحبکار

- 2/451

9/352

2/211

ارزش بازار به ارزش دفتری

- 2/243

9/461

2/215

اهرم مالی

9/553

14/391

2/222

آزمون ام نی بوس
ضریب تعیین

آمارۀ کای دو

درجۀ آزادی

سطح معناداری

11/314

6

2/222

ضریب تعیین Nagelkerke

2/412

ضریب تعیین Cox & Snell

2/233

 /13رابطۀ بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود با هدف دستیابی به آستانههای سود

همانطور که در جدول شمارۀ  9مشاهده میشود ،هیچ یک از متغیرهای مربوط به
کیفیت حسابرسی در سطح خطای  5درصد معنادار نمیباشند و در نتیجه فرضیۀ سوم پژوهش
در سطح خطای  5درصد رد میشود .متغیر اهرم مالی و اندازۀ شرکت صاحبکار در سطح
خطای  5درصد معنادار است .نتایج نشان میدهد که در شرکتهای بزرگتر احتمال مدیریت
سود با هدف گزارش سود صفر یا نزدیک به صفر کاهش مییابد و در شرکتهای با اهرم مالی
باالتر احتمال این نوع مدیریت سود افزایش مییابد .وجود رابطۀ مثبت بین اهرم مالی و احتمال
گزارش سود صفر یا نزدیک به صفر را اینگونه میتوان توجیه کرد که بانکها نسبت به
زیاندهی شرکت ها حساسیت نشان داده و این موضوع باعث میشود تا شرکتها برای
جلوگیری از مشکالت تأمین مالی از طریق وام ،اقدام به مدیریت سود برای اجتناب از زیان
کنند .همچنین نتایج نشان میدهد که هر چند شاخص های کیفیت حسابرسی اثری منفی بر
احتمال گزارش سود صفر یا نزدیک به صفر دارند ،ولی رابطه در سطح خطای  5درصد معنادار
نیست.
نتیجهگیری و پیشنهادها

ارائۀ اطالعات مالی با کیفیت از جمله موضوعات مهم در تصمیم گیری صحیح و کارآمد
است .شرکتهای مختلف با توجه به شرایط حاکم بر محیط فعالیتشان و تقاضای ذینفعان،
انگیزهها و مشوق های متفاوتی برای ارائۀ اطالعات دارند .در خصوص ارائۀ اطالعات مربوط به
سود ،مدیریت سود و دستیابی به آستانۀ خاصی از سود ،از جمله موضوعاتی است که برای
بخشهای فعال در حوزۀ مالی مهم است .یکی از موارد مهم و اثرگذار در زمینۀ مدیریت سود با
هدف دستیابی به آستانۀ خاصی از سود  ،کیفیت حسابرسی است .بر این اساس در این پژوهش
رابطۀ کیفیت حسابرسی واحتمال دستیابی یا پیشیگیری از آستانۀ خاصی از سود در شرکتهای
پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بررسی شد .باجمعآوری دادهها از نمونۀ مورد بررسی
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و آزمون فرضیههای پژوهش ،یافتهها نشان داد که رابطۀ معناداری بین شاخصهای کیفیت
حسابرسی و احتمال دستیابی یا پیشیگیری از سود پیشبینی شده از سوی مدیریت ،وجود
ندارد .این یافته را این گونه می توان توجیه کرد که با توجه به کمتر بودن سود پیشبینی شده
توسط مدیریت از سود واقعی در کوتاه مدت (بورگستالر و امس ،)2226 ،مدیریت نیاز کمتری
به مدیریت سود با هدف دستیابی یا پیشیگیری از این آستانه دارد.
در فرضیۀ دوم پژوهش به بررسی رابطۀ بین شاخصهایکیفیت حسابرسی و احتمال
دستیابی به سود سال قبل بررسی شد .یافتهها نشان داد که بین احتمال دستیابی به سود سال قبل و
اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی و امتیاز کنترل وضعیت و کیفیت حسابرسی رابطۀ منفی و معناداری
وجود دارد .با توجه به این که سود سال قبل معیار مهمی برای شکل دهی به انتظارات است و
شرکتها مایل به گزارش کاهش در عملکرد و سود آوری نیستند ،بنابراین انگیزۀ کافی برای
مدیریت سود در راستای دستیابی یا پیشیگیری از سود سال قبل دارند .در صورتی که مؤسسۀ
حسابرسی از کیفیت الزم برخوردار باشد میتواند این موارد را کشف و از آن جلوگیری کند.
این موضوع با یافتههای قبلی از قبیل ،تندلو و وانستریلن ( ،)2225بالسام و همکاران (،)2229
مینگ ( ،)2221جردن و همکاران ( )2242و مجتهدزاده و بابایی ( )4934مشابه است.
در بررسی رابطۀ بین کیفیت حسابرسی و احتمال اجتناب از زیان ،یافتهها رابطۀ معنادار ی
را نشان نداد .برخالف یافتههای قبلی (از قبیل باتالیو و مندلهال 2225 ،و لی  )2242و تئوری
انتظارات که بیان می کنند اجتناب از زیان برای شرکتها از اهمیت باالیی برخوردار است؛
یافتهها ی این پژوهش شواهدی دال بر ممانعت مؤسسهها ی حسابرسی با کیفیت از این نوع
مدیریت سود نشان نداد .دلیل این یافته را باید در نحوۀ برخورد مؤسسههای حسابرسی (حتی
باکیفیت) با این موارد از مدیریت سود جستوجو کرد .از سوی دیگر بازار نیز به این نوع
سوگیری در ارائۀ سود واکنش نشان نمیدهد (پورحیدری و همکاران .)4939 ،همچنین یافتهها

 /33رابطۀ بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود با هدف دستیابی به آستانههای سود

نشان داد که در شرکتهای با اهرم مالی باالتر ،احتمال مدیریت سود برای اجتناب از گزارش
زیان باالتر است .این یافته با ساز وکارهای وامدهی و تأمین مالی در ایران مرتبط است .
یافتهها ی حاصل از این پژوهش برای سرمایهگذاران در گزینش گزینههای سرمایهگذاری
و برای تحلیلگران در بررسی سود گزارش شده مفید است .آنها باید به این موضوع آگاه
باشند که شرکتها برای اجتناب از کاهش سود نسبت به سال قبل ،اقدام به مدیریت سود
می کنند و در نتیجه در صورتی که سود سال جاری نزدیک به سود سال قبل بود ،میتوان نسبت
به مدیریت سود مشکوک شد .همچنین در صورتی که آن شرکت از سوی مؤسسهها ی
حسابرسی دارای کیفیت باال رسیدگی شده باشد ،احتمال مدیریت سود برای دستیابی به این
آستانه کاهش مییابد .همچنین سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی در بررسیهای خود در مورد
سود سهام ،باید به مدیریت سود با هدف دستیابی یا پیشیگیری از آستانه ها توجه داشته باشند و
در این راستا ،مطابق یافتههای پژوهش،کیفیت حسابرسی را مدنظر قرار دهند .
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده دیگر ساز وکارهای راهبری شرکتی (از قبیل
ساختار مالکیت ،ساختار هیأت مدیره و کمیتۀ حسابرسی) در خصوص پیشگیری از مدیریت
سود با هدف دستیابی به آستانهها ی سود مورد بررسی قرار گیرد .همچنین دیگر معیارهای
کیفیت حسابرسی از قبیل تخصص حسابرس در صنعت نیز مدنظر قرار گیرد .در نهایت بیان
میشود که با توجه به محدود بودن دورۀ زمانی پژوهش و همچنین تجدید ارائه اقالم
صورتهای مالی در دورۀ بعد  ،استفاده از نتایج پژوهش با دقت انجام شود.
یادداشتها
2. Omnibus
4. Cox and Snell

1.Premium Fee
3. Pseudo
5. Nigelkerke
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