
 

 

 

 

 

 

 

 1393ماه  و شهریور ، مرداددوم و سومشماره                     های مدیریت و حسابداری           پژوهش

 

 

 

37 

 

گذاری با دو معیار دوره  بیش سرمایه بر حسابرسی کیفیت و سود مدیریت تاثیر

 تصدی و تخصص حسابرس
 

 یزد، گروه حسابداری، یزد، ایران دانشگاه آزاد اسالمی، واحد، محمد میرمحمدی صدرآبادی
M.mir.m2010@gmail.com 

 
 

در حالی که مسئولیت اصلی تهیه صورت های مالی بر عهده مدیریت شرکت است، اما در پی  -چکیده

رسوایی های مالی اخیر در سطح جهان، انگشت اتهام به سوی حسابرسان نشانه رفته است تا جایی که عموما 

شكست حسابرسی یاد می شود. تلقی عموم این است که فقدان استقالل و کیفیت  از این وقایع به عنوان

ضعیف حسابرسی موجب وقوع چنین وقایعی شده است. در سال های اخیر که از یک طرف مبارزه با 

مفاسد اقتصادی به طور جدی مورد توجه جامعه و دولت مردان قرار گرفته و از طرف دیگر اندازه و تعداد 

هامی عام و استفاده کننده گان از اطالعات حسابداری در حال افزایش هستند، انتظار می رود شرکت های س

حرفه حسابرسی هم گام با انتظارات جامعه بر کیفیت کار خود بیفزاید و بتوانند مدیریت سود صورت گرفته 

امل متعددی وجود توسط مدیران را کشف کرده و آن ها را در اعمال مدیریت سود در تنگنا قرار دهند. عو

دارد که می تواند به بیش و کم سرمایه گذاری از سوی شرکت ها منجر شود. در مقاله حاضر به تاثیر 

عوامل مدیریت سود از سوی مدیران و کیفیت حسابرسی پرداخته شده است. در ابتدا ادبیاتی در مورد 

شده است. بعد از آن پیشینه ای از مدیریت سود، کیفیت حسابرسی و مفهوم بیش و کم سرمایه گذاری بیان 

تحقیقات مرتبط با موضوع این مقاله ارائه شده است و در نهایت نتیجه گیری هایی از ارتباط این مباحث 

 بیان شده اند.

 مدیریت سود، اقالم تعدی، دوره تصدی، تخصص حسابرس، بیش سرمایه گذاری. واژه های کلیدی:
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 مقدمه. 1

یكی از اهداف گزارشگری مالی ارائه اطالعاتی است که برای سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و 

دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و اعتبار دهی و سایر 

تصمیم ها سودمند باشد. یكی از معیارهای مهمی که گروه های مزبور برای قدرت سودآوری 

، پیش بینی سودهای آینده و ریسک های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملكرد شرکت

مدیریت استفاده می کنند، سودهای جاری و گذشته شرکت است. سود نیز خود متشكل از اقالم 

نقدی و تعهدی است و اقالم تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می 

عملكرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سودهای آینده در اقالم  تواند برای بهتر جلوه دادن

تعهدی سود دست برده و به اصطالح امروزی سود را مدیریت کند. اختیار عمل مدیران در استفاده 

از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پیش بینی و همچنین اعمال روش هایی نظیر تغییر روش ارزیابی 

قفلی، هزینه جاری یا سرمایه ای کردن هزینه های تحقیق و توسعه، از موجودی کاال، استهالك سر

جمله مواردی هستند که مدیران می توانند از طریق آن ها سود را تغییر دهند. از یک طرف به دلیل 

آگاهی بیشتر مدیران از وضعیت شرکت، انتظار می رود به گونه ای اطالعات تهیه و ارائه شود که 

بهترین نحو منعكس کند. از طرف دیگر بنا به دالیلی نظیر ابقاء در شرکت، وضعیت شرکت را به 

دریافت پاداش و ...، مدیریت واحد انتفاعی خواسته یا ناخواسته ممكن است با دستكاری سود، 

وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنین شرایطی سود واقعی با سود گزارش شده در 

رویدادی تحت عنوان مدیریت سود رخ داده است )مجتهد زاده  صورت های مالی مغایرت داشته و

 (. 1383و آقایی، 
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دیگر، حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از  از سوی

دعاوی قضایی علیه خود، به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند. شرکت هایی که صورت های 

دارای محتوای اطالعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. اقالم  مالی حسابرسی شده ارائه کنند

تعهدی وابسته به قضاوت های مدیران است و حسابرسی شرکت هایی که اقالم تعهدی بیشتری 

دارند دشوارتر است. حسابرسی با کیفیت باالتر، با احتمال بیشتری عملكرد های حسابداری مورد 

ای حسابرسی با کیفیت، دارای تخصص، منابع و انگیزه تردید را کشف می کند. زیرا موسسه ه

های بیشتری برای کشف اشتباه و تقلب هستند. از سویی دیگر کیفیت که تعیین کننده عملكرد 

حسابرسی است تابع عوامل متعددی از قبیل توانایی های حسابرس و اجرای حرفه ای است )مجتهد 

و کیفیت  1با بررسی تاثیری که مدیریت سود مقالهاین  (. به طور کلی1383زاده و آقایی، 

بر کیفیت سود و در نهایت بر تصمیمات داخلی سرمایه گذاری شرکت ها )بیش  2حسابرسی

مدیریت کردن سود از سوی مدیران شرکت د که آیا باش این میدنبال  به( دارند، 3سرمایه گذاری

و دوره تصدی   4حسابرس ها و کیفیت حسابرسی شرکت که با در نظر گرفتن دو معیار تخصص

، می توانند بر میزان کیفیت سود تاثیرگذار بوده و موجب بیش سرمایه گذاری در 5حسابرس

 شرکت شوند یا خیر؟

 

 

                                                           

1
 . Earning Management 

2
 . Audit Quality 

3
 . Over-Investment 

4
 . Audit Speciality 

5
 . Audit Tenure 
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 . مبانی نظری و پیشینه2
 . مدیریت سود2-1

سود از دو بخش تعهدی و نقدی تشكیل شده است و اقالم تعهدی سود نیز به دو بخش اقالم 

تعهدی اختیاری و غیر اختیاری تقسیم می شود که اقالم تعهدی اختیاری بیشتر می تواند در معرض 

در تعریفی مدیریت سود به عنوان مداخله با (. 1387مدیریت قرار گیرد )ابراهیمی و همكاران، 

در فرآیند گزارشگری مالی به منظور کسب منفعت شخصی برای سهامداران و مدیران  اراده

( مدیریت سود زمانی 1999) 2(. از منظر هیلی و والن2005، 1تعریف شده است )پیسنل و همكاران

رخ می دهد که مدیر برای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می کند و این کار 

دن برخی از سهامداران درباره عملكرد واقعی اقتصادی و یا برای تاثیر در را با هدف گمراه کر

  3نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند می انجامد. از نظر اسكات

( مدیریت سود اختیار شرکت در انتخاب روش ها و رویه های حسابداری برای دستیابی به 2000)

ر است. به نظر می رسد که مدیریت سود به طور معمول از استفاده مدیران برخی اهداف خاص مدی

از مزایای عدم تقارن اطالعاتی سهامداران ناشی می شود. کاپالند، توانایی نسبی در کاهش و یا 

افزایش سود گزارش شده توسط  مدیران را به عنوان دستكاری در حساب ها معرفی می کند. 

، به طور تلویحی به «هموارکنندگان»و یا « حداقل کنندگان»، «ندگانحداکثر کن»عناوینی مانند 

(. دی جورج و 1968، 4افرادی اطالق می شود که به دستكاری حساب ها اقدام کنند )کاپالند

همكاران، مدیریت سود را به عنوان نوعی دستكاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول 

                                                           

1
 . Peasnell et al, 2005 
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، 1یمات خاص تعریف می کند )دی جورج و همكارانبه سطح مورد انتظار سود برای بعضی تصم

در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که یكی از دالیلی که شرکت ها   2گوان و همكاران(. 1999

به خاطر آن مدیریت سود انجام می دهند، باال بودن نسبت بدهی به سرمایه آن ها است، به طوری 

که هرچه این نسبت باالتر باشد مدیریت، روش های افزاینده سود بیشتری را انتخاب می کند 

 (.2001)گوان و همكاران، 

 . نقش اقالم تعهدی در مدیریت سود و مدل های کشف آن2-1-1

اقالم تعهدی بیانگر تفاوت بین سود حسابداری و جزء نقدی آن است، که شامل تغییرات در 

موجودی کاال، حسابهای دریافتنی و حساب های پرداختنی است. در صورتی که اقالم تعهدی 

ی از وجوه نقد حاصل از عملیات واحد مثبت بزرگ باشد، بیانگر این است که سود حسابدار

تجاری بسیار بیشتر است. البته باید توجه داشت که این تفاوت به دلیل اعمال اصول حسابداری در 

مورد زمان و نحوه شناسایی درآمدها و هزینه ها )اصل شناخت درآمدها و اصل تطابق( است. 

درآمدها و هزینه ها به مدیران  اصول پذیرفته شده حسابداری در مورد زمان شناسایی و مبلغ

شرکت ها آزادی عمل نسبی داده است و وقتی که مدیران، سود حسابداری را به مبلغی بیش از 

وجوه نقد حاصل شناسایی می کنند، اقالم تعهدی ایجاد می شوند. یک عامل بنیادی در آزمون 

تعیین سود است. بررسی  مدیریت سود در شرکت ها، تخمین عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در

متون مبتنی بر مدیریت سود، بیانگر وجود رویكردهای متفاوت با شناسه ای مختلف در تخمین و 

اندازه گیری اختیار مدیریت در تعیین سود گزارش شده است. یكی از مهمترین این رویكردها، 

ن و کشف مدیریت رویكرد مبتنی بر کاربرد اقالم تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای تعیی
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(. برای کشف مدیریت سود از طریق 1391سود در واحد تجاری است )یعقوب نژاد و همكاران، 

 اقالم تعهدی، مدل هایی ارائه شده است که مهمترین آن ها به شرح ذیل می باشد:

 (1986. مدل دی آنجلو )2(                                1985. مدل هیلی )1

 (1991. مدل جونز )4(                              1991. مدل صنعت )3

 (1999) 1. مدل کازنیک6(               1995. مدل تعدیل شده جونز )5

 (2006. مدل دچو و دچاو تعدیل شده )8(                    2002) 2. مدل دچو و دچاو7

 (2010)  4. مدل استوبن10(        2005) 3. مدل کوتاری و همكاران9

 . چارچوبی برای انواع دستکاری در حساب ها2-1-2

چارچوبی برای طبقه بندی انواع دستكاری در حساب ها ارائه داده اند که در  5استولی و برتون

(. این چارچوب بر این اصل 2004این بخش اشاره مختصری به آن می شود )استولی و برتون، 

بنیادی بنا نهاده شده است که اطالعات مالی تاثیر عمده ای بر کاهش هزینه های تامین مالی 

نوط به بهبود تصور سرمایه گذاران از ریسک شرکت است. ریسک شرکت دارند. این کاهش م

یاد شده نیز به لحاظ محاسباتی از طریق بتا که خود تابعی از انحراف نسبی سود است، تخمین زده 

 این چارچوب را به شكل خالصه ای نشان می دهد. 1می شود. نمودار 
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 (1384. چارچوبی برای انواع دستكاری در حساب ها ) مشایخی و همكاران، 1نمودار

 دستكاری در حساب ها

 حسابداری بدیع

 تصور سرمایه گذاران از ریسکتعدیل در 

 مدیریت سود)در بعد کلی آن(

 ریسک ساختاری: نسبت بدهی بازده: سود هر سهم

 مدیریت سود هموار سازی سود بزرگنمایی سود منظر حرفه ای منظر دانشگاهی

EPS 
 نسبت بدهی

کاهش در سود جاری 

 و افزایش در سود آتی

 آنی

 EPSسطوح  EPSانحراف 

تحقیقات تجربی 

کمی صورت 

 گرفته است

 آنی

تحقیقات تجربی 

زیادی صورت 

 گرفته است

 آنی

تحقیقات تجربی 

زیادی صورت 

 نگرفته است

 آنی

 

تحقیقات 

تجربی کمی 

صورت گرفته 

 است

 آنی

هیچ تحقیقی به 

صورت تجربی 

 انجام نشده است

 آنی

 مطالعات تفسیرها
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 . کیفیت حسابرسی2-2

در تعریفی، کیفیت حسابرسی تحت عنوان ارزیابی بازار ارائه شده است. ارزیابی بازار در واقع 

 عبارت است از احتمال این که حسابرس هم تحریفات با اهمیت در صورت های و یا سیستم

صاحبكار را کشف کند و هم تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش کند. احتمال این که 

حسابرس موارد تحریفات با اهمیت را کشف کند، به شایستگی حسابرس و احتمال این که 

حسابرس موارد تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش کند، به استقالل حسابرس ارتباط پیدا 

رگ شرکت های بیشتری را حسابرسی می کنند و کل حق الزحمه آن ها می کند. موسسه های بز

بین شرکت های صاحبكار تفكیک می شود و به صاحبكاران وابستگی ندارد. موسسه های 

حسابرسی بزرگ استقالل بیشتری دارند، بنابراین با کیفیت بیشتری به حسابرسی می پردازند )دی 

برای دستكاری سود دارند تا بتوانند به پیش بینی های  (. مدیران انگیزه های زیادی1981آنجلو، 

تحلیل گران مالی تحقق ببخشند. بنابراین اگر حسابرسی موسسه های بزرگ کیفیت بیشتری داشته 

باشند، باید انتظار داشت خطاهای پیش بینی تحلیل گران در شرکت هایی که توسط موسسه های 

 کوچكتر رسیدگی شدند، بیشتر باشد.

 معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی. 2-2-1

مهمترین شاخص کمی اندازه گیری کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرس است که این دو با هم 

رابطه مستقیم دارند به طوری که هرچه اندازه حسابرس بزرگتر باشد کیفیت حسابرسی هم باالتر 

(. محققینی دیگر برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی، عالوه 2005، 1خواهد بود )چن و همكاران

بر اندازه موسسه حسابرسی از تخصص موسسه حسابرسی در صنعت صاحبكار نیز استفاده کرده 
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اند. در این معیار، به طور مسلم موسسه های حسابرسی که در صنعت صاحبكار تخصص داشته 

ی پردازند. ژائو و ایلدر در تحقیق خود از تخصص باشند، با کیفیت بیشتری به حسابرسی آن م

حسابرس در صنعت صاحبكار برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی استفاده کرده اند )زائو و 

(.  کیفیت کار موسسه های حسابرسی متفاوت است و به طور مستقیم نمی توان با 2002، 1ایلدر

-کاری باالتری برخوردار است. تحقیقمشاهده موسسه ها تشخیص داد که کدام موسسه از کیفیت 

ها نشان می دهند اندازه، قدمت، شهرت و نام تجاری موسسه های حسابرسی می توانند معیارهای 

(. حساس یگانه و همكاران در 1374متمایز کننده کیفیت حسابرسی باشند )آقایی و کوچكی، 

ه حسابداران رسمی ایران پژوهشی تحت عنوان عوامل موثر بر استقالل و شایستگی اعضای جامع

عامل موثر  7در ارائه خدمات گواهی، به بررسی کیفیت حسابرسی پرداختند که نتیجه آن تعیین 

.کشف 3.کارایی حسابرسی، 2.تخصص گرایی، 1جهت ارتقای کیفیت حسابرسی بود. شامل: 

.اندازه موسسات 7.مكانیزم بازار و 6.وجود قوانین و مقررات، 5.تضاد منافع، 4تحریفات با اهمیت، 

(. در این بخش سه معیار متداول جهت محاسبه کیفیت 1384حسابرسی )حساس یگانه و همكاران، 

 حسابرسی به شكل مختصر بیان شده اند.

 . اندازه حسابرس2-2-1-1

منظور از اندازه حسابرس، حسن شهرت حسابرس )نام تجاری( است. در نتیجه حسن شهرت 

ت های مالی افزایش یافته و لذا کیفیت حسابرسی هم باالتر خواهد حسابرس، اعتبار اطالعات صور

(. در ایران، سازمان حسابرسی به عنوان موسسه بزرگ و دارای اعتبار و 1988، 2بود )پالمروس

( و در مقابل سایر موسسات حسابرسی )موسسات حسابرسی عضو جامعه 1شهرت باال )درجه

                                                           

1
 . Zhou and Elder, 2002 

2
 . Palmrose, 1988 
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به سازمان حسابرسی کوچكتر است، به عنوان موسسات حسابداران رسمی( که اندازه آن ها نسبت 

 ( در نظر گرفته می شوند.2دارای اعتبار و شهرت پایین )درجه

 . تخصص حسابرس2-2-1-2

های اقتصادی بیانگر این است که حرفه حسابرسی با یافتن راه های جدید برای تمایز قایل نظریه

یشرفت رسیده است. یكی از این ابزارها شدن بین خدمات خاص در موسسه حسابرسی به بلوغ و پ

هایی تخصص گرایی در صنعت خاص می باشد. موسسه های حسابرسی دارای نام تجاری، تالش

را برای افزایش سطح تخصص خود انجام می دهند. آن ها سعی می کنند تا بر روی مقررات 

یا صاحبكاران صنعت و ویژگی های صنعتی که ریسک دعوی حقوقی به نسبت کم، رشد سریع و 

(. تخصص حسابرس می تواند بر اساس 1988به نسبت بزرگی دارند متمرکز شوند )پالمروس، 

تعداد شرکت های موجود در هر صنعت تحت بررسی موسسه، محاسبه شود. در مواردی نیز می 

توان بر اساس نسبت فروش های حسابرسی شده یک شرکت توسط موسسه حسابرسی به کل 

 ربوطه، محاسبه نمود. فروش های صنعت م

 . دوره تصدی حسابرس2-2-1-3

یكی دیگر از شاخص های کمی اندازه گیری کیفیت حسابرسی، میزان مراقبت حرفه ای حسابرس 

و توانایی نظارت آن یعنی دوره تصدی حسابرس است. هرچه دوره تصدی حسابرس بیشتر باشد 

شناخت او از صاحبكار و تخصص او در آن صنعت خاص باالتر رفته و موجب افزایش کیفیت 

(. به منظور اندازه گیری دوره تصدی حسابرس، 2003رز و همكاران، حسابرسی خواهد شد )می

باید سالی در دسترس باشد که در آن حسابرس به استخدام واحد تجاری درآمده است. بر اساس 

سال،  4ساله، حسابرس بیش از  7استدالل مجتهد زاده و آقایی، در صورتی که در دوره پژوهش 

نگاه دوره تصدی طوالنی و در غیر این صورت دوره حسابرس شرکت صاحبكار بوده باشد آ
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سال را برای کسب شناخت از موسسه الزم و  3کوتاه در نظر گرفته می شود. آن ها حداقل 

(. کرمی و همكاران در بررسی رابطه بین دوره 1383ضروری می دانند )مجتهد زاده و آقایی، 

ده بورس اوراق بهادار ایران نشان شرکت پذیرفته ش 133تصدی حسابرس و مدیریت سود بر روی 

دادند که با افزایش دوره تصدی حسابرس، انعطاف پذیری مدیریت در استفاده از اقالم تعهدی 

 (.1390افزایش می یابد )کرمی و همكاران، 

 

 . مفهوم و فرضیه بیش و کم سرمایه گذاری2-3

می شود. این ادبیات  در این بخش یک فرضیه نظری در مورد بیش و کم سرمایه گذاری ارائه

می تواند با ارائه مطالبی پیرامون تاثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت در تامین مالی به سبب 

عدم تقارن اطالعاتی در بیش و کم سرمایه گذاری، و بحث هزینه های نمایندگی، تصمیمات 

بیشتر مفهوم بیش و کم سرمایه گذاری، تضاد بین مدیران و سهامداران و اعتبار دهندگان، به فهم 

سرمایه گذاری و عوامل تاثیر گذار بر آن، کمک کند. در بازارهای ناکارا، تامین مالی و 

تصمیمات سرمایه گذاری، مستقل از یكدیگر نیستند. در واقع برخی از نواقص بازار سرمایه مانند 

ایه گذاری یا کم سرمایه عدم تقارن اطالعاتی و هزینه های نمایندگی، می تواند به فرآیند بیش سرم

گذاری منتهی گردد. عدم تقارن اطالعاتی چندین تضاد بین ذینفعان اصلی ایجاد می کند که منتهی 

(. سهامداران با توجه به مسئولیت محدودشان، 2000، 1به این فرآیند می شود )مورگادو و پین دادو

ری کنند. این رغبت به خاطر این ترغیب شده اند تا در پروژه های دارای ریسک بیشتر سرمایه گذا

است که از یک سو پروژه های پر ریسک، منافع بیشتری برای آن ها فراهم می سازد و از سوی 

                                                           

1
 . Morgado and Pindado, 2000 
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دیگر حتی در صورتی که زیان بزرگی روی دهد، این زیان متوجه اعتبار دهندگان می شود. در 

به وجود « دگان به سهامدارجابجایی دارایی ها از اعتباردهن»این مورد مشكل معروفی تحت عنوان 

می آید و توان سهامداران در توسعه پروژه های سرمایه گذاری کاهش می یابد. بنابراین جابجایی 

دارایی ها یكی از مكانیسم هایی است که منتهی به کم سرمایه گذاری خواهد شد )پیندادو و 

 (.2005، 1توره

ن، با تشدید خطر اخالقی، مشكل کم از طرفی دیگر، تضاد بین سهامداران و اعتبار دهندگا

سرمایه گذاری را به وجود می آورد. با توجه به اولویت حقوقی اعتبار دهندگان به هنگام 

ورشكستگی، سهامداران ممكن است خودشان را در معرض آن ببینند که اعتباردهنده، بخشی از 

زه دارند تا پروژه های با ارزش ارزش ایجاد شده را برای خود بر می دارد. بنابراین سهامداران انگی

فعلی خالص مثبت را که ارزش خالص مثبت آن کمتر از میزان بدهی است، رها کنند. از سوی 

دیگر اعتبار دهندگان سعی خواهند نمود تا از سرمایه گذاری غیر بهینه دوری نمایند. عالوه بر این 

ری را به سبب وجود انتخاب تضاد بین سهامداران و اعتبار دهندگان، مشكل کم سرمایه گذا

(. از سویی دیگر تضاد بین سهامداران  2000مطلوب موجب می گردد )مورگادو و پین دادو، 

بالفعل و بالقوه، منتهی به کم سرمایه گذاری ناشی از انتخاب نامطلوب می گردد. به دلیل عدم 

های سرمایه گذاری و دارایی تقارن اطالعاتی بین سهامداران بالفعل و بالقوه  در ارتباط با پروژه 

موجود، شرکت ممكن است پروژه های با ارزش خالص فعلی مثبت را رها کند. زیرا این عدم 

تقارن در مورد چشم انداز سرمایه گذاری شرکت، موجب می گردد آن ها احساس کنند که در 

                                                           

1
 . Pindado and Torre, 2005 
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وجود دارد صورت سرمایه گذاری، امكان بیشتری برای وقوع زیان نسبت به عدم سرمایه گذاری 

 این روابط را به شكل بهتری ارائه می دهد. 2نمودار  (.2005، 1)لیاندرس و زادانوو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1388. روابط نظری فرضیه بیش و کم سرمایه گذاری )تهرانی و حصار زاده، 2نمودار 

 

 

 

                                                           

1
 . Lyandres and Zhdanov, 2005 

 عدم تقارن اطالعاتی

 بین سهامداران فعلی و بالقوه بین سهامداران و مدیران

 انتخاب ناسازگار

 بین اعتبار دهندگان و مدیران

 جایگزینی داراییها

 انتخاب نامطلوب

 سهامداران و اعتبار دهندگانبین 

 خطر اخالقی

 جریان نقدی آزاد محدودیت در تامین مالی

 فرآیند بیش سرمایه گذاری فرآیند کم سرمایه گذاری
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 گذاری. مدل تعیین بیش و کم سرمایه 2-4

برای توضیح بیش و کم سرمایه گذاری باید مدلی را ارائه نمود که حد مطلوب سرمایه 

گذاری را نشان دهد. بسیاری از محققین از مدل فرصت های رشد شرکت برای این منظور استفاده 

نموده اند. در مقاله حاضر از مدل بیدل و هیالری برای توصیف بیش و کم سرمایه گذاری استفاده 

 به شكل ساده ای این مقادیر سرمایه گذاری را ترسیم می کند. 3است. نمودار  شده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استفاده از فرصت های رشد. ترسیم مبالغ بیش و کم سرمایه گذاری با 3نمودار 

 

مبنای نظری این مدل بر این نكته استوار است که فرصت های رشد شرکت می بایست سرمایه 

گذاری جدید شرکت را توجیه نماید. به بیان دیگر انتظار  بر آن است که در رگرسیون بین این دو 

که فرصت های رشد  متغیر، فرصت های رشد سرمایه گذاری را توضیح دهد. بنابراین در صورتی

نتواند سرمایه گذاری را توضیح دهد، مقادیر خطای حاصل، بیش و کم سرمایه گذاری را نشان 

 بیش سرمایه گذاری

 کم سرمایه گذاری

منحنی برآوردی بر 

 اساس رگرسیون ترکیبی

 فرصت رشد

 سرمایه گذاری واقعی سرمایه گذاری
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آیا مدیریت سود و کیفیت »( در تحقیق خود تحت عنوان 2012خواهد داد. جان لنارد و یو )

اختند به بررسی این موضوع پرد« حسابرسی بر بیش سرمایه گذاری شرکت های چینی تاثیر دارد؟

که چطور کیفیت سود ها بر تصمیمات سرمایه گذاری آن دسته از شرکت های چینی که 

را به کار نمی گیرند، تاثیر می گذارد. آن ها مدیریت سود ها را به کمک اقالم  Big4حسابرسان 

تعهدی اختیاری با به کارگیری مدل جونز ارزیابی نمودند و برای محاسبه کیفیت حسابرسی از دو 

ر دوره تصدی حسابرس و اهمیت مشتری استفاده نمودند. تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده معیا

از یک مدل رگرسیون چند متغیره و دو مدل رگرسیون لجستیكی صورت پذیرفته است. نتایج آن 

ها نشان می دهد که اقالم تعهدی اختیاری شاخص مهمی برای بیش سرمایه گذاری شرکت های 

چنین در زمینه کیفیت حسابرسی، مشخص شد که سرمایه گذاری در گروه چینی هستند. هم

مشتریان با اهمیت نسبت به گروه مشتریان کم اهمیت دارای سطح باالتری است و نیز اینكه شرکت 

هایی که حسابرسانشان دارای دوره تصدی طوالنی تری هستند نسبت به دوره تصدی کوتاه، دارای 

  بیش سرمایه گذاری هستند.

 

 بحث و نتیجه گیری

یكی از معیارهای محاسبه کیفیت حسابرسی که در مقاله حاضر مورد بحث قرار گرفت، 

تصدی حسابرس است. بر اساس اعتقاد حامیان تغییر حسابرس، در صورت تغییر اجباری حسابرس، 

حسابرسان در موقعیتی قرار می گیرند که قادر خواهند بود در مقابل فشارها و خواسته های مدیران 

و قضاوت بی طرفانه تری را اعمال نمایند. دوره تصدی طوالنی مدت حسابرس در  مقاومت کرده

کنار یک صاحبكار، موجب ایجاد تمایالتی برای حفظ و رعایت نقطه نظرات مدیریت صاحبكار 

می شود. در مقابل مخالفان دوره تصدی طوالنی مدت حسابرس معتقدند تالشی که حسابرسان در 
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ه کار می گیرند و یا ترس از احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه آن ها جهت حفظ اعتبار و شهرت ب

مكانیزم هایی هستند که مانع از رفتارهای نامناسب حسابرسان می شود. به اعتقاد آن ها حسابرسان با 

گذشت زمان شناخت بهتری از فعالیت صاحبكار به دست آورده و به این ترتیب توانایی شان در 

بودن رویه های حسابداری و گزارشگری افزایش می یابد. بنابراین رابطه مورد مناسب بودن یا ن

طوالنی مدت حسابرس و صاحبكار می تواند کیفیت حسابرسی را بهبود بخشد. همچنین با وجود 

انگیزه های مدیران برای اعمال مدیریت در سود، الزم است رابطه بین مدیریت سود و کیفیت 

جر به  تاثیر گذاری بر فرآیند تصمیم گیری خواهد شد، به منظور حسابرسی با کیفیت سودها که من

 ارائه اطالعاتی جهت تصمیم گیری بهتر بررسی و مشخص گردد.

بررسی ادبیات مرتبط با مدیریت سود، بیانگر تالش محققین در فهم این مطلب است که چرا 

و تبعات این گونه رفتار مدیران به دنبال دستكاری سود هستند، چگونه سود را مدیریت می کنند 

چیست. پاسخ به این سواالت، بخش اعظمی از تحقیقات تجربی را در حوزه حسابداری و 

گزارشگری مالی به خود اختصاص داده است. انگیزه برای دستكاری در حساب ها از جمله 

ی مواردی است که نیازمند توجه بیشتری است. گاهی مدیران از حساب ها به عنوان ابزاری برا

نمایش غیر واقعی حصول اهداف بلند مدت شرکت و یا کاهش مصنوعی ریسک متصور، استفاده 

می کنند. مدیران انگیزه های زیادی برای دستكاری سود دارند تا بتوانند به پیش بینی های تحلیل 

گران مالی تحقق ببخشند. بنابراین اگر حسابرسی موسسه های بزرگ کیفیت بیشتری داشته باشند، 

ید انتظار داشت خطاهای پیش بینی تحلیل گران در شرکت هایی که توسط موسسه های با

 کوچكتر رسیدگی شدند، بیشتر باشد.

قانون اساسی شتاب بیشتری گرفته  44با توجه به این که روند خصوصی سازی با اجرای اصل 

ها در  است، لزوم حسابرسی با کیفیت صورت های مالی این شرکت ها برای پذیرش سهام آن
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بورس اوراق بهادار تهران ضروری به نظر می رسد. با توجه به موارد پیش گفته مدیریت سود و 

کیفیت حسابرسی بر تصمیمات سرمایه گذاری و در نهایت وقوع بیش سرمایه گذاری از سوی 

شرکت، تاثیر گذار خواهد بود. به دلیل تضاد منافع بین مدیران و سهامداران، ممكن است فرآیند 

بیش سرمایه گذاری رخ دهد. هنگامی که عدم تقارن اطالعاتی وجود دارد، مدیران ممكن است از 

جریان های نقدی آزاد استفاده نموده و پروژه های با ارزش خالص منفی را جهت افزایش منافع 

خود به کار گیرند که این اقدام به بیش سرمایه گذاری منتهی می شود. به طور کلی هدف 

حفاظت از منافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت حسابرسان 

های مالی است. وقتی موسسات سودها را دستكاری می کنند، ممكن است نتیجه مطلوبی را برای 

سرمایه گذاران نشان دهند، چنین ارائه نادرستی می تواند بر تصمیم گیری داخلی تاثیر گذاشته و 

میمات سرمایه گذاری غیر بهینه و ناکارآ شود. حسابرس شرکت نیز ممكن است بر منجر به تص

محتوای سود تاثیر گذار باشد. حسابرسی با کیفیت باعث می شود که یک شرکت از رویكرد 

 محافظه کارانه تری جهت گزارشگری مالی استفاده کند. 

گذاری بیشتر باشد. سرمایهشتر باشد، بیانتظار می رود که هر چه دوره تصدی حسابرس کوتاه

بنابراین از آنجایی که ببش سرمایه گذاری نوعی ناکارایی تلقی می گردد، بهتر است دوره تصدی 

حسابرسان افزایش یابد که این امر البته باید با حفظ سایر مسائل موثر بر آن اتفاق بیافتد. همچنین 

ی را اتخاذ کند که تا حد امكان شرکت سازمان بورس اوراق بهادار، می بایست قوانین و مقررات

های پذیرفته شده در بورس در طول سال های متمادی از وجود حسابرسان مختلف جهت 

حسابرسی صورت های مالی استفاده نكنند. انتظار بر این است که افزایش تخصص حسابرس می 

ز حد حسابرسان گذاری شود. این نتیجه شاید پیامد سخت گیری بیش اسرمایهتواند موجب بیش

متخصص باشد که ضرورت دارد به گونه ای عمل نمایند که وقوع این پدیده به حداقل برسد، زیرا 
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وجود حسابرسان مستقل مزایای بسیاری دارد. استفاده کنندگان صورت های مالی و نیز شرکت ها 

ایه گذاری، در زمینه سرمایه گذاری، می بایست که قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی مبنی بر سرم

کیفیت حسابرسی از طریق تخصص حسابرس و دوره تصدی حسابرس را مورد تجزیه و تحلیل 

قرار دهند و شرکت هایی را انتخاب کنند که از نظر تخصص دارای حسابرسانی متخصص بوده یا 

به لحاظ دوره تصدی دارای دوره تصدی کوتاه مدت باشند. سهامداران و هیات مدیره شرکت ها 

نند با ایجاد سازوکارهای نظارتی بیشتر، از وقوع بیش سرمایه گذاری که نشان دهنده نوعی می توا

ناکارآیی در سرمایه گذاری است، جلوگیری نمایند. امید است که با روشن شدن تاثیر این عوامل 

موجبات بهبود تصمیمات سرمایه گذاری در موسسه فراهم گردد و اطالعات ارائه شده جهت 

 ندگان در راستای تصمیمات سرمایه گذاری بهبود یابد.استفاده کن
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