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 پایداری سود تقسیمی و جریان نقد آزاد حسابرس بر بررسی اثر نوع اظهارنظر
 

  محدثه حامدی ، نسب علی بهرامی ، سیدکاظم ابراهیمی 

 چکیده
نوع اظهارنظر حسابرس برر اایرداری سرود سرهاس تقسریمی ا  ریرا  نقرد        تاثیر به  مقالهاین در 

نوع اظهارنظر حسابرس به عنوا  متغیرر مسرتقو ا اایرداری    این اژاهش  درد. شو ارداخته میآزاد 
نمونره  سود سهاس تقسیمی ا  ریا  نقد آزاد بره عنروا  متغیرر اابسرته در نظرر  ردتره شرد  اسر .         

هرای   شد  در بورس ااراق بهرادارتهرا  یری سرا     شرک  اذیردته 102شامو  اژاهشاین آماری 
های مورد نیاز از کتابخانره برورس    . داد اس بود   شرک -سا  510ا در مجموع  1395 -1391

برا اسرتداد  از نررس ادرزار      اآاری  نوین ا سای  کردا   مر     آارد ر  ادزار نرسااراق بهادار تهرا ، 
از الگروی  هرا   بررای آزمرو  درهریه   این اژاهش  شد  اس . درتجزیه ا تحلیو  Eviews 9 ادزار

دهرد   اس . نتایج ارژاهش نارا  مری    د  شد های تابلویی استدا ر رسیو  چند متغیر  ا راش داد 
که میا  نوع اظهارنظر حسرابرس برا اایرداری سرود تقسریمی رابفره مندری ا میرا  نروع اظهرارنظر           
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 مقدمهمقدمه
های مهم مدیری  مالی اس ، به این دلیرو کره مردیرا     های مهم مدیری  مالی اس ، به این دلیرو کره مردیرا       یکی از  نبهیکی از  نبه  سیاس  تقسیم سودسیاس  تقسیم سود

 یرند که از سود، یعنی نتیجه کلری عملیراش شررک ، چره      یرند که از سود، یعنی نتیجه کلری عملیراش شررک ، چره       در قالب این سیاس ، تصمیم میدر قالب این سیاس ، تصمیم می
مبلغی بین سهامدارا  توزیر  ا چره مبلغری بره  رورش سرود انباشرته در شررک  نگهرداری          مبلغی بین سهامدارا  توزیر  ا چره مبلغری بره  رورش سرود انباشرته در شررک  نگهرداری          

به عنوا   اناینی بررای تاراد منراد     به عنوا   اناینی بررای تاراد منراد       تواندتواند  (. سیاس  تقسیم سود نیز می(. سیاس  تقسیم سود نیز می20142014، ،   11شود)لویسشود)لویس
بین ادراد درا  سازمانی ا برا  سازمانی شرک  به کار راد. ا ر سود سهاس بین سرهامدارا   بین ادراد درا  سازمانی ا برا  سازمانی شرک  به کار راد. ا ر سود سهاس بین سرهامدارا   
توزی  ناود، ممکن اس  به اسیله مدیرا  برای استداد  شخصی مصرف شود یا ایرن کره در   توزی  ناود، ممکن اس  به اسیله مدیرا  برای استداد  شخصی مصرف شود یا ایرن کره در   

دی مو ب اترفف  دی مو ب اترفف  های غیر سودآار به هدر راد. به همین خایر قصور در ارداخ  نقهای غیر سودآار به هدر راد. به همین خایر قصور در ارداخ  نق  اراژ اراژ 
شرود)لویس،  شرود)لویس،    ا و  ا سپس خسارش اارد کررد  بره منراد  سرهامدارا  بررا  سرازمانی مری       ا و  ا سپس خسارش اارد کررد  بره منراد  سرهامدارا  بررا  سرازمانی مری       

توانرد برر مسرانو نماینرد ی برین      توانرد برر مسرانو نماینرد ی برین        هرا مری  هرا مری    (. همچنین ا رود برخری عوامرو در شررک     (. همچنین ا رود برخری عوامرو در شررک     20142014
باشرد  باشرد    سهامدارا  ا مدیرا  تأثیر بگذارد. یکی از این عوامو، ا ه نقد مازاد در شررک  مری  سهامدارا  ا مدیرا  تأثیر بگذارد. یکی از این عوامو، ا ه نقد مازاد در شررک  مری  

 (.(.20132013  ،،22)هانگ ا همکارا )هانگ ا همکارا 
هرایی کره منراب     هرایی کره منراب       های نقد اهادی اسر . شررک   های نقد اهادی اسر . شررک      ریا  ریا     های نقد آزاد ناا  دهند های نقد آزاد ناا  دهند    ریا  ریا 

انرداز ارایین رشرد هسرتند، تمایرو بره       انرداز ارایین رشرد هسرتند، تمایرو بره         کننرد ا دارای چارم  کننرد ا دارای چارم    نقدی قابو تو هی نگهداری مری نقدی قابو تو هی نگهداری مری 
هرا  هرا    دارند؛ لذا این شررک  دارند؛ لذا این شررک  مندی مندی ( ( NPVهای با ارزش دعلی خالص )های با ارزش دعلی خالص )   ذاری در اراژ  ذاری در اراژ   سرمایهسرمایه

 (.(.13911391نیا، نیا،    یرند )توکو یرند )توکو   ذاری غیرعاقفنه می ذاری غیرعاقفنه می  د تصمیم به سرمایهد تصمیم به سرمایهبه احتما  بسیار زیابه احتما  بسیار زیا
شرود ترا قابرو اتکرا برود       شرود ترا قابرو اتکرا برود         های مالی مو ب میهای مالی مو ب می  حسابرسی از یریق اعتباردهی به  ورشحسابرسی از یریق اعتباردهی به  ورش

(. (. 13931393ا ایرری ا همکرارا ،   ا ایرری ا همکرارا ،     20172017، ، 33ایفعاش  زارش شد  ادزایش یابد )راسمین ا ایوانزایفعاش  زارش شد  ادزایش یابد )راسمین ا ایوانز
دهنرد کره   دهنرد کره     ( نارا  مری  ( نارا  مری  20112011))  11ا همکرارا  ا همکرارا  ( ا بلیس ( ا بلیس 20102010))  55(،  ا  ا همکارا (،  ا  ا همکارا 20092009))  44الیالی

هرا را  رزارش داد  ا هریم تمرایلی بره      هرا را  رزارش داد  ا هریم تمرایلی بره        حسابرسا ، تمایو دارند که اشتباهاش ا سوء اسرتداد  حسابرسا ، تمایو دارند که اشتباهاش ا سوء اسرتداد  
 (.(.20142014، ، 77های حسابداری ماکوک ندارند )راسمین ا همکارا های حسابداری ماکوک ندارند )راسمین ا همکارا   اذیرش شیو اذیرش شیو 

های بزر ی همچو  انرا  ا ارلردکاس بره اقروع    های بزر ی همچو  انرا  ا ارلردکاس بره اقروع      های مالی که در شرک های مالی که در شرک   اقوع رسواییاقوع رسوایی
اهمی  مدیری  اهمی  مدیری      که در نتیجه آ   دها هزار سهامدار متارر  ردیدند، ناا  دهند که در نتیجه آ   دها هزار سهامدار متارر  ردیدند، ناا  دهند   ایوس ایوس 

، ، 88تانیرالوک ا سرومپونگ  تانیرالوک ا سرومپونگ  ))باشرد  باشرد    هرای مرالی مری   هرای مرالی مری     ا دستکاری سود، دساد ا تقلب در  ورشا دستکاری سود، دساد ا تقلب در  ورش
های مالی متعرددی شرد  اسر     های مالی متعرددی شرد  اسر       های اخیر کاور ایرا  دچار بحرا های اخیر کاور ایرا  دچار بحرا   سا سا   یییی. همچنین . همچنین ((20152015

 ادزایشادزایش قبوقبو سا سا  بهبه تهرا  نسب تهرا  نسب  بازاربازار دردر نرخ ارزنرخ ارز ننمیانگیمیانگی 13901390 سا سا  به خصوص اینکه دربه خصوص اینکه در

داشته اس ، بحرا  داشته اس ، بحرا   نوسا نوسا  ریا ریا  2150021500ریا  به قیم  ریا  به قیم    1105011050یاد  ا از قیم  یاد  ا از قیم   تو هیتو هی قابوقابو
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هرا ایجراد نمرود     هرا ایجراد نمرود       اثراش معناداری بر دراش، سودآاری ا منراب  مرالی شررک    اثراش معناداری بر دراش، سودآاری ا منراب  مرالی شررک      9090مالی سا  مالی سا  
هرا کراهش   هرا کراهش     (. در چنین شرایفی که سرودآاری شررک   (. در چنین شرایفی که سرودآاری شررک   13911391منش ا ستاارز، منش ا ستاارز،   اس  )عایدیاس  )عایدی

نماید که  هر   لرو یری از کراهش    نماید که  هر   لرو یری از کراهش      ها تقوی  میها تقوی  می  یابد این انگیز  را در مدیرا  شرک یابد این انگیز  را در مدیرا  شرک   میمی
اقداس به مدیری  سود نمایند ا لذا با ایرن اقرداس برر اایرداری     اقداس به مدیری  سود نمایند ا لذا با ایرن اقرداس برر اایرداری       سود، با استداد  از اقفس تعهدیسود، با استداد  از اقفس تعهدی

هرای مرالی ا   هرای مرالی ا     به دنبا  این رسواییبه دنبا  این رسواییباشند. باشند.   سود سهاس تقسیمی ا  ریا  نقد آزاد تاثیر ذار میسود سهاس تقسیمی ا  ریا  نقد آزاد تاثیر ذار می
هررای مررالی ا کارر  هررای مررالی ا کارر    بخارری برره  ررورشبخارری برره  ررورش  هررای مررالی، مسررئولی  حسررابرس در اعتبررارهررای مررالی، مسررئولی  حسررابرس در اعتبررار  بحرررا بحرررا 

 را  مرالی تو ره بیارتری بره      را  مرالی تو ره بیارتری بره       ا تحلیوا تحلیوها ایش از ایش مورد تو ه قرار  ردته اس  ها ایش از ایش مورد تو ه قرار  ردته اس    تحری تحری 
 ررا  مرالی بداننرد کره نروع اظهرارنظر        ررا  مرالی بداننرد کره نروع اظهرارنظر         که تحلیوکه تحلیو  نوع اظهارنظر حسابرس دارند. در  ورتینوع اظهارنظر حسابرس دارند. در  ورتی

تواننرد برا تو ره بره     تواننرد برا تو ره بره       حسابرس بر اایداری سود سهاس تقسیمی ا  ریا  نقد آزاد اثر دارد، مری حسابرس بر اایداری سود سهاس تقسیمی ا  ریا  نقد آزاد اثر دارد، مری 
  ر مبنرای سرودهای  ر مبنرای سرودهای  هرای آتری بر   هرای آتری بر     بینی سود تقسیمی دار بینی سود تقسیمی دار   نوع اظهارنظر حسابرس اقداس به ایشنوع اظهارنظر حسابرس اقداس به ایش

(. لرذا انجراس   (. لرذا انجراس   20152015، ، تانیالوک ا سومپونگتانیالوک ا سومپونگ))بینی  ریا  نقد آزاد نمایند بینی  ریا  نقد آزاد نمایند   تقسیمی قبلی ا ایشتقسیمی قبلی ا ایش
هرای  هرای    حرا ، برا تو ره بره بررسری     حرا ، برا تو ره بره بررسری       ایرن ایرن   برا برا   باشرد. باشرد.   چنین اژاهای از اهمی  باالیی برخوردار میچنین اژاهای از اهمی  باالیی برخوردار می

شرد ، ایرن موهروع نادیرد  انگاشرته شرد  ا       شرد ، ایرن موهروع نادیرد  انگاشرته شرد  ا          ورش  ردته در عمد  مفالعاش داخلی انجراس  ورش  ردته در عمد  مفالعاش داخلی انجراس 
ای در بررسی ارتباط نوع اظهارنظر حسابرس با اایداری سود سهاس تقسریمی ا  ریرا    ای در بررسی ارتباط نوع اظهارنظر حسابرس با اایداری سود سهاس تقسریمی ا  ریرا    اژاهاژاه

ای بررای انجراس ارژاهش حاهرر شرد.      ای بررای انجراس ارژاهش حاهرر شرد.        نقد آزاد  ورش نگردته اس  که این موهوع، انگیز نقد آزاد  ورش نگردته اس  که این موهوع، انگیز 
را، اژاهش حاهر در دد اس  که تأثیر نوع اظهارنظر حسابرس را بر اایرداری سرود   را، اژاهش حاهر در دد اس  که تأثیر نوع اظهارنظر حسابرس را بر اایرداری سرود     ازاینازاین

موردبررسری قررار دهرد. ارسرش ا رلی ارژاهش بره ایرن         موردبررسری قررار دهرد. ارسرش ا رلی ارژاهش بره ایرن         سهاس تقسیمی ا  ریا  نقرد آزاد  سهاس تقسیمی ا  ریا  نقرد آزاد  
شود که آیا نوع اظهارنظر حسرابرس برر اایرداری سرود سرهاس تقسریمی ا       شود که آیا نوع اظهارنظر حسرابرس برر اایرداری سرود سرهاس تقسریمی ا          ورش مفرح می ورش مفرح می

 اا مبرانی نظرری  مبرانی نظرری   بیرا  بیرا   ازاز ارس ارس  منظرور منظرور  ایرن ایرن   ریا  نقرد آزاد اثر رذار اسر  یرا خیرری بررای       ریا  نقرد آزاد اثر رذار اسر  یرا خیرری بررای      
 برر برر  مرراری مرراری  بره بره   رردد  رردد   مری مری  ارانره ارانره  بعردی بعردی  بخرش بخرش  دردر بره اختصرار  بره اختصرار   کره کره  مربویره مربویره  هرای هرای   دیرد ا  دیرد ا  

 ردد.  ردد.   میمی تداینتداین اژاهشاژاهش هایهای  درهیهدرهیه اا شودشود  میمی ارداختهارداخته  ردته، ردته،  ورش ورش های ماابههای ماابه  اژاهشاژاهش
  رردد. بخرش   رردد. بخرش    مری مری  ارانره ارانره  ارژاهش ارژاهش  نترایج نترایج  اا ارژاهش ارژاهش  راشراش مد  مورد استداد ،مد  مورد استداد ، نیزنیز ادامهادامه دردر

 یابد.یابد.  میمی اختصاصاختصاص ایانهادهاایانهادها ارانهارانه  یری ا یری ا  نتیجهنتیجه بهبه نیزنیز اژاهشاژاهش اایانیاایانی
 

 هاها  و تدوین فرضیهو تدوین فرضیه  مبانی نظریمبانی نظری
 حسابرس و پایداری سود سهام تقسیمیحسابرس و پایداری سود سهام تقسیمیاظهارنظر اظهارنظر 

ا ففح سود تقسیمی، معمروال  بره ارداخر  نقردی ا یرا غیرنقردی درآمردهای شررک  بره          ا ففح سود تقسیمی، معمروال  بره ارداخر  نقردی ا یرا غیرنقردی درآمردهای شررک  بره          
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شود. سود سهاس ممکن اس  بره یکری از دا  رورش، سرود نقردی ا سرود       شود. سود سهاس ممکن اس  بره یکری از دا  رورش، سرود نقردی ا سرود         سهامدارانش  دته میسهامدارانش  دته می
ا ا سهمی ارداخر  شرود. تقسریم سرود از  ملره ابزارهرای ایفعراتی قابرو تو ره بررای مردیرا             سهمی ارداخر  شرود. تقسریم سرود از  ملره ابزارهرای ایفعراتی قابرو تو ره بررای مردیرا             

ای در بره حرداکثر رسراند  ثرراش سرهامدار ، براال       ای در بره حرداکثر رسراند  ثرراش سرهامدار ، براال         العاد العاد    ذارا  اس  که از اهمی  دوق ذارا  اس  که از اهمی  دوق  سرمایهسرمایه
 ررذارا  ا تررامین مررالی داخلرری برخوردارنررد  ررذارا  ا تررامین مررالی داخلرری برخوردارنررد   برررد  انگیررز  ا ایجرراد بسررتر مناسررب برررای سرررمایهبرررد  انگیررز  ا ایجرراد بسررتر مناسررب برررای سرررمایه

(، ثاب  نگا  داشتن سود تقسیمی هرر سرهم یری دا    (، ثاب  نگا  داشتن سود تقسیمی هرر سرهم یری دا    19511951))  99لینتنرلینتنر  (.(.13921392)خدادادی ا همکارا ، )خدادادی ا همکارا ، 
لینتنر در نخستین مفالعه خود به این نتیجره رسرید   لینتنر در نخستین مفالعه خود به این نتیجره رسرید     از داسا  را اایداری سود تقسیمی نامید.از داسا  را اایداری سود تقسیمی نامید.یا بیش یا بیش 

 ذارا  هرم در بررآارد    ذارا  هرم در بررآارد     . سرمایه. سرمایهها در در ه اا  به دنبا  اایداری سود تقسیمی هستندها در در ه اا  به دنبا  اایداری سود تقسیمی هستند  که شرک که شرک 
های نقدی مرورد انتظرار خرود بره اایرداری سرود سرهاس تقسریمی         های نقدی مرورد انتظرار خرود بره اایرداری سرود سرهاس تقسریمی           سودهای تقسیمی آتی ا  ریا سودهای تقسیمی آتی ا  ریا 

که سود تقسیمی هر سرا  را تعیرین نماینرد،    که سود تقسیمی هر سرا  را تعیرین نماینرد،    ها به  ای اینها به  ای این  که شرک که شرک توهیح اینتوهیح ایندهند. دهند.   اهمی  میاهمی  می
 یرند که آیا نیازی به تغییر در نرخ سود تقسیمی دعلی هس  یرا خیرر. تنهرا زمرانی      یرند که آیا نیازی به تغییر در نرخ سود تقسیمی دعلی هس  یرا خیرر. تنهرا زمرانی       ابتدا درنظر میابتدا درنظر می

کننرد. ایرن   کننرد. ایرن     ها تصمیم بگیرند، تغییر هراری اسر ، بره مقردار ا میرزا  آ  تو ره مری      ها تصمیم بگیرند، تغییر هراری اسر ، بره مقردار ا میرزا  آ  تو ره مری        که شرک که شرک 
آنرا  در اسرتدال  کفسری     آنرا  در اسرتدال  کفسری     . . ( نیرز تأییرد  ردیرد   ( نیرز تأییرد  ردیرد   19111911))  1010ا توسط میلر ا مودیلیانیا توسط میلر ا مودیلیانیدید ا  بعدهدید ا  بعده

خود مفرح نمودند که تغییراش در سود تقسیمی، اابستگی زیرادی بره انتظراراش مردیرا  دربرار       خود مفرح نمودند که تغییراش در سود تقسیمی، اابستگی زیرادی بره انتظراراش مردیرا  دربرار       
بعاری از مدراهیم )ماننرد    بعاری از مدراهیم )ماننرد      (.(.13881388نقد آتی دارد )اورحیدری ا همکرارا ،  نقد آتی دارد )اورحیدری ا همکرارا ،    هایهایسودآاری ا  ریانسودآاری ا  ریان

ا بررای  ا بررای  ، ، بینری سرود اسر    بینری سرود اسر      هرای سرود نقردی( نیازمنرد اریش     هرای سرود نقردی( نیازمنرد اریش       ا یا ارداخ ا یا ارداخ ارزشیابی سهاس شرک  ارزشیابی سهاس شرک  
درآینرد  درآینرد    . حسابرسری،  رزء الیندر  از   . حسابرسری،  رزء الیندر  از   دسترسری داشر   دسترسری داشر   بینی بایستی به ایفعاش قابو اتکاء بینی بایستی به ایفعاش قابو اتکاء   ایشایش

  رارا  آ اهانره آ اهانره    یرری  یرری   تصرمیم تصرمیم   اا  قارااش قارااش   امکرا  امکرا    کننرد ا  کننرد ا    اسرتداد  اسرتداد    برایبرای  کهکه   زارشگری مالی اس  زارشگری مالی اس 
، ، 1111قبلری مانند)تسریپوریدا ا اسرپاتیس   قبلری مانند)تسریپوریدا ا اسرپاتیس   هرای  هرای    اژاهشاژاهش  باارهای مدیری  ا همچنینباارهای مدیری  ا همچنینسازد. سازد.   میمی  دراهمدراهم
بینری ا برار   بینری ا برار     اند که حسابرسی، قابلی  اتکاء ایفعاش ا در نهایر  قابلیر  اریش   اند که حسابرسی، قابلی  اتکاء ایفعاش ا در نهایر  قابلیر  اریش     (، ناا  داد (، ناا  داد 20142014

لررذا تأثیراررذیری لررذا تأثیراررذیری   دهنررد.دهنررد.  ارزشری ایفعرراش ا برره خصروص سررود را کررامف تحر  تررأثیر قرررار مری    ارزشری ایفعرراش ا برره خصروص سررود را کررامف تحر  تررأثیر قرررار مری    
  ،،رس تانید شد ، بسیار حرانز اهمیر  اسر    رس تانید شد ، بسیار حرانز اهمیر  اسر     ذارا  از بار ارزشی ایفعاتی که توسط حساب ذارا  از بار ارزشی ایفعاتی که توسط حساب  سرمایهسرمایه

هرای  هرای    ماننرد سرود کره سرنگ بنرای تمرامی  نبره       ماننرد سرود کره سرنگ بنرای تمرامی  نبره         هرایی هرایی   اد اد کنند ی دکنند ی د  بینیبینی  زیرا ادزایش قدرش ایشزیرا ادزایش قدرش ایش
 ذارا  را ترا حرد بسریار     ذارا  را ترا حرد بسریار      تواند تصمیماش سرمایهتواند تصمیماش سرمایه  عملکردی سازما  بر رای آ  بنا شد  اس ، میعملکردی سازما  بر رای آ  بنا شد  اس ، می

بینی را برای آینرد  شررک    بینی را برای آینرد  شررک      ترین ایشترین ایش  زیادی از تحریداش مبری ا به آنها کم  نماید که مناسبزیادی از تحریداش مبری ا به آنها کم  نماید که مناسب
هرای زیرادی   هرای زیرادی     از یردی مردیرا  انگیرز   از یردی مردیرا  انگیرز   . . ((20152015ا تقسیم سود داشته باشند )تانیالوک ا سومپونگ، ا تقسیم سود داشته باشند )تانیالوک ا سومپونگ، 

)حا یهرا ا  )حا یهرا ا     را  مرالی را تحقرق بخارند    را  مرالی را تحقرق بخارند     های تحلیوهای تحلیو  بینیبینی  برای دستکاری سود دارند تا بتوانند ایشبرای دستکاری سود دارند تا بتوانند ایش
  ایارگیری ایارگیری هرای  هرای    تواند یکی از را تواند یکی از را   ( معتقدند حسابرسی می( معتقدند حسابرسی می20052005))  1212(.  نین ا ایوش(.  نین ا ایوش13941394غفمیا ، غفمیا ، 
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هرای مرالی   هرای مرالی     هرایی کره  رورش   هرایی کره  رورش     ک ک ا کاهش مدیری  سود باشد. زیرا اعتقراد برر ایرن اسر ، شرر     ا کاهش مدیری  سود باشد. زیرا اعتقراد برر ایرن اسر ، شرر     
د )برادآار  د )برادآار  شد  ارانه کنند دارای محتروای ایفعراتی ا سرود برا کیدیر  بیارتری هسرتن       شد  ارانه کنند دارای محتروای ایفعراتی ا سرود برا کیدیر  بیارتری هسرتن         حسابرسیحسابرسی

های مدیرا  اس  ا حسابرسری  های مدیرا  اس  ا حسابرسری    اقفس تعهدی، اابسته به قاااشاقفس تعهدی، اابسته به قاااش(. (. 13921392زاد  خانقا ، زاد  خانقا ،   نهندی ا تقینهندی ا تقی
دیری  سرود هرم در   دیری  سرود هرم در     ا دستکاری ا م  ا دستکاری ا مهایی که اقفس تعهدی بیاتری دارند، دشوارتر اسهایی که اقفس تعهدی بیاتری دارند، دشوارتر اس  شرک شرک 

هررا ادررزایش هررا ادررزایش   شررد  در آ شررد  در آ   هررا بیاررتر اسرر  ا نیررز احتمررا   رردار  ررزارش حسابرسرری تعرردیو هررا بیاررتر اسرر  ا نیررز احتمررا   رردار  ررزارش حسابرسرری تعرردیو   آ آ 
( ناا  دادند کره تقسریم سرود    ( ناا  دادند کره تقسریم سرود    20152015))  1313. الاسو  ا اانگ. الاسو  ا اانگ((20152015)تانیالوک ا سومپونگ، )تانیالوک ا سومپونگ، یابدیابد  میمی

نقرردی بررا ارزیررابی حسابرسررا  از درآینررد حسابرسرری ا دسررتکاری سررود رابفرره معنرراداری دارد.   نقرردی بررا ارزیررابی حسابرسررا  از درآینررد حسابرسرری ا دسررتکاری سررود رابفرره معنرراداری دارد.   
( ناا  دادند هرر چره احتمرا  دسرتکاری سرود براالتر باشرد،        ( ناا  دادند هرر چره احتمرا  دسرتکاری سرود براالتر باشرد،        20132013))  1414کاسکی ا هالو کاسکی ا هالو ، ، همچنینهمچنین

. بردین معنرا کره هرر چقردر      . بردین معنرا کره هرر چقردر      ترر خواهرد برود   ترر خواهرد برود     ارزیابی حسابرسرا  از کیدیر  سرود تقسریمی ارایین     ارزیابی حسابرسرا  از کیدیر  سرود تقسریمی ارایین     
ها ارایین خواهرد برود    ها ارایین خواهرد برود      ها از مدیری  سود باالیی برخوردار باشند، کیدی  سود تقسیمی آ ها از مدیری  سود باالیی برخوردار باشند، کیدی  سود تقسیمی آ   شرک شرک 

یابرد. بره تبر  تعردیو شرد   رزارش       یابرد. بره تبر  تعردیو شرد   رزارش         شد  ادزایش مری شد  ادزایش مری   حسابرسی تعدیوحسابرسی تعدیوا احتما   دار  زارش ا احتما   دار  زارش 
راد کره اایرداری سرود    راد کره اایرداری سرود      حسابرس مستقو ا همچنین اایین آمد  کیدی  سود تقسیمی، انتظار مری حسابرس مستقو ا همچنین اایین آمد  کیدی  سود تقسیمی، انتظار مری 

، ا ود رابفه میا  نوع اظهارنظر حسابرس ا اایرداری سرود   ، ا ود رابفه میا  نوع اظهارنظر حسابرس ا اایرداری سرود   بنابراینبنابراینسهاس تقسیمی هم کمتر شود. سهاس تقسیمی هم کمتر شود. 
شد ، درهیه اا  اژاهش به شررح زیرر   شد ، درهیه اا  اژاهش به شررح زیرر     بیا بیا   مبانی نظریمبانی نظریبه به   با تو هبا تو ه  باشد.باشد.  سهاس تقسیمی محتمو میسهاس تقسیمی محتمو می

 اس :اس :
 اظهارنظر حسابرس، اثر معناداری بر اایداری سود سهاس تقسیمی دارد.اظهارنظر حسابرس، اثر معناداری بر اایداری سود سهاس تقسیمی دارد.  درهیه اا :درهیه اا :

 

 اظهارنظر حسابرس و جریان نقد آزاداظهارنظر حسابرس و جریان نقد آزاد

مناأ تااد بین مناد  سهامدارا  ا مدیرا ، ا ود ا ره نقرد در دسرترس، ارس از ترأمین      مناأ تااد بین مناد  سهامدارا  ا مدیرا ، ا ود ا ره نقرد در دسرترس، ارس از ترأمین      
سودآار، توزی  سود نقدی ا کنار ذاشتن سررمایه در  رردش الزس اسر .    سودآار، توزی  سود نقدی ا کنار ذاشتن سررمایه در  رردش الزس اسر .    های های   مالی اراژ مالی اراژ 

نامرد. تأکیرد اژاهارگرا  برر اسرتداد       نامرد. تأکیرد اژاهارگرا  برر اسرتداد         ( این ا ه نقد را  ریا  نقد آزاد مری ( این ا ه نقد را  ریا  نقد آزاد مری 19811981))  1155 نسن نسن
(. در برازار سررمایه کامرو،    (. در برازار سررمایه کامرو،    20112011، ، 1111نادرس  مدیرا  از این ا و  اس  )نخیلی ا همکرارا  نادرس  مدیرا  از این ا و  اس  )نخیلی ا همکرارا  

 ررذاری شرررک  ا ررود نخواهررد داشرر    ررذاری شرررک  ا ررود نخواهررد داشرر     ایهایهارتبررایی بررین  ریررا  نقررد آزاد ا سررفح سرررم ارتبررایی بررین  ریررا  نقررد آزاد ا سررفح سرررم 
مفالعراش ایارین، برین آنهرا ارتبرایی      مفالعراش ایارین، برین آنهرا ارتبرایی        دردر  (. این در حالی اسر  کره  (. این در حالی اسر  کره  19581958)مودیلیانی ا میلر، )مودیلیانی ا میلر، 

(. دا تدسیر بررای  (. دا تدسیر بررای  20152015، ، 1188؛ چن، سا  ا زا؛ چن، سا  ا زا20012001، ، 1177)ریچاردسن)ریچاردسن  مااهد  شد  اس مااهد  شد  اس مستقیم مستقیم 
. مررایرز ا . مررایرز ا ا ررود داردا ررود دارد  هررای نماینررد یهررای نماینررد ی  . هزینرره. هزینرره22. عرردس تقررار  ایفعرراتی ا  . عرردس تقررار  ایفعرراتی ا  11ایررن ارتبرراط ایررن ارتبرراط 

( در تدسیر عدس تقار  ایفعاتی ناا  دادند در بازار سرمایه کامرو، عردس   ( در تدسیر عدس تقار  ایفعاتی ناا  دادند در بازار سرمایه کامرو، عردس   19841984))  1199ما لوفما لوف
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شررود. ایررن در حررالی اسرر  کرره   شررود. ایررن در حررالی اسرر  کرره     تقررار  ایفعرراتی برره ادررزایش هزینرره سرررمایه منجررر مرری   تقررار  ایفعرراتی برره ادررزایش هزینرره سرررمایه منجررر مرری   
هرای  هرای     رذاری  رذاری   کنرد کره سررمایه   کنرد کره سررمایه     های تأمین مالی خرار ی، شررک  را مجبرور مری    های تأمین مالی خرار ی، شررک  را مجبرور مری      محدادی محدادی 

 ذاری بیاتری را از محو  ریرا  نقرد آزاد، برا تو ره      ذاری بیاتری را از محو  ریرا  نقرد آزاد، برا تو ره       ا سرمایها سرمایهاذیر را کاهش دهد اذیر را کاهش دهد   انعفافانعفاف
نمایند ی اسر . هزینره نماینرد ی    نمایند ی اسر . هزینره نماینرد ی        به هزینه سرمایه کمتر آ  انجاس دهد. تدسیر دیگر، هزینهبه هزینه سرمایه کمتر آ  انجاس دهد. تدسیر دیگر، هزینه

هرایی کره   هرایی کره     توانرد در شررک   توانرد در شررک      یرد. این امر می یرد. این امر می  ش میش میأأاز  دایی مالکی  از کنتر  شرک  نااز  دایی مالکی  از کنتر  شرک  نا
های دارای های دارای   ی مدیری  به ا ود آارد تا در اراژ ی مدیری  به ا ود آارد تا در اراژ های قوی براهای قوی برا   ریا  نقد آزاد دارند، انگیز  ریا  نقد آزاد دارند، انگیز 

هرای  هرای    (. تداسریر مربروط بره هزینره    (. تداسریر مربروط بره هزینره    13911391نیرا،  نیرا،     رذاری کنرد )توکرو    رذاری کنرد )توکرو     ارزش دعلی مندی سررمایه ارزش دعلی مندی سررمایه 
هررایی هررایی   کننررد  ایررن موهرروع اسرر  کرره ممکررن اسرر ، مرردیری  در اررراژ   کننررد  ایررن موهرروع اسرر  کرره ممکررن اسرر ، مرردیری  در اررراژ     نماینررد ی بیررا نماینررد ی بیررا 

نیسرتند.  نیسرتند.     ذاری کند که از دید ا  ای سود آارند، اما برای مالکرا  شررک  خرو     ذاری کند که از دید ا  ای سود آارند، اما برای مالکرا  شررک  خرو      سرمایهسرمایه
امکا  دارد این قبیو ردتارها، تأثیر معکوسی بر اهعی  مرالی شررک  داشرته باشرند کره بره       امکا  دارد این قبیو ردتارها، تأثیر معکوسی بر اهعی  مرالی شررک  داشرته باشرند کره بره       
کرراهش ارزش سررهاس منررتج خواهررد شررد، از ایررن را مو ررب تغییررر مرردیری  شرررک  شررود کرراهش ارزش سررهاس منررتج خواهررد شررد، از ایررن را مو ررب تغییررر مرردیری  شرررک  شررود 

(. به منظور کاهش این تأثیر، ممکن اس  که از مدیری  سود به منظرور  (. به منظور کاهش این تأثیر، ممکن اس  که از مدیری  سود به منظرور  20012001)ریچاردسن، )ریچاردسن، 
( هرمن اسرتنتا    ( هرمن اسرتنتا    20012001))  2020 ردته، استداد  شرود.  گری ا  را     ردته، استداد  شرود.  گری ا  را      انها  کرد  اقداماش  ورشانها  کرد  اقداماش  ورش

ا ود ارتباط مستقیم بین  ریا  نقد آزاد ا مدیری  سود، بیا  کردند که مدیری  شرک ، ا ود ارتباط مستقیم بین  ریا  نقد آزاد ا مدیری  سود، بیا  کردند که مدیری  شرک ، 
از دستکاری ادزایای سود بره منظرور مفلرو  نارا  داد  عملکررد شررک  ا متعاقرب آ ،        از دستکاری ادزایای سود بره منظرور مفلرو  نارا  داد  عملکررد شررک  ا متعاقرب آ ،        

فالعاش تأییرد شرد  اسر  )بررای     فالعاش تأییرد شرد  اسر  )بررای     کند. این نتیجه در بسیاری از مکند. این نتیجه در بسیاری از م  حدظ شغو خود استداد  میحدظ شغو خود استداد  می
  (.(.20112011؛ نخیلری ا همکرارا ،   ؛ نخیلری ا همکرارا ،   20142014؛ راسمین ا همکارا ، ؛ راسمین ا همکارا ، 20092009، ، 2211مثا ؛ باکی  ا اسکاندرمثا ؛ باکی  ا اسکاندر
(، ردترار مردیرا  نسرب  بره  ریرا  نقرد آزاد ا ترأثیر آ  برر         (، ردترار مردیرا  نسرب  بره  ریرا  نقرد آزاد ا ترأثیر آ  برر         20052005))  2222چانگ، دیرث ا کریم چانگ، دیرث ا کریم 

نگرامی  نگرامی  هه  انتخا  رایکردهای حسابداری برای مدیری  سود را تاریح کردند. به بیا  آنا ،انتخا  رایکردهای حسابداری برای مدیری  سود را تاریح کردند. به بیا  آنا ،
ندعا  برا  سازمانی ا نمایند ا  آنرا  اثرربخش نباشرد ا یرا     ندعا  برا  سازمانی ا نمایند ا  آنرا  اثرربخش نباشرد ا یرا       که اقداماش نظارتی توسط ذیکه اقداماش نظارتی توسط ذی

ندعرا   ندعرا     ا ود نداشته باشد )در این اژاهش، حسابرس ا نوع اظهارنظر آ ، ابرزار نظرارتی ذی  ا ود نداشته باشد )در این اژاهش، حسابرس ا نوع اظهارنظر آ ، ابرزار نظرارتی ذی  
های های    ذاری در اراژ  ذاری در اراژ   منظور شد  اس (، این امکا  ا ود دارد که برخی از مدیرا ، سرمایهمنظور شد  اس (، این امکا  ا ود دارد که برخی از مدیرا ، سرمایه

ار یا برا ارزش دعلری مندری را بر زیننرد. عرفا  برر ایرن، ممکرن اسر  مردیرا            ار یا برا ارزش دعلری مندری را بر زیننرد. عرفا  برر ایرن، ممکرن اسر  مردیرا            کمتر سودآکمتر سودآ
های اقتصرادی  های اقتصرادی    هایی را بر زینند که برای آنا  ند  شخصی دارد تا از این یریق، مزی هایی را بر زینند که برای آنا  ند  شخصی دارد تا از این یریق، مزی   اراژ اراژ 

های شخصی را برای خود به ارمغا  آارند. عل  این قبیو ردتارهرای مردیرا ،   های شخصی را برای خود به ارمغا  آارند. عل  این قبیو ردتارهرای مردیرا ،     یا سایر مزی یا سایر مزی 
هرای  هرای    نماینرد ی  ریرا  نقرد آزاد )سررمایه  رذاری در ارراژ       نماینرد ی  ریرا  نقرد آزاد )سررمایه  رذاری در ارراژ       این اس  که شناسایی هزینه این اس  که شناسایی هزینه 

ا مقرراتری کره مردیرا  را    ا مقرراتری کره مردیرا  را      هرا هرا   در غیا  نظارشدر غیا  نظارش  ماکو اس .ماکو اس .دارای ارزش دعلی مندی( بسیار دارای ارزش دعلی مندی( بسیار 
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هرای  هرای    رهریه رهریه هرا، شرامو د  هرا، شرامو د     رذاری در ارراژ    رذاری در ارراژ     هرای نقرد سررمایه   هرای نقرد سررمایه     ملزس به اداای ایفعاش  ریا ملزس به اداای ایفعاش  ریا 
نیرا،  نیرا،    شرود )توکرو  شرود )توکرو    در ا تماع ایجاد میدر ا تماع ایجاد می   ذارا  کند، ایفعاش محرمانه ذارا  کند، ایفعاش محرمانه  ااتوانه آنها به سرمایهااتوانه آنها به سرمایه

توانرد  توانرد    های مالی، حسابرسری مری  های مالی، حسابرسری مری    (. با تو ه به نقش حسابرسی در اعتباردهی به  ورش(. با تو ه به نقش حسابرسی در اعتباردهی به  ورش13911391
برانگیز ا تحریداش بااهمی   ورش  ردته برای مدیری  سود را برانگیز ا تحریداش بااهمی   ورش  ردته برای مدیری  سود را   های حسابداری سوا های حسابداری سوا   رایهرایه

رابفره  رابفره    سسرا برین مردیری  سرود ا اظهرارنظر حسرابر     را برین مردیری  سرود ا اظهرارنظر حسرابر       کا  کند ا  زارش دهد کره از ایرن  کا  کند ا  زارش دهد کره از ایرن  
. بدین  ورش که هر چه مدیری  سود در یر  شررک  ادرزایش یابرد،     . بدین  ورش که هر چه مدیری  سود در یر  شررک  ادرزایش یابرد،     ددداردار  مستقیم ا ودمستقیم ا ود

  (.(.13911391مهرد ا همکرارا ،   مهرد ا همکرارا ،     )بنی)بنییابد یابد   تعداد بندهای حسابرسی قبو از بند اظهارنظر ادزایش میتعداد بندهای حسابرسی قبو از بند اظهارنظر ادزایش می
توا  اسرتنتا   توا  اسرتنتا     ( که در باال توهیح داد  شد، می( که در باال توهیح داد  شد، می20112011ا با تو ه به مفالعه نخیلی ا همکارا  )ا با تو ه به مفالعه نخیلی ا همکارا  )

که ادرزایش  که ادرزایش    یورییوریه ه ین  ریا  نقد آزاد ا مدیری  سود رابفه مستقیم ا ود دارد بین  ریا  نقد آزاد ا مدیری  سود رابفه مستقیم ا ود دارد بکرد که بکرد که ب
یبرق مفرالبی کره  دتره     یبرق مفرالبی کره  دتره       بنرابراین بنرابراین شود. شود.    ریا  نقد آزاد مو ب ادزایش در مدیری  سود می ریا  نقد آزاد مو ب ادزایش در مدیری  سود می

برا تو ره   برا تو ره     باشرد. باشرد.   شد، ا ود رابفه میا  نوع اظهارنظر حسابرس ا  ریا  نقد آزاد محتمو میشد، ا ود رابفه میا  نوع اظهارنظر حسابرس ا  ریا  نقد آزاد محتمو می
 س اژاهش به شرح زیر اس :  س اژاهش به شرح زیر اس :  درهیه دادرهیه دا  به تئوری بیا  شد ،به تئوری بیا  شد ،

 دارد.دارد. ریا  نقد آزاد  ریا  نقد آزاد   اداری براداری براظهارنظر حسابرس، اثر معناظهارنظر حسابرس، اثر معن  درهیه داس:درهیه داس:

 

 پیشینه  پیشینه  
سودآاری، زیا ، اهرس مرالی ا  سودآاری، زیا ، اهرس مرالی ا  تاثیر متغیرهای مالی تاثیر متغیرهای مالی ( در اژاهای با عنوا  ( در اژاهای با عنوا  20172017))  2323هاننهانن
: شرواهدی از کارور ترونس بره بررسری      : شرواهدی از کارور ترونس بره بررسری      بر ماراط شد   زارش حسابرس مستقوبر ماراط شد   زارش حسابرس مستقو  نقدینگینقدینگی

 رزارش   رزارش    545545ارداخر  ا  ارداخر  ا    20152015  -20052005ی زمرانی  ی زمرانی    شرک  یری دار  شرک  یری دار    7171ای متاکو از ای متاکو از   نمونهنمونه
، ، نقردینگی نقردینگی ن ن بری بری نتایج اژاهش هانن ناا  داد که نتایج اژاهش هانن ناا  داد که   داد.داد.  حسابرسی را مورد تجزیه ا تحلیو قرارحسابرسی را مورد تجزیه ا تحلیو قرار

شرواهد ارژاهش نارا  داد    شرواهد ارژاهش نارا  داد      ..ا رود دارد ا رود دارد فره مثبر    فره مثبر    رابراب  حسابرسیحسابرسی   زارش زارش، اهرس مالی ا ، اهرس مالی ا زیا زیا 
کره شررک  از   کره شررک  از     یابد ا یا شرک  دچار زیا  شود ا یا اینیابد ا یا شرک  دچار زیا  شود ا یا اینزمانی که نقدینگی شرک  کاهش زمانی که نقدینگی شرک  کاهش 

هرا را  هرا را    سفح باالیی از بدهی برخروردار باشرد، حسرابرس بیارتر احتمرا  دارد کره ناهنجراری       سفح باالیی از بدهی برخروردار باشرد، حسرابرس بیارتر احتمرا  دارد کره ناهنجراری       
را را   تاخیص دهد ا این موارد را در  زارش خود به  ورش بندهای شرط قیرد کنرد. از ایرن   تاخیص دهد ا این موارد را در  زارش خود به  ورش بندهای شرط قیرد کنرد. از ایرن   

 رزارش   رزارش    ااسرودآاری  سرودآاری    برین برین هانن نتیجه  رد  کره  هانن نتیجه  رد  کره    همچنینهمچنینکند. کند.    زارش ماراط  ادر می زارش ماراط  ادر می
هرای  هرای    هرای تونسری، خیلری شررک     هرای تونسری، خیلری شررک       ا رود نردارد، زیررا شررک     ا رود نردارد، زیررا شررک     معنراداری  معنراداری    رابفره رابفره س س حسابرحسابر

 سودآاری نیستند.سودآاری نیستند.
هرا، حسابرسرا    هرا، حسابرسرا      ( در اژاهای با عنوا  آیا سود تقسیمی شرک ( در اژاهای با عنوا  آیا سود تقسیمی شرک 20120155الاسو  ا اانگ )الاسو  ا اانگ )
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شرد  در  شرد  در    های اذیردتره های اذیردتره   به بررسی شرک به بررسی شرک   سازدیسازدی  را نسب  به کیدی  سود  احبکارا  آ ا  میرا نسب  به کیدی  سود  احبکارا  آ ا  می
ارداختند، که برای این منظرور بره   ارداختند، که برای این منظرور بره     20122012-20042004زمانی زمانی     س ااراق بهادار آمریکا یی دار س ااراق بهادار آمریکا یی دار بوربور

تقسیم سود تقسیم سود د که د که دادا  ناا ناا ها ها   مااهد  رسیدند. نتایج اژاهش آ مااهد  رسیدند. نتایج اژاهش آ   1935119351ی  نمونه االیه شامو ی  نمونه االیه شامو 
ی سود، رابفه معناداری ا ود ی سود، رابفه معناداری ا ود نقدی با ارزیابی حسابرسا  از نتایج حسابرسی آنا  ا دستکارنقدی با ارزیابی حسابرسا  از نتایج حسابرسی آنا  ا دستکار

سرود بره میرزا  برا     سرود بره میرزا  برا     کره مردیری    کره مردیری      زمرانی زمرانی دهد دهد   ناا  میناا  میها ها   هش انجاس شد  آ هش انجاس شد  آ . شواهد اژا. شواهد اژادارددارد
هرای مرالی را براالتر    هرای مرالی را براالتر      کنند  بود   ورشکنند  بود   ورش  اهمیتی ا ود داشته باشد، حسابرسا  احتما   مرا اهمیتی ا ود داشته باشد، حسابرسا  احتما   مرا 

ااسرفه ایرن امرر    ااسرفه ایرن امرر    ه ه ا احتما  تعدیو شد   زارش حسابرسی ا ود دارد ا با احتما  تعدیو شد   زارش حسابرسی ا ود دارد ا ب  نندنندکک  ارزیابی میارزیابی می
تر شد  اایداری سرود سرهاس   تر شد  اایداری سرود سرهاس     دهد ا منجر به کمدهد ا منجر به کم  میمی  های تقسیم سود رخهای تقسیم سود رخ  تغییراتی در سیاس تغییراتی در سیاس 

همچنین آنا  ناا  دادند که تقسریم سرود نقردی بره میرزا  بیارتر بیرانگر        همچنین آنا  ناا  دادند که تقسریم سرود نقردی بره میرزا  بیارتر بیرانگر         ردد.  ردد.   تقسیمی میتقسیمی می
ایمینا  بیاتر حسابرسا  مذکور نسب  به عدس مدیری  سود )عدس ا رود بنردهای تعردیلی    ایمینا  بیاتر حسابرسا  مذکور نسب  به عدس مدیری  سود )عدس ا رود بنردهای تعردیلی    

به میزا  بیاتر، بدین معنا اس  به میزا  بیاتر، بدین معنا اس  ، زیرا تقسیم سود نقدی ، زیرا تقسیم سود نقدی باشدباشد  همی  مثب  ا مندی( میهمی  مثب  ا مندی( میسود با اسود با ا
که مدیری  سودی در شرک  ا ود ندارد ا شرک  از ی  ثباش ا اایداری درآمدی براال  که مدیری  سودی در شرک  ا ود ندارد ا شرک  از ی  ثباش ا اایداری درآمدی براال  

 برخوردار اس .برخوردار اس .
( در اژاهای با عنوا  تأثیر  ریا  نقد آزاد مرازاد ا کیدیر    ( در اژاهای با عنوا  تأثیر  ریا  نقد آزاد مرازاد ا کیدیر    20142014راسمین ا همکارا  )راسمین ا همکارا  )

های اذیردته شد  های اذیردته شد    به بررسی شرک به بررسی شرک   حسابرسی بر مدیری  سود، نمونه کاورهای مثلث رشدحسابرسی بر مدیری  سود، نمونه کاورهای مثلث رشد
  20102010  –  20052005ی زمررانی ی زمررانی   در بررورس کاررورهای انرردانزی، مررالزی ا سررنگااور یرری دار    در بررورس کاررورهای انرردانزی، مررالزی ا سررنگااور یرری دار    

اساس نتایج اژاهش خرود بیرا    اساس نتایج اژاهش خرود بیرا      ها برها بر  مااهد  بود. آ مااهد  بود. آ   17721772ها شامو ها شامو   آ آ     ارداختند، که نمونهارداختند، که نمونه
نمودند که بین  ریرا  نقرد آزاد ا مردیری  سرود رابفره مسرتقیم ا معنراداری ا رود دارد،         نمودند که بین  ریرا  نقرد آزاد ا مردیری  سرود رابفره مسرتقیم ا معنراداری ا رود دارد،         

های اایین رشد دارند این انگیرز   های اایین رشد دارند این انگیرز     هایی که  ریا  نقد آزاد باال ا در  هایی که  ریا  نقد آزاد باال ا در    شرک شرک بفوریکه در بفوریکه در 
. . ددنر نر  رذاری ک  رذاری ک   های دارای ارزش دعلی مندی سرمایههای دارای ارزش دعلی مندی سرمایه  تا در اراژ تا در اراژ کند کند   را در مدیرا  تقوی  میرا در مدیرا  تقوی  می

شرود، مردیری  بررای    شرود، مردیری  بررای      از یردی چو  این امر مو ب اایین آمرد  ارزش سرهاس شررک  مری    از یردی چو  این امر مو ب اایین آمرد  ارزش سرهاس شررک  مری    
ظرور مفلرو  نارا     ظرور مفلرو  نارا     دستکاری ادزایاری سرود بره من   دستکاری ادزایاری سرود بره من     ازازانها  کرد  اقداماش  ورش  ردته، انها  کرد  اقداماش  ورش  ردته، 

به این نتیجه رسیدند که متوسرط اقرفس   به این نتیجه رسیدند که متوسرط اقرفس   ها ها   . همچنین آ . همچنین آ کندکند  استداد  میاستداد  می  داد  عملکرد شرک داد  عملکرد شرک 
ی برزر   ی برزر     شد  توسرط حسابرسرا  چهرار مهسسره    شد  توسرط حسابرسرا  چهرار مهسسره      های حسابرسیهای حسابرسی  تعهدی اختیاری در شرک تعهدی اختیاری در شرک 
یزا  قابرو ترو هی   یزا  قابرو ترو هی   اند، به ماند، به م  هایی که به غیر از این حسابرسی شد هایی که به غیر از این حسابرسی شد   حسابرسی نسب  به شرک حسابرسی نسب  به شرک 

تر اس  ا نتایج حا رو از تجزیره ا تحلیرو چنرد متغیرر  حراکی از ایرن اسر  کره          تر اس  ا نتایج حا رو از تجزیره ا تحلیرو چنرد متغیرر  حراکی از ایرن اسر  کره            کوچ کوچ 
دار اندکی برا مردیری  سرود دارد. عرفا  برر ایرن نارا         دار اندکی برا مردیری  سرود دارد. عرفا  برر ایرن نارا           کیدی  حسابرسی تنها ارتباط معنیکیدی  حسابرسی تنها ارتباط معنی



 231 اایداری سود تقسیمی ا  ریا  نقد آزاد بررسی اثر نوع اظهارنظر حسابرس بر

، بدلیو اثربخش بود  نظرارش ا کنترر    ، بدلیو اثربخش بود  نظرارش ا کنترر    بزر  حسابرسیبزر  حسابرسی    ار مهسسهار مهسسهدادند که حسابرسا  چهدادند که حسابرسا  چه
 ریا  نقرد آزاد مرازاد    ریا  نقرد آزاد مرازاد   ا ا   مدیری  سودمدیری  سودبین بین   راابطراابطیلبانه مدیری ، یلبانه مدیری ،   رهای در  رهای در  ها بر ردتاها بر ردتا  آ آ 

 ..کنندکنند  را تعدیو میرا تعدیو می
( در اژاهای با عنوا  سیاس  تقسریم سرود تحر  تراثیر تقلرب      ( در اژاهای با عنوا  سیاس  تقسریم سرود تحر  تراثیر تقلرب      20132013کاسکی ا هالو  )کاسکی ا هالو  )

  20012001  -19701970زمررانی زمررانی     شرررک  یرری دار شرررک  یرری دار   544544ای متاررکو از ای متاررکو از   برره بررسرری نمونررهبرره بررسرری نمونرره  حسررابداریحسررابداری
ناا  داد که رابفه مسرتقیم برین تقسریم سرود سرهاس ا درآمرد       ناا  داد که رابفه مسرتقیم برین تقسریم سرود سرهاس ا درآمرد         هاها  ارداختند. نتایج اژاهش آ ارداختند. نتایج اژاهش آ 

هرای متقلرب   هرای متقلرب     که شررک  که شررک    یورییوریه ه شوند، ا ود دارد. بشوند، ا ود دارد. ب  شرک  در حالی که مرتکب تقلب میشرک  در حالی که مرتکب تقلب می
کنند، کنند،   های غیرمتقلب، سود سهاس کمتری را به سهامدارا  خود ارداخ  میهای غیرمتقلب، سود سهاس کمتری را به سهامدارا  خود ارداخ  می  نسب  به شرک نسب  به شرک 

رداخ  سود سهاس خود را بدلیو رداخ  سود سهاس خود را بدلیو های مربوط به اهای مربوط به ا  توانند سیاس توانند سیاس   های متقلب، نمیهای متقلب، نمی  زیرا شرک زیرا شرک 
در در   چنانچره  راحبکارا   چنانچره  راحبکارا   اایدار نبود  در درآمد حدظ کنند. همچنین آنا  نارا  دادنرد کره    اایدار نبود  در درآمد حدظ کنند. همچنین آنا  نارا  دادنرد کره    

مورد ارداخ  سود به دنبا  تقلرب، اشرتبا  یرا هموارسرازی سرود باشرند، ایرن کرار آنرا  بره           مورد ارداخ  سود به دنبا  تقلرب، اشرتبا  یرا هموارسرازی سرود باشرند، ایرن کرار آنرا  بره           
بارش دیگر بارش دیگر دهد. به عدهد. به ع  های مناسبی ایرامو  اهداف در دستکاری سود ارانه میهای مناسبی ایرامو  اهداف در دستکاری سود ارانه می  حسابرسا  ایاسحسابرسا  ایاس

آنا  نتیجه  ردتند زمانی که مخایر  دستکاری سود به میزا  با اهمیتی ا رود داشرته باشرد،    آنا  نتیجه  ردتند زمانی که مخایر  دستکاری سود به میزا  با اهمیتی ا رود داشرته باشرد،    
ا احتمرا   ا احتمرا     ننرد ننرد کک  های مالی را باالتر ارزیابی مری های مالی را باالتر ارزیابی مری   کنند  بود   ورشکنند  بود   ورش  حسابرسا  احتما   مرا حسابرسا  احتما   مرا 

 تعدیو شد   زارش حسابرسی ا ود دارد.تعدیو شد   زارش حسابرسی ا ود دارد.
رابفه میا  دستکاری سرود ا  رزارش   رابفه میا  دستکاری سرود ا  رزارش   ( در اژاهای با عنوا  ( در اژاهای با عنوا  13911391مهد ا همکارا  )مهد ا همکارا  )  بنیبنی

  -13821382ی زمرانی  ی زمرانی    شررک  یری دار   شررک  یری دار     100100ای متاکو از ای متاکو از   غیرمقبو  حسابرسی به بررسی نمونهغیرمقبو  حسابرسی به بررسی نمونه
ها ناا  داد که میرا  دسرتکاری سرود ا  ردار  رزارش      ها ناا  داد که میرا  دسرتکاری سرود ا  ردار  رزارش        ارداختند. نتایج اژاهش آ ارداختند. نتایج اژاهش آ   13921392

دادنرد  دادنرد  ها نارا   ها نارا     غیرمقبو  حسابرسی رابفه مثب  ا معناداری ا ود دارد. به عبارش دیگر آ غیرمقبو  حسابرسی رابفه مثب  ا معناداری ا ود دارد. به عبارش دیگر آ 
یابرد، احتمرا   ردار  رزارش غیرمقبرو       یابرد، احتمرا   ردار  رزارش غیرمقبرو         که هرر چره سرفح دسرتکاری سرود ادرزایش مری       که هرر چره سرفح دسرتکاری سرود ادرزایش مری       

 یابد.یابد.  حسابرسی نیز ادزایش میحسابرسی نیز ادزایش می
( در اژاهای با عنوا  اظهارنظر حسابرس ا مدیری  سود با تاکیرد  ( در اژاهای با عنوا  اظهارنظر حسابرس ا مدیری  سود با تاکیرد  13931393مرادی ا همکارا  )مرادی ا همکارا  )

  -13811381ی ی ی زمران ی زمران   شررک  یری دار   شررک  یری دار     8181ای متارکو از  ای متارکو از    بر ابهاس در تدااس دعالی  به بررسری نمونره  بر ابهاس در تدااس دعالی  به بررسری نمونره  
ها ناا  داد که برین اظهرارنظر مارراط حسرابرس ا مردیری       ها ناا  داد که برین اظهرارنظر مارراط حسرابرس ا مردیری         ارداختند. نتایج اژاهش آ ارداختند. نتایج اژاهش آ   13921392
دلیو ابهاس در تدااس دعالی  شرک ، ارتباط مستقیمی ا ود دارد ا این در حالی اس  کره  دلیو ابهاس در تدااس دعالی  شرک ، ارتباط مستقیمی ا ود دارد ا این در حالی اس  کره    سود بهسود به

دالیلری  رز ابهراس در تردااس دعالیر ، ارتبراط       دالیلری  رز ابهراس در تردااس دعالیر ، ارتبراط         بین مدیری  سود ا اظهارنظر ماراط حسابرس بره بین مدیری  سود ا اظهارنظر ماراط حسابرس بره 
ها براساس نتایج اژاهش خود بیا  نمودند که ابهراس در  ها براساس نتایج اژاهش خود بیا  نمودند که ابهراس در    . به عبارش دیگرآ . به عبارش دیگرآ معناداری ا ود نداردمعناداری ا ود ندارد
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بخارد ا احتمرا    بخارد ا احتمرا      مورد تدااس دعالی  شرک   احبکار، ریس  ذاتری حسابرسری را دزانری مری    مورد تدااس دعالی  شرک   احبکار، ریس  ذاتری حسابرسری را دزانری مری    
 دهد.دهد.   دار  زارش ماراط را در  ورش ا ود مدیری  سود، ادزایش می دار  زارش ماراط را در  ورش ا ود مدیری  سود، ادزایش می

با عنروا  بررسری اثرر بنردهای تعردیلی  رزارش       با عنروا  بررسری اثرر بنردهای تعردیلی  رزارش       ( در اژاهای ( در اژاهای 13931393))  اوراور  ایری ا حسینایری ا حسین
هرای اذیردتره شرد  در برورس ااراق بهرادار      هرای اذیردتره شرد  در برورس ااراق بهرادار        حسابرس مستقو بر سیاس  تقسیم سود شرک حسابرس مستقو بر سیاس  تقسیم سود شرک 

ارداختنرد.  ارداختنرد.    13901390  -13811381ی زمرانی  ی زمرانی    شرک  یی دار شرک  یی دار   9999ای متاکو از ای متاکو از   تهرا  به بررسی نمونهتهرا  به بررسی نمونه
برر  برر    معناداریمعناداری  ها ناا  داد بندهای شرط حسابرس در  زارش حسابرسی اثرها ناا  داد بندهای شرط حسابرس در  زارش حسابرسی اثر  نتایج اژاهش آ نتایج اژاهش آ 

 شود. شود.   های تقسیم سود میهای تقسیم سود می  ا منجر به تغییراش در سیاس ا منجر به تغییراش در سیاس   سیاس  تقسیم سود داردسیاس  تقسیم سود دارد
( در اژاهای با عنوا  رابفه میا   ریا  نقدآزاد، اهعی  ( در اژاهای با عنوا  رابفه میا   ریا  نقدآزاد، اهعی  13901390))  در ا عمادیدر ا عمادی  زاد زاد   یحیییحیی

بره  بره    شد  در بورس ااراق بهرادار تهررا   شد  در بورس ااراق بهرادار تهررا     های اذیردتههای اذیردته  سودآاری ا میزا  سود تقسیمی شرک سودآاری ا میزا  سود تقسیمی شرک 
ارداختنرد. نترایج   ارداختنرد. نترایج     13871387  -13711371ی زمرانی  ی زمرانی    شررک  یری دار   شررک  یری دار     1111متاکو از متاکو از ای ای   بررسی نمونهبررسی نمونه
رابفره  رابفره  هرا  هرا    ها ناا  داد که بین اهعی  سودآاری ا میزا  سود تقسریمی شررک   ها ناا  داد که بین اهعی  سودآاری ا میزا  سود تقسریمی شررک     اژاهش آ اژاهش آ 

ها در رد بیارتری از سرود    ها در رد بیارتری از سرود      بفوریکه با ادزایش سود خالص، شرک بفوریکه با ادزایش سود خالص، شرک   ا ود دارد،ا ود دارد،داری داری   معنیمعنی
برین  ریرا  نقردی آزاد ا    برین  ریرا  نقردی آزاد ا    ا ناا  داد که ا ناا  داد که هه  کنند. همچنین نتایج اژاهش آ کنند. همچنین نتایج اژاهش آ   خود را تقسیم میخود را تقسیم می

هرا اظهرار   هرا اظهرار     ، کره یبرق ایرن نتیجره آ     ، کره یبرق ایرن نتیجره آ     رابفه معنرادار ا رود نردارد   رابفه معنرادار ا رود نردارد     هاها  میزا  سود نقدی شرک میزا  سود نقدی شرک 
ها احتماال برای مصاردی همچو : ارداخ  بهر  ها احتماال برای مصاردی همچو : ارداخ  بهر    نقدی آزاد در شرک نقدی آزاد در شرک    ریانهای ریانهایداشتند که داشتند که 

خریرد ااراق  خریرد ااراق  به یلبکارا  شرک ، بازارداخ  بخاری از بردهی بره یلبکرارا  شررک  ا یرا       به یلبکارا  شرک ، بازارداخ  بخاری از بردهی بره یلبکرارا  شررک  ا یرا       
  یرد. یرد.  های غیر عملیاتی، مورد استداد  قرار میهای غیر عملیاتی، مورد استداد  قرار می  بهادار قابو معامله یا سایر داراییبهادار قابو معامله یا سایر دارایی

هرای نقرد آزاد ا   هرای نقرد آزاد ا     ( در اژاهاری برا عنروا  رابفره برین  ریرا       ( در اژاهاری برا عنروا  رابفره برین  ریرا       13881388رهوانی راز ا همکارا  )رهوانی راز ا همکارا  )
ی متارکو از  ی متارکو از      اا  شد  در بورس تهرا  بره بررسری نمونره   شد  در بورس تهرا  بره بررسری نمونره     های اذیردتههای اذیردته  سیاس  تقسیم سود در شرک سیاس  تقسیم سود در شرک 

هرایی کره   هرایی کره     ها انتظار داشرتند در شررک   ها انتظار داشرتند در شررک     ارداختند. آ ارداختند. آ   13811381  -13831383زمانی زمانی     ک  یی دار ک  یی دار شرشر  125125
 رذاری،  ریرا  نقرد     رذاری،  ریرا  نقرد      های سرمایههای سرمایه   ذاری اندک اس  به دلیو نداشتن در   ذاری اندک اس  به دلیو نداشتن در    های سرمایههای سرمایه  در  در  

کننرد. همچنرین، در   کننرد. همچنرین، در     ها از این ا و  برای تقسیم سود استداد  مری ها از این ا و  برای تقسیم سود استداد  مری   آزاد بسیار بود  بنابراین، شرک آزاد بسیار بود  بنابراین، شرک 
های زیاد برای تأمین اعتبرار،  ریرا  نقرد آزاد زیراد برود  ا      های زیاد برای تأمین اعتبرار،  ریرا  نقرد آزاد زیراد برود  ا        به دلیو داشتن را به دلیو داشتن را   های بزر های بزر   شرک شرک 

هرای براال را تانیرد کررد ا     هرای براال را تانیرد کررد ا       ها درر  ها درر    کنند. نتایج اژاهش آ کنند. نتایج اژاهش آ   این ا و  را بین سهامدارا  تقسیم میاین ا و  را بین سهامدارا  تقسیم می
هرای برا   هرای برا     های بزر  ا شررک  های بزر  ا شررک    ناا  داد که بین  ریا  نقد آزاد ا سیاس  تقسیم سود در شرک ناا  داد که بین  ریا  نقد آزاد ا سیاس  تقسیم سود در شرک 

 بفه مثب  ا ود دارد.بفه مثب  ا ود دارد.در   رشد کم، رادر   رشد کم، را
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 شناسیشناسی  روشروش
یرح این اژاهش، از نوع شبه تجربی ا با استداد  از رایکرد اس رایدادی اس . ایرن ارژاهش   یرح این اژاهش، از نوع شبه تجربی ا با استداد  از رایکرد اس رایدادی اس . ایرن ارژاهش   
ازنظر هدف، از دسته کاربردی ا ازنظر راش، اژاهش تو یدی مبتنی بر تحلیرو ر رسریونی اسر     ازنظر هدف، از دسته کاربردی ا ازنظر راش، اژاهش تو یدی مبتنی بر تحلیرو ر رسریونی اسر     

نیراز ایرن ارژاهش از    نیراز ایرن ارژاهش از      مرورد مرورد هرای  هرای    شرد  اسر . داد   شرد  اسر . داد     هرای ترکیبری اسرتداد     هرای ترکیبری اسرتداد       که در آ ، از تحلیو داد که در آ ، از تحلیو داد 
شرد  اسر .   شرد  اسر .       آاریآاری  آارد نوین ا سرای  کردا   مر    آارد نوین ا سرای  کردا   مر      ادزار ر ادزار ر   کتابخانه بورس ااراق بهادار تهرا ، نرسکتابخانه بورس ااراق بهادار تهرا ، نرس

 شد  اس .شد  اس .  انجاسانجاس  Excelا ا   99Eviewsادزارهای ادزارهای   ها با استداد  از نرسها با استداد  از نرس  اتحلیو داد اتحلیو داد   تجزیهتجزیه
س ااراق س ااراق شرد  در برور  شرد  در برور    های اذیردتههای اذیردته  شرک شرک   تماستماس امعه آماری این اژاهش، دربر یرند   امعه آماری این اژاهش، دربر یرند  

 یری برا اسرتداد  از    یری برا اسرتداد  از     باشد. دراین اژاهش، نمونهباشد. دراین اژاهش، نمونه  میمی  13951395  -13911391زمانیزمانی    بهادار تهرا  در باز بهادار تهرا  در باز 
هرای  هرای    شررک  شررک    تمراس تمراس انتخرابی شرامو   انتخرابی شرامو       . لرذا نمونره  . لرذا نمونره  شرد  اسر   شرد  اسر   راش حذف سیستماتی  انجراس  راش حذف سیستماتی  انجراس  

 اذیردته شد  در بورس ااراق بهادار تهرا  بود  که شرایط زیر را دارا بودند:اذیردته شد  در بورس ااراق بهادار تهرا  بود  که شرایط زیر را دارا بودند:
 اسدندما  باشد؛اسدندما  باشد؛  2929ها منتهی به ها منتهی به   قابلی  مقایسه، دار  مالی آ قابلی  مقایسه، دار  مالی آ ال ( به لحاظ ادزایش ال ( به لحاظ ادزایش 

 ( تغییر سا  مالی نداشته باشد؛( تغییر سا  مالی نداشته باشد؛13951395  -13911391 ( در یی دار  مورد بررسی ) ( در یی دار  مورد بررسی )
یرور کامرو ا ایوسرته، در دسرترس     یرور کامرو ا ایوسرته، در دسرترس       بهبه  13911391ها از سا ها از سا   های مالی آ های مالی آ    ( ایفعاش  ورش ( ایفعاش  ورش

 باشد ا اقده معامفتی بیش از سه ما  نداشته باشد؛باشد ا اقده معامفتی بیش از سه ما  نداشته باشد؛
 رذاری   رذاری    های سرمایههای سرمایه  ها، مهسساش مالی( ا شرک ها، مهسساش مالی( ا شرک   های مالی )مانند بان های مالی )مانند بان   د(  زء شرک د(  زء شرک 

  ری مالی نباشد. ری مالی نباشد.  های ااسفههای ااسفه  یا شرک یا شرک 
شررک  بررای نمونره انتخرا  شرد. برا در نظرر        شررک  بررای نمونره انتخرا  شرد. برا در نظرر          102102شد ، شد ،   های بیا های بیا   با تو ه به محدادی با تو ه به محدادی 

شرررک ( برررای آزمررو  شرررک ( برررای آزمررو    –مارراهد  )سررا  مارراهد  )سررا    510510 ررردتن دار  زمررانی اررژاهش، درمجمرروع   ررردتن دار  زمررانی اررژاهش، درمجمرروع  
 شد  اس .شد  اس .    های اژاهش استداد های اژاهش استداد   درهیهدرهیه

 

 و متغیرهاو متغیرها  هاها  مدلمدل
    زیرر اسرتداد  زیرر اسرتداد    غیر غیر چنردمت چنردمت   ییر رسریون ر رسریون های های   ز مد ز مد ، ا، اهاها  آزمو  درهیهآزمو  درهیه  برایبرایدر این اژاهش در این اژاهش 

 ::((20152015)تانیالوک ا سومپونگ، )تانیالوک ا سومپونگ، شود شود   میمی
 :آزمو  درهیه اا  برای (1)مد  

SDi,t = α0 + α1AOi,t + α2SIZEi,t + α3BIGi,t + α4TACi,t + α5LEVi,t

+ εi,t 
 :آزمو  درهیه داس برای (2)مد  

FCFi,t = α0 + α1AOi,t + α2SIZEi,t + α3BIGi,t + α4TACi,t + α5LEVi,t

+ εi,t 
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 های باال:های باال:  مد مد که در که در 
SD::   ،اایداری سود سهاس تقسیمی، اایداری سود سهاس تقسیمیFCF ،ریا  نقرد آزاد، :  ریا  نقرد آزاد  :  AO    ،نروع اظهرارنظر حسابرسری،    : نروع اظهرارنظر حسابرسری :
SIZE ، انداز  شرک ، : انداز  شرک :BIG ،انداز  موسسه حسابرسی، : انداز  موسسه حسابرسی :TAC   ،قدرمفلق اقرفس تعهردی،   : قدرمفلق اقرفس تعهردی :LEV : :

 سا  مورد نظر تعری  شد  اس .سا  مورد نظر تعری  شد  اس .  tنماد شرک  ا لی ا نماد شرک  ا لی ا   i:  ز خفا مد ، :  ز خفا مد ، εεاهرس مالی، اهرس مالی، 

 متغیرهامتغیرها
 متغیرهای اژاهش در قالب سه دسته متغیرهای اابسته، مستقو ا کنترلی به شرح زیر هستند.متغیرهای اژاهش در قالب سه دسته متغیرهای اابسته، مستقو ا کنترلی به شرح زیر هستند.

 
 متغیرهای وابستهمتغیرهای وابسته

 ((DPپایداری سود سهام تقسیمی )پایداری سود سهام تقسیمی )

( استداد  شد  اسر  کره در   ( استداد  شد  اسر  کره در   19511951لینتر )لینتر )رابفه رابفه   سود سهاس تقسیمی ازسود سهاس تقسیمی از  اایداریاایداریبرای متغیر برای متغیر 
 سود سهاس تقسیمی سا   اری تابعی از سود سهاس تقسیمی سا  قبو اس .سود سهاس تقسیمی سا   اری تابعی از سود سهاس تقسیمی سا  قبو اس .  ،،رابفهرابفه  ایناین

DPSi,t                                                 1رابفه  = α0 + α1DPSi,t−1 + εi,t 

  DPSi,t  : :،سود سهاس تقسیمی سا   اری،سود سهاس تقسیمی سا   اری 
DPSi,t-1،سود سهاس تقسیمی سا  قبو،: سود سهاس تقسیمی سا  قبو : 

  .. ::معرفمعرف  اایداریاایداری  سودسود  سهاسسهاس  تقسیمیتقسیمی  اس اس  αα11 

εεii,,tt  . زء خفا .:  زء خفا  : 
 ((FCFجریان نقد آزاد )جریان نقد آزاد )

لرن ا  لرن ا  از رابفره  از رابفره    ین اژاهش،  ریا  نقد آزاد اس  کهین اژاهش،  ریا  نقد آزاد اس  کهیکی دیگر از متغیرهای اابسته در ایکی دیگر از متغیرهای اابسته در ا
 ( به شرح زیر قابو محاسبه اس :( به شرح زیر قابو محاسبه اس :19891989))  2424اولسناولسن
FCFi,t               2رابفه  = (INCi,t − TAXi,t − INTEXPi,t − DIVPi,t)/TAi,t 

FCFi,tشرک  شرک   :  ریا  نقد آزاد:  ریا  نقد آزادi    در سا  در ساt..   
INCi,t  سود عملیاتی قبو از استهفک شرک  : سود عملیاتی قبو از استهفک شرک :i      در سا  در ساt.. 

TAXi,t : : مالیاش ارداختی شرک مالیاش ارداختی شرک    م  م  i    در سا  در ساt.. 
INTEXPi,t  هزینه بهر  ارداختی شرک  : هزینه بهر  ارداختی شرک :i    در سا  در ساt.. 

DIVPi,t  سود ارداختی به سهامدارا  شرک  : سود ارداختی به سهامدارا  شرک :i    در سا  در ساt.. 
TAi,t : : ارزش ددتری دارایی های شرک  ارزش ددتری دارایی های شرک     م  مi   در سا در سا  t.. 
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 متغیر مستقلمتغیر مستقل
 ((AOنوع اظهارنظر حسابرسی )نوع اظهارنظر حسابرسی )

باشد، از یریرق متغیرر مجرازی بره     باشد، از یریرق متغیرر مجرازی بره       با تو ه به اینکه متغیر مستقو اژاهش، متغیر کیدی میبا تو ه به اینکه متغیر مستقو اژاهش، متغیر کیدی می
 رورش کره ا رر اظهرار نظرر حسرابرس        رورش کره ا رر اظهرار نظرر حسرابرس       شود، بره ایرن   شود، بره ایرن      یری می یری می   ورش  در ا ی  انداز  ورش  در ا ی  انداز 

تعدیو ناد  باشد )اظهار نظر مقبو (  در در غیر این  ورش ی  خواهد بود )تانیرالوک ا  تعدیو ناد  باشد )اظهار نظر مقبو (  در در غیر این  ورش ی  خواهد بود )تانیرالوک ا  
 (.(.20152015سومپونگ، سومپونگ، 

 متغیرهای کنترلیمتغیرهای کنترلی

 اند از:اند از:  متغیرهای کنترلی اژاهش عبارشمتغیرهای کنترلی اژاهش عبارش
SIZE::  هرای شررک    هرای شررک      داراییدارایی   م  م باشد که از یریق لگاریتم یبیعی از باشد که از یریق لگاریتم یبیعی از   انداز  شرک  میانداز  شرک  می

 آید.آید.  ییبدس  مبدس  م
BIG::        ی  متغیر مجازی اس  که ا ر شررکتی را سرازما  حسابرسری، حسابرسری کنرد      ی  متغیر مجازی اس  که ا ر شررکتی را سرازما  حسابرسری، حسابرسری کنرد

 شود.شود.  عدد ی  ا در غیر این  ورش  در منظور میعدد ی  ا در غیر این  ورش  در منظور می
TAC::           قدر مفلق اقفس تعهدی اس  کره از تدرااش سرود ا زیرا  خرالص برا ا ره نقرد         قدر مفلق اقفس تعهدی اس  کره از تدرااش سرود ا زیرا  خرالص برا ا ره نقرد

 آید.آید.  ها بدس  میها بدس  می  عملیاتی، تقسیم بر کو داراییعملیاتی، تقسیم بر کو دارایی
LEV::  ردد. ردد.  ها محاسبه میها محاسبه می  ها به  م  داراییها به  م  دارایی  باشد که از تقسیم  م  بدهیباشد که از تقسیم  م  بدهی  اهرس مالی میاهرس مالی می  

 

 هاها  ها و آزمون فرضیهها و آزمون فرضیه  تجزیه تحلیل دادهتجزیه تحلیل داده
 آمار توصیفیآمار توصیفی

 ، آمار تو یدی متغیرها1 دا  
انحراف  بیاینه کمینه میانه میانگین نماد ناس متغیر

 معیار
هریب 
 چولگی

 -AO 587/0 1 0 1 494/0 317/0 اظهارنظرحسابرسی
 -SD 111/0 0 333/4- 724/4 930/0 214/0 اایداری سود سهاس تقسیمی

 -FCF 032/0 037/0 312/1- 514/0 170/0 894/1  ریا  نقد آزاد
 SIZE 144/14 057/14 171/10 011/19 294/1 471/0 انداز  شرک 

 BIG 258/0 0 0 1 438/0 101/1 انداز  موسسه حسابرسی
 TAC 111/0 080/0 0 292/1 129/0 390/3 اقفس تعهدی

 LEV 714/0 151/0 122/0 038/4 387/0 292/3 اهرس مالی
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بندی ا تو ی  حقرایق عرددی بره کرار     بندی ا تو ی  حقرایق عرددی بره کرار       کرد ، یبقهکرد ، یبقه  آاری، خف هآاری، خف ه  آمار تو یدی برای  م آمار تو یدی برای  م 
برخرری مدرراهیم آمررار تو رریدی شررامو میررانگین، میانرره، کمینرره، بیاررینه،    برخرری مدرراهیم آمررار تو رریدی شررامو میررانگین، میانرره، کمینرره، بیاررینه،      11راد. در  رردا  راد. در  رردا    مرریمرری

شررک   شررک     102102هرای مرورد بررسری    هرای مرورد بررسری      تعداد شررک  تعداد شررک    چولگی ارانه شد  اس .چولگی ارانه شد  اس .  هریبهریبمعیار ا معیار ا   انحرافانحراف
سرا ( را  سرا ( را  ر ر     ماراهد  )شررک   ماراهد  )شررک     510510( اسر  کره مجموعرا     ( اسر  کره مجموعرا     13951395  –  13911391سراله ) سراله )   55یی براز  زمرانی   یی براز  زمرانی   

ترین شاخص مرکزی، میانگین اس  که بیانگر نقفره تعراد  ا مرکرز ثقرو     ترین شاخص مرکزی، میانگین اس  که بیانگر نقفره تعراد  ا مرکرز ثقرو       دهد. ا لیدهد. ا لی  تاکیو میتاکیو می
باشرد. بررای مثرا  مقردار     باشرد. بررای مثرا  مقردار       هرا مری  هرا مری    رکزیر  داد  رکزیر  داد  توزی  اس  ا شراخص خروبی بررای نارا  داد  م    توزی  اس  ا شراخص خروبی بررای نارا  داد  م    

میانگین برای متغیر اظهارنظر حسابرس که ی  متغیر مجرازی، یر  )اظهرارنظر تعردیو شرد ( ا      میانگین برای متغیر اظهارنظر حسابرس که ی  متغیر مجرازی، یر  )اظهرارنظر تعردیو شرد ( ا      
% % 5858یور میرانگین  یور میرانگین    دهد بهدهد به  باشد که ناا  میباشد که ناا  می  میمی  00//587587 در )اظهارنظر تعدیو ناد ( اس ، برابر با  در )اظهارنظر تعدیو ناد ( اس ، برابر با 

تررین  تررین    معیرار یکری از مهرم   معیرار یکری از مهرم     نرد. انحرراف  نرد. انحرراف  اا  های نمونه، اظهارنظر تعدیو شد  دریادر  نمرود   های نمونه، اظهارنظر تعدیو شد  دریادر  نمرود     شرک شرک 
بدس  آمرد کره   بدس  آمرد کره     00//494494اارامترهای اراکند ی اس  ا مقدار آ  برای اظهارنظر حسابرس برابر با اارامترهای اراکند ی اس  ا مقدار آ  برای اظهارنظر حسابرس برابر با 

اس . میانره بررای ایرن    اس . میانره بررای ایرن      00//4949ها برای این متغیر برابر با ها برای این متغیر برابر با   دهد متوسط نوسا  از میانگین داد دهد متوسط نوسا  از میانگین داد   ناا  میناا  می
در رد براالتر   در رد براالتر     5050تر از این مقدار ا تر از این مقدار ا   ا اایینا اایینهه  در د داد در د داد   5050دهد دهد   متغیر برابر ی  اس  که ناا  میمتغیر برابر ی  اس  که ناا  می

از آ  قرار دارند. متغیرهای اژاهش به استثنای اظهارنظر حسابرسی، اایداری سود سرهاس تقسریمی   از آ  قرار دارند. متغیرهای اژاهش به استثنای اظهارنظر حسابرسی، اایداری سود سرهاس تقسریمی   
چرولگی اکثرر   چرولگی اکثرر     ا  ریا  نقد آزاد، دارای چولگی مثب  هستند. برا تو ره بره مثبر  برود  هرریب      ا  ریا  نقد آزاد، دارای چولگی مثب  هستند. برا تو ره بره مثبر  برود  هرریب      

 باشند.باشند.  ی چوله به راس  میی چوله به راس  میتوا   د  که توزی  متغیرهای یاد شد  داراتوا   د  که توزی  متغیرهای یاد شد  دارا  متغیرها میمتغیرها می

 همبستگی متغیرهاهمبستگی متغیرها
در ی  مد  ر رسیو  چنانچه همبستگی بین متغیرهای مستقو زیاد باشد، ممکن اسر   در ی  مد  ر رسیو  چنانچه همبستگی بین متغیرهای مستقو زیاد باشد، ممکن اسر   

  00//7070منجر به مخداش شد  نتایج شود. منظور از همبستگی باال، همبستگی شردید بریش از   منجر به مخداش شد  نتایج شود. منظور از همبستگی باال، همبستگی شردید بریش از   
 ا ود ندارد.ا ود ندارد.  00//7070شود، همبستگی بیاتر از شود، همبستگی بیاتر از   مااهد  میمااهد  می  22باشد. همانگونه که در  دا  باشد. همانگونه که در  دا    میمی

 نتایج آزمو  هریب همبستگی : 2 دا  
 AO SIZE BIG TAC LEV نماد متغیر

AO 1 129/0 023/0 099/0 195/0 

SIZE 129/0 1 331/0 118/0- 125/0- 

BIG 023/0 331/0 1 018/0- 045/0- 

TAC 099/0 118/0- 018/0- 1 545/0 

LEV 195/0 125/0- 045/0- 545/0 1 
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 استنباطیاستنباطیآمار آمار 
ها به  ورش ترکیبی هستند، در  راس اا  ارژاهش، از آمرار  اف. لیمرر     ها به  ورش ترکیبی هستند، در  راس اا  ارژاهش، از آمرار  اف. لیمرر       از آنجا که داد از آنجا که داد 
شرود. در  رورش انتخرا     شرود. در  رورش انتخرا       های تلدیقی، استداد  مری های تلدیقی، استداد  مری   های تابلویی، از داد های تابلویی، از داد   برای تاخیص داد برای تاخیص داد 

 یری در مورد انتخا  یکری از دا راش اثرراش    یری در مورد انتخا  یکری از دا راش اثرراش     های اانو )تابلویی(،  اس بعدی تصمیمهای اانو )تابلویی(،  اس بعدی تصمیم  داد داد 
شرود. خف ره   شرود. خف ره     اددی اس . برای این کار معموال از آزمرو  هاسرمن اسرتداد  مری    اددی اس . برای این کار معموال از آزمرو  هاسرمن اسرتداد  مری    ثاب  یا تصثاب  یا تص

%( به %( به 55ارانه شد  اس . با تو ه به سفح معناداری )کمتر از ارانه شد  اس . با تو ه به سفح معناداری )کمتر از   33لیمر در  دا  لیمر در  دا    Fنتایج آزمو  نتایج آزمو  
، نتایج آزمو  بیانگر این اس  که مقرای  مرورد بررسری نراهمگن ا     ، نتایج آزمو  بیانگر این اس  که مقرای  مرورد بررسری نراهمگن ا     33دس  آمد  از  دا  دس  آمد  از  دا  

 تر اس .تر اس .  های تابلویی )اانو( مناسبهای تابلویی )اانو( مناسب  ستداد  از راش داد ستداد  از راش داد های دردی بود  ا اهای دردی بود  ا ا  دارای تدااشدارای تدااش
 نتایج آزمو  اف. لیمر :3 دا  

 نتیجه سفح معناداری Fآمار   مد  اژاهش
 تابلویی 000/0 201/9 برای درهیه اا  1مد 
 تابلویی 000/0 917/3 برای درهیه داس 2مد 

 

آزمو  هاسرمن انجراس  ردر     آزمو  هاسرمن انجراس  ردر     ای تابلویی توسط آزمو  لیمر، ای تابلویی توسط آزمو  لیمر،   اس از انتخا  راش داد اس از انتخا  راش داد 
دهد سفح معناداری در هر دا دهد سفح معناداری در هر دا   ناا  داد  شد  اس . نتایج ناا  میناا  داد  شد  اس . نتایج ناا  می  44که نتایج آ  در  دا  که نتایج آ  در  دا  

 % اس ، لذا بر استداد  از اثراش ثاب  دالل  دارد.% اس ، لذا بر استداد  از اثراش ثاب  دالل  دارد.55مد  کمتر از مد  کمتر از 
 

 نتایج آزمو  هاسمن :4 دا  
 نتیجه سفح معناداری آمار  آزمو  هاسمن مد  اژاهش

 اثراش ثاب  045/0 313/11 درهیه اا برای  1 مد 
 اثراش ثاب  000/0 003/31 برای درهیه داس 2 مد 
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 ها آزمون فرضیه
 نتایج آزمو  درهیه اا  :5 دا  

SDi,t = α0 + α1AOi,t + α2SIZEi,t + α3BIGi,t + α4TACi,t + α5LEVi,t

+ εi,t 

 ناس متغیر
 هریب نماد

خفای 
 استاندارد

 tآمار  
سفح 

 معناداری
 α0 121/0 222/0 541/0 585/0 مقدار ثاب 

 AO 171/0- 051/0 125/3- 001/0 اظهارنظرحسابرسی
 SIZE 001/0 015/0 423/0 171/0 انداز  شرک 

 BIG 008/0- 018/0 119/0- 905/0 انداز  موسسه حسابرسی
 TAC 011/0 034/0 340/0 733/0 اقفس تعهدی
 LEV 0001/0- 012/0 008/0- 993/0 اهرس مالی

 F 040/9آمار   12/0 هریب تعیین تعدیو شد 
 F  000/0سفح معناداری آمار   43/2 آمار  داربین ااتسو 

 

( آزمرو  شرد  اسر . برا تو ره بره نترایج قابرو         ( آزمرو  شرد  اسر . برا تو ره بره نترایج قابرو         11))مد  مد    اا  اژاهش با استداد  ازاا  اژاهش با استداد  از  درهیهدرهیه
( ا سرفح معنراداری آ    ( ا سرفح معنراداری آ    99//040040بدسر  آمرد  )  بدسر  آمرد  )    Fا با تو ره بره آمرار     ا با تو ره بره آمرار       55مااهد  در  دا  مااهد  در  دا  

در د، در مجموع الگروی ارژاهش از   در د، در مجموع الگروی ارژاهش از     9595توا  ادعا کرد که در سفح ایمینا  توا  ادعا کرد که در سفح ایمینا    ( می( می00//000000))
شد  بدس  آمرد   شد  بدس  آمرد     معناداری باالیی برخوردار اس . همچنین، با تو ه به هریب تعیین تعدیومعناداری باالیی برخوردار اس . همچنین، با تو ه به هریب تعیین تعدیو

توا  ادعا کرد که مجمروع متغیرر مسرتقو ا کنترلری     توا  ادعا کرد که مجمروع متغیرر مسرتقو ا کنترلری       در د اس ، میدر د اس ، می  1212برای الگو که برابر برای الگو که برابر 
برا تو ره بره مقردار آمرار       برا تو ره بره مقردار آمرار         دهنرد دهنرد   اش متغیر اابسته را توهریح مری  اش متغیر اابسته را توهریح مری  در د از تغییردر د از تغییر  1212اژاهش اژاهش 

توا  ادعا کرد که توا  ادعا کرد که   میمی، ، قرار داردقرار دارد  22//55تا تا   11//55در دا له در دا له ا ا   اس اس   22//4343داربین ااتسو  که برابر داربین ااتسو  که برابر 
 های مد  ا ود ندارد.های مد  ا ود ندارد.  ماند ماند   خودهمبستگی مرتبه اا  میا  باقیخودهمبستگی مرتبه اا  میا  باقی
ی سرود سرهاس تقسریمی    ی سرود سرهاس تقسریمی    نوع اظهارنظر حسابرس با اایردار نوع اظهارنظر حسابرس با اایردار     در درهیه اا  به بررسی رابفهدر درهیه اا  به بررسی رابفه

  از تخمرین مرد  ا هرریب اظهرارنظر    از تخمرین مرد  ا هرریب اظهرارنظر        55ارداخته شد  اس . نتایج بدسر  آمرد  در  ردا     ارداخته شد  اس . نتایج بدسر  آمرد  در  ردا     
  9595ترروا  ادعررا کرررد کرره در سررفح ایمینررا  ترروا  ادعررا کرررد کرره در سررفح ایمینررا    ( مرری( مرری00//001001( ا سررفح معنرراداری آ  )( ا سررفح معنرراداری آ  )-00//171171))

در د، اظهارنظر حسابرس اثر مندی ا معنراداری برا اایرداری سرود سرهاس تقسریمی دارد، برا        در د، اظهارنظر حسابرس اثر مندی ا معنراداری برا اایرداری سرود سرهاس تقسریمی دارد، برا        
اسر  ا اظهرارنظر حسرابرس یر  متغیرر مجرازی       اسر  ا اظهرارنظر حسرابرس یر  متغیرر مجرازی         00//121121مقدار ثاب  مرد   مقدار ثاب  مرد     کهکه  تو ه به اینتو ه به این
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که اظهارنظر حسرابرس از  ردر بره یر      که اظهارنظر حسرابرس از  ردر بره یر        باشد با ادزایش متغیر اظهارنظر حسابرس )زمانیباشد با ادزایش متغیر اظهارنظر حسابرس )زمانی  میمی
یابرد؛  یابرد؛    ( کراهش مری  ( کراهش مری  00//121121-00//171171نماید( اایداری سرود سرهاس تقسریمی بره میرزا  )     نماید( اایداری سرود سرهاس تقسریمی بره میرزا  )       تغییر میتغییر می

 شود.شود.  بنابراین درهیه اا  اژاهش تایید میبنابراین درهیه اا  اژاهش تایید می
 نتایج آزمو  درهیه داس :1ا   د

FCFi,t = α0 + α1AOi,t + α2SIZEi,t + α3BIGi,t + α4TACi,t + α5LEVi,t

+ εi,t 

 هریب نماد ناس متغیر
خفای 
 tآمار   استاندارد

سفح 
 معناداری

 α0 883/0 229/0 841/3 000/0 مقدار ثاب 
 AO 029/0 014/0 013/2 044/0 اظهارنظرحسابرسی

 SIZE 045/0- 015/0 899/2- 003/0 انداز  شرک 
 BIG 042/0 027/0 548/1 122/0 انداز  موسسه حسابرسی

 TAC 285/0- 045/0 221/1- 000/0 اقفس تعهدی
 LEV 275/0- 024/0 131/11- 000/0 اهرس مالی

 F  222/12آمار   70/0 شد هریب تعیین تعدیو
 F  000/0سفح معناداری آمار   80/1 آمار  داربین ااتسو 

 
 

اقرفس  اقرفس    ،،ییانداز  شرک ، انداز  موسسه حسابرسر انداز  شرک ، انداز  موسسه حسابرسر   ییرهارهاییمتغمتغ  ننییبباز میا  متغیرهای کنترلی، از میا  متغیرهای کنترلی، 
 ناد.ناد.  اد اد یی  ییرابفه معناداررابفه معناداراایداری سود سهاس تقسیمی اایداری سود سهاس تقسیمی   ررییبا متغبا متغ  ییا اهرس مالا اهرس مال  ییتعهدتعهد

آزمو  شد  اس . با تو ه به نتایج قابو مااهد  آزمو  شد  اس . با تو ه به نتایج قابو مااهد    22مد  مد    داس اژاهش با استداد  ازداس اژاهش با استداد  از  درهیهدرهیه
( ( 00//000000( ا سرفح معنراداری آ  )  ( ا سرفح معنراداری آ  )  1212//222222بدسر  آمرد  )  بدسر  آمرد  )    Fا با تو ه به آمار  ا با تو ه به آمار    11در  دا  در  دا  

در د، در مجموع الگوی ارژاهش از معنراداری   در د، در مجموع الگوی ارژاهش از معنراداری     9595توا  ادعا کرد که در سفح ایمینا  توا  ادعا کرد که در سفح ایمینا    میمی
شرد  بدسر  آمرد  بررای     شرد  بدسر  آمرد  بررای       باالیی برخوردار اس . همچنین، با تو ه به هریب تعیرین تعردیو  باالیی برخوردار اس . همچنین، با تو ه به هریب تعیرین تعردیو  

دعرا کررد کره مجمروع متغیرر مسرتقو ا کنترلری        دعرا کررد کره مجمروع متغیرر مسرتقو ا کنترلری        تروا  ا تروا  ا   در د اسر ، مری  در د اسر ، مری    7070الگو که برابر الگو که برابر 
دهند ا نیز با تو ه به مقردار آمرار    دهند ا نیز با تو ه به مقردار آمرار      در د از تغییراش متغیر اابسته را توهیح میدر د از تغییراش متغیر اابسته را توهیح می  7070اژاهش اژاهش 

توا  ادعا کرد که توا  ادعا کرد که   میمی  ،،قرار داردقرار دارد  22//55تا تا   11//55در دا له در دا له ا ا   اس اس   11//8080داربین ااتسو  که برابر داربین ااتسو  که برابر 
 ندارد.ندارد.  های مد  ا ودهای مد  ا ود  ماند ماند   خودهمبستگی مرتبه اا  میا  باقیخودهمبستگی مرتبه اا  میا  باقی
ی نوع اظهارنظر حسرابرس برا  ریرا  نقرد آزاد ارداختره      ی نوع اظهارنظر حسرابرس برا  ریرا  نقرد آزاد ارداختره        در درهیه داس به بررسی رابفهدر درهیه داس به بررسی رابفه
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از تخمررین مررد  ا هررریب  از تخمررین مررد  ا هررریب    11شررد  اسرر . بررا تو رره برره نتررایج بدسرر  آمررد  در  رردا      شررد  اسرر . بررا تو رره برره نتررایج بدسرر  آمررد  در  رردا      
  9595توا  ادعا کرد که در سفح ایمینا  توا  ادعا کرد که در سفح ایمینا    ( می( می00//044044( ا سفح معناداری آ  )( ا سفح معناداری آ  )00//029029اظهارنظر)اظهارنظر)

کره  کره    مثب  ا معناداری با  ریا  نقد آزاد دارد، با تو ه به ایرن مثب  ا معناداری با  ریا  نقد آزاد دارد، با تو ه به ایرن در د، اظهارنظر حسابرس اثر در د، اظهارنظر حسابرس اثر 
باشرد )بررای   باشرد )بررای     اس  ا اظهرارنظر حسرابرس یر  متغیرر مجرازی مری      اس  ا اظهرارنظر حسرابرس یر  متغیرر مجرازی مری        00//883883مقدار ثاب  مد  مقدار ثاب  مد  
شد  یر  تعریر  شرد  اسر ( برا ادرزایش متغیرر        شد  یر  تعریر  شرد  اسر ( برا ادرزایش متغیرر          ناد   در ا برای تعدیوناد   در ا برای تعدیو  اظهارنظر تعدیواظهارنظر تعدیو

نماید(  ریرا  نقرد   نماید(  ریرا  نقرد     ی  تغیر میی  تغیر می  که اظهارنظر حسابرس از  در بهکه اظهارنظر حسابرس از  در به  اظهارنظر حسابرس )زمانیاظهارنظر حسابرس )زمانی
 شود.شود.  یابد؛ بنابراین درهیه داس اژاهش تایید مییابد؛ بنابراین درهیه داس اژاهش تایید می  ( ادزایش می( ادزایش می00//883883++00//029029آزاد به میزا  )آزاد به میزا  )

متغیرر  متغیرر    برا برا   ییا اهرس مرال ا اهرس مرال   ییانداز  شرک ، اقفس تعهدانداز  شرک ، اقفس تعهدمتغیرهای متغیرهای   ننییبباز میا  متغیرهای کنترلی، از میا  متغیرهای کنترلی، 
  ننییبر بر   ززیر یر در رد ا رود دارد ا ن  در رد ا رود دارد ا ن    9595  نرا  نرا  ییدر سرفح ایم در سرفح ایم   ییا معنرادار ا معنرادار   ییمندمند    نقد آزاد رابفهنقد آزاد رابفه  ا ا یی ر ر

 ناد.ناد.مااهد  مااهد    یینقد آزاد رابفه معنادارنقد آزاد رابفه معنادار  ا ا یی ر ر  بابا  ییانداز  موسسه حسابرسانداز  موسسه حسابرسمتغیر متغیر 
 

 گیریگیری  بحث و نتیجهبحث و نتیجه
  اسر  اسر    ایفعراتی ایفعراتی   ارانره ارانره   حسابداری،حسابداری،  نظرینظری  چارچو چارچو   یبقیبق  مالیمالی   زارشگری زارشگری  ا لیا لی  هدفهدف

  تصرمیماش تصرمیماش   اتخراذ اتخراذ   بررای بررای   مرالی مرالی   هرای هرای    ورش ورش  کنند ا کنند ا   استداد استداد   بهبه   یری، یری،  تصمیمتصمیم  درآینددرآیند  دردر  کهکه
  مرالی مرالی    زارشگری زارشگری  محصوالشمحصوالش  ترینترین  مهممهم  ازازیکی یکی   نیزنیزسهاس تقسیمی سهاس تقسیمی   سودسود  ..کندکند  کم کم   آ اهانهآ اهانه

  کننرد کننرد   مری مری   معفروف معفروف   آ آ   بهبه  رارا  خودخود  تو هتو ه  بیاترینبیاترین  مالیمالی  هایهای   ورش ورش  کنند ا کنند ا   استداد استداد   کهکه  اس اس 
 رذارا  در   رذارا  در    هرا ا سررمایه  هرا ا سررمایه    (، شررک  (، شررک  19511951یبق مفالعره لینترر )  یبق مفالعره لینترر )    (.(.13891389نیا ا همکارا ، نیا ا همکارا ،   )ایزدی)ایزدی

هرای نقردی مرورد انتظرار خرود بره       هرای نقردی مرورد انتظرار خرود بره         برآارد سودهای تقسیمی آتی ا  ریا برآارد سودهای تقسیمی آتی ا  ریا در ه اا ، برای در ه اا ، برای 
شرد  تو ره   شرد  تو ره     دهند ا تنها به رقرم سرود سرهاس  رزارش    دهند ا تنها به رقرم سرود سرهاس  رزارش      اایداری سود سهاس تقسیمی اهمی  میاایداری سود سهاس تقسیمی اهمی  می

( در استدال  کفسی  خود مفرح نمودنرد کره تغییرراش    ( در استدال  کفسی  خود مفرح نمودنرد کره تغییرراش    19111911کنند. میلر ا مودیلیانی )کنند. میلر ا مودیلیانی )  نمینمی
نقرد  نقرد    هرای هرای سودآاری ا  ریانسودآاری ا  ریانی ی   مدیرا  دربار مدیرا  دربار انتظاراش انتظاراش   در سود تقسیمی اابستگی زیادی بهدر سود تقسیمی اابستگی زیادی به
برا تو ره بره مسرأله تاراد منراد  برین        برا تو ره بره مسرأله تاراد منراد  برین          از یردری از یردری   (.(.13881388آتی دارد )اورحیدری ا همکرارا ،  آتی دارد )اورحیدری ا همکرارا ،  

هرای زیرادی بررای دسررتکاری سرود دارنرد ترا بتواننررد       هرای زیرادی بررای دسررتکاری سرود دارنرد ترا بتواننررد         مردیرا  انگیررز  مردیرا  انگیررز  مالکیر  ا مردیری ،   مالکیر  ا مردیری ،   
ش اارد کرد  بره  ش اارد کرد  بره  خسارخسار  مو بمو ب، که این امر ، که این امر  را  مالی را تحقق ببخاند را  مالی را تحقق ببخاند  های تحلیوهای تحلیو  بینیبینی  ایشایش

همچنرین ا رود برخری    همچنرین ا رود برخری    . . ((13941394)حا یها ا غفمیا ، )حا یها ا غفمیا ،   شودشود  مناد  سهامدارا  برا  سازمانی میمناد  سهامدارا  برا  سازمانی می
تواند بر مسانو نمایند ی برین سرهامدارا  ا مردیرا  ترأثیر بگرذارد.      تواند بر مسانو نمایند ی برین سرهامدارا  ا مردیرا  ترأثیر بگرذارد.        ها میها می  عوامو در شرک عوامو در شرک 

ن ن  نسر  نسر (. (. 20132013)هانگ ا همکرارا ،  )هانگ ا همکرارا ،    باشدباشد  یکی از این عوامو، ا ه نقد مازاد در شرک  مییکی از این عوامو، ا ه نقد مازاد در شرک  می
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هنگامی که برین مردیرا  ا سرهامدارا     هنگامی که برین مردیرا  ا سرهامدارا     ، ، کندکند  از زاایه نظریه نمایند ی چنین بیا  میاز زاایه نظریه نمایند ی چنین بیا  می( ( 19811981))
هررایی هررایی   تارراد منرراد  ا ررود داشررته باشررد، مرردیرا  ممکررن اسرر  ا ررو  مررازاد را در اررراژ   تارراد منرراد  ا ررود داشررته باشررد، مرردیرا  ممکررن اسرر  ا ررو  مررازاد را در اررراژ   

ا ا   20112011 رذاری کننرد کره خرالص ارزش دعلری مثبر  نردارد )نخیلری ا همکرارا ،           رذاری کننرد کره خرالص ارزش دعلری مثبر  نردارد )نخیلری ا همکرارا ،            سرمایهسرمایه
کنرد کره از   کنرد کره از     مری مری    رذاری  رذاری   هرایی سررمایه  هرایی سررمایه    مدیری  در ارراژ  مدیری  در ارراژ    به عبارش دیگربه عبارش دیگر  (.(.13911391نیا، نیا،   توکوتوکو

دید ا  ای سود آارنرد، امرا بررای مالکرا  شررک  خرو  نیسرتند. امکرا  دارد ایرن قبیرو           دید ا  ای سود آارنرد، امرا بررای مالکرا  شررک  خرو  نیسرتند. امکرا  دارد ایرن قبیرو           
ردتارها، تأثیر معکوسی بر اهعی  مالی شررک  داشرته باشرند کره بره کراهش ارزش سرهاس        ردتارها، تأثیر معکوسی بر اهعی  مالی شررک  داشرته باشرند کره بره کراهش ارزش سرهاس        

کراهش ایرن   کراهش ایرن   ر ر نظرو نظرو بره م بره م . . شرود شرود   میمیمنتج خواهد شد، از این را مو ب تغییر مدیری  شرک  منتج خواهد شد، از این را مو ب تغییر مدیری  شرک  
 ردتره،   ردتره،    تأثیر، ممکن اس  که از مردیری  سرود بره منظرور انهرا  کررد  اقرداماش  رورش        تأثیر، ممکن اس  که از مردیری  سرود بره منظرور انهرا  کررد  اقرداماش  رورش        

کارهرای مروثر در کنترر  مردیری  سرود ا      کارهرای مروثر در کنترر  مردیری  سرود ا        . یکری از را  . یکری از را  ((20012001  )ریچاردسرن، )ریچاردسرن،   استداد  شرود استداد  شرود 
)ابراهیمری  )ابراهیمری  های حسابداری، درآیند حسابرسی اس  های حسابداری، درآیند حسابرسی اس    اعما  نظرهای مدیری  در انتخا  رایهاعما  نظرهای مدیری  در انتخا  رایه

شرود  شرود    های مالی مو ب میهای مالی مو ب می  حسابرسی از یریق اعتباردهی به  ورشحسابرسی از یریق اعتباردهی به  ورش  (.(.13138787کردلر ا سیدی، کردلر ا سیدی، 
حسابرسرا ،  حسابرسرا ،    (.(.20172017شد  ادزایش یابد )راسمین ا ایوانز، شد  ادزایش یابد )راسمین ا ایوانز،   تا قابو اتکا بود  ایفعاش  زارشتا قابو اتکا بود  ایفعاش  زارش

هرا را  رزارش داد  ا هریم تمرایلی بره ارذیرش       هرا را  رزارش داد  ا هریم تمرایلی بره ارذیرش         تمایو دارند کره اشرتباهاش ا سروء اسرتداد     تمایو دارند کره اشرتباهاش ا سروء اسرتداد     
باارهرای مردیری  ا   باارهرای مردیری  ا     (.(.20142014ین ا همکرارا ،  ین ا همکرارا ،  های حسابداری ماکوک ندارند )راسرم های حسابداری ماکوک ندارند )راسرم   شیو شیو 

کرره کرره (، ناررا  داد  انررد (، ناررا  داد  انررد 20142014قبلرری مانند)تسرریپوریدا ا اسررپاتیس،  قبلرری مانند)تسرریپوریدا ا اسررپاتیس،  هررای هررای   اررژاهشاررژاهش  ننهمچنرریهمچنرری
بینی ا بار ارزشی ایفعراش ا بره   بینی ا بار ارزشی ایفعراش ا بره     ، قابلی  اتکاء ایفعاش ا در نهای  قابلی  ایش، قابلی  اتکاء ایفعاش ا در نهای  قابلی  ایشحسابرسیحسابرسی

 رذارا  از برار    رذارا  از برار     سرمایهسرمایهتأثیراذیری تأثیراذیری   بنابراین،بنابراین،دهند. دهند.   خصوص سود را کامف تح  تأثیر قرار میخصوص سود را کامف تح  تأثیر قرار می
ارزشی ایفعاتی که توسط حسابرس تانید شرد ، بسریار حرانز اهمیر  اسر . زیررا ادرزایش        ارزشی ایفعاتی که توسط حسابرس تانید شرد ، بسریار حرانز اهمیر  اسر . زیررا ادرزایش        

هرای عملکرردی   هرای عملکرردی     مانند سود که سرنگ بنرای تمراس  نبره    مانند سود که سرنگ بنرای تمراس  نبره      هاییهایی  داد داد بینی کنند ی بینی کنند ی   قدرش ایشقدرش ایش
دار دار  ذارا  را ترا حرد بسریار زیرادی از تحریدراش       ذارا  را ترا حرد بسریار زیرادی از تحریدراش        تواند تصمیماش سرمایهتواند تصمیماش سرمایه  سازما  اس ، میسازما  اس ، می

  داشته باشرند داشته باشرند   شرک شرک بینی را برای آیند  بینی را برای آیند    ترین ایشترین ایش  ا به آنها کم  نماید که مناسبا به آنها کم  نماید که مناسب  ددنگهدارنگهدار
 را  مالی بداننرد کره نروع اظهرارنظر      را  مالی بداننرد کره نروع اظهرارنظر       که تحلیوکه تحلیو  (. در  ورتی(. در  ورتی20152015)تانیالوک ا سومپونگ، )تانیالوک ا سومپونگ، 

تواننرد برا تو ره بره     تواننرد برا تو ره بره       مری مری ، ، سیمی ا  ریا  نقد آزاد اثر داردسیمی ا  ریا  نقد آزاد اثر داردحسابرس بر اایداری سود سهاس تقحسابرس بر اایداری سود سهاس تق
  هرای آتری برر مبنرای سرودهای     هرای آتری برر مبنرای سرودهای       بینی سود تقسیمی دار بینی سود تقسیمی دار   اقداس به ایشاقداس به ایش  نوع اظهارنظر حسابرسنوع اظهارنظر حسابرس

رسش ا لی اژاهش بره ایرن  رورش    رسش ا لی اژاهش بره ایرن  رورش    اا. لذا . لذا بینی  ریا  نقد آزاد نمایندبینی  ریا  نقد آزاد نمایند  تقسیمی قبلی ا ایشتقسیمی قبلی ا ایش
که آیا نوع اظهارنظر حسابرس بر اایداری سود سهاس تقسیمی ا  ریرا  نقرد آزاد   که آیا نوع اظهارنظر حسابرس بر اایداری سود سهاس تقسیمی ا  ریرا  نقرد آزاد   شد شد   مفرحمفرح

د. درهیه اا  اژاهش به بررسری اثرر   د. درهیه اا  اژاهش به بررسری اثرر   درهیه تداین شدرهیه تداین شدر این راستا دا در این راستا دا   ..اثر ذار اس  یا خیراثر ذار اس  یا خیر
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نترایج ایرن مفالعره برا     نترایج ایرن مفالعره برا     نوع اظهارنظر حسابرس بر اایداری سود سهاس تقسیمی ارداخته اسر .  نوع اظهارنظر حسابرس بر اایداری سود سهاس تقسیمی ارداخته اسر .  
دهد که برین نروع اظهرارنظر حسرابرس ا اایرداری سرود سرهاس        دهد که برین نروع اظهرارنظر حسرابرس ا اایرداری سرود سرهاس          تو ه به درهیه اا  ناا  میتو ه به درهیه اا  ناا  می

ه بره نتیجره آزمرو  درهریه اا      ه بره نتیجره آزمرو  درهریه اا      تقسیمی رابفه مندی ا معناداری ا ود دارد. بنابراین برا تو ر  تقسیمی رابفه مندی ا معناداری ا ود دارد. بنابراین برا تو ر  
نظر تعردیو شرد  )مارراط، مررداد ا عردس      نظر تعردیو شرد  )مارراط، مررداد ا عردس      هرایی کره دارای اظهرار   هرایی کره دارای اظهرار     شررک  شررک    توا   در  توا   در    میمی

هرایی کره   هرایی کره     از ثباش ا اایداری سود سهاس تقسیمی کمتری نسب  به شررک  از ثباش ا اایداری سود سهاس تقسیمی کمتری نسب  به شررک    هستندهستنداظهارنظر( اظهارنظر( 
بره عبرارش دیگرر، مجمر  عمرومی      بره عبرارش دیگرر، مجمر  عمرومی        باشرند. باشرند.   هستند، مری هستند، مری ناد  )مقبو ( ناد  )مقبو (   نظر تعدیونظر تعدیودارای اظهاردارای اظهار

شد  هستند با در نظر  رردتن بنردهای   شد  هستند با در نظر  رردتن بنردهای     هایی که دارای اظهارنظر تعدیوهایی که دارای اظهارنظر تعدیو    سهاس شرک   سهاس شرک  احبا احبا
های مالی در  رزارش حسرابرس مسرتقو ارانره     های مالی در  رزارش حسرابرس مسرتقو ارانره       شرط حسابرس که بر اساس تحری   ورششرط حسابرس که بر اساس تحری   ورش

شد  اس ، قبو از اقداس به تقسیم سود، در ثباش ا اایداری سود سهاس تقسیمی خود تغییراش شد  اس ، قبو از اقداس به تقسیم سود، در ثباش ا اایداری سود سهاس تقسیمی خود تغییراش 
  شرود. شرود.   تر شد  اایداری ا ثباش سود سرهاس تقسریمی مری   تر شد  اایداری ا ثباش سود سرهاس تقسریمی مری     کمکمکنند که این امر باعث کنند که این امر باعث   ایجاد میایجاد می

( ا ایرری ا  ( ا ایرری ا  20120155های الاسو  ا اانرگ ) های الاسو  ا اانرگ )   نتایج این آزمو  درهیه با نتایج حا و از اژاهشنتایج این آزمو  درهیه با نتایج حا و از اژاهش
درهیه داس اژاهش به بررسی اثر نوع اظهارنظر حسرابرس  درهیه داس اژاهش به بررسی اثر نوع اظهارنظر حسرابرس    ( مفابق  دارد.( مفابق  دارد.13931393اور )اور )  حسینحسین

دهرد کره برین نروع     دهرد کره برین نروع       اس نارا  مری  اس نارا  مری  نترایج آزمرو  درهریه د   نترایج آزمرو  درهریه د   بر  ریا  نقد آزاد ارداخته اسر .  بر  ریا  نقد آزاد ارداخته اسر .  
در ارتبراط برا   در ارتبراط برا     ..ابفره مثبر  ا معنراداری ا رود دارد    ابفره مثبر  ا معنراداری ا رود دارد    اظهارنظر حسابرس ا  ریا  نقرد آزاد ر اظهارنظر حسابرس ا  ریا  نقرد آزاد ر 

توا  استدال  کرد که حسابرسا   زارش حسابرسری تعردیو شرد  را    توا  استدال  کرد که حسابرسا   زارش حسابرسری تعردیو شرد  را      آزمو  درهیه داس میآزمو  درهیه داس می
  تانیرالوک ا سرومپونگ،  تانیرالوک ا سرومپونگ،  کننرد ) کننرد )   هایی که مدیری  سود باالیی دارند،  ادر میهایی که مدیری  سود باالیی دارند،  ادر می  برای شرک برای شرک 

هرای قروی   هرای قروی     کارهای انهرا  کررد  اتگیرز    کارهای انهرا  کررد  اتگیرز      (. ا از آنجا که مدیری  سود باال یکی از را (. ا از آنجا که مدیری  سود باال یکی از را 20152015
هرایی کره دارای ارزش دعلری مندری اسر ،      هرایی کره دارای ارزش دعلری مندری اسر ،         رذاری کررد  در ارراژ     رذاری کررد  در ارراژ      مدیری  برای سرمایهمدیری  برای سرمایه

نخیلرری ا نخیلرری ا دهرد ) دهرد )   هرایی بررا  ریرا  نقرد آزاد برراال رخ مری    هرایی بررا  ریرا  نقرد آزاد برراال رخ مری      باشرد، ا ایرن اتدرراق در شررک    باشرد، ا ایرن اتدرراق در شررک      مری مری 
هایی برا  رزارش   هایی برا  رزارش     توا  بیا  کرد که شرک توا  بیا  کرد که شرک   جه درهیه داس میجه درهیه داس مییبق نتییبق نتی(، اس (، اس 20112011همکارا ، همکارا ، 

هررای نقرردی آزاد برراالتری، در بررازار سررهاس را نسررب  برره   هررای نقرردی آزاد برراالتری، در بررازار سررهاس را نسررب  برره     شررد ،  ریررا شررد ،  ریررا   حسابرسرری تعرردیوحسابرسرری تعرردیو
هرای  هرای    با تو ه به نتایج حا و از بررسی درهیهبا تو ه به نتایج حا و از بررسی درهیه  ..دهنددهند  هایی با اظهارنظر مقبو  ناا  میهایی با اظهارنظر مقبو  ناا  می  شرک شرک 

 ::این اژاهش ایانهادهای کاربردی زیر مفرح  ردید  اس این اژاهش ایانهادهای کاربردی زیر مفرح  ردید  اس 

کنند ا  مناب  مالی، به اهعی  رقرابتی شررک  ا سراختار    کنند ا  مناب  مالی، به اهعی  رقرابتی شررک  ا سراختار      انتظار بر این اس  که تأمینانتظار بر این اس  که تأمین

شرود  شرود    ای را ایدا نمایند. از این را، ایانهاد مری ای را ایدا نمایند. از این را، ایانهاد مری   توانند نقش سازند توانند نقش سازند   بازار تو ه داشته ا میبازار تو ه داشته ا می

 را  مدیری  ااحدهای تجاری به منظور استداد  مهثرتر از مناب  متعلق به این  ررا  ا   را  مدیری  ااحدهای تجاری به منظور استداد  مهثرتر از مناب  متعلق به این  ررا  ا  



 243 اایداری سود تقسیمی ا  ریا  نقد آزاد بررسی اثر نوع اظهارنظر حسابرس بر

ش آدرینرری برررای شرررک ، اقررداماش عملرری ا زمینرره الزس را برررای      ش آدرینرری برررای شرررک ، اقررداماش عملرری ا زمینرره الزس را برررای      در راسررتای ارزدر راسررتای ارز

 برداری از این مناب ، دراهم آارند. برداری از این مناب ، دراهم آارند.   بهر بهر 

ندر   ندر     هرای ذی هرای ذی   تواند به نروعی تاراد منراد  برین  ررا      تواند به نروعی تاراد منراد  برین  ررا        تر میتر می  خدماش حسابرسی با کیدی خدماش حسابرسی با کیدی 

ارانرره ایفعرراش قابررو اتکرراتر،  ارانرره ایفعرراش قابررو اتکرراتر،    از یریررقاز یریررقهررای نماینررد ی( را تقلیررو بخاررد ا  هررای نماینررد ی( را تقلیررو بخاررد ا    )هزینرره)هزینرره

ی  احبا  مناب  در چگونگی تخصیص مناب  خود را بهبرود بخارد.   ی  احبا  مناب  در چگونگی تخصیص مناب  خود را بهبرود بخارد.   های اقتصادهای اقتصاد  تصمیمتصمیم

هرا ا بره تبر  آ ، هزینره     هرا ا بره تبر  آ ، هزینره       تواند به  ورش بالقو ، سراختار سررمایه شررک    تواند به  ورش بالقو ، سراختار سررمایه شررک      این مسئله میاین مسئله می

  شرود شرود     ایانهاد میایانهاد میشرک  شرک  سرمایه شرک  را تح  تأثیر قرار دهد. از این را، به مدیری  سرمایه شرک  را تح  تأثیر قرار دهد. از این را، به مدیری  

هرایی کره   هرایی کره     را بره مهسسره  را بره مهسسره    تا حسابرسی ساالنه ااحدهای تجاری تح  مردیری  خرویش  تا حسابرسی ساالنه ااحدهای تجاری تح  مردیری  خرویش  

 نمایند، بسپارند.نمایند، بسپارند.  تری را ارانه میتری را ارانه می  خدماش حسابرسی با کیدی خدماش حسابرسی با کیدی 
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(، ارزیابی عوامو موثر بر سیاسر   (، ارزیابی عوامو موثر بر سیاسر   13891389نیا، نا ر؛ سلفانی، ا غر ا علینقیا ، نسرین، )نیا، نا ر؛ سلفانی، ا غر ا علینقیا ، نسرین، )  ایزدیایزدی

مفالعراش تجربری   مفالعراش تجربری   های اذیردته شد  در بورس ااراق بهادار تهررا ،  های اذیردته شد  در بورس ااراق بهادار تهررا ،    شرک شرک تقسیم سود تقسیم سود 
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 ..139139  -155155(، (، 2121))1010، ، حسابداری مالیحسابداری مالی

(، ارتباط بین کیدی  حسابرسری ا مردیری    (، ارتباط بین کیدی  حسابرسری ا مردیری    13921392زاد  خانقا ، )زاد  خانقا ، )  بادآار نهندی، یونس ا تقیبادآار نهندی، یونس ا تقی

 . . 4747  -7979(، (، 33))22، ، های کاربردی در  زارشگری مالیهای کاربردی در  زارشگری مالی  اژاهشاژاهش  مصنوعی ا ااقعی سود،مصنوعی ا ااقعی سود،

(، رابفه میا  دستکاری سود (، رابفه میا  دستکاری سود 13911391درد، مهدی ا رازبهانی، دایمه، )درد، مهدی ا رازبهانی، دایمه، )  مهد، بهمن؛ مرادزاد مهد، بهمن؛ مرادزاد   بنیبنی

دصلنامه علمی اژاهای دانش حسابداری ا حسابرسی دصلنامه علمی اژاهای دانش حسابداری ا حسابرسی ا  زارش غیرمقبو  حسابرسی، ا  زارش غیرمقبو  حسابرسی، 
 . . 145145  -154154(، (، 2323))11، ، مدیری مدیری 

(، بررسری اایرداری خرط ماری     (، بررسری اایرداری خرط ماری     13881388اورحیدری، امید؛ محمدی، امیر ا رحیمی، علیرها، )اورحیدری، امید؛ محمدی، امیر ا رحیمی، علیرها، )

مجله تحقیقراش  مجله تحقیقراش  های اذیردته شد  در بورس ااراق بهادار تهرا ، های اذیردته شد  در بورس ااراق بهادار تهرا ،   سیم سود در شرک سیم سود در شرک تقتق

 ..9191  -111111(،(،11))11، ، حسابداری ا حسابرسیحسابداری ا حسابرسی

(، بررسی اثرر بنردهای تعردیلی  رزارش حسرابرس      (، بررسی اثرر بنردهای تعردیلی  رزارش حسرابرس      13931393اور، احید، )اور، احید، )  ایری، ارایز ا حسینایری، ارایز ا حسین

های اذیردته شد  در بورس ااراق بهادار تهررا ،  های اذیردته شد  در بورس ااراق بهادار تهررا ،    مستقو بر سیاس  تقسیم سود شرک مستقو بر سیاس  تقسیم سود شرک 

 ..7575  -9494(، (، 1919))55، ، مجله دانش حسابداریمجله دانش حسابداری

(، بررسری رابفره کیدیر   زارشرگری     (، بررسری رابفره کیدیر   زارشرگری     13931393ایری، ارایز؛ دیدار، حمز  ا دانایار، دایمه، )ایری، ارایز؛ دیدار، حمز  ا دانایار، دایمه، )

شرد  در برورس ااراق بهرادار    شرد  در برورس ااراق بهرادار      هرای اذیردتره  هرای اذیردتره    مالی با نوع اظهارنظر حسابرس در شرک مالی با نوع اظهارنظر حسابرس در شرک 

 ..4747  -7474(، (، 55))  33، ، های کاربردی در  زارشگری مالیهای کاربردی در  زارشگری مالی  اژاهشاژاهشتهرا ، تهرا ، 

(، تخصرص حسرابرس در  رنع ،  ریرا  نقرد آزاد ا مردیری        (، تخصرص حسرابرس در  رنع ،  ریرا  نقرد آزاد ا مردیری        13911391ماعیو، )ماعیو، )نیا، اسنیا، اس  توکوتوکو

  ، ، هرای حسرابداری ا حسابرسری   هرای حسرابداری ا حسابرسری     بررسری بررسری سود از یریرق معرامفش برا اشرخاص اابسرته،      سود از یریرق معرامفش برا اشرخاص اابسرته،      

2424((11 ،) ،)1010-  4141.. 

(، بررسی رابفره برین نروع اظهرارنظر حسابرسری برا       (، بررسی رابفره برین نروع اظهرارنظر حسابرسری برا       13941394حا یها، زهر  ا غفمیا ، ریحانه، )حا یها، زهر  ا غفمیا ، ریحانه، )

 ..5555  -8080(، (، 77))44، ،  زارشگری مالی زارشگری مالی  های کاربردی درهای کاربردی در  اژاهشاژاهشاایداری سود، اایداری سود، 

(، نقرش نظرارتی حسرابرس ا    (، نقرش نظرارتی حسرابرس ا    13921392زاد ، سرعید ا قربرانی، رامرین، )   زاد ، سرعید ا قربرانی، رامرین، )     خدادادی، الی؛ حرا ی خدادادی، الی؛ حرا ی 

، ، هرای حسرابداری دانارگا  شریراز    هرای حسرابداری دانارگا  شریراز      ی ایارد ی ایارد   مجلهمجلهها، ها،   های تقسیم سود شرک های تقسیم سود شرک   سیاس سیاس 

55((11 ،) ،)140140-  113113.. 

ی رابفره برین   ی رابفره برین   (، بررسر (، بررسر 13881388رهوانی راز، کریم؛ رکابدار، قاسم ا احمدی، محمدرمارا ، ) رهوانی راز، کریم؛ رکابدار، قاسم ا احمدی، محمدرمارا ، ) 



 245 اایداری سود تقسیمی ا  ریا  نقد آزاد بررسی اثر نوع اظهارنظر حسابرس بر

شرد  در برورس   شرد  در برورس     هرای اذیردتره  هرای اذیردتره    های نقد آزاد ا سیاس  تقسریم سرود در شررک    های نقد آزاد ا سیاس  تقسریم سرود در شررک       ریا  ریا 

 ..9292  -107107(، (، 44))11، ، دصلنامه علمی اژاهای حسابداری مالیدصلنامه علمی اژاهای حسابداری مالیتهرا ، تهرا ، 

 ایرا ایرا  مالیمالی بازارهایبازارهای تحوالشتحوالش بهبه (، نگاهی(، نگاهی13911391عایدی منش، رایا ا ستاارز، احمدرها، )عایدی منش، رایا ا ستاارز، احمدرها، )

 هرای هرای  سیاس سیاس  اا مسانومسانو بررسیبررسی ماهنامهماهنامهدا دا  – اقتصادیاقتصادی مجلهمجله، ، 13901390سا  سا   یییی  ها  ها  اا

 ..113113  -130130، ، 88 اا 77، ، اقتصادیاقتصادی

(، اظهارنظر حسابرس ا مدیری  (، اظهارنظر حسابرس ا مدیری  13931393مرادی، محمد؛ ا ولیا ، محمد ا نورازی، محمد، )مرادی، محمد؛ ا ولیا ، محمد ا نورازی، محمد، )

(، (، 33))2121، ، هرای حسرابداری ا حسابرسری   هرای حسرابداری ا حسابرسری     بررسیبررسیسود با تاکید بر ابهاس در تدااس دعالی ، سود با تاکید بر ابهاس در تدااس دعالی ، 

328328-  313313.. 

(، رابفه میا   ریا  نقردآزاد، اهرعی    (، رابفه میا   ریا  نقردآزاد، اهرعی    13901390ی، )ی، )در، محمود ا عمادی، سید مهددر، محمود ا عمادی، سید مهد  زاد زاد   یحیییحیی

شرد  در برورس ااراق بهرادار    شرد  در برورس ااراق بهرادار      هرای اذیردتره  هرای اذیردتره    سودآاری ا میزا  سود تقسریمی شررک   سودآاری ا میزا  سود تقسریمی شررک   

 ..187187  -201201(، (، 1414))44، ، دصلنامه بورس ااراق بهاداردصلنامه بورس ااراق بهادارتهرا ، تهرا ، 
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