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مقدمه
سیاس تقسیم سود یکی از نبههای مهم مدیری مالی اس  ،به این دلیرو کره مردیرا
در قالب این سیاس  ،تصمیم می یرند که از سود ،یعنی نتیجه کلری عملیراش شررک  ،چره
مبلغی بین سهامدارا توزیر ا چره مبلغری بره رورش سرود انباشرته در شررک نگهرداری
شود(لویس .)2014 ، 1سیاس تقسیم سود نیز میتواند به عنوا اناینی بررای تاراد منراد
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
اراژ های غیر سودآار به هدر راد .به همین خایر قصور در ارداخ نقدی مو ب اترفف
ا و ا سپس خسارش اارد کررد بره منراد سرهامدارا بررا سرازمانی مریشرود(لویس،
 .)2014همچنین ا رود برخری عوامرو در شررک هرا مریتوانرد برر مسرانو نماینرد ی برین
سهامدارا ا مدیرا تأثیر بگذارد .یکی از این عوامو ،ا ه نقد مازاد در شررک
(هانگ ا همکارا .)2013 ،2
ریا های نقد آزاد ناا دهند

مریباشرد

ریا های نقد اهادی اسر  .شررک هرایی کره منراب

نقدی قابو تو هی نگهداری مریکننرد ا دارای چارمانرداز ارایین رشرد هسرتند ،تمایرو بره
سرمایه ذاری در اراژ های با ارزش دعلی خالص ( )NPVمندی دارند؛ لذا این شررک هرا
به احتما بسیار زیاد تصمیم به سرمایه ذاری غیرعاقفنه می یرند (توکونیا.)1391 ،
حسابرسی از یریق اعتباردهی به ورشهای مالی مو ب میشرود ترا قابرو اتکرا برود
ایفعاش زارش شد ادزایش یابد (راسمین ا ایوانز 2017 ،3ا ایرری ا همکرارا .)1393 ،

الی ،)2009( 4ا ا همکارا  )2010( 5ا بلیس ا همکرارا  )2011( 1نارا مریدهنرد کره
حسابرسا  ،تمایو دارند که اشتباهاش ا سوء اسرتداد هرا را رزارش داد ا هریم تمرایلی بره
اذیرش شیو های حسابداری ماکوک ندارند (راسمین ا همکارا .)2014 ،7
اقوع رسواییهای مالی که در شرک های بزر ی همچو انرا ا ارلردکاس بره اقروع
ایوس که در نتیجه آ دها هزار سهامدار متارر ردیدند ،ناا دهند اهمی مدیری

ا دستکاری سود ،دساد ا تقلب در ورشهرای مرالی مریباشرد (تانیرالوک ا سرومپونگ،8
 .)2015همچنین یی سا های اخیر کاور ایرا دچار بحرا های مالی متعرددی شرد اسر
به خصوص اینکه در سا  1390میانگین نرخ ارز در بازار تهرا نسب
قابو تو هی یاد

ا از قیم

 11050ریا به قیم

به سا قبو ادزایش

 21500ریا نوسا داشته اس  ،بحرا
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مالی سا  90اثراش معناداری بر دراش ،سودآاری ا منراب مرالی شررک هرا ایجراد نمرود
اس (عایدیمنش ا ستاارز .)1391 ،در چنین شرایفی که سرودآاری شررک هرا کراهش
لرو یری از کراهش
مییابد این انگیز را در مدیرا شرک ها تقوی مینماید که هر
سود ،با استداد از اقفس تعهدی اقداس به مدیری سود نمایند ا لذا با ایرن اقرداس برر اایرداری
سود سهاس تقسیمی ا ریا نقد آزاد تاثیر ذار میباشند .به دنبا این رسواییهرای مرالی ا
بحرررا هررای مررالی ،مسررئولی حسررابرس در اعتبرراربخارری برره ررورشهررای مررالی ا کار
تحری ها ایش از ایش مورد تو ه قرار ردته اس ا تحلیو را مرالی تو ره بیارتری بره
نوع اظهارنظر حسابرس دارند .در ورتی که تحلیو ررا مرالی بداننرد کره نروع اظهرارنظر
حسابرس بر اایداری سود سهاس تقسیمی ا ریا نقد آزاد اثر دارد ،مریتواننرد برا تو ره بره
نوع اظهارنظر حسابرس اقداس به ایشبینی سود تقسیمی دار هرای آتری برر مبنرای سرودهای
تقسیمی قبلی ا ایشبینی ریا نقد آزاد نمایند (تانیالوک ا سومپونگ .)2015 ،لرذا انجراس
چنین اژاهای از اهمی باالیی برخوردار میباشرد .برا ایرنحرا  ،برا تو ره بره بررسریهرای
ورش ردته در عمد مفالعاش داخلی انجراسشرد  ،ایرن موهروع نادیرد انگاشرته شرد ا
اژاهای در بررسی ارتباط نوع اظهارنظر حسابرس با اایداری سود سهاس تقسریمی ا ریرا
نقد آزاد ورش نگردته اس که این موهوع ،انگیز ای بررای انجراس ارژاهش حاهرر شرد.
ازاین را ،اژاهش حاهر در دد اس که تأثیر نوع اظهارنظر حسابرس را بر اایرداری سرود
سهاس تقسیمی ا ریا نقرد آزاد موردبررسری قررار دهرد .ارسرش ا رلی ارژاهش بره ایرن
ورش مفرح می شود که آیا نوع اظهارنظر حسرابرس برر اایرداری سرود سرهاس تقسریمی ا
ریا نقرد آزاد اثر رذار اسر یرا خیرری بررای ایرن منظرور ارس از بیرا مبرانی نظرری ا
دیرد ا هرای مربویره کره بره اختصرار در بخرش بعردی ارانره مری رردد بره مرراری برر
اژاهشهای ماابه ورش ردته ،ارداخته میشود ا درهیههای اژاهش تداین می ردد.
در ادامه نیز مد مورد استداد  ،راش ارژاهش ا نترایج ارژاهش ارانره مری رردد .بخرش
اایانی اژاهش نیز به نتیجه یری ا ارانه ایانهادها اختصاص مییابد.
مبانی نظری و تدوین فرضیهها
اظهارنظر حسابرس و پایداری سود سهام تقسیمی

ا ففح سود تقسیمی ،معمروال بره ارداخر نقردی ا یرا غیرنقردی درآمردهای شررک بره
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سهامدارانش دته میشود .سود سهاس ممکن اس بره یکری از دا رورش ،سرود نقردی ا سرود
سهمی ارداخر شرود .تقسریم سرود از ملره ابزارهرای ایفعراتی قابرو تو ره بررای مردیرا ا
سرمایه ذارا اس که از اهمی دوقالعاد ای در بره حرداکثر رسراند ثرراش سرهامدار  ،براال
برررد انگیررز ا ایجرراد بسررتر مناسررب برررای سرررمایه ررذارا ا تررامین مررالی داخلرری برخوردارنررد
(خدادادی ا همکارا  .)1392 ،لینتنر ،)1951( 9ثاب نگا داشتن سود تقسیمی هرر سرهم یری دا

یا بیش از داسا را اایداری سود تقسیمی نامید .لینتنر در نخستین مفالعه خود به این نتیجره رسرید
که شرک ها در در ه اا به دنبا اایداری سود تقسیمی هستند .سرمایه ذارا هرم در بررآارد
سودهای تقسیمی آتی ا ریا های نقدی مرورد انتظرار خرود بره اایرداری سرود سرهاس تقسریمی
اهمی میدهند .توهیح اینکه شرک ها به ای اینکه سود تقسیمی هر سرا را تعیرین نماینرد،
ابتدا درنظر می یرند که آیا نیازی به تغییر در نرخ سود تقسیمی دعلی هس یرا خیرر .تنهرا زمرانی
که شرک ها تصمیم بگیرند ،تغییر هراری اسر  ،بره مقردار ا میرزا آ تو ره مریکننرد .ایرن
دید ا بعدها توسط میلر ا مودیلیانی )1911( 10نیرز تأییرد ردیرد .آنرا در اسرتدال کفسری
خود مفرح نمودند که تغییراش در سود تقسیمی ،اابستگی زیرادی بره انتظراراش مردیرا دربرار
سودآاری ا ریانهای نقد آتی دارد (اورحیدری ا همکرارا  .)1388 ،بعاری از مدراهیم (ماننرد
ارزشیابی سهاس شرک ا یا ارداخ هرای سرود نقردی) نیازمنرد اریشبینری سرود اسر  ،ا بررای
ایشبینی بایستی به ایفعاش قابو اتکاء دسترسری داشر  .حسابرسری ،رزء الیندر از درآینرد
زارشگری مالی اس که برای اسرتداد کننرد ا امکرا قارااش ا تصرمیم یرری آ اهانره را

دراهم میسازد .باارهای مدیری ا همچنین اژاهشهرای قبلری مانند(تسریپوریدا ا اسرپاتیس،11
 ،)2014ناا داد اند که حسابرسی ،قابلی اتکاء ایفعاش ا در نهایر قابلیر اریشبینری ا برار
ارزشری ایفعرراش ا برره خصروص سررود را کررامف تحر تررأثیر قرررار مریدهنررد .لررذا تأثیراررذیری

سرمایه ذارا از بار ارزشی ایفعاتی که توسط حسابرس تانید شد  ،بسیار حرانز اهمیر اسر ،
زیرا ادزایش قدرش ایشبینیکنند ی داد هرایی ماننرد سرود کره سرنگ بنرای تمرامی نبرههرای
عملکردی سازما بر رای آ بنا شد اس  ،میتواند تصمیماش سرمایه ذارا را ترا حرد بسریار
زیادی از تحریداش مبری ا به آنها کم نماید که مناسبترین ایشبینی را برای آینرد شررک
ا تقسیم سود داشته باشند (تانیالوک ا سومپونگ .)2015 ،از یردی مردیرا انگیرز هرای زیرادی
برای دستکاری سود دارند تا بتوانند ایشبینیهای تحلیو را مرالی را تحقرق بخارند (حا یهرا ا
غفمیا  .)1394 ،نین ا ایوش )2005( 12معتقدند حسابرسی میتواند یکی از را هرای ایارگیری
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ا کاهش مدیری سود باشد .زیرا اعتقراد برر ایرن اسر  ،شررک هرایی کره رورشهرای مرالی
حسابرسی شد ارانه کنند دارای محتروای ایفعراتی ا سرود برا کیدیر بیارتری هسرتند (برادآار
نهندی ا تقیزاد خانقا  .)1392 ،اقفس تعهدی ،اابسته به قاااشهای مدیرا اس ا حسابرسری
شرک هایی که اقفس تعهدی بیاتری دارند ،دشوارتر اس ا دستکاری ا مدیری سرود هرم در
آ هررا بیاررتر اس ر ا نیررز احتمررا رردار ررزارش حسابرسرری تعرردیوشررد در آ هررا ادررزایش
مییابد(تانیالوک ا سومپونگ .)2015 ،الاسو ا اانگ )2015( 13ناا دادند کره تقسریم سرود
نقرردی بررا ارزیررابی حسابرسررا از درآینررد حسابرسرری ا دسررتکاری سررود رابفرره معنرراداری دارد.

همچنین ،کاسکی ا هالو  ) 2013( 14ناا دادند هرر چره احتمرا دسرتکاری سرود براالتر باشرد،
ارزیابی حسابرسرا از کیدیر سرود تقسریمی ارایینترر خواهرد برود .بردین معنرا کره هرر چقردر
شرک ها از مدیری سود باالیی برخوردار باشند ،کیدی سود تقسیمی آ ها ارایین خواهرد برود
ا احتما دار زارش حسابرسی تعدیوشد ادزایش مرییابرد .بره تبر تعردیو شرد رزارش
حسابرس مستقو ا همچنین اایین آمد کیدی سود تقسیمی ،انتظار مریراد کره اایرداری سرود
سهاس تقسیمی هم کمتر شود .بنابراین ،ا ود رابفه میا نوع اظهارنظر حسابرس ا اایرداری سرود
سهاس تقسیمی محتمو میباشد .با تو ه به مبانی نظری بیا شد  ،درهیه اا اژاهش به شررح زیرر
اس :
درهیه اا  :اظهارنظر حسابرس ،اثر معناداری بر اایداری سود سهاس تقسیمی دارد.
اظهارنظر حسابرس و جریان نقد آزاد

مناأ تااد بین مناد سهامدارا ا مدیرا  ،ا ود ا ره نقرد در دسرترس ،ارس از ترأمین
مالی اراژ های سودآار ،توزی سود نقدی ا کنار ذاشتن سررمایه در رردش الزس اسر .
نسن )1981( 15این ا ه نقد را ریا نقد آزاد مرینامرد .تأکیرد اژاهارگرا برر اسرتداد

نادرس مدیرا از این ا و اس (نخیلی ا همکرارا  .)2011 ،11در برازار سررمایه کامرو،
ارتبررایی بررین ریررا نقررد آزاد ا سررفح سرررمایه ررذاری شرررک ا ررود نخواهررد داش ر
(مودیلیانی ا میلر .)1958 ،این در حالی اسر کره در مفالعراش ایارین ،برین آنهرا ارتبرایی
مستقیم مااهد شد اس (ریچاردسن2001 ،17؛ چن ،سا ا زا .)2015 ،18دا تدسیر بررای
ایررن ارتبرراط  .1عرردس تقررار ایفعرراتی ا  .2هزینررههررای نماینررد ی ا ررود دارد .مررایرز ا
ما لوف )1984( 19در تدسیر عدس تقار ایفعاتی ناا دادند در بازار سرمایه کامرو ،عردس
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تقررار ایفعرراتی برره ادررزایش هزینرره سرررمایه منجررر مرریشررود .ایررن در حررالی اسرر

کرره

محدادی های تأمین مالی خرار ی ،شررک را مجبرور مریکنرد کره سررمایه رذاریهرای
انعفافاذیر را کاهش دهد ا سرمایه ذاری بیاتری را از محو ریرا نقرد آزاد ،برا تو ره
به هزینه سرمایه کمتر آ انجاس دهد .تدسیر دیگر ،هزینه نمایند ی اسر  .هزینره نماینرد ی
از دایی مالکی

از کنتر شرک

ناأش می یرد .این امر میتوانرد در شررک هرایی کره

ریا نقد آزاد دارند ،انگیز های قوی برای مدیری به ا ود آارد تا در اراژ های دارای
ارزش دعلی مندی سررمایه رذاری کنرد (توکرونیرا .)1391 ،تداسریر مربروط بره هزینرههرای
نماینررد ی بیررا کننررد ایررن موهرروع اس ر کرره ممکررن اس ر  ،مرردیری در اررراژ هررایی
سرمایه ذاری کند که از دید ا ای سود آارند ،اما برای مالکرا شررک خرو نیسرتند.
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
(ریچاردسن .)2001 ،به منظور کاهش این تأثیر ،ممکن اس که از مدیری سود به منظرور

انها کرد اقداماش ورش ردته ،استداد شرود .گری ا را  )2001( 20هرمن اسرتنتا
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 ،

حدظ شغو خود استداد میکند .این نتیجه در بسیاری از مفالعاش تأییرد شرد اسر (بررای
مثا ؛ باکی ا اسکاندر2009 ،21؛ راسمین ا همکارا 2014 ،؛ نخیلری ا همکرارا .)2011 ،
چانگ ،دیرث ا کریم ،) 2005( 22ردترار مردیرا نسرب

بره ریرا نقرد آزاد ا ترأثیر آ برر

انتخا رایکردهای حسابداری برای مدیری سود را تاریح کردند .به بیا آنا  ،هنگرامی
که اقداماش نظارتی توسط ذی ندعا برا سازمانی ا نمایند ا آنرا اثرربخش نباشرد ا یرا
ا ود نداشته باشد (در این اژاهش ،حسابرس ا نوع اظهارنظر آ  ،ابرزار نظرارتی ذیندعرا
منظور شد اس ) ،این امکا ا ود دارد که برخی از مدیرا  ،سرمایه ذاری در اراژ های
کمتر سودآ ار یا برا ارزش دعلری مندری را بر زیننرد .عرفا برر ایرن ،ممکرن اسر مردیرا
اراژ هایی را بر زینند که برای آنا ند شخصی دارد تا از این یریق ،مزی های اقتصرادی
یا سایر مزی های شخصی را برای خود به ارمغا آارند .عل این قبیو ردتارهرای مردیرا ،
این اس که شناسایی هزینه نماینرد ی ریرا نقرد آزاد (سررمایه رذاری در ارراژ هرای
دارای ارزش دعلی مندی) بسیار ماکو اس  .در غیا نظارشهرا ا مقرراتری کره مردیرا را
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ملزس به اداای ایفعاش ریا هرای نقرد سررمایه رذاری در ارراژ هرا ،شرامو درهریههرای
ااتوانه آنها به سرمایه ذارا کند ،ایفعاش محرمانه در ا تماع ایجاد میشرود (توکرونیرا،
 .)1391با تو ه به نقش حسابرسی در اعتباردهی به ورشهای مالی ،حسابرسری مریتوانرد
ورش ردته برای مدیری سود را
رایههای حسابداری سوا برانگیز ا تحریداش بااهمی
کا کند ا زارش دهد کره از ایرنرا برین مردیری سرود ا اظهرارنظر حسرابرس رابفره
مستقیم ا ود دارد  .بدین ورش که هر چه مدیری سود در یر شررک ادرزایش یابرد،
تعداد بندهای حسابرسی قبو از بند اظهارنظر ادزایش مییابد (بنیمهرد ا همکرارا .)1391 ،
ا با تو ه به مفالعه نخیلی ا همکارا ( )2011که در باال توهیح داد شد ،میتوا اسرتنتا
کرد که بین ریا نقد آزاد ا مدیری سود رابفه مستقیم ا ود دارد به یوریکه ادرزایش
ریا نقد آزاد مو ب ادزایش در مدیری سود میشود .بنرابراین یبرق مفرالبی کره دتره
شد ،ا ود رابفه میا نوع اظهارنظر حسابرس ا ریا نقد آزاد محتمو میباشرد .برا تو ره
به تئوری بیا شد  ،درهیه داس اژاهش به شرح زیر اس :
درهیه داس :اظهارنظر حسابرس ،اثر معناداری بر ریا نقد آزاد دارد.
پیشینه
هانن ( )2017در اژاهای با عنوا تاثیر متغیرهای مالی سودآاری ،زیا  ،اهرس مرالی ا
نقدینگی بر ماراط شد زارش حسابرس مستقو :شرواهدی از کارور ترونس بره بررسری
نمونهای متاکو از  71شرک یری دار ی زمرانی  2015 -2005ارداخر ا  545رزارش
23

حسابرسی را مورد تجزیه ا تحلیو قرار داد .نتایج اژاهش هانن ناا داد که برین نقردینگی،
زیا  ،اهرس مالی ا زارش حسابرسی رابفره مثبر ا رود دارد .شرواهد ارژاهش نارا داد
زمانی که نقدینگی شرک کاهش یابد ا یا شرک دچار زیا شود ا یا اینکره شررک از
سفح باالیی از بدهی برخروردار باشرد ،حسرابرس بیارتر احتمرا دارد کره ناهنجراریهرا را
تاخیص دهد ا این موارد را در زارش خود به ورش بندهای شرط قیرد کنرد .از ایرنرا
زارش ماراط ادر میکند .همچنین هانن نتیجه رد کره برین سرودآاری ا رزارش
حسابرس رابفره معنراداری ا رود نردارد ،زیررا شررک هرای تونسری ،خیلری شررک هرای
سودآاری نیستند.
 )201در اژاهای با عنوا آیا سود تقسیمی شرک هرا ،حسابرسرا
الاسو ا اانگ (20155
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را نسب

به کیدی

سود احبکارا آ ا میسازدی به بررسی شرک های اذیردترهشرد در

بورس ااراق بهادار آمریکا یی دار زمانی  2012-2004ارداختند ،که برای این منظرور بره
ی

نمونه االیه شامو  19351مااهد رسیدند .نتایج اژاهش آ ها ناا داد که تقسیم سود

نقدی با ارزیابی حسابرسا از نتایج حسابرسی آنا ا دستکاری سود ،رابفه معناداری ا ود
دارد .شواهد اژاهش انجاس شد آ ها ناا میدهد زمرانیکره مردیری

سرود بره میرزا برا

اهمیتی ا ود داشته باشد ،حسابرسا احتما مرا کنند بود ورشهرای مرالی را براالتر
ارزیابی میکنند ا احتما تعدیو شد زارش حسابرسی ا ود دارد ا به ااسرفه ایرن امرر
تغییراتی در سیاس های تقسیم سود رخ میدهد ا منجر به کمتر شد اایداری سرود سرهاس
تقسیمی می ردد .همچنین آنا ناا دادند که تقسریم سرود نقردی بره میرزا بیارتر بیرانگر
ایمینا بیاتر حسابرسا مذکور نسب به عدس مدیری سود (عدس ا رود بنردهای تعردیلی
سود با اهمی مثب ا مندی) میباشد ،زیرا تقسیم سود نقدی به میزا بیاتر ،بدین معنا اس
که مدیری سودی در شرک ا ود ندارد ا شرک از ی ثباش ا اایداری درآمدی براال
برخوردار اس .
راسمین ا همکارا ( )2014در اژاهای با عنوا تأثیر ریا نقد آزاد مرازاد ا کیدیر
حسابرسی بر مدیری سود ،نمونه کاورهای مثلث رشد به بررسی شرک های اذیردته شد

در بررورس کاررورهای انرردانزی ،مررالزی ا سررنگااور یرری دار ی زمررانی 2010 – 2005
ارداختند ،که نمونه آ ها شامو  1772مااهد بود .آ ها بر اساس نتایج اژاهش خرود بیرا
نمودند که بین ریرا نقرد آزاد ا مردیری

سرود رابفره مسرتقیم ا معنراداری ا رود دارد،

بفوریکه در شرک هایی که ریا نقد آزاد باال ا در های اایین رشد دارند این انگیرز
را در مدیرا تقوی میکند تا در اراژ های دارای ارزش دعلی مندی سرمایه رذاری کنرد.
از یردی چو این امر مو ب اایین آمرد ارزش سرهاس شررک مریشرود ،مردیری بررای
انها کرد اقداماش ورش ردته ،از دستکاری ادزایاری سرود بره منظرور مفلرو نارا
داد عملکرد شرک استداد میکند .همچنین آ ها به این نتیجه رسیدند که متوسرط اقرفس
تعهدی اختیاری در شرک های حسابرسیشد توسرط حسابرسرا چهرار مهسسرهی برزر
حسابرسی نسب به شرک هایی که به غیر از این حسابرسی شد اند ،به میزا قابرو ترو هی
کوچ تر اس ا نتایج حا رو از تجزیره ا تحلیرو چنرد متغیرر حراکی از ایرن اسر کره
کیدی حسابرسی تنها ارتباط معنی دار اندکی برا مردیری سرود دارد .عرفا برر ایرن نارا
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دادند که حسابرسا چهار مهسسه بزر حسابرسی ،بدلیو اثربخش بود نظرارش ا کنترر
آ ها بر ردتارهای در یلبانه مدیری  ،راابط بین مدیری سود ا ریا نقرد آزاد مرازاد
را تعدیو میکنند.
کاسکی ا هالو ( )2013در اژاهای با عنوا سیاس تقسریم سرود تحر تراثیر تقلرب
حسررابداری برره بررسرری نمونررهای متاررکو از  544شرررک یرری دار زمررانی 2001 -1970
ارداختند .نتایج اژاهش آ ها ناا داد که رابفه مسرتقیم برین تقسریم سرود سرهاس ا درآمرد
شرک در حالی که مرتکب تقلب میشوند ،ا ود دارد .به یوریکه شررک هرای متقلرب
نسب به شرک های غیرمتقلب ،سود سهاس کمتری را به سهامدارا خود ارداخ میکنند،
زیرا شرک های متقلب ،نمیتوانند سیاس های مربوط به ارداخ سود سهاس خود را بدلیو
اایدار نبود در درآمد حدظ کنند .همچنین آنا نارا دادنرد کره چنانچره راحبکارا در
مورد ارداخ سود به دنبا تقلرب ،اشرتبا یرا هموارسرازی سرود باشرند ،ایرن کرار آنرا بره
حسابرسا ایاس های مناسبی ایرامو اهداف در دستکاری سود ارانه میدهد .به عبارش دیگر
آنا نتیجه ردتند زمانی که مخایر دستکاری سود به میزا با اهمیتی ا رود داشرته باشرد،
حسابرسا احتما مرا کنند بود ورشهای مالی را باالتر ارزیابی مریکننرد ا احتمرا
تعدیو شد زارش حسابرسی ا ود دارد.
بنیمهد ا همکارا ( )1391در اژاهای با عنوا رابفه میا دستکاری سرود ا رزارش
غیرمقبو حسابرسی به بررسی نمونهای متاکو از  100شررک یری دار ی زمرانی -1382
 1392ارداختند .نتایج اژاهش آ ها ناا داد که میرا دسرتکاری سرود ا ردار رزارش
غیرمقبو حسابرسی رابفه مثب ا معناداری ا ود دارد .به عبارش دیگر آ ها نارا دادنرد
که هرر چره سرفح دسرتکاری سرود ادرزایش مرییابرد ،احتمرا ردار رزارش غیرمقبرو
حسابرسی نیز ادزایش مییابد.
مرادی ا همکارا ( )1393در اژاهای با عنوا اظهارنظر حسابرس ا مدیری سود با تاکیرد
بر ابهاس در تدااس دعالی به بررسری نمونرهای متارکو از  81شررک یری دار ی زمرانی -1381
 1392ارداختند .نتایج اژاهش آ ها ناا داد که برین اظهرارنظر مارراط حسرابرس ا مردیری
سود بهدلیو ابهاس در تدااس دعالی شرک  ،ارتباط مستقیمی ا ود دارد ا این در حالی اس کره
بین مدیری سود ا اظهارنظر ماراط حسابرس برهدالیلری رز ابهراس در تردااس دعالیر  ،ارتبراط
معناداری ا ود ندارد .به عبارش دیگرآ ها براساس نتایج اژاهش خود بیا نمودند که ابهراس در
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مورد تدااس دعالی شرک

احبکار ،ریس

ذاتری حسابرسری را دزانری مریبخارد ا احتمرا

دار زارش ماراط را در ورش ا ود مدیری سود ،ادزایش میدهد.
ایری ا حسیناور ( )1393در اژاهای با عنروا بررسری اثرر بنردهای تعردیلی رزارش
حسابرس مستقو بر سیاس

تقسیم سود شرک هرای اذیردتره شرد در برورس ااراق بهرادار

تهرا به بررسی نمونهای متاکو از  99شرک

یی دار ی زمرانی  1390 -1381ارداختنرد.

نتایج اژاهش آ ها ناا داد بندهای شرط حسابرس در زارش حسابرسی اثر معناداری برر
سیاس تقسیم سود دارد ا منجر به تغییراش در سیاس های تقسیم سود میشود.
یحییزاد در ا عمادی ( )1390در اژاهای با عنوا رابفه میا ریا نقدآزاد ،اهعی
سودآاری ا میزا سود تقسیمی شرک های اذیردتهشد در بورس ااراق بهرادار تهررا بره
بررسی نمونهای متاکو از  11شررک یری دار ی زمرانی  1387 -1371ارداختنرد .نترایج
اژاهش آ ها ناا داد که بین اهعی سودآاری ا میزا سود تقسریمی شررک هرا رابفره
معنیداری ا ود دارد ،بفوریکه با ادزایش سود خالص ،شرک ها در رد بیارتری از سرود
خود را تقسیم میکنند .همچنین نتایج اژاهش آ ها ناا داد که برین ریرا نقردی آزاد ا
میزا سود نقدی شرک ها رابفه معنرادار ا رود نردارد ،کره یبرق ایرن نتیجره آ هرا اظهرار
داشتند که ریانهای نقدی آزاد در شرک ها احتماال برای مصاردی همچو  :ارداخ بهر
به یلبکارا شرک  ،بازارداخ بخاری از بردهی بره یلبکرارا شررک ا یرا خریرد ااراق
بهادار قابو معامله یا سایر داراییهای غیر عملیاتی ،مورد استداد قرار می یرد.
رهوانی راز ا همکارا ( )1388در اژاهاری برا عنروا رابفره برین ریرا هرای نقرد آزاد ا
سیاس تقسیم سود در شرک های اذیردتهشد در بورس تهرا بره بررسری نمونرهای متارکو از
 125شرک یی دار زمانی  1381 -1383ارداختند .آ ها انتظار داشرتند در شررک هرایی کره
در های سرمایه ذاری اندک اس به دلیو نداشتن در های سرمایه رذاری ،ریرا نقرد
آزاد بسیار بود بنابراین ،شرک ها از این ا و برای تقسیم سود استداد مریکننرد .همچنرین ،در
شرک های بزر به دلیو داشتن را های زیاد برای تأمین اعتبرار ،ریرا نقرد آزاد زیراد برود ا
این ا و را بین سهامدارا تقسیم میکنند .نتایج اژاهش آ ها درر هرای براال را تانیرد کررد ا
ناا داد که بین ریا نقد آزاد ا سیاس تقسیم سود در شرک های بزر ا شررک هرای برا
در

رشد کم ،رابفه مثب ا ود دارد.
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روششناسی
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
که در آ  ،از تحلیو داد هرای ترکیبری اسرتداد شرد اسر  .داد هرای مرورد نیراز ایرن ارژاهش از
کتابخانه بورس ااراق بهادار تهرا  ،نرسادزار ر آارد نوین ا سرای کردا مر آاری شرد اسر .
تجزیهاتحلیو داد ها با استداد از نرسادزارهای  Eviews9ا  Excelانجاسشد اس .
امعه آماری این اژاهش ،دربر یرند تماس شرک های اذیردتهشرد در برورس ااراق
بهادار تهرا در باز زمانی 1395 -1391میباشد .دراین اژاهش ،نمونه یری برا اسرتداد از
راش حذف سیستماتی انجراس شرد اسر  .لرذا نمونره انتخرابی شرامو تمراس شررک هرای
اذیردته شد در بورس ااراق بهادار تهرا بود که شرایط زیر را دارا بودند:
ال ) به لحاظ ادزایش قابلی مقایسه ،دار مالی آ ها منتهی به  29اسدندما باشد؛
) در یی دار مورد بررسی ( )1395 -1391تغییر سا مالی نداشته باشد؛
) ایفعاش ورشهای مالی آ ها از سا  1391بهیرور کامرو ا ایوسرته ،در دسرترس
باشد ا اقده معامفتی بیش از سه ما نداشته باشد؛
د) زء شرک های مالی (مانند بان ها ،مهسساش مالی) ا شرک های سرمایه رذاری
یا شرک های ااسفه ری مالی نباشد.
با تو ه به محدادی های بیا شد  102 ،شررک بررای نمونره انتخرا شرد .برا در نظرر
ررردتن دار زمررانی اررژاهش ،درمجمرروع  510مارراهد (سررا – شرررک ) برررای آزمررو
درهیههای اژاهش استداد شد اس .
مدلها و متغیرها
در این اژاهش برای آزمو درهیهها ،از مد های ر رسریونی چنردمتغیر زیرر اسرتداد
میشود (تانیالوک ا سومپونگ:)2015 ،
مد ( )1برای آزمو درهیه اا :
SDi,t = α0 + α1 AOi,t + α2 SIZEi,t + α3 BIGi,t + α4 TACi,t + α5 LEVi,t
+ εi,t
مد ( )2برای آزمو درهیه داس:
FCFi,t = α0 + α1 AOi,t + α2 SIZEi,t + α3 BIGi,t + α4 TACi,t + α5 LEVi,t
+ εi,t
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که در مد های باال:
 :SDاایداری سود سهاس تقسیمی :FCF ،ریا نقرد آزاد :AO ،نروع اظهرارنظر حسابرسری،
 :SIZEانداز شرک  :BIG ،انداز موسسه حسابرسی :TAC ،قدرمفلق اقرفس تعهردی:LEV ،

اهرس مالی :ε ،ز خفا مد  i ،نماد شرک ا لی ا  tسا مورد نظر تعری

شد اس .

متغیرها
متغیرهای اژاهش در قالب سه دسته متغیرهای اابسته ،مستقو ا کنترلی به شرح زیر هستند.
متغیرهای وابسته
پایداری سود سهام تقسیمی ()DP

برای متغیر اایداری سود سهاس تقسیمی از رابفه لینتر ( )1951استداد شد اسر
این رابفه ،سود سهاس تقسیمی سا
رابفه 1
 :DPSi,tسود سهاس تقسیمی سا

کره در

اری تابعی از سود سهاس تقسیمی سا قبو اس .
DPSi,t = α0 + α1 DPSi,t−1 + εi,t

اری،

 :DPSi,t-1سود سهاس تقسیمی سا قبو،
: α1معرف اایداری سود سهاس تقسیمی اس

.

 : εi,tزء خفا .
جریان نقد آزاد ()FCF

یکی دیگر از متغیرهای اابسته در این اژاهش ،ریا نقد آزاد اس که از رابفره لرن ا

اولسن )1989( 24به شرح زیر قابو محاسبه اس :
رابفه 2

FCFi,t = (INCi,t − TAXi,t − INTEXPi,t − DIVPi,t )/TAi,t

 :FCFi,tریا نقد آزاد شرک

 iدر سا .t

 :INCi,tسود عملیاتی قبو از استهفک شرک  iدر سا .t
 :TAXi,tم مالیاش ارداختی شرک  iدر سا .t
 :INTEXPi,tهزینه بهر ارداختی شرک  iدر سا .t
 :DIVPi,tسود ارداختی به سهامدارا شرک

 iدر سا .t

 :TAi,tم ارزش ددتری دارایی های شرک

 iدر سا .t
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متغیر مستقل
نوع اظهارنظر حسابرسی ()AO

با تو ه به اینکه متغیر مستقو اژاهش ،متغیر کیدی میباشد ،از یریرق متغیرر مجرازی بره
ورش در ا ی

انداز یری میشود ،بره ایرن رورش کره ا رر اظهرار نظرر حسرابرس

تعدیو ناد باشد (اظهار نظر مقبو ) در در غیر این ورش ی

خواهد بود (تانیرالوک ا

سومپونگ.)2015 ،
متغیرهای کنترلی

متغیرهای کنترلی اژاهش عبارشاند از:
 :SIZEانداز شرک
بدس میآید.
 :BIGی متغیر مجازی اس که ا ر شررکتی را سرازما حسابرسری ،حسابرسری کنرد
میباشد که از یریق لگاریتم یبیعی از م داراییهرای شررک

عدد ی

ا در غیر این ورش در منظور میشود.

 :TACقدر مفلق اقفس تعهدی اس

کره از تدرااش سرود ا زیرا خرالص برا ا ره نقرد

عملیاتی ،تقسیم بر کو داراییها بدس میآید.
 :LEVاهرس مالی میباشد که از تقسیم م بدهیها به م داراییها محاسبه می ردد.
تجزیه تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها
آمار توصیفی

دا  ،1آمار تو یدی متغیرها
ناس متغیر

نماد

میانگین

میانه

کمینه

بیاینه

انحراف
معیار

هریب
چولگی

اظهارنظرحسابرسی

AO

0/587

1

0

1

0/494

-0/317

اایداری سود سهاس تقسیمی

SD

0/111

0

-4/333

4/724

0/930

-0/214

ریا نقد آزاد

FCF

0/032

0/037

-1/312

0/514

0/170

-1/894

انداز شرک

14/057 14/144 SIZE
0
0/258 BIG
0/080 0/111 TAC

10/171

19/011

1/294

0/471

0

1

0/438

1/101

0

1/292

0/129

3/390

0/122

4/038

0/387

3/292

انداز موسسه حسابرسی
اقفس تعهدی
اهرس مالی

LEV

0/714

0/151
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حقرایق عرددی بره کرار

آمار تو یدی برای م آاری ،خف هکرد  ،یبقهبندی ا تو ی

مرریراد .در رردا  1برخرری مدرراهیم آمررار تو رریدی شررامو میررانگین ،میانرره ،کمینرره ،بیاررینه،
انحرافمعیار ا هریبچولگی ارانه شد اس  .تعداد شررک هرای مرورد بررسری  102شررک

یی براز زمرانی  5سراله ( )1395 – 1391اسر کره مجموعرا  510ماراهد (شررک ر سرا ) را
تاکیو میدهد .ا لیترین شاخص مرکزی ،میانگین اس که بیانگر نقفره تعراد ا مرکرز ثقرو
توزی اس ا شراخص خروبی بررای نارا داد مرکزیر داد هرا مریباشرد .بررای مثرا مقردار
میانگین برای متغیر اظهارنظر حسابرس که ی متغیر مجرازی ،یر (اظهرارنظر تعردیو شرد ) ا
در (اظهارنظر تعدیو ناد ) اس  ،برابر با  0/587میباشد که ناا میدهد بهیور میرانگین %58
شرک های نمونه ،اظهارنظر تعدیو شد دریادر نمرود انرد .انحررافمعیرار یکری از مهرمتررین
اارامترهای اراکند ی اس ا مقدار آ برای اظهارنظر حسابرس برابر با  0/494بدس آمرد کره
ناا میدهد متوسط نوسا از میانگین داد ها برای این متغیر برابر با  0/49اس  .میانره بررای ایرن
متغیر برابر ی اس که ناا میدهد  50در د داد ها اایینتر از این مقدار ا  50در رد براالتر
از آ قرار دارند .متغیرهای اژاهش به استثنای اظهارنظر حسابرسی ،اایداری سود سرهاس تقسریمی
ا ریا نقد آزاد ،دارای چولگی مثب هستند .برا تو ره بره مثبر برود هرریبچرولگی اکثرر
متغیرها میتوا د که توزی متغیرهای یاد شد دارای چوله به راس میباشند.
همبستگی متغیرها
در ی مد ر رسیو چنانچه همبستگی بین متغیرهای مستقو زیاد باشد ،ممکن اسر
منجر به مخداش شد نتایج شود .منظور از همبستگی باال ،همبستگی شردید بریش از 0/70
میباشد .همانگونه که در دا  2مااهد میشود ،همبستگی بیاتر از  0/70ا ود ندارد.
دا  : 2نتایج آزمو هریب همبستگی
نماد متغیر

AO
1

SIZE
0/129

BIG
0/023

TAC
0/099

LEV
0/195

SIZE

0/129

1

0/331

-0/118

-0/125

BIG

0/023

0/331

1

-0/018

-0/045

TAC

0/099

-0/118

-0/018

1

0/545

LEV

0/195

-0/125

-0/045

0/545

1

AO
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آمار استنباطی
از آنجا که داد ها به ورش ترکیبی هستند ،در راس اا ارژاهش ،از آمرار اف .لیمرر
برای تاخیص داد های تابلویی ،از داد های تلدیقی ،استداد مریشرود .در رورش انتخرا
داد های اانو (تابلویی) ،اس بعدی تصمیم یری در مورد انتخا یکری از دا راش اثرراش
ثاب یا تصاددی اس  .برای این کار معموال از آزمرو هاسرمن اسرتداد مریشرود .خف ره
نتایج آزمو  Fلیمر در دا  3ارانه شد اس  .با تو ه به سفح معناداری (کمتر از  )%5به
دس آمد از دا  ،3نتایج آزمو بیانگر این اس که مقرای مرورد بررسری نراهمگن ا
دارای تدااشهای دردی بود ا استداد از راش داد های تابلویی (اانو) مناسبتر اس .
دا  :3نتایج آزمو اف .لیمر
مد اژاهش

آمار F

سفح معناداری

نتیجه

مد  1برای درهیه اا

9/201

0/000

تابلویی

مد  2برای درهیه داس

3/917

0/000

تابلویی

اس از انتخا راش داد ای تابلویی توسط آزمو لیمر ،آزمو هاسرمن انجراس ردر
که نتایج آ در دا  4ناا داد شد اس  .نتایج ناا میدهد سفح معناداری در هر دا
مد کمتر از  %5اس  ،لذا بر استداد از اثراش ثاب

دالل

دارد.

دا  :4نتایج آزمو هاسمن
نتیجه

مد اژاهش

آمار آزمو هاسمن

سفح معناداری

مد  1برای درهیه اا

11/313

0/045

اثراش ثاب

مد  2برای درهیه داس

31/003

0/000

اثراش ثاب
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آزمون فرضیهها
دا  :5نتایج آزمو درهیه اا

SDi,t = α0 + α1 AOi,t + α2 SIZEi,t + α3 BIGi,t + α4 TACi,t + α5 LEVi,t
+ εi,t
سفح
خفای
ناس متغیر
آمار t
هریب
نماد
معناداری
استاندارد

α0

0/121

0/222

0/541

0/585

AO

-0/171

0/051

-3/125

0/001

SIZE

0/001

0/015

0/423

0/171

انداز موسسه حسابرسی

BIG

-0/008

0/018

-0/119

0/905

اقفس تعهدی

TAC

0/011

0/034

0/340

0/733

اهرس مالی

LEV

-0/0001

0/012

-0/008

0/993

مقدار ثاب
اظهارنظرحسابرسی
انداز شرک

هریب تعیین تعدیو شد

0/12

آمار F

9/040

آمار داربین ااتسو

2/43

سفح معناداری آمار F

0/000

درهیه اا اژاهش با استداد از مد ( ) 1آزمرو شرد اسر  .برا تو ره بره نترایج قابرو
مااهد در دا  5ا با تو ره بره آمرار  Fبدسر آمرد ( )9/040ا سرفح معنراداری آ
( )0/000میتوا ادعا کرد که در سفح ایمینا  95در د ،در مجموع الگروی ارژاهش از
معناداری باالیی برخوردار اس  .همچنین ،با تو ه به هریب تعیین تعدیوشد بدس آمرد
برای الگو که برابر  12در د اس  ،میتوا ادعا کرد که مجمروع متغیرر مسرتقو ا کنترلری
اژاهش  12در د از تغییراش متغیر اابسته را توهریح مریدهنرد برا تو ره بره مقردار آمرار
داربین ااتسو که برابر  2/43اس ا در دا له  1/5تا  2/5قرار دارد ،میتوا ادعا کرد که
خودهمبستگی مرتبه اا میا باقیماند های مد ا ود ندارد.
در درهیه اا به بررسی رابفه نوع اظهارنظر حسابرس با اایرداری سرود سرهاس تقسریمی
ارداخته شد اس  .نتایج بدسر آمرد در ردا  5از تخمرین مرد ا هرریب اظهرارنظر
( )-0/171ا سررفح معنرراداری آ ( )0/001مرریترروا ادعررا کرررد کرره در سررفح ایمینررا 95
در د ،اظهارنظر حسابرس اثر مندی ا معنراداری برا اایرداری سرود سرهاس تقسریمی دارد ،برا
تو ه به این که مقدار ثاب مرد  0/121اسر ا اظهرارنظر حسرابرس یر متغیرر مجرازی
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میباشد با ادزایش متغیر اظهارنظر حسابرس (زمانیکه اظهارنظر حسرابرس از ردر بره یر
تغییر مینماید) اایداری سرود سرهاس تقسریمی بره میرزا ( )0/121-0/171کراهش مرییابرد؛
بنابراین درهیه اا اژاهش تایید میشود.
دا  :1نتایج آزمو درهیه داس

FCFi,t = α0 + α1 AOi,t + α2 SIZEi,t + α3 BIGi,t + α4 TACi,t + α5 LEVi,t
+ εi,t
سفح
خفای
معناداری
آمار t
استاندارد
هریب
نماد
ناس متغیر

α0

0/883

0/229

3/841

0/000

AO

0/029

0/014

2/013

0/044

SIZE

-0/045

0/015

-2/899

0/003

انداز موسسه حسابرسی

BIG

0/042

0/027

1/548

0/122

اقفس تعهدی

TAC

-0/285

0/045

-1/221

0/000

اهرس مالی

LEV

-0/275

0/024

-11/131

0/000

مقدار ثاب
اظهارنظرحسابرسی
انداز شرک

هریب تعیین تعدیوشد

0/70

آمار F

12/222

آمار داربین ااتسو

1/80

سفح معناداری آمار F

0/000

از میا متغیرهای کنترلی ،بین متغیرهای انداز شرک  ،انداز موسسه حسابرسری ،اقرفس
تعهدی ا اهرس مالی با متغیر اایداری سود سهاس تقسیمی رابفه معناداری یاد ناد.
درهیه داس اژاهش با استداد از مد  2آزمو شد اس  .با تو ه به نتایج قابو مااهد
در دا  1ا با تو ه به آمار  Fبدسر آمرد ( )12/222ا سرفح معنراداری آ ()0/000
میتوا ادعا کرد که در سفح ایمینا  95در د ،در مجموع الگوی ارژاهش از معنراداری
باالیی برخوردار اس  .همچنین ،با تو ه به هریب تعیرین تعردیوشرد بدسر آمرد بررای
الگو که برابر  70در د اسر  ،مریتروا ا دعرا کررد کره مجمروع متغیرر مسرتقو ا کنترلری
اژاهش  70در د از تغییراش متغیر اابسته را توهیح میدهند ا نیز با تو ه به مقردار آمرار
داربین ااتسو که برابر  1/80اس ا در دا له  1/5تا  2/5قرار دارد ،میتوا ادعا کرد که
خودهمبستگی مرتبه اا میا باقیماند های مد ا ود ندارد.
در درهیه داس به بررسی رابفه ی نوع اظهارنظر حسرابرس برا ریرا نقرد آزاد ارداختره
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شررد اسرر  .بررا تو رره برره نتررایج بدسرر

آمررد در رردا  1از تخمررین مررد ا هررریب

اظهارنظر( )0/029ا سفح معناداری آ ( )0/044میتوا ادعا کرد که در سفح ایمینا 95
در د ،اظهارنظر حسابرس اثر مثب
مقدار ثاب

مد  0/883اس

اظهارنظر تعدیوناد

ا معناداری با ریا نقد آزاد دارد ،با تو ه به ایرنکره

ا اظهرارنظر حسرابرس یر

در ا برای تعدیو شد یر

تعریر

متغیرر مجرازی مریباشرد (بررای
شرد اسر ) برا ادرزایش متغیرر

اظهارنظر حسابرس (زمانیکه اظهارنظر حسابرس از در به ی تغیر مینماید) ریرا نقرد
آزاد به میزا ( )0/883+0/029ادزایش مییابد؛ بنابراین درهیه داس اژاهش تایید میشود.
از میا متغیرهای کنترلی ،بین متغیرهای انداز شرک  ،اقفس تعهدی ا اهرس مرالی برا متغیرر
ریا نقد آزاد رابفه مندی ا معنراداری در سرفح ایمینرا  95در رد ا رود دارد ا نیرز برین
متغیر انداز موسسه حسابرسی با ریا نقد آزاد رابفه معناداری مااهد ناد.
بحث و نتیجهگیری
هدف ا لی زارشگری مالی یبق چارچو نظری حسابداری ،ارانره ایفعراتی اسر
که در درآیند تصمیم یری ،به استداد کنند ا ورشهرای مرالی بررای اتخراذ تصرمیماش
آ اهانه کم کند .سود سهاس تقسیمی نیز یکی از مهمترین محصوالش زارشگری مرالی
اس که استداد کنند ا ورشهای مالی بیاترین تو ه خود را به آ معفروف مریکننرد
(ایزدینیا ا همکارا  .)1389 ،یبق مفالعره لینترر ( ،)1951شررک هرا ا سررمایه رذارا در
در ه اا  ،برای برآارد سودهای تقسیمی آتی ا ریا هرای نقردی مرورد انتظرار خرود بره
اایداری سود سهاس تقسیمی اهمی میدهند ا تنها به رقرم سرود سرهاس رزارششرد تو ره
نمیکنند .میلر ا مودیلیانی ( )1911در استدال کفسی خود مفرح نمودنرد کره تغییرراش
در سود تقسیمی اابستگی زیادی به انتظاراش مدیرا دربار ی سودآاری ا ریانهرای نقرد
آتی دارد (اورحیدری ا همکرارا  .)1388 ،از یردری برا تو ره بره مسرأله تاراد منراد برین
مالکیر ا مردیری  ،مردیرا انگیررز هرای زیرادی بررای دسررتکاری سرود دارنرد ترا بتواننررد
ایشبینیهای تحلیو را مالی را تحقق ببخاند ،که این امر مو ب خسارش اارد کرد بره
مناد سهامدارا برا سازمانی میشود (حا یها ا غفمیا  .)1394 ،همچنرین ا رود برخری
عوامو در شرک ها میتواند بر مسانو نمایند ی برین سرهامدارا ا مردیرا ترأثیر بگرذارد.
یکی از این عوامو ،ا ه نقد مازاد در شرک

میباشد (هانگ ا همکرارا  .)2013 ،نسرن
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( )1981از زاایه نظریه نمایند ی چنین بیا میکند ،هنگامی که برین مردیرا ا سرهامدارا
تارراد منرراد ا ررود داشررته باشررد ،مرردیرا ممکررن اس ر ا ررو مررازاد را در اررراژ هررایی
سرمایه رذاری کننرد کره خرالص ارزش دعلری مثبر نردارد (نخیلری ا همکرارا  2011 ،ا
توکونیا .)1391 ،به عبارش دیگر مدیری در ارراژ هرایی سررمایه رذاری مریکنرد کره از
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
منتج خواهد شد ،از این را مو ب تغییر مدیری شرک میشرود .بره منظرور کراهش ایرن
تأثیر ،ممکن اس که از مردیری سرود بره منظرور انهرا کررد اقرداماش رورش ردتره،
استداد شرود (ریچاردسرن .)2001 ،یکری از را کارهرای مروثر در کنترر مردیری سرود ا
اعما نظرهای مدیری در انتخا رایههای حسابداری ،درآیند حسابرسی اس (ابراهیمری
 .)13حسابرسی از یریق اعتباردهی به ورشهای مالی مو ب میشرود
1387
کردلر ا سیدی87 ،
تا قابو اتکا بود ایفعاش زارششد ادزایش یابد (راسمین ا ایوانز .)2017 ،حسابرسرا ،
تمایو دارند کره اشرتباهاش ا سروء اسرتداد هرا را رزارش داد ا هریم تمرایلی بره ارذیرش
شیو های حسابداری ماکوک ندارند (راسرمین ا همکرارا  .)2014 ،باارهرای مردیری ا
همچنررین اررژاهشهررای قبلرری مانند(تسرریپوریدا ا اسررپاتیس ،)2014 ،ناررا داد انررد کرره
حسابرسی ،قابلی اتکاء ایفعاش ا در نهای قابلی ایشبینی ا بار ارزشی ایفعراش ا بره
خصوص سود را کامف تح تأثیر قرار میدهند .بنابراین ،تأثیراذیری سرمایه رذارا از برار
ارزشی ایفعاتی که توسط حسابرس تانید شرد  ،بسریار حرانز اهمیر اسر  .زیررا ادرزایش
قدرش ایشبینی کنند ی داد هایی مانند سود که سرنگ بنرای تمراس نبرههرای عملکرردی
سازما اس  ،میتواند تصمیماش سرمایه ذارا را ترا حرد بسریار زیرادی از تحریدراش دار
نگهدارد ا به آنها کم نماید که مناسبترین ایشبینی را برای آیند شرک داشته باشرند
(تانیالوک ا سومپونگ .)2015 ،در ورتیکه تحلیو را مالی بداننرد کره نروع اظهرارنظر
حسابرس بر اایداری سود سهاس تقسیمی ا ریا نقد آزاد اثر دارد ،مریتواننرد برا تو ره بره
نوع اظهارنظر حسابرس اقداس به ایشبینی سود تقسیمی دار هرای آتری برر مبنرای سرودهای
تقسیمی قبلی ا ایشبینی ریا نقد آزاد نمایند .لذا ارسش ا لی اژاهش بره ایرن رورش
مفرح شد که آیا نوع اظهارنظر حسابرس بر اایداری سود سهاس تقسیمی ا ریرا نقرد آزاد
اثر ذار اس یا خیر .در این راستا دا درهیه تداین شد .درهیه اا اژاهش به بررسری اثرر
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نوع اظهارنظر حسابرس بر اایداری سود سهاس تقسیمی ارداخته اسر  .نترایج ایرن مفالعره برا
تو ه به درهیه اا ناا می دهد که برین نروع اظهرارنظر حسرابرس ا اایرداری سرود سرهاس
تقسیمی رابفه مندی ا معناداری ا ود دارد .بنابراین برا تو ره بره نتیجره آزمرو درهریه اا
میتوا

در

شررک هرایی کره دارای اظهرارنظر تعردیو شرد (مارراط ،مررداد ا عردس

اظهارنظر) هستند از ثباش ا اایداری سود سهاس تقسیمی کمتری نسب

به شررک هرایی کره

دارای اظهارنظر تعدیوناد (مقبو ) هستند ،مریباشرند .بره عبرارش دیگرر ،مجمر عمرومی
احبا سهاس شرک هایی که دارای اظهارنظر تعدیوشد هستند با در نظر رردتن بنردهای
ورشهای مالی در رزارش حسرابرس مسرتقو ارانره
شرط حسابرس که بر اساس تحری
شد اس  ،قبو از اقداس به تقسیم سود ،در ثباش ا اایداری سود سهاس تقسیمی خود تغییراش
ایجاد میکنند که این امر باعث کمتر شد اایداری ا ثباش سود سرهاس تقسریمی مریشرود.
 )201ا ایرری ا
نتایج این آزمو درهیه با نتایج حا و از اژاهشهای الاسو ا اانرگ (20155
حسیناور ( )1393مفابق دارد .درهیه داس اژاهش به بررسی اثر نوع اظهارنظر حسرابرس
بر ریا نقد آزاد ارداخته اسر  .نترایج آزمرو درهریه داس نارا مریدهرد کره برین نروع
اظهارنظر حسابرس ا ریا نقرد آزاد رابفره مثبر ا معنراداری ا رود دارد .در ارتبراط برا
آزمو درهیه داس میتوا استدال کرد که حسابرسا زارش حسابرسری تعردیو شرد را
برای شرک هایی که مدیری سود باالیی دارند ،ادر میکننرد (تانیرالوک ا سرومپونگ،
 .)2015ا از آنجا که مدیری سود باال یکی از را کارهای انهرا کررد اتگیرز هرای قروی
مدیری

برای سرمایه رذاری کررد در ارراژ هرایی کره دارای ارزش دعلری مندری اسر ،

مریباشرد ،ا ایرن اتدرراق در شررک هرایی بررا ریرا نقرد آزاد برراال رخ مریدهرد (نخیلرری ا
همکارا  ،)2011 ،اس یبق نتیجه درهیه داس میتوا بیا کرد که شرک هایی برا رزارش
حسابرسرری تعرردیوشررد  ،ریررا هررای نقرردی آزاد برراالتری ،در بررازار سررهاس را نسررب برره
شرک هایی با اظهارنظر مقبو ناا میدهند .با تو ه به نتایج حا و از بررسی درهیههرای
این اژاهش ایانهادهای کاربردی زیر مفرح ردید اس :
انتظار بر این اس

که تأمینکنند ا مناب مالی ،به اهعی

رقرابتی شررک

ا سراختار

بازار تو ه داشته ا میتوانند نقش سازند ای را ایدا نمایند .از این را ،ایانهاد مریشرود
را مدیری

ااحدهای تجاری به منظور استداد مهثرتر از مناب متعلق به این ررا ا
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در راسررتای ارزش آدرینرری برررای شرررک  ،اقررداماش عملرری ا زمینرره الزس را برررای
بهر برداری از این مناب  ،دراهم آارند.
خدماش حسابرسی با کیدی تر میتواند به نروعی تاراد منراد برین ررا هرای ذیندر
(هزینررههررای نماینررد ی) را تقلیررو بخاررد ا از یریررق ارانرره ایفعرراش قابررو اتکرراتر،
تصمیمهای اقتصادی احبا مناب در چگونگی تخصیص مناب خود را بهبرود بخارد.
این مسئله می تواند به ورش بالقو  ،سراختار سررمایه شررک هرا ا بره تبر آ  ،هزینره
سرمایه شرک

را تح

تأثیر قرار دهد .از این را ،به مدیری

تا حسابرسی ساالنه ااحدهای تجاری تح

مردیری

شرک

ایانهاد میشرود

خرویش را بره مهسسرههرایی کره

خدماش حسابرسی با کیدی تری را ارانه مینمایند ،بسپارند.
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