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چکيده
قابلیت مقایسه صورتهای مالی نقش مهمی در سودمندی اطالعات جهت فرآیند تصمیمگیری
استفادهکنندگان دارد .ارتقای قابلیت مقایسه صورتهای مالی ،یکی از اهداف تدوینکنندگان
استانداردهای حسابداری است و این امر مستلزم شناسایی عوامل مؤثر بر قابلیت مقایسه است.
در این پژوهش ،از سه معیار برای سنجش قابلیت مقایسه استفاده شده و سپس عوامل مؤثر بر
قابلیت مقایسه صورتهای مالی در  021شرکت تولیدی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
در بازۀ زمانی  0831تا پایان  0831بررسی گردیده است .بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون
فرضیههای پژوهش از الگوی رگرسیون چندمتغیره و دادههای ترکیبی (با کنترل اثرات سالها و
صنایع) استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که بر اساس معیار اول ،متغیرهای
اندازۀ موسسه حسابرسی ،دوره تصدی حسابرس و نوسانات بازده داراییها اثر معناداری بر میزان
قابلیت مقایسه دارند .نتایج با استفاده از معیار دوم نشان داد که مدیریت سود و اندازۀ شرکت
تأثیر معناداری بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی دارند .با استفاده از معیار سوم نتایج نشان داد
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که متغیرهای اندازۀ موسسه حسابرسی ،دورۀ تصدی حسابرس ،مدیریت سود و نوسانات بازده
داراییها تأثیر معناداری بر میزان قابلیت مقایسه دارند.
واژههای کليدی :قابلیت مقایسه ،کیفیت حسابرسی ،مدیریت سود ،نوسانات بازده داراییها.

 -1مقدمه

1 Comparability
2 Engelberg et al
3 Barth et al
4 Francis et al

Downloaded from qfaj.ir at 23:16 +0330 on Monday November 12th 2018

بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی ،قابلیت مقایسه 0جزء ویژگیهای کیفی اطالعات سودمند
است .مطابق این ویژگی ،استفادهکنندگان صورتهای مالی باید بتوانند این گزارشها را طی
دورههای مختلف مقایسه کنند تا بتوانند روند تغییرات در وضعیت مالی ،عملکرد مالی و
انعطافپذیری مالی واحد تجاری را تشخیص دهند .آنان همچنین باید بتوانند صورتهای مالی
واحدهای تجاری مختلف را با یکدیگر مقایسه کرده تا وضعیت و عملکرد مالی آنها را نسبت به
یکدیگر بسنجند .بدین ترتیب ضرورت دارد اثرات معامالت و سایر رویدادهای مشابه در داخل
واحد تجاری و در طول زمان برای آن واحد تجاری با ثبات رویه اندازهگیری و ارائه شود و بین
واحدهای تجاری مختلف نیز هماهنگی رویه در باب اندازهگیری و ارائه موضوعات مشابه رعایت
گردد (هیئت تدوین استانداردهای حسابداری .)0831 ،با وجود این ویژگی ،استفادهکنندگان
میتوانند شرکتهای مختلف را با هم مقایسه نموده و از طریق مقایسه ارزش فعلی شرکتها و
میزان ریسک آنها اقدام به تصمیمگیریهای مالی نمایند (انگلبرگ و همکاران.)2103 ،2
پژوهش های پیشین در زمینۀ عوامل مؤثر بر قابلیت مقایسه ،بیشتر بر نقش استانداردهای
حسابداری ،به خصوص تأثیر پذیرش استانداردهای بینالمللی تمرکز داشتهاند (مانند بارت و
همکاران .)2102 ،8با این حال ،استانداردهای حسابداری به تنهایی توان تعیین خروجی
گزارشگری مالی را ندارد و عوامل اقتصادی ،ویژگیهای صنعت و انگیزههای سازمانی نیز نقش
مهمی ایفا میکنند (فرانسیس و همکاران .)2101 ،1پژوهشهای داخلی انجام شده نیز بر روی
تأثیر قابلیت مقایسه بر روی سایر متغیرهای حسابداری ،از جمله سبک حسابرس (محمدی
خشوئی و همکاران ،)0831 ،آگاهی بخشی قیمت سهام (مهرورز و مرفوع )0831 ،و ضریب
واکنش سودهای آتی (فروغی و قاسمزاد ،)0831 ،تمرکز داشته و هیچ یک ،عوامل تأثیرگذار بر
قابلیت مقایسه صورتهای مالی را بررسی نکردهاند .در مجموع ،تعداد پژوهشهای تجربی در
زمینۀ ویژگی کیفی قابلیت مقایسه نسبتاً م حدود است .یکی از دالیل این موضوع آن است که
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 -2مبانی نظری و ادبيات موضوع
 -1-2قابليت مقایسه
قابلیت مقایسه یک ویژگی کلیدی در دستیابی به سودمندی تصمیم 1برای اطالعات مالی است.
بر اساس بیانیه مفهومی شماره  3چارچوب مفهومی گزارشگری مالی 1قابلیت مقایسه یکی از
ویژگیهای ارتقاء دهندۀ کیفیت گزارشهای مالی بهشمار آمده و به اینصورت تعریف شده است:
"ویژگی کیفی اطالعات است که استفادهکنندگان را قادر به شناسایی و درک شباهتها و
تفاوتهای بین دو مجموعه از پدیدههای اقتصادی میکند" .از نظر هیئتهای فوقالذکر ،اگر
1 Relative or Comparative
2 Absolute or Independent
3 Sohn
4 Decision Usefulness
5 SFAC No.8
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قابلیت مقایسه یک مفهوم نسبی یا مقایسهای 0بوده و مانند سایر ویژگیهای حسابداری یک معیار
مطلق یا مستقل 2نیست (سان.)2101 ،8
مسئله مورد بررسی این پژوهش آن است که کدام ویژگیهای شرکت بر قابلیت مقایسه
صورتهای مالی تأثیرگذار هستند؟ در این پژوهش ،ویژگیهای شرکت با توجه به طبقهبندی
اخگر و کرمی ( )0838انتخاب شدهاند :اول متغیرهای مربوط به ساختار شرکت مانند اندازه
شرکت و نسبت بدهی؛ دوم ،متغیرهای نظارتی مانند کیفیت حسابرسی؛ و سوم متغیرهای مربوط
به عملکرد شرکت از قبیل سودآوری ،بازده ،نقدینگی و رشد .هدف این پژوهش آن است که با
بررسی پژوهش های پیشین ،متغیرهایی که به صورت بالقوه با قابلیت مقایسه رابطه دارند شناسایی
شده و سپس رابطه آنها با متغیر وابسته قابلیت مقایسه بررسی گردد .توضیح ارتباط بین متغیرها
از لحاظ نظری در بخش مبانی نظری آمده است .نوآوری دیگر این پژوهش ،استفاده از سه معیار
مختلف برای اندازهگیری قابلیت مقایسه است .معیارهای اول و دوم مدلهایی هستند که در
پژوهشهای پیشین استفاده شدهاند .ولی در معیار سوم ،سعی شده که با رفع انتقادات وارده به
مدلهای قبلی ،مدل جدیدی برای اندازهگیری قابلیت مقایسه ارائه شود .نتایج حاصل از این
پژوهش می تواند در بحث تدوین استانداردها کاربرد داشته باشد؛ چرا که قابلیت مقایسه یک
ویژگی کیفی مهم اطالعات مالی است .این ویژگی ،هزینۀ مقایسه صورتهای مالی یک شرکت را
با سایر شرکتها کاهش داده و موجب افزایش شفافیت صورتهای مالی میشود در ادامه ،مبانی
نظری ،پیشینه پژوهش ،فرضیهها ،روششناسی و یافتههای پژوهش ارائه میگردد و در پایان
پیشنهاداتی ارائه میگردد.
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1 De Franco et al
2 Kim et al
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بتوان اطالعات یک واحد تجاری را با اطالعات واحدهای تجاری دیگر و اطالعات مشابه همان
واحد تجاری در مقاطع زمانی دیگر مقایسه کرد؛ این اطالعات مفیدتر خواهند بود .همانند پروژۀ
مشترک چارچوب نظری ،در استانداردهای حسابداری ایران نیز بر قابلیت مقایسه به عنوان یک
ویژگی کیفی سودمند تأکید شده است (سازمان حسابرسی.)0832 ،
پژوهشگران حسابداری ،صورتهای مالی را ترسیم وقایع اقتصادی با استفاده از ارقام
حسابداری میدانند (دیفرانکو و همکاران .)2100 ،0با این برداشت ،زمانی دو شرکت صورتهای
قابل مقایسهای خواهند داشت که نحوۀ این ترسیم یکسان باشد؛ به عبارت دیگر ،اگر شرکتها
ارقام حسابداری یکسانی را برای وقایع اقتصادی یکسان و ارقام حسابداری متفاوتی را برای وقایع
اقتصادی متفاوت گزارش کنند؛ شاهد صورتهای مالی قابل مقایسه خواهیم بود .از طریق رعایت
ویژگیهای کیفی بنیادین اطالعات مالی میتوان تا حدّی به قابلیت مقایسه دست یافت .به عنوان
مثال ،زمانی که شرکت های مختلف برای انعکاس رویدادی یکسان ،ویژگی ارائه صادقانه را رعایت
کنند؛ درجهای از قابلیت مقایسه به دست میآید .با این حال ،یک رویداد اقتصادی میتواند به
صورت صادقانه ،اما به روشهای مختلف ارائه گردد .مجاز دانستن روشهای حسابداری متفاوت
برای انعکاس یک رویداد اقتصادی یکسان ،قابلیت مقایسه را کاهش میدهد (هیئت استانداردهای
حسابداری مالی آمریکا .)2101 ،به طور کلی ،فقدان قابلیت مقایسه میتواند ناشی از اصول
پذیرفته شده عمومی حسابداری ،نحوه به کارگیری این اصول توسط شرکتها و ساختار معامالت
باشد .شرکتها میتوانند ساختار معامالت خود را به نحوی تنظیم کنند که ویژگیهایی را نشان
دهد که منجر به روش حسابداری موردنظر گردد .شرکتها میتوانند رویههای حسابداری متفاوتی
که توسط استانداردهای حسابداری مجاز دانسته شده را انتخاب کنند یا دربارۀ برآورد اقالم تعهدی
قضاوت کنند .چنین انتخابهایی میتواند موجب پایین آمدن قابلیت مقایسه شود .طبیعتاً
تدوینکنندگان استانداردهای حسابداری سعی دارند استانداردها را به گونهای تهیه کنند که منجر
به افزایش قابلیت مقایسه شود .افزون بر آن ،سایر ویژگیهای کیفی مطرح شده در بیانیه مفهومی
شماره  3نیز چنین هدفی دارند .با این حال ،انتظار میرود که صورتهای مالی شرکتها تفاوت
قابلمالحظهای در میزان قابلیت مقایسه داشته باشند (کیم و همکاران.)2108 ،2
برای سنجش مفهوم قابلیت مقایسه ،روشهای مختلفی وجود دارد .در حال حاضر ،روش
متداول برای اندازهگیری این مفهوم ،بهکارگیری مدل دیفرانکو و همکاران ( )2100است .این
مدل بر اساس رابطۀ سود و بازده سهام بنا شده است .بر این رویکرد که در آن ،بازده سهام
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-2-2کيفيت حسابرسی و قابليت مقایسه
با توجه به انتخابهای متعددی که تحت استانداردهای حسابداری مجاز شمرده شده است،
حسابرسان نقشی اساسی در تفسیر و به کارگیری منسجم استانداردها برای تهیه اطالعات مالی
قابل مقایسه دارند (بال .)2111 ،8حسابرسان بهطور مستقیم بر عملکرد سیستم حسابداری در
انعکاس وقایع اقتصادی تأثیرگذار هستند .در نتیجه ،شرکتهایی که از حسابرسی با کیفیتتری
استفاده میکنند ،برای وقایع اقتصادی یکسان باید اطالعات حسابداری قابل مقایسهتری گزارش
نمایند .در این پژوهش برای سنجش کیفیت حسابرسی ،از دو معیار اندازه موسسه حسابرسی و
دوره تصدی حسابرس استفاده شده است.
به صورت منطقی انتظار میرود که مؤسسات حسابرسی بزرگتر ،به دلیل در اختیار داشتن
منابع بیشتر و شهرت باالتر تأثیر مثبتی بر کیفیت اطالعات حسابداری و به تبع آن قابلیت مقایسه
این اطالعات داشته باشند .پژوهشهای پیشین خارجی (مانند فرانسیس و همکاران )2101 ،نیز
1 Kalogirou
2 Neel
3 Ball
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شاخصی برای انعکاس واقعیتهای اقتصادی و سود حسابداری شاخصی برای انعکاس خروجی
سیستم حسابداری است .با این حال ،ایراداتی بر این مدل وارد است .کالوگیرو )2108( 0اشاره به
شرایطی دارد که در آن شاخص پیشنهادی دیفرانکو و همکاران نمیتواند به درستی قابلیت
مقایسه را نشان دهد .وی بیان میکند در شرایطی که سیستم حسابداری اطالعات را با تأخیر
اعالم کند و زمانی که شرکتها دارای هزینه سرمایۀ متفاوتی باشند؛ شاخص مذکور قابلیت
مقایسه کمتری را نشان میدهد .نیل )2103( 2نیز بیان میکند که بازده میتواند منعکس کننده
تفاوتهای هزینه سرمایه باشد که الزاماً در سود منعکس نمیشود .مدل دیفرانکو و همکاران
( )2100صرفاً از معیارهای سودآوری استفاده میکند و بازده سهام تنها منعکسکنندۀ منافع
سهامداران است و سایر اعتباردهندگان را در نظر نمیگیرد .حال آن که قابلیت مقایسه صورتهای
مالی برای کلیه استفادهکنندگان اطالعات حسابداری مطرح است .مشکل دیگر رویکرد دیفرانکو
و همکاران ( )2100آن است که استفاده از بازده به عنوان شاخص انعکاس وقایع اقتصادی ممکن
است تفکیک تشابهات اقتصادی را از قابلیت مقایسه دشوار سازد (کیم و همکاران .)2108 ،با
توجه به ایرادات شاخص دیفرانکو و همکاران ( ،)2100در پژوهش حاضر عالوه بر این شاخص ،از
دو شاخص دیگر نیز برای سنجش قابلیت مقایسه استفاده شده که در بخش متغیرهای پژوهش
توضیح داده میشوند.
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 -3-2مدیریت سود و قابليت مقایسه
مدیریت سود در حسابداری ،شامل تغییر گزارشهای مالی جهت گمراه ساختن سهامداران درباره
عملکرد اساسی سازمان یا تحت تأثیر قرار دادن پیامدهای قراردادی است که وابسته به ارقام
حسابداری گزارش شده است (هیلی .)0333 ،2پیشتر اشاره شد که عملکرد سیستم حسابداری
انعکاس وقایع اقتصادی است .این عملکرد حسابداری که در قالب سود حسابداری گزارش میشود،
محصول مستقیم سطح مدیریت سودی است که شرکت درگیر آن است؛ بنابراین ،در یک شرکت،
سطح باالی مدیریت سود باعث تضعیف رابطه بین وقایع اقتصادی و ارقام گزارششده در
صورتهای مالی میشود و این امر موجب کاهش قابلیت مقایسه صورتهای مالی بین شرکتهای
مختلف خواهد شد .در صورتی که سایر شرکتها نیز درگیر مدیریت سود باشند ،کاهش قابلیت
مقایسه تشدید خواهد شد (راس و همکاران.)2101 ،8

 -4-2اندازه شرکت و قابليت مقایسه
یکی از ویژگیهای شرکت که تأثیر آن بر کیفیت گزارشگری مالی همواره مورد توجه پژوهشگران
بوده ،اندازه شرکت است .بسیاری از پژوهش های پیشین حاکی از تأثیر مثبت اندازه شرکت بر
کیفیت گزارشگری مالی است (مانند سجادی و همکاران0833 ،؛ اخگر و کرمی .)0838 ،از جمله
استداللهایی که برای توجیه این رابطه ذکر شده میتوان به برقراری سیستم کنترل داخلی
کارآمد ،دسترسی به مؤسسات بزرگ حسابرسی و رعایت هزینه اعتبار و شهرت را اشاره کرد
(اخگر و کرمی .)0838 ،عالوه بر این ،شرکتهای بزرگتر به دلیل دسترسی به منابع مالی بیشتر،
از سیستمهای حسابداری قویتری بهره میبرند .در نتیجه ،میتوان چنین استنباط کرد که در
شرکتهای بزرگتر ،به دلیل عملکرد بهتر سیستم حسابداری در انعکاس وقایع اقتصادی (در
1 Myers
2 Healy
3 Ross et al

Downloaded from qfaj.ir at 23:16 +0330 on Monday November 12th 2018

گویای این مطلب هستند .با این حال ،پژوهشهای پیشین داخلی (مانند رهنمای رودپشتی و
همکاران0831 ،و اخگر و خانقلی )0831 ،حاکی از تأثیر منفی و معنادار اندازۀ موسسه حسابرسی
بر قابلیت مقایسه اطالعات مالی هستند .یکی دیگر از شاخصهای اندازهگیری کیفیت حسابرسی،
دوره تصدی حسابرس است .دوره تصدی بیانگر میزان مراقبت حرفهای حسابرس و توانایی نظارت
آن است .هرچه دوره تصدی حسابرس بیشتر باشد ،شناخت وی از صاحبکار و تخصص وی در
آن صنعت خاص باالتر رفته و موجب افزایش کیفیت حسابرسی خواهد شد (مایرز و همکاران،0
.)2118
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قالب صورتهای مالی) نسبت به شرکتهای کوچکتر ،قابلیت مقایسه باالتر است (راس و
همکاران.)2101 ،

 -5-2نوسانات بازده داراییها و قابليت مقایسه

 -3پيشينۀ پژوهش
پژوهشها در خصوص قابلیت مقایسه صورتهای مالی را میتوان در سه ردۀ کلی طبقهبندی
کرد )0 :تأثیر پذیرش استانداردهای بینالمللی حسابداری بر روی قابلیت مقایسه صورتهای
مالی )2 ،عوامل تأثیرگذار بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی و  )8پیامدهای قابلیت مقایسه
صورتهای مالی .مطالعات معدود انجام شده در ایران بیشتر بر ردۀ سوم ،یعنی پیامدهای قابلیت
مقایسه تمرکز کرده اند .از آنجا که تمرکز پژوهش حاضر بر شناسایی عوامل تأثیرگذار بر قابلیت
مقایسه است؛ در این بخش سعی شده تا پیشینههای مرتبط با این موضوع ،ارائه گردد.
در پژوهشهای خارجی ،راس و همکاران ( )2101عوامل تعیینکننده قابلیت مقایسه
صورتهای مالی را در سطح کشوری و سطح شرکتی بررسی کردهاند .آنان با بررسی  01کشور
اتحادیه اروپا و همچنین کشور آمریکا ،در سطح کشوری ،شش متغیر و در سطح شرکتی ،سه
متغیر را به عنوان عوامل تعیینکننده قابلیت مقایسه شناسایی کرده و نتیجهگیری کردند که در
سطح شرکتی متغیر اندازه شرکت با قابلیت مقایسه رابطه مستقیم و متغیرهای مدیریت سود و
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یکی دیگر از ویژگیهای شرکت ها که تأثیر آن بر سایر متغیرهای حسابداری مورد توجه
پژوهشگران بوده است ،نوسانات سود است .نوسانات زیاد سود شرکتها و در نتیجه نوسانات نرخ
بازده داراییها ،در سالهای اخیر تمامی سرمایهگذاران و اعتباردهندگان را با شرایط ابهام مواجه
ساخته است (مرادی و میرزایی .)0838 ،بسیاری از شرکتها در صنایعی فعالیت میکنند که در
طول سال شاهد نوسانات بیشتری در فروش و هزینهها هستند .از دید استفادهکنندگان اطالعات
مالی ،هر چه نوسانات بازده داراییها طی سالهای مختلف باالتر باشد ،آنان ریسک بیشتری را
متحمل شده و در نتیجه بازده باالتری را از شرکت توقع دارند و این موضوع موجب افزایش هزینه
سرمایه شرکت خواهد شد .در نتیجه ،برای جلوگیری از این مسئله ممکن است مدیران دست به
مدیریت سود زده و با دستکاری گزارشهای مالی مانع از انعکاس سود پر نوسان شوند .این امر
موجب خواهد شد که صورتهای مالی بهطور کامل وضعیت اقتصادی را منعکس نکرده و در
نتیجه میتواند منجر به کاهش سطح قابلیت مقایسه صورتهای مالی شود (راس و همکاران،
.)2101
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1 Holthausen
2 Kawada
3 Zhang
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نوسانات بازده داراییها با قابلیت مقایسه رابطه معکوس دارند .هولتاسن )2113( 0بیان میکند
که عوامل متعددی بر کیفیت گزارشگری مالی (و به تبع آن قابلیت مقایسه صورتهای مالی)
تأثیرگذار بوده و استانداردهای حسابداری تنها یکی از این عوامل هستند .در واقع تأثیر
استانداردهای حسابداری در تعیین خروجی فرآیند گزارشگری مالی کمتر از متغیرهایی مانند
کیفیت حسابرسی ،انگیزه مدیران ،ساختار مدیریت و سایر ویژگیهای سازمانی است .سان
( )2101رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و مدیریت سود را در کشور آمریکا بررسی
کرد .نتایج پژوهش وی نشان داد که افزایش قابلیت مقایسه صورتهای مالی با کاهش مدیریت
سود حسابداری و افزایش مدیریت سود واقعی رابطه دارد .فرانسیس و همکاران ( )2101رابطه
سبک حسابرسی و قابلیت مقایسه حسابداری را بررسی کردند .به طور خاص آنان بررسی کردند
که آیا شرکتهایی که توسط حسابرسان ثابت حسابرسی شدهاند صورتهای مالی قابل
مقایسهتری را نسبت به شرکتهایی که توسط حسابرسان مختلف حسابرسی شدهاند دارند یا
خیر .نتایج پژوهش آنان نشان داد که سبک حسابرسی نقش معنیداری را در تبیین قابلیت
مقایسه ایفا میکند .کاوادا )2101( 2رابطه بین قابلیت مقایسه و کیفیت سود را بررسی کرد .وی
کیفیت سود را با استفاده از اقالم تعهدی غیرعادی و با بهرهگیری از مدل جونز اندازهگیری نمود.
نتایج پژوهش وی نشان میدهد شرکتهایی که قابلیت مقایسه پایینتری دارند؛ دارای اقالم
تعهدی بیشتر و در نتیجه ،کیفیت سود پایینتری هستند .نتایج پژوهش ژانگ )2102( 8نشان
داد که قابلیت مقایسه با کیفیت حسابرسی رابطه مستقیم و با اقالم تعهدی اختیاری رابطه
معکوس دارد.
در پژوهشهای داخلی ،نبات دوست باغمیشه و محمدزاده ( )0831تأثیر کیفیت حسابرسی
را بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران بررسی کردند.
آنان دریافتند که بین کیفیت حسابرسی و قابلیت مقایسه صورتهای مالی رابطه معنیداری وجود
دارد .نتایج آنان همچنین نشان داد که از بین متغیرهای کنترلی اندازه شرکت دارای رابطه مثبت
و معنیداری با متغیر وابسته پژوهش است .نتایج مذکور با یافتههای ژانگ ( )2102سازگار است.
اخگر و خانگلی ( )0831دریافتند که صاحبکاران مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران
رسمی نسبت به صاحبکاران سازمان حسابرسی ،قابلیت مقایسه بیشتری در ساختار سود عملیاتی،
سود خالص و اقالم تعهدی دارند .رهنمای رودپشتی و همکاران ( )0831نشان دادند که سبک
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 -4فرضيههای پژوهش
با توجه به مستندات ارائه شده در بخش مبانی نظری و جهت نیل به اهداف پژوهش ،فرضیههای
زیر تدوین شدهاند:
فرضيه اوّل :اندازۀ موسسه حسابرسی تأثیر منفی و معناداری بر قابلیت مقایسۀ صورتهای مالی
دارد.
فرضيه دوم  :دورۀ تصدی حسابرس تأثیر مثبت و معناداری بر قابلیت مقایسۀ صورتهای مالی
دارد.
فرضيه سوم :مدیریت سود تأثیر منفی و معناداری بر قابلیت مقایسۀ صورتهای مالی دارد.
فرضيه چهارم :اندازۀ شرکت تأثیر مثبت و معناداری بر قابلیت مقایسۀ صورتهای مالی دارد.
فرضيه پنجم :نوسانات بازده داراییها تأثیر منفی و معناداری بر قابلیت مقایسۀ صورتهای مالی
دارد.

 -5روششناسی پژوهش
 -1-5طرح و رویکرد پژوهش
این پژوهش به لحاظ نتایج از نوع کاربردی و از نظر بُعد زمانی ،گذشتهنگر (پسرویدادی) است.
برای محاسبه معیارهای سنجش قابلیت مقایسه صورتهای مالی (مدلهای  0تا  )3از تحلیل
رگرسیون سری زمانی و برای آزمون فرضیههای پژوهش (مدل  ،)3از تحلیل رگرسیون چندمتغیره
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حسابرس بر میزان قابلیت مقایسۀ صورتهای مالی مؤثر است و برای دستیابی به قابلیت مقایسه،
عالوه بر نیاز به وجود استانداردهای حسابداری یکنواخت ،حسابرسان نیز دارای نقش بااهمیتی
هستند .نتایج پژوهش آنان با یافتههای فرانسیس و همکاران ( )2101مشابهت دارد .محمدی
خشوئی و همکاران ( )0831دریافتند که بین سبک حسابرس و ویژگیهای مربوط بودن و قابلیت
مقایسه رابطه معناداری وجود دارد .آنان نشان دادند که حسابرس میتواند بر مربوط بودن و
قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری مؤثر باشد .کیا و صفری گرایلی ( ،)0831در پژوهشی مشابه
با سان ( ،) 2101با بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری ،مدیریت سود اقالم
تعهدی و مدیریت سود واقعی یافتند که بین قابلیت مقایسه و مدیریت سود تعهدی یک رابطه
منفی و معنیدار وجود دارد.
با توجه به نتایج پژوهش های پیشین ،متغیرهای کیفیت حسابرسی ،مدیریت سود ،اندازۀ
شرکت و نوسانات بازده داراییها به عنوان عواملی که پیشبینی میشود بر قابلیت مقایسۀ
صورتهای مالی اثر داشته باشند؛ گزینش شده و تأثیر آنها بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی
بررسی شده است.

01
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با دادههای ترکیبی 0و کنترل اثرات سال و صنعت استفاده شده است .بهمنظور تجزیه و تحلیل
دادهها ،نسخه  01نرمافزار  Stataو نسخه  3نرمافزار  EViewsمورد استفاده قرار گرفته است.

 -2-5جامعه و نمونه پژوهش

 -3-5متغيرهای پژوهش و نحوۀ سنجش آنها
 -1-3-5متغير وابسته (قابليت مقایسه)
در این پژوهش ،برای اندازهگیری قابلیت مقایسه حسابداری از سه شاخص استفاده شده است .با
اینکه این شاخصها از لحاظ ورودی و خروجی متفاوت هستند ،ولی همه آنها از منطقی مشابه
پیروی می کنند .طبق منطق چهارچوب مفهومی هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا و
هیئت استانداردهای حسابداری بینالمللی ،دو شرکت  iو  jزمانی سیستم حسابداری قابل
مقایسه ای دارند که مبالغ حسابداری مشابهی را برای وقایع اقتصادی مشابه و مبالغ حسابداری
متفاوتی را برای وقایع اقتصادی متفاوت ،گزارش کنند.
معيار نخست ()Comp1
به عنوان شاخص اول ،مدل دیفرانکو و همکاران ( )2100که از رگرسیون سود ـ بازده برای برآورد
ارتباط بین وقایع اقتصادی و خروجی سیستم حسابداری استفاده میکند ،بهکار رفته است.
دیفرانکو و همکاران ( )2100از مدل بال و همکاران )2111( 2استفاده و بیان میکنند که بازده
سهام منعکس کننده وقایع اقتصادی و در واقع خالصهای از تغییر در ارزش سهام است و

1 Panel Data
2 Ball et al
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جامعه آماری پژوهش ،شامل تمام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران در بازه زمانی  00ساله  0831تا  0831است که حائز شرایط زیر باشند:
 .0پایان سال مالی شرکتها 23 ،اسفند هر سال باشد.
 .2در صنایع سرمایهگذاری مالی و بانکها و بیمهها فعّال نباشند.
 .8در طول دورۀ زمانی پژوهش ،سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
 .1دادههای آنها جهت محاسبۀ متغیرهای پژوهش ،بهطور کامل در دسترس باشد.
از آنجا که متغیر قابلیت مقایسه ،در بین شرکتهای هر صنعت و جدا از سایر صنایع ،تعریف
و محاسبه میشود؛ پس از اِعمال شرایط یاد شده ،صنایعی انتخاب شـدند کـه حداقل پنج شرکت
در آنها فعّال باشد .در نهایت  021شرکت فعّال در  02صنعت برای بررسی انتخاب شدند.
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منعکسکنندۀ تصمیمات سرمایهگذاران در خصوص تخصیص سرمایه است .برای محاسبۀ معیار
نخست ،ابتدا مدل زیر در سطح شرکت و بهصورت سری زمانی برآورد میشود.
Earningsit = αi + βi Returnit + εit

()0

E(Earningsiit ) = αi + βi Returnit

()2
()8

E(Earningsijt ) = αj + βj Returnit

که در آنها E(Earning)iit ،سود مورد انتظار شرکت  iبا استفاده از تابع و بازده شرکت  iدر
زمان  tو  E(Earning)ijtسود مورد انتظار شرکت  jبا استفاده از تابع شرکت  jو بازده شرکت i
در زمان  tاست .قابلیت مقایسۀ حسابداری بین شرکت  iو شرکت  )Compij( jبه صورت منفی
میانگین قدر مطلق تفاضل بین سودهای برآورد شده با استفاده از توابع حسابداری شرکت  iو
شرکت  jمحاسبه میشود .شرکت  iو شرکت  jباید در یک گروه صنعتی یکسان باشند.
()1

|) |E(Earningsijt ) − E(Earningsiit

t

1−10

1

∑ × Compijt = − 11

مقادیر بزرگتر این شاخص بیانگر قابلیت مقایسۀ باالتر بین شرکت  iو شرکت  jاست .در
نهایت ،با میانگینگیری از تمامی ترکیبهای  ،Compijیک شاخص قابلیت مقایسۀ حسابداری
در سطح هر شرکت محاسبه گردیده و به عنوان شاخص اوّل قابلیت مقایسه Comp1 ،نامیده
شده است.
معيار دوم ()Comp2
در معیار دوم قابلیت مقایسه ،از جریانهای نقدی عملیاتی به عنوان معیار وقایع اقتصادی و از
اقالم تعهدی به عنوان معیار ارقام حسابداری استفاده شده است .این شاخص که در واقع نسخۀ
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که در آن Earnings ،سود عملیاتی است که با ارزش بازار سهام ابتدای دوره ،همگن میشود
و  Returnبازده ساالنۀ سهام است .افزون بر آن i ،نماد شرکت و  tنماد سال است .در مدل ()0
ضرایب  αiو  βiنشان می دهند که چگونه وقایع اقتصادی در سود حسابداری شرکت  iمنعکس
می شوند .با فرض یکسان بودن وقایع اقتصادی (بازده) ،برای سنجش میزان تشابه در عملکرد
سیستمهای حسابداری دو شرکت  iو  jدر انعکاس رویدادهای اقتصادی ،سود پیشبینی شدۀ هر
شرکت ،یک بار با استفاده از ضرایب برآوردشدۀ همان شرکت و بار دیگر با استفاده از ضرایب
برآوردشدۀ سایر شرکتهای آن صنعت بهصورت زیر محاسبه میشود:
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تعدیلشدۀ شاخص دیفرانکو و همکاران ( )2100است؛ توسط کاسکینو و گاسن )2101( 0ارائه
شده است .بر این اساس ،مدل زیر برای هر شرکت و به صورت سری زمانی برآورد میشود:
ACCit = αi + βi CFit + εit

()1

معيار سوم ()Comp3
به عنوان معیار سوم ،در این پژوهش مدل جدیدی پیشنهاد شده که در آن برای انعکاس وقایع
اقتصادی ،به جای بازده سهام ،از متغیر هزینه سرمایه استفاده میشود تا وقایع اقتصادی را هم از
دید سهامداران وهم از دید اعتباردهندگان منعکس نماید:
()1

Earningsit = αi + β1 Keit + β2 Kdit + β3 Keit−1 + β4 Kdit−1 + εit

که در آن  Kdهزینۀ تأمین مالی از طریق بدهیها (نسبت هزینههای مالی به بدهیها) و Ke

هزینۀ تأمین مالی از طریق سهام عادی و سایر ذخایر (هزینه سرمایۀ سهام عادی) است .ادامه
فرآیند محاسبۀ این شاخص نیز مشابه فرآیند ارائهشده برای شاخص اوّل است.
در این پژوهش به این دلیل از معیارهای مختلف قابلیت مقایسه استفاده شده که هر معیار
مزایا و معایب خود را دارد .اول ،در معیار  Comp1از بازده سهام که یک شاخص خالصه برای
اندازه گیری تغییرات ارزش سهام بوده و منعکس کننده وقایع اقتصادی مربوط به شرکت است
استفاده میشود .این شاخص به صورت متداول در پژوهشهای حسابداری استفاده میشود ،با
این حال ،بازده میتواند منعکس کننده تفاوتهای هزینه سرمایه باشد که الزاماً در سود منعکس
نمیشود (نیل2103 ،؛ کالوگیرو .)2108 ،در نتیجه ممکن است که معیار  Comp1درآمیخته
شباهتها و تفاوتهایی فراتر از حسابداری شرکتها شود .دوم ،معیار  Comp2از جریانهای
نقدی و اقالم تعهدی همزمان استفاده می کند .حسابداری تعهدی بنیان گزارشگری مالی بوده و
رابطه بین اقالم تعهدی و جریانهای نقدی به طور وسیع به عنوان شاخص خالصه برای مقایسه
گزارشگری مالی شرکتها استفاده میشود .ینگ و همکاران )2101( 2ادعا میکند که این شاخص
برای کشورهایی که بازار سرمایه آنها در شکل ضعیف کارا است بهتر میتواند قابلیت مقایسه را
اندازهگیری کند .با این حال ،رابطه جریان نقدی-اقالم تعهدی رابطهای پیچیده بوده و به طور
1 Cascino & Gassen
2 Yang et al
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که در آن ACCit ،اقالم تعهدی و  CFitجریان نقدی عملیاتی است .هر دو متغیر با ارزش
بازار سهام ابتدای دوره ،همگن شدهاند .با بهکارگیری مدل ( )1و فرآیندی مشابه فرآیند محاسبۀ
شاخص اول ،شاخص دوم قابلیت مقایسه ( )Comp2محاسبه شده است.
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همزمان منعکس کننده نقش های متفاوتی از اقالم تعهدی است .در نتیجه ،احتمال دارد که
معادله ( )1که متکی بر دادههای ساالنه است ،بیش از حد ساده شده باشد .سوم ،معیار Comp3
با استفاده از هزینه سرمایه به عنوان معیار انعکاس وقایع اقتصادی در مدل دیفرانکو و همکاران
( ،)2100سعی در برطرف کردن اشکال معیار اول را دارد.
 -2-3-5متغيرهای مستقل

()3

𝑡𝑖TAC
1
𝑡𝑖ΔSales
𝑡𝑖PPE
[ = β1
[ ] + β2
[ ] + β3
𝑡𝑖] + 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + ε
A𝑖𝑡−1
𝐴𝑖𝑡−1
𝐴𝑖𝑡−1
𝐴𝑖𝑡−1

که در آن برای شرکت  iو در سال ( tیا  TAC ،)t-1بیانگر جمع اقالم تعهدی؛  Aبیانگر
مجموع داراییها؛  ΔSalesبیانگر تغییرات خالص فروش؛  PPEبیانگر ناخالص اموال ،ماشینآالت
و تجهیزات؛ و  εبیانگر خطای مدل است .به تبعیت از کوتاری و همکاران ( )2111بازده داراییها
( ) ROAبه منظور برآورد اقالم تعهدی اختیاری که نسبت به عملکرد تعدیل شدهاند در مدل
گنجانده شده است .جمع اقالم تعهدی ( )TACبه صورت سود قبل از اقالم غیرعادی منهای
جریان نقد عملیاتی محاسبه شده که به صورت مستقیم از صورت گردش وجوه نقد استخراج
شده است .سپس با استفاده از تمامی مشاهدات سال -شرکت در یک صنعت معادله  01به صورت
مقطعی برای هر سال برآورد میشود .با استفاده از پارامترهای برآورد شده معادله  ،01مجموع
اقالم تعهدی غیر اختیاری که با  NDACنشان داده میشود ،به صورت زیر محاسبه میشود:

1 AudSize
2 AudTenure
3 Kothari et al
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کيفيت حسابرسی :در این پژوهش برای تعیین کیفیت حسابرسی ،به پیروی از نمازی و همکاران
( )0831از دو متغیر اندازه حسابرسی 0و دوره تصدی حسابرس 2استفاده میشود .دورۀ تصدی
حسابرس برابر لگاریتم طبیعی تعداد سالهایی است که حسابرس ،مسئولیت حسابرسی مالی
صاحب کار را بر عهده دارد .به عنوان معیاری برای اندازه موسسه ،سازمان حسابرسی به عنوان
مؤسسه بزرگ و دارای اعتبار و شهرت باال (با کد  )0و در مقابل ،سایر مؤسسات حسابرسی عضو
جامعه حسابداران رسمی که اندازه آنها نسبت به سازمان حسابرسی کوچکتر است؛ به عنوان
مؤسسات دارای اعتبار و شهرت پایین (با کد صفر) در نظر گرفتهشده است.
مدیریت سود ( :)EMمعادل اقالم تعهدی اختیاری مستخرج از مدل جونز تعدیلشده است
(کوتاری و همکاران:)2111 ،8
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()3

1
𝑡𝑖𝐶𝐸𝑅ΔSales𝑖𝑡 − Δ
𝑡𝑖PPE
[ ̂1
[ ̂2
[ ̂3
𝑡𝑖𝐴𝑂𝑅 ̂4
𝛽 = 𝑡𝑖𝐶𝐴𝐷𝑁
𝛽]+
𝛽]+
𝛽 ]+
𝐴𝑖𝑡−1
𝐴𝑖𝑡−1
𝐴𝑖𝑡−1

 -3-3-5متغيرهای کنترلی
در این پژوهش ،متغیرهای کنترلی با بررسی نتایج پژوهشهای پیشین مانند دچو و همکاران،
( ،)2101ژانگ ،)2102( ،سان ( )2101و ونگ و همکاران ( )2101به شرح زیر انتخاب شدهاند:
هزینه سرمایه سهام عادی ( :)Keهزینه تأمین مالی از طریق سهام عادی و سود انباشته و
اندوختهها است و با استفاده از مدل رشد گوردون محاسبه شده است .به منظور اندازهگیری نرخ
رشد مورد انتظار از میانگین هندسی رشد فروش  01ساله استفاده شده است؛ زیرا رشد فروش
در مقایسه با رشد سود پایدارتر و قابل پیشبینیتر است .این امر ناشی از تأثیرپذیری اندک فروش
از رویههای حسابداری در مقایسه با سود است (داموداران  .)2112 ،همچنین از آنجا که
شرکتهای ایرانی از سیاست تقسیم سود معینی پیروی نمیکنند ،به همین دلیل نرخ رشد سود
تقسیمی برای استفاده در مدل گوردون قابلاتکا به نظر نمیرسد (ثقفی و بولو.)0833 ،
نسبت بدهی ( :)Debtمعادل نسبت کل بدهیها به کل داراییها تعریف میشود.
ارزش دفتری به ارزش بازار سهام ( :)BMاین متغیر شاخصی برای سنجش فرصتهای رشد
شرکت و معادل لگاریتم طبیعی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام در پایان سال مالی است.
زیان ( :)Lossمتغیری مجازی است و در صورت منفی بودن رقم سود خالص ،معادل  0و در غیر
اینصورت معادل صفر تعریف میشود.
نسبت جریان نقدی عملياتی ( :)CFOمعادل نسبت وجوه نقد عملیاتی بر کل داراییهای ابتدای
دوره است.
رشد فروش ( :)Growthمعادل درصد افزایش یا کاهش در فروش ناخالص شرکت نسبت به
سال قبل است.
بازده داراییها ( :)ROAمعادل نسبت سود خالص به کل داراییها است.

Downloaded from qfaj.ir at 23:16 +0330 on Monday November 12th 2018

که در آن  ΔRECitتغییرات خالص حسابهای دریافتنی بوده و تعریف سایر متغیرها مانند
معادله قبلی است .در نهایت اقالم تعهدی اختیاری ( )DACکه معیار اصلی اندازهگیری شدت
مدیریت سود حسابداری است ،از تفاوت کل اقالم تعهدی با اقالم تعهدی عادی (تقسیم شده بر
مجموع داراییهای دوره پیش) محاسبه خواهد شد.
اندازه شرکت ( :)Sizeمعادل لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکت است.
نوسان بازده داراییها ( :)RVolمعادل انحراف معیار بازده داراییها در سه سال اخیر است.
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 -4-5مدل آزمون فرضيهها
برای آزمون فرضیههای پژوهش و یافتن متغیرهایی که تاثیر معناداری بر متغیر وابسته دارند ،از
مدل ( )3استفاده شده است .همانطور که پیشتر توضیح داده شد برای اندازهگیری متغیر وابسته
قابلیت مقایسه از سه معیار مختلف استفاده میشود .مبانی نظری مربوط به ارتباط هر یک از
متغیرهای مستقل با متغیر وابسته پیش از این ارائه شد.

+ ∑ γk Inditk + ∑ θl Yearitk + εit
l

k

که در آن Y ،معیار قابلیت مقایسۀ صورتهای مالی است که میتواند  ،Comp2 ،Comp1یا
 Comp3باشد .نمادهای  ∑k γk Inditkو  ∑l θl Yearitkمتغیرهای موهومی جهت کنترل
اثرات سالها و صنایع است و سایر متغیرها نیز پیش از این تعریف شدهاند.

 -6یافتههای پژوهش 
 -1-6آمارههای توصيفی
آمارههای توصیفی پژوهش که شمایی کلی از وضعیت توزیع دادهها را ارائه میکنند ،در جدول
( )0ارائه شدهاند .آمارههای توصیفی نشان میدهند که میانگین نمره قابلیت مقایسه شاخصهای
اول ،دوم و سوم به ترتیب  -1/183 ،-1/281و  -0/213است .نتایج نشان میدهد که حسابرسی
 23درصد شرکتهای مورد بررسی ،توسط سازمان حسابرسی انجام شده است.
میانگین لگاریتم دوره تصدی حسابرس  0/832است .همچنین ،نتایج نشان میدهد که میانگین
اندازۀ شرکت و نوسانات بازده داراییها به ترتیب  08/111و  2/3درصد است و بهطور میانگین،
12درصد از سرمایۀ شرکتهای مورد بررسی ،از طریق بدهیها تأمین شده است .افزون بر آن،
میانگین جریان وجوه نقد عملیاتی معادل  1درصد داراییها ،میانگین رشد فروش حدود 01
درصد و میانگین بازده داراییها حدود  00درصد است .سایر مقادیر آمارههای توصیفی نیز در
ستونهای دیگر جدول ( )0ارائه شدهاند.
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()3

Yit = β0 + β1 AudSizeit + β1 AudTenureit + β2 EMit + β4 Sizeit
+ β5 RVolit + β6 Keit + β7 Debt it + β8 BMit
+ β9 CFOit + β10 Growthit + β11 Lossit + β12 ROAit
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جدول ( :)1آمارههاي توصیفي
Comp1

-2/032

-2/701

-2/220

-7/696

2/012

Comp2

-2/239

-2/310

-2/270

-0/320

2/302

Comp3

-7/029

-7/713

-2/219

-2/505

2/115

AudSize

2/005

2/222

7/222

2/222

2/250

AudTenure

7/390

7/306

0/092

2/222

2/067

EM

-2/222

-2/275

2/062

-2/000

2/297

Size

73/526

73/522

76/032

77/235

2/997

RVol

2/200

2/270

2/756

2/222

2/201

Ke

2/017

2/010

2/230

2/299

2/202

Debt

2/605

2/633

2/975

2/301

2/732

BM

-2/230

-2/262

2/652

-7/633

2/520

CFO

2/262

2/253

2/002

-2/757

2/200

Growth

2/753

2/726

2/137

-2/300

2/020

Loss

2/205

2/222

7/222

2/222

2/750

ROA

2/721

2/299

2/302

-2/267

2/212

روند تغییرات میانگین شاخصهای مختلف قابلیت مقایسه برای شرکتهای مورد بررسی طی
سالهای  0831تا  0831در نمودار ( )0نمایش یافته است .نمودار ( )0نشان میدهد که دو
شاخص اوّل و دوم در برخی سالها همجهت و در برخی سالها خالف جهت هم تغییر داشتهاند.
افزون بر آن ،شاخص سوم بیانگر کاهش میزان قابلیت مقایسۀ صورتهای مالی در گذر زمان از
 0831تا  0831است.
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
Comp1
Comp2
Comp3

-0.8
-1.0
-1.2
-1.4

1394

1393

1392

1391

1390

1389

1388

1387

1386

1385

1384

نمودار ( :)1روند تغییرات میانگین شاخصهاي سنجش قابلیت مقایسه
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متغيرها

ميانگين

ميانه

حداکثر

حداقل

انحراف معيار
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 -2-6نتایج تحليل رگرسيون
به منظور آزمون هر یک از فرضیههای پژوهش ،از مدل ( )3با متغیرهای وابستۀ متفاوت استفاده
شده است .نتایج برآورد این مدل با استفاده از معیار  Comp1به عنوان متغیر وابسته در جدول
( )2ارائه شده است.
جدول ( .)2نتایج برآورد مدل ( )6با استفاده از معیار اوّل قابلیت مقایسه ()Comp1
عرض از مبدا

***

-2/091

***

-0/000

2/225

---

-2/250

-2/269

2/222

7/517

***2/275

0/001

2/225

7/292

EM

2/325

7/733

2/059

6/263

Size

2/226

2/177

2/210

7/711

RVol

***-7/775

-2/729

2/222

7/203

Ke

2/250

2/295

2/607

7/792

AudSize
AudTenure

***

2/712

0/590

2/272

0/262

BM

***2/292

1/311

2/222

7/203

CFO

*2/512

7/025

2/213

7/009

Growth

**-2/216

-0/510

2/277

7/026

Loss

***2/706

3/711

2/220

7/729

2/260

2/957

0/765

Debt

ROA

2/272

اثرات صنعت

کنترل شد

اثرات سال

کنترل شد

ضريب تعيين تعديلشده

 57/22درصد

آماره فيشر (معناداري)

***)2/22( 32/523

دوربين-واتسون

0/727

نسبت راستنمايي (معناداري)

)2/222( 721/023

*** ** ،و * به ترتيب معناداري در سطح 0درصد5 ،درصد و 01درصد

نتایج نشان میدهد عرض از مبدا ( )-1/233و ضریب متغیرهای اندازۀ موسسه حسابرسی
( ،)-1/112دوره تصدی حسابرس ( )1/101و نوسان بازده ( )-0/001در سطح یک درصد معنادار
است .از متغیرهای کنترلی ،ضریب نسبت بدهیها ( ،)1/031لگاریتم نسبت ارزش دفتری به
ارزش بازار سهام ( )1/131و متغیر موهومی زیانده بودن شرکت ( )1/021در سطح یک درصد،
ضریب متغیر رشد فروشها ( )-1/131در سطح پنج درصد و ضریب نسبت جریان وجوه نقد
عملیاتی ( )1/131در سطح ده درصد معنادار است .مقدار آمارۀ تورم واریانس بیانگر عدم وجود
همخطی بین متغیرهای توضیحی است .معناداری آماره فیشر ( )81/112در سطح یک درصد
حاکی از معناداری کلی مدل است.
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1 Likelihood Ratio
2 Heteroskedasticity
)3 Generalized Least Squares (GLS
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مقدار آمارۀ دوربین ـ واتسون ( )2/010حاکی از عدم وجود مشکل خودهمبستگی سریالی
در اجزای اخالل مدل است .معناداری آمارۀ نسبت راستنمایی )013/218( 0نشان میدهد که
باقیماندههای مدل ،مشکل ناهمسانی واریانس 2دارند و جهت رفع این موضوع ،مدل با رویکرد
حداقل مربعات تعمیمیافته ،8برآورد شده است .ضریب تعیین تعدیلشده نیز نشان میدهد که
متغیرهای مستقل در مجموع حدود  10درصد از تغییرات قابلیت مقایسه را تبیین مینمایند.
نتایج نشان میدهد که با استفاده از شاخص اول قابلیت مقایسه ،ضریب متغیرهای اندازۀ موسسه
حسابرسی و دورۀ تصدی حسابرس به ترتیب منفی و مثبت و ضریب نوسانات بازده داراییها،
منفی و معنادار است؛ بنابراین ،فرضیههای اوّل ،دوم و پنجم پژوهش رد نمیشوند.
نتایج برآورد مدل ( )3با متغیر وابستۀ  Comp2در جدول ( )8ارائه شده است .نتایج نشان
میدهد که عرض از مبدا ( )-1/111و ضریب متغیر مدیریت سود ( )-1/123در سطح یک درصد
و ضریب متغیر اندازۀ شرکت ( )1/108در سطح پنج درصد معنادار است .از بین متغیرهای
کنترلی ،ضریب متغیرهای نسبت جریان وجوه نقد عملیاتی ( )-1/180و نسبت ارزش دفتری به
ارزش بازار ( )-1/113در سطح یک درصد معنادار؛ ضریب متغیرهای هزینه سرمایۀ سهام عادی
( )1/011و بازده داراییها ( )1/811در سطح پنج درصد و ضریب متغیرهای رشد فروش
( )-1/111و زیانده بودن شرکت ( )-1/133در سطح ده درصد معنادارند .مقدار آمارۀ تورم
واریانس بیانگر عدم وجود همخطی بین متغیرهای توضیحی است .معنادار بودن آماره فیشر
( )11/132در سطح یک د رصد بیانگر معناداری کلی مدل است .مقدار آماره دوربین ـ واتسون
( )0/332مبیّن عدم وجود مشکل خودهمبستگی سریالی در اجزای اخالل مدل است.
با این حال ،معناداری آمارۀ نسبت راستنمایی ( )11/831نشان میدهد که باقیماندههای
مدل ،ناهمسانی واریانس دارند و برای رفع این مشکل ،مدل با رویکرد حداقل مربعات تعمیمیافته،
برآورد شده است .ضریب تعیین تعدیلشده نشان میدهد که متغیرهای مستقل در مجموع حدود
 31درصد از تغییرات قابلیت مقایسه را تبیین مینمایند .نتایج نشان میدهد که با استفاده از
معیار دوم قابلیت مقایسه ،ضریب متغیر مدیریت سود ،منفی و ضریب اندازۀ شرکت ،مثبت و
معنادار است؛ بنابراین ،فرضیههای سوم و چهارم پژوهش رد نمیشوند.
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جدول ( .)5نتایج برآورد مدل ( )6با استفاده از معیار دوم قابلیت مقایسه ()Comp2
متغيرها

ضريب

تي استيودنت

معناداري

تورم واريانس

عرض از مبدا

***-2/656

-1/756

2/222

---

AudSize

-2/221

-2/676

2/530

7/520

AudTenure

-2/226

-2/936

2/352

7/233

EM

***-2/501

-3/200

2/227

7/925

0/761

2/237

7/707

2/751

2/025

2/390

7/731

Ke

**2/765

0/233

2/275

7/763

Debt

-2/269

-7/719

2/039

0/225

BM

***-2/221

-3/657

2/222

7/233

CFO

***-2/637

-3/692

2/222

7/009

Growth

*-2/252

-7/027

2/210

7/730

Loss

*-2/200

-7/175

2/201

7/751

ROA

**2/355

0/520

2/270

0/071

اثرات صنعت

کنترل شد

اثرات سال

کنترل شد

ضريب تعيين تعديلشده

 12/02درصد

آماره فيشر (معناداري)

دوربين-واتسون

7/110

نسبت راستنمايي (معناداري)

Size
RVol

2/273

***

)2/22( 26/593

)2/222( 62/312

*** ** ،و * به ترتيب معناداري در سطح 0درصد5 ،درصد و 01درصد

نتایج برآورد مدل ( )3با متغیر وابستۀ  Comp3در جدول ( )1گزارش شده است .نتایج نشان
میدهد که عرض از مبدا ( )-0/118و ضریب متغیرهای اندازۀ موسسه حسابرسی (،)-1/111
دورۀ تصدی حسابرس ( )1/111و نوسان بازده داراییها ( )-0/100در سطح یک درصد و ضریب
متغیر مدیریت سود ( )-1/181در سطح پنج درصد معنادار است .از متغیرهای کنترلی ،ضریب
متغیر هزینه سرمایۀ سهام عادی ( )1/132و نسبت جریان وجوه نقد عملیاتی ( )-1/330در سطح
یک درصد و ضریب متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام ( )-1/113در سطح پنج درصد
معنادار است .مقدار آمارۀ تورّم واریانس حاکی از عدم وجود همخطی بین متغیرهای توضیحی
است .معناداری آماره فیشر ( )031/132بیانگر معناداری کلی مدل است .مقدار آمارۀ دوربین ـ
واتسون ( )0/320حاکی از عدم وجود مشکل خودهمبستگی سریالی در باقیماندههای مدل است
ولی معناداری آمارۀ نسبت راستنمایی ( )01/210در سطح ده درصد نشان میدهد که باقیماندهها،
مشکل ناهمسانی واریانس دارند و برای رفع این مشکل ،مدل با رویکرد حداقل مربعات تعمیمیافته
برآورد شده است .ضریب تعیین تعدیلشده نشان میدهد که متغیرهای مستقل در مجموع حدود
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 33درصد از تغییرات قابلیت مقایسه را تبیین مینمایند .نتایج برآورد مدل با استفاده از معیار
سوم قابلیت مقایسه نشان می دهد که ضریب متغیرهای اندازۀ حسابرس ،مدیریت سود ،نوسانات
بازده داراییها ،من فی و ضریب متغیر دورۀ تصدی حسابرس ،مثبت و معنادار است .لذا ،به جز
فرضیۀ چهارم ،سایر فرضیههای پژوهش رد نشدهاند.
جدول ( .)4نتایج برآورد مدل ( )6با استفاده از معیار سوم قابلیت مقایسه ()Comp3
عرض از مبدا

***-7/553

-6/976

2/222

---

AudSize

***-2/222

-7/391

2/223

7/517

AudTenure

***2/256

3/565

2/222

7/206

EM

**-2/632

-7/977

2/221

7/991

Size

-2/270

-2/102

2/277

7/761

RVol

***-7/577

-3/699

2/227

7/202

Ke

***2/510

3/022

2/222

7/792

Debt

-2/719

-7/599

2/725

0/229

BM

**-2/260

-0/766

2/230

7/297

CFO

***-2/007

-0/253

2/227

7/029

Growth

2/252

2/970

2/070

7/022

Loss

2/773

7/267

2/097

7/763

2/232

2/950

0/007

ROA

2/229

اثرات صنعت

کنترل شد

اثرات سال

کنترل شد

ضريب تعيين تعديلشده

 00/71درصد

آماره فيشر (معناداري)

***)2/22( 792/590

دوربين-واتسون

7/007

نسبت راستنمايي (معناداري)

*)2/205( 75/027

*** ** ،و * به ترتيب معناداري در سطح 0درصد5 ،درصد و 01درصد

 -7بحث و نتيجهگيری
قابلیت مقایسه یک ویژگی کیفی مهم اطالعات مالی است که استفادهکنندگان را قادر به
شناسایی تشابهات و تفاوتهای عملکرد مالی شرکتها میکند .استانداردهای حسابداری به
تنهایی و بهطور کامل پیامدهای گزارشگری مالی را مشخص نمیکنند ،بلکه سایر ویژگیهای
شرکت نیز نقش مهمی در تعیین میزان قابلیت مقایسۀ صورتهای مالی ایفا مینمایند .هدف این
پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران است .بهمنظور سنجش متغیر قابلیت مقایسه ،در این پژوهش از سه معیار
مختلف استفاده شد .معیارهای اوّل و دوم در پژوهشهای پیشین بهکار گرفته شدهاند .برای رفع
ایرادات وارد به معیارهای قبلی ،در این پژوهش از معیار جدیدی استفاده شد .یافتههای پژوهش
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با استفاده از معیار اوّل نشان داد که متغیرهای اندازۀ موسسه حسابرسی ،دوره تصدی حسابرس
و نوسانات بازده دارایی ها اثر معناداری بر میزان قابلیت مقایسه دارند .نتایج با استفاده از معیار
دوم نشان داد که مدیریت سود اثر منفی و اندازۀ شرکت تأثیر مثبت و معناداری بر قابلیت مقایسه
صورت های مالی دارد .نتایج پژوهش با استفاده از معیار سوم (که معیار پیشنهادی این پژوهش
است) نشان داد که متغیرهای اندازۀ موسسه حسابرسی ،دورۀ تصدی حسابرس ،مدیریت سود و
نوسانات بازده داراییها تأثیر معناداری بر میزان قابلیت مقایسه دارند.
مطابق با یافتههای پژوهشهای پیشین خارجی ،به دلیل محافظهکارانهتر عمل کردن
مؤسسات حسابرسی بزرگ ،انتظار میرود اقالم تعهدی اختیاری کاهش یابد و به تبع آن ،قابلیت
مقایسه افزایش پیدا کند .امّا نتایج حاصل از برآورد مدل اوّل و سوم پژوهش حاضر بیانگر تأثیر
منفی اندازه موسسه حسابرسی بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی است و این موضوع با یافتههای
پژوهشهای پیشین داخلی مانند رودپشتی و همکاران ( )0831و اخگر و خانقلی ( )0831سازگار
است .نتایج برآورد مدل پژوهش با معیارهای اوّل و سوم که بیانگر تأثیر مثبت دورۀ تصدی
حسابرس بر قابلیت مقایسه است؛ با یافتههای اخگر و خانقلی ( )0831سازگاری دارد .در واقع ،با
افزایش کیفیت حسابرسی ،مدیران توانایی کمتری برای دستکاری سود دارند و سود از کیفیت
باالتری برخوردار خواهد شد .این موضوع مؤیّد نقش مهم حسابرسان در دستیابی به صورتهای
مالی قابل مقایسه است .نتایج برآورد مدل پژوهش با استفاده از معیارهای دوم و سوم نشان داد
که سطح اقالم تعهدی اختیاری رابطۀ منفی و معنیداری با قابلیت مقایسه دارد .این نتیجه بیانگر
آن است که با افزایش مدیریت سود و کاهش کیفیت گزارشگری مالی ،قابلیت مقایسه صورتهای
مالی کاهش مییابد .این نتایج با یافتههای راس و همکاران ( ،)2101سان ( )2101و کیا و صفری
گرایلی ( )0831همراستا است .در خصوص تأثیر اندازۀ شرکت بر قابلیت مقایسه ،تنها نتایج برآورد
مدل پژوهش با استفاده از معیار دوم مؤید وجود رابطه مثبت این دو متغیر است .به این معنی
که در شرکتهای بزرگتر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بیشتر است .در واقع مطابق نتایج
پژوهشهای پیشین ،اینگونه انتظار میرود که شرکتهای بزرگتر به دلیل دسترسی به منابع
مالی بیشتر ،صورتهای مالی با کیفیتتری ارائه دهند .این نتیجه با پژوهش راس و همکاران
( ) 2101سازگار است .نتایج برآورد مدل پژوهش با استفاده از معیارهای اوّل و سوم حاکی از تأثیر
منفی و معنادار نوسانات بازده داراییها بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی است .پر نوسان بودن
سود و به تبع آن بازده داراییها برای شرکت مطلوب نبوده و مدیران ممکن است به منظور
هموارسازی سود گزارش شده ،صورتهای مالی را دستکاری کرده و موجب کاهش کیفیت
گزارشگری مالی و همچنین ویژگی قابلیت مقایسه شوند؛ بنابراین ،در شرکتهایی با نوسانات
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بازده داراییهای بیشتر ،قابلیت مقایسه صورتهای مالی ،پایینتر است .این نتایج نیز با یافتههای
پژوهش راس و همکاران ( )2101مطابقت دارد.

 -8پيشنهادها و محدودیتها

 -9منابع و مآخذ
اخگر ،محمد امید و افشار کرمی .)0838( .بررسی تأثیر ویژگیهای شرکت بر کیفیت گزارشگری
مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .بررسیهای حسابداری :)1(0
.0-22
اخگر ،محمد امید و مولود خانقلی .)0831( .بررسی رابطه نوع حسابرس و قابلیت مقایسه اقالم
سود و زیان .فصلنامه حسابداری مالی .31-011 :)80(3
ثقفی ،علی و قاسم بولو .)0833( ،هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگیهای سود .تحقيقات
حسابداری .1-23 :)2(0
رهنمای رودپشتی ،فریدون؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ فضلاله لک و عبدالرضا محسنی.)0831( .
سبک حسابرس و قابلیت مقایسه صورتهای مالی .فصلنامه حسابداری مدیریت :)21(3
.23-13
سازمان حسابرسی .)0832( .استانداردهای حسابداری نشریه  ،161چاپ  ،28تهران :انتشارات
سازمان حسابرسی.
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پژوهش حاضر نشان داد که عالوه بر استانداردهای حسابداری ،سایر عوامل نیز نقش مهمی بر
سطح قابلیت مقایسه صورتهای مالی دارند .با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده و تعیین
تأثیرگذاری عواملی چون کیفیت حسابرسی و مدیریت سود بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی،
توصیه میشود این موضوع از طرف شرکتها و نیز تدوینکنندگان مقررات مورد توجه قرار گرفته
تا در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی مؤثر باشد.
از جمله مواردی که قابلیت تعمیم یافتههای پژوهش حاضر را با محدودیت روبرو میکند،
عدم وجود معیاری عینیتر برای سنجش متغیرهای کیفی مانند کیفیت حسابرسی ،مدیریت سود
و قابلیت مقایسه صورتهای مالی است .همچنین با توجه به استفاده از روش حذف سیستماتیک
در انتخاب شرکتهای مورد بررسی ،توصیه میشود تا در تعمیم نتایج پژوهش با احتیاط عمل
شود .به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود سایر جنبههایی که میتواند بر قابلیت مقایسه
صورتهای مالی تأثیرگذار باشد را شناسایی و بررسی کنند.
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سجادی ،سیدحسین؛ منصور زرانژاد و علیرضا جعفری .)0833( .ویژگیهای غیرمالی مؤثر بر
کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
بررسیهای حسابداری و حسابرسی .10-13 :)13(01
فروغی ،داریوش و پیمان قاسمزاد .)0831( .تأثیر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر ضریب واکنش
سودهای آتی .بررسیهای حسابداری و حسابرسی .133-111 :)1(22
و مدیریت واقعی سود .دانش حسابداری مالی .001-083 :)2(1
محمدی خشوئی ،حمزه؛ عباس هاشمی و هادی امیری .)0831( .تأثیر سبک حسابرس بر
ویژگیهای کیفی اطالعات حسابداری .فصلنامه حسابداری مالی .022-013 :)23 (3
مرادی ،محمدعلی و امید میرزایی .)0838( .بررسی تأثير نوسانات نرخ بازده داراییها بر
هزینه سرمایه سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران .رساله کارشناسی ارشد
حسابداری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
مهرورز ،فاطمه و محمد مرفوع .)0831( .رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی با آگاهی
بخشی قیمت سهام در خصوص سودهای آتی .فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی
.38-001 :)13(08
نبات دوست باغمیشه ،محمدحسین و حیدر محمدزاده سالطه .)0831( .بررسی تأثیر کیفیت
حسابرسی بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران.
فصلنامه دانش حسابرسی .013-031 :)12(01
نمازی ،محمد؛ انور بایزدی و سعید جبارزاده کنگرلویی .)0831( .بررسی رابطه بین کیفیت
حسابرسی و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .تحقيقات
حسابداری و حسابرسی .0-03 :)3(8
هیئت تدوین استانداردهای حسابداری .)0831( .مبانی نظری حسابداری و گزارشگری در
ایران .تهران :سازمان حسابرسی.
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