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چکیده:
هاي مدیریت سبب نگرشجدایی مالکیت از مدیریت، تضاد منافع بین مدیران و مالکان و 

هاي نمایندگی در حسابداري شده مطرح شدن مباحث مدیریت سود، محافظه کاري و هزینه
کارگیري و ها با بهمالکان و سهامداران شرکت، است. بر اساس تئوري حاکمیت شرکتی

هاي مدیران دارند و بدین وسیله درصدد کاهش استخدام حسابرسان سعی در کنترل فعالیت
هاي نمایندگی هستند. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی با هزینه

هاي نمایندگی است. کاري و هزینهمدیریت سود، محافظه

در بورس اوراق بهادار تهران شرکت پذیرفته شده100ي آماري این پژوهش اطالعات نمونه
هاي این پژوهش از مدل ن فرضیهبوده است، براي آزمو1392تا 1384ي زمانی براي دوره

رگرسیون چند متغیره و تجزیه وتحلیل پانلی استفاده شده است.

-نتایج آزمون فرضیات نشان داد که با افزایش کیفیت حسابرسی هزینه نمایندگی ومحافظه
یابد به عبارت دیگر افزایش کیفیت حسابرسی با هزینه نمایندگی و کاري افزایش می

کاري رابطه مستقیم وجود دارد. هچنین با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود محافظه



مدیریت سود رابطه معکوس به عبارت دیگر افزایش کیفیت حسابرسی بایابند.کاهش می
دارد.

کاري، هزینه نمایندگیکیفیت حسابرسی، مدیریت سود، محافظه:واژگان کلیدي

مقدمه:-1
تصمیماتیمدیرانکهآوردمیوجودبهرابالقوهامکاناینمدیریتازمالکیتجدائی

ازکهمنافعباشد. تضادسهامدارانمنافععکسوخودمنافعدرراستاينمایندکهرا اتخاذ
مطلوبیتتابعدرتفاوتوجودازناشیشود،تعبیر می"نمایندگیمسأله"عنوانآن به

میتوانمالکان،ومدیرانمیانمنافعتضادتئورينظرگرفتندرذینفعان میباشد. با
منظوربهسوددستکاريبرايالزمانگیزهازتوانندمیتجاريواحدهايادعاکردکه مدیران

چگونهکهاستاینآیدمیبوجودکهسؤالی.باشندبرخوردارخودمنافعحداکثر کردن
]20[شیفرگفتهبهکهسودمدیریتوسودبرابر دستکاريدرگذارانسرمایهازمیتوان

منافعتحصیلمنظوربهبرون سازمانیمالیفرآیند گزارشگريدرمدیرانهدفمنددخالت
بحثمدیریت،ازمالکیتجداییيمقولهبهتوجهبا.کرد، حمایت"استشخصی

نمایندگی،تئوريقبیلازآنبامرتبطشدهمطرحهايتئوريهمچنینوشرکتیحاکمیت
ضروريکامالًهاشرکتمالیهايصورتحسابرسیورسیدگیبهنیازذینفعان،تئوري

- میفراهممضاعفافزودهارزششدهگزارشمالیهايصورتبرايحسابرسی،.است

گزارشرامالیهايصورتمحتواياتکايقابلیتوبودنمربوطحسابرسی،زیراکند،
اقالمنادرستهئارا،شناختبهقادر،کیفیتباحسابرسیمؤسسهیک.]2[دهد می

صاحبکاربرآنصحیحهئارابهنسبتتواندمیوبودهرسیدگیموردمالیهايصورت
بهرسیدنشود. گزارشاتکاییقابلمالیاطالعاتآن،نتیجهدرتاباشدتأثیرگذارخود
اینوبودهابستهوکامالًحسابرسیمؤسساتخصوصیاتبهمطلوب،هدفاین

از .]10[باشد ارتباطدرحسابرسکیفیتبامنفییامثبتشکلبهمی تواندخصوصیات
ایجادمدیرانبرايعملکرد،برمبتنیهايطرحوپاداشهايطرحوجود سوي دیگر 



ارزشساختنحداکثرجهتراآتیسودهايطلبانهفرصتايگونهبهتانمودندانگیزه
ي آتی منتقل کنند که و زیان هاي محتمل را به دورهجاريسالبهخودشانپاداشفعلی

ي مدیران براي افشا نکردن اخبار بد وجود حسابرسان با کیفیت موجب شده است تا انگیزه
افزایش یابد.یابد و محافظه کاري در گزارشگري مالیکاهش 

در ]21[و تندلو]7[نونهال نهر و همکاران ]،9[یعقوب نژاد و امیري]، 1[بادآور نهندي 
تواند پیامدهاي همچون افزایش کیفیت حسابرسی میکه،اشاره کردندتحقیقات خود
گذاري، قابلیت اتکاي اقالم تعهدي، را داشته باشد. با این وجود پژوهش کارایی سرمایه

ورت نگرفته کاري و مدیریت سود  صجامعی در مورد تاثیر کیفیت حسابرسی بر محافظه
است. این پژوهش ادبیات مربوط در این حوضه را با بررسی نقش مستقیم کیفیت 

دهد تا در کاري پوشش مینمایندگی، مدیریت سود و محافظهي حسابرسی بر هزینه
حقیقت این خالً را، در ادبیات مالی پر کند.

مبانی نظري پژوهش و مروري بر پژوهش هاي پیشین-2
:یحسابرستیفیک-1-2

کیفیت حسابرسی را سنجش و ارزیابی بازار از توانایی حسابرس در ]13[آنجلو دي
هاي کشف شده تعریف کرده است. کشف تحریفات با اهمیت و گزارش تحریف

آنجلو تأکید کرده است حسابرسی که موارد نادرست را کشف و گزارش همچنین، دي
آنجلو کیفیت ه است. بنابراین، طبق تعریف ديکند، حسابرس مستقل به معناي واقعی کلم

هاي حسابداري و ارزیابی توانایی حسابرسی، افزایش توانایی حسابرسی در کشف تحریف
کیفیت حسابرسی را ایجاد اطمینان ]19[مروسو استقالل حسابرس توسط بازار است. پال

با اهمیتی نداشته گونه تحریفهاي مالی هیچکه صورتهاي مالی و احتمال آناز صورت
شود. ي حسابرسی استفاده میباشد، تعریف کرده است. در عمل این تعریف به عنوان نتیجه

-براي سرمایهکیفیت حسابرسی را صحت اطالعات حسابرسی شده]22[تیتمن و ترومن
کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرسی در ]12[سان و نئو گذار تعریف کردند. دیوید

.ي با اهمیت و دستکاري در سود خالص گزارش شده تعریف کردندهاکشف تحریف



و کیفیت حسابرسی سودتیریمد-2-2
تعریف زیر را از مدیریت سود ارائه کرده اند :  مدیریت سود زمانی ]15[و والن  هیلی

رخ می دهد که مدیر براي گزارشگري مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می کند، و 
این کار با هدف گمراه کردن برخی از سهامداران درباره عملکرد واقعی و یا براي تأثیر در 

گزارش شده بستگی دارند، انجام می دهد. به ارقام حسابداريکهنتایج قراردادهایی 
گذاران ایهدو انگیزه اصلی براي مدیریت سود تعریف می کند : تشویق سرم]18[کالگ  

"در یک مقاله کامال]13[براي خرید سهام شرکت و افزایش ارزش بازار شرکت. دي  

د که مدیریت نظري، مباحث مربوط به منافع سهامداران را عنوان کرده است. به نظر می رس
سود معموالً از استفاده مدیران از مزایاي عدم تقارن اطالعاتی سهامداران ناشی می 

نیو همچنینیبشیو پورددر استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآرانیعمل مداریشود.اخت
اییجارنهیهز،یکاال، استهالك سرقفليموجودیابیروش ارزرییتغرینظییاعمال روش ها

مطالبات مشکوك يهانهیهزنییو توسعه و تعقیتحقيهانهیکردن هزیتلقياهیسرما
رییغاعمال آنها سود را تقیتوانند از طریمرانیهستند که مديالوصول از جمله موارد

يها و قضاوت هاینیبشیمعموال همراه با برآوردها، پياقالم تعهدیدهند. به طور کل
در يعمدریو غيعمديتواند منجر به خطاهایخاطر منیباشد. و به همیمتیریمد

که نیاحتمال اتیریو مدتیمالکنیها شود. اما با توجه به مساله تضاد منافع بيریاندازه گ
که به یاست. سوالشتریبردیصورت گتیریاز طرف مديخطاها به صورت عمدنیا

اقالم يگزاران را در برابر دستکارهیتوان سرمایاست که چگونه منیادیآیوجود م
یماليگزارشگرندیدر فرآرانیدخالت هدفمند مد]20[فریشکه به گفته یماليصورت ها

منبع یماليکرد. صورت هاتیاست حمایل منافع شخصیبه منظور تحصیبرون سازمان
از اعتبار دیصورت ها بانیاست. اطالعات اهیسرمايدر بازارهاازیاطالعات مورد نهیاول

یاز صحت و بیماليمستقل صورت هایابیبرخوردار باشند. حسابرسان با ارزیمنطق
نیوجوه نقد مندرج در اانیو جریعملکرد مال،یمالتیاطالعات مربوط به وضعیطرف

دهند یشده اند گزارش مهیتهيشده حسابداررفتهیکه بر اساس اصول پذنیصورت ها وا



موجب کاهش کیفیت حسابرسی افزایشبنابراینبخشندیاعتبار میماليو به صورت ها
شود.آزادي عمل مدیران و درنتیجه کاهش مدیریت سود می

:یحسابرستیفیکو يمحافظه کار-2-3
مرتبط است ياطلالعات حسابدارياتکاتیقابلشیبا افزايدر حسابداريکارمحافظه

و سهام رانیمدنیبیندگیو مشکالت نمایندگینماهیاز نظریناشيبه محافظه کارازین
يدر دستکاریخود سعيهابه منظور حداکثرکردن منافع و پاداشرانیداران است. مد

تیفیحسابرسان با کيریخاطر مالکان با به کارگنیبه هم، سود دارندیینماشیسود و ب
شیبا افزاگریدیرا دارند. به عبارترانیسود توسط مدیینماشیاز بيریدر جلوگیسع
-یمشیافزازینرانیتوسط مديدرگزارشگريمحافظه کارزانیم،یحسابرستیفیک
سود شرکت یینماشیحسابرسان به خاطر بهیعلیحقوقياومخاطره دعیاز طرف]23[ابدی
بنابراین حسابرسان به است که شرکت سود خود را کمترازحد گزارش کند.یزمانشترازیب

، در نتیجه موجب افزایش محافظه کاري هاي خوشبینانه مدیران هستنددنبال کاهش برآورد
در گزارشگري مالی می شوند.

هزینه نمایندگی و کیفیت حسابرسی-2-4
بر اساس تئوري نمایندگی، صاحب سرمایه و نماینده به این نتیجه می رسند که به نفع هر 

که اغتشاش ذهنی کاهش یابد. لذا ترتیباتی را دنبال می کنند که منافع دو طرف است 
شخصی آن ها را همراستا سازد. یکی از این ترتیبات، حسابرس مستقل است که ابزاري 
نظارتی براي بهبود اطالعات درباره وضعیت و عملکرد مالی شرکت و افزایش تقارن 

ن و صاحبان سرمایه بزرگتر باشد، هزینه اطالعات است. هر چه تناقض نمایندگی بین مدیرا
]. 6[ا کیفیت باال افزون تر خواهد بودهاي نمایندگی بیشتر و نیاز به حسابرس مستقل ب

باشد.ي نمایندگی میي افزایش هزینهبنابراین افزایش کیفیت حسابرسی نشان دهنده
یپژوهشنهیشیو پمطالعات-3
یخارجيهاپژوهش-3-1

،يکاراز محافظهي: شواهدیحسابرستیفیک"با عنوان یدر پژوهش]16[سیدیاتریآ
يبه بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر محافظه کار"هیسرمانهیو هزیندگینمايهانهیهز



پرداخت. نتایج حاصل از تحقیق فوق نشان داد هیسرمانهیو هزیندگینمايهانهیسود، هز
ياقالم تعهديداراشوندیمیبرسموسسات بزرگ حساتوسطکه ییهاکه شرکت

هیسرمانهیو هزیندگینمايهانهیهزيها داراشرکتنیانیهمچنباشندیمینییپاياریاخت
.باشندیمینییپا

آیا افزایش کیفیت حسابرسی با مدیریت "با عنوان یدر پژوهش]11[چی و همکاران 
به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی "سود واقعی بیشتر مرتبط است

هاي نقدي عادي (جریانپرداختند معیار مدیریت سود واقعی در این تحقیق، سطح غیر
تحقیق فوق نشان داد که هاي اختیاري و تولید) بوده است. نتایج حاصل ازعملیاتی، هزینه

الزحمه حسابرسی با سطوح باالي مدیریت واقعی نقش تخصص حسابرس در صنعت و حق
سود مرتبط است. از طرف دیگر کیفیت باالي حسابرسی باعث ایجاد محدودیت در 

باعث ابرستر شدن دوران تصدي حسگردد، همچنین طوالنیمدیریت اقالم تعهدي می
گردد.عی میافزایش مدیریت سود واق

يو محافظه کاريحسابدارتیفیافشاء، کتیفیبا عنوان کیقیدر تحق]17[سیدیاتریآ
و یماليگزارشگرتیفیکنیارتباط بیدر کشور انگلستان، به بررسیشرطریو غیشرط

و یماليگزارشگرتیفیکنیارتباط بیبررسنی، همچنسودتیریاقدامات مرتبط با مد
قیتحقيهاافتهیپرداخته است. یشرطریو غیشرطيکارحافظهها با مانیافشاء به موقع ز

يکه از سود آورییبزرگتر (از لحاظ اندازه) و شرکت هايهادهد که شرکتینشان م
يباالترتیفیبا کیبرخوردارند، از افشاء اطالعات ماليباالترینگیوحجم نقد

سود دارند. تیریبه مديکمترازینجهیبرخوردارند و در نت
یداخليهاپژوهش-3-2

تیحسابرس و قابلتیفیکنیرابطه ب"با عنوان یدر پژوهش، ]7[فر و همکاران نونهال
ياقالم تعهدياتکاتیو قابلیحسابرستیفیکنیرابطه بیبه بررس"ياقالم تعهدياتکا

انجام شپژوهجینتاشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.رفتهیپذيهادر شرکت
با سهیباالتر در مقاتیفیشده توسط حسابرس با کیحسابرسيشده نشان داد که شرکتها



اقالم يداریپابیضريداراترنییپاتیفیشده توسط حسابرس با کیحسابرسيشرکتها
دارند.ییبااليقالم تعهداياتکاتیقابلجهیبوده و در نتيشتریبيتعهد

"سودینیبشیو پیحسابرستیفیک"با عنوان یدر پژوهش،]6[و همکاران يطبريعلو

شده در رفتهیپذيهاسود در شرکتینیبشیو پیحسابرستیفیکنیرابطه بیبه بررس
هاتکه شرکیپژوهش انجام شده نشان داد زمانجینتابورس اوراق بهادار تهران پرداختند.

سود باالتر و ینیبشیصحت پشوندیمیحسابرسان متخصص در صنعت حسابرسلهیبوس
ینیبشیبا انحراف پیاندازه مؤسسه حسابرسنیسود کمتر است. همچنینیبشیانحراف پ

سود رابطه معکوس دارد. 
نیهدف ا"سودتیریبرمدیحسابرستیفیکریتأث"با عنوان يدر مقاله ا، ]5[سجادي
مختلف انجام هايقیتحقیسود و معرفتیریبر مدیحسابرستیفیکریتأثیمقاله بررس

هاروشيریپذتا  از انعطافدهندیماریاخترانیبه مدياقالم تعهداست.نهیزمنیشده درا
سود را مخدوش یاطالعاتيسوء استفاده کرده و محتوايحسابداريشدهرفتهپذیواصول
به طور توانندینمو اعتباردهندگان، گذارانهیخارج از شرکت مانند سرمانفعانيذکنند. 

- یدگیحسابرسان با رسن،یبنابرارا کنترل کنند. رانیمديطلبانهرفتار فرصتنیامیمستق
را کاهش و رانیمديمورد استفادهياقالم تعهدتوانندیخود متیفیو با کقیدقهاي

موضوع نیهميدهندهنشانز،یانجام شده نهايقیتحقجینتاسود را محدود کنند.تیریمد
است. 

- ، در پژوهشی به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و محافظه]4[خواجوي و ابراهیمی 

کاري از مدل خان و واتس استفاده کردندگیري محافظهها براي اندازهکاري پرداختند. آن
- و از معیارهاي اندازه حسابرس، دوره تصدي حسابرس و تخصص حسابرس براي اندازه

گیري کیفیت حسابرسی استفاده نمودند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات این پژوهش 
حاکی از آن است که صرفنظر از اندازه شرکت، نسبت بدهی، سودآوري و نسبت ارزش 

-برس و تخصص حسابرس در صنعت با محافظهبازار به ارزش دفتري سهام بین اندازه حسا
کاري شرکت رابطه مثبت و معناداري وجود دارد اما این رابطه بین دوره تصدي حسابرس 

کاري منفی است.و محافظه



، در تحقیقی به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود ]8[نمازي و همکاران  
ه نشان تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارشرکت

داد که بین مدیریت سود و دوره تصدي حسابرسی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. 
مدیریت سود و اندازه حسابرس رابطه مثبت ولی غیر معنادار وجود دارد.همچنین بین 

تجاري؛ رویکرد ریسک"، در پژوهشی تحت عنوان ]3[خلیلیان موحد و سلیمانی مارشک 
هاي حسابرسی سنتی و به تشریح ریسک" رویکردي نوین جهت افزایش کیفیت حسابرسی

ها و نقاط ضعف آن پرداختند و سپس رویکرد و چارچوب حسابرسی سپس محدودیت
ها به این موضوع پرداختند که در حسابرسی ریسک ریسک تجاري را معرفی کردند. آن

کل به جزء درك ژرف و جامعی از صنعت، تجاري با اتخاذ رویکردي جامع نگر و 
شود و نتیجه آن بهبود راهبرد، مدل]اي کسب و کار و فرآیندهاي صاحب کار ایجاد می

کارایی، اثربخشی، کاهش حق الزحمه عملیات حسابرسی و افزایش ارزش براي صاحبکار 
و حسابرس است. 

هاهیفرضتدوین-4
شوند داراي مدیریت ، حسابرسی میباکیفیتهایی که توسط موسسات شرکتفرضیه اول: 

سود کمتر هستند.
شوند داراي محافظه حسابرسی می،موسسات باکیفیتهایی که توسط فرضیه دوم: شرکت

کاري بیشتري هستند.
شوند، هزینه حسابرسی می،موسسات باکیفیتهایی که توسط شرکت:سومفرضیه 

دارند.بیشترينمایندگی 
مدل هاي تحقیق-5

پژوهش عبارت اند از:نیوابسته در ايرهایمتغ
) است.1991که برابر با پسماند مدل جونز(:)DACي(اریاختيتعهداقالم



يبر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام ابتدایاتیکه از تقسیم سود عمل:)EAکاري(محافظه
دوره بدست می آید.

.دیآینقد آزاد به دست ميهاانیرشد در جريهاکه از ضرب فرصتی:ندگینمانهیهز

) برازش می شود: 1به منظور آزمون فرضیه اول پژوهش، مدل رگرسیونی (

+DACi,t=a0)1(مدل a1AUi,t+a2lnAi,t+a3OCFi,t+a4DEBTi,t+ a5AUi,t×lnAi,t+
a6AUi,t×OCFi,t+a7AUi,t×DEBTi,t+ei,t

که در مدل فوق:
DACi,tمحاسبه می گردد. 1قالم تعهدي اختیاري که از طریق جزء خطاي رابطه (: ا (

AUi,t:256ه عنوان کیفیت حسابرسی می باشد. با توجه به تقسیم بندي متغیر مجازي که ب
www.iacpa.ir)موسسه حسابرسی در تارنماي جامعه حسابداران رسمی ایران  4به (

الف هاي که جز دسته و  موسسهحسابرس، سازمان حسابرسی دسته الف ، ب ، ج ، د اگر
يهاییکل دارایعیطبتمی: لگارLnAi,tو در غیر این صورت عدد صفر. 1عدد باشد 

هاي پایان سال :جریان نقد عملیاتی شرکت تقسیم بر کل داراییOCFi,tسال شرکت.انیپا
شرکت.

DEBTi,t:هاي پایان سال شرکت.  هاي پایان سال شرکت تقسیم بر کل داراییکل بدهی

ACi,t=a0
1

Ai,t-1
+ a1∆REVi,t+a2PPEi,t+ei,t )   1رابطه (

که در رابطه فوق:
ACi,t:هاي جاري به جزء وجه نقد از کل اقالم تعهدي شرکت از طریق کسردارایی
اول سال شرکت يهایی:کل داراAi,t-1هاي کوتاه مدت و استهالك بدست می آید.بدهی

REVi,t∆:تغییرات در فروش سال جاري نسبت به سال قبلPPEi,tآالت نی: اموال، ماش
زاتیو تجه



ei,t:.جزء خطا(پسماند مدل)  که در مدل معادل اقالم تعهدي اختیاري می باشد
کند. رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود را اندازه گیري میa1) ضریب 1درمدل (

اگر این ضریب منفی باشد به این مفهوم است که با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت 
یابد.سود کاهش می

) برازش می شود: 2به منظور آزمون فرضیه دوم پژوهش، مدل رگرسیونی (

+EAi,t=a0)2(مدل a1Ri,t+a2DRi,t+a3Ri,t×DRi,t+a4AUi,t+ a5AUi,t×Ri,t+
a6AUi,t×DRi,t+a7AUi,t×Ri,t×DRi,t+ei,t

که در مدل فوق:
EAi,t: بیانگر محافظه کاري می باشد و از تقسیم سود عملیاتی بر ارزش بازار حقوق

انهی: برابر با  بازده سالRi,tبدست می آید.tدر دورهiصاحبان سهام ابتداي دوره شرکت
است.tدر دوره iسهام شرکت 

DRi,t:متغیر جایگزین اخباربد که متغیر مجازي است که اگر بازده سهام شرکتi در
منفی باشد برابر با یک ودر غیر این صورت برابر با صفر است.tدوره

) معیار محافظه کاري این است که اخبار بد سریع تر از اخبار خوب بر بازده و 2در مدل(
مثبت باشد به این مفهوم است که سود اخبار بد را a3گذارد. اگر ضریبمیسود شرکت اثر

اگر مثبت باشد به این مفهوم است که شرکت هایی a7به موقع منعکس می کند. و ضریب 
که توسط موسسات بزرگ حسابرسی می شوند داراي محافظه کاري بیشتري هستند.

) برازش می شود: 3به منظور آزمون فرضیه سوم پژوهش، مدل رگرسیونی (

+Qi,t×FCFi,t=a0)3مدل ( a1DUAi,t+a2AUi,t+ a3IOi,t+
a4DEBTi,t +a5NEDi,t+a6lnMVi,t+ei,t

که در مدل فوق:
Qi,t×FCFi,t : بیانگر هزینه نمایندگی می باشد. هر چه میزان این متغیر بیشتر باشد هزینه

نمایندگی نیز بیشتر خواهد بود.



Qi,t: نمایانگر فرصت هاي رشد شرکت می باشد و از طریق جمع ارزش بازار حقوق
صاحبان سهام با ارزش دفتري کل بدهی ها تقسیم بر ارزش دفتري کل دارایی ها بدست 

توبین شرکت از میانه شرکت هاي نمونه کمتر باشد Qمی آید. اگر نسبت متغیر مجازي
و در غیر این صورت عدد صفر می باشد.1عدد 

FCFi,t:مالیات، هزینه مالی و سودهاي –جریان نقد آزاد(سود عملیاتی قبل از استهالك
هاي شرکت. تقسیمی) تقسیم بر کل دارایی

DUAi,t: و در غیر این 1اگر مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شرکت یک نفر باشد عدد
.يسهامداران نهادتیلک: درصد ماIOi,tصورت عدد صفر.

NEDi,tدرصد تعداد اعضاي غیر موظف هیأت مدیره به کل اعضاي هیأت مدیره :
:Ln(MV)i,t .لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت

شناسی پژوهشروش-6
و روش از نوع تیو بر اساس ماهیفیحاضر بر اساس هدف، از نوع توصقیتحق

-هیسرمايرگیمیتصمندیدر فرآتواندیمقیتحقنیاست. با توجه به این که ایهمبستگ
طرح ي. در اجراشودیمحسوب ميکاربردقینوع تحقرد،یمورد استفاده قرار گگذاران

را به یطیشرادادهایوقوع رويبراایکندینميررا دستکارهایمحقق متغ،یفیتوصقیتحق
قیتحقيرهایاز متغکیچیهکهنیالیبه دلبنديطبقهنی. بر اساس اآوردیوجود نم

روش شود،یشده بسنده ميگردآوراطالعاتفتوصیبهواندو کنترل نشدهيدستکار
است.یفیتوصقیتحق

آمارينمونهجامعه و -7
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی يهاشرکتژوهش،جامعه آماري پ

براي نمونه گیري از روش حذف پژوهش،در این .هستند1392الی 1384يهاسال
هاي نمونه باید:شرکت.شودیمسیستماتیک استفاده 

.گري مالی و لیزینگ نباشندسرمایه گذاري، واسطهيهاشرکت)1
جزء 1392در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال 1381)قبل از سال 2

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باشند.يهاشرکت



طی وبه لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد)3
تغییر سال مالی نداشته باشد.1392الی 1381يهاسال

تجزیه و تحلیل-8
ها به کار برده اطالعات پژوهشهايیژگیوانین و بییتعيبراشهیهمیفیآمار توص

دهد.آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق را نشان می1جدول شماره.شوندیم

: آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق1جدول شماره 

انحراف کمینهبیشینهمیانهمیانگینمتغیر
معیار

کیفیت حسابرسی*جریان نقدي 
عملیاتی

057528/0000/059312/161459/5-28556/0

307996/0000/00618/1000/036383/0کیفیت حسابرسی*اهرم مالی
9455/5000/06356/17000/067952/6کیفیتحسابرسی*اندازه شرکت

30032/0-124512/010009/059312/161459/5جریان نقدي عملیاتی
08399/139334/126356/1779735/934574/1شرکتاندازه

694390/069443/0433004/209151/022041/0مالیاهرم 
446880/0000/0000/1000/049759/0کیفیت حسابرسی

8062/40-47282/1122000/397/13945/82تعدیل شده بر اساس اندازهبازده
415652/0000/0000/1000/04933/0اخبار بد

01692/34-327270/6000/096/2557500/70کیفیت حسابرسی*بازده
3036/0-358366/029557/08712/175101/0محافظه کاري

372155/025845/09871/0000/033376/0سهامداران نهادي
369374/042857/0000/1000/026694/0اعضاي غیر موظف

می باشد ، محافظه 44688/0برابر با  ياریاختتعهدياقالممتغیربرايمقدارمیانگین
شتردهدبیکه نشان می59/0برابر با یندگینمانهیو هزباشدیم358366/0برابر  يکار
نیکمتريدارایاهرم مالقیحقتيرهایمتغنیاند. بافتهتمرکزیهانقطهنایحولهاداده



. باشندیرا دارا میپراکندگزانیمنیشتری* اندازه شرکت بیحسابرستیفیکریو متغ
هايآمارهرند،پذییرا مکیصرفاً اعداد صفر و کهنیبه علت ایحسابرستیفیکریمتغ

ندارند.يمعناداریفیتوص
اییقینوع روش (روش تلفدیبا،هاهیجهت آزمون فرضهاقبل از برازش مدل

هاسمن ،آزمون چاوجیخالصه نتاشود.یبررسونیرگرسکی) و فروض کالسییتابلو
شود یارائه شده است. همانطور که مشاهده م2شمارهدر جدول هامدليبراو وایت

باشد، در یم05/0برابر صفر و کمتر از هر سه مدلآزمون چاوFمقدار احتمال  آماره 
شود.یمرفتهیپذییتابلويهاروش دادهجهینت

و دوم و سوممدل اوليبرا، هاسمن و وایتآزمون چاونتایج:2جدول

مدل سوممدل دوممدل اولآزمون ها
آزمون 

چاو
معناداريFآمارهمعناداريFآمارهمعناداريFآماره

76/2000/035/6000/028/8000/0
آزمون 
هاسمن

معناداري2χآمارهمعناداري2χآمارهمعناداري2χآماره
9866/29000/021/200025/019/160031/0

آزمون 
وایت

معناداريآمارهمقدارمعناداريآمارهمقدارمعناداريآمارهمقدار
F-statistic

)74/0(
75/0F-statistic

)583/0(
54/0F-statistic

)64/0(
38/0

روش اثرات جهیاست، در نت05/0کمتر از هر سه مدلبراي آزمون هاسمنمقدار احتمال
و با توجه به نتایج آزمون وایت ناهمسانی واریانس وجود ندارد.شود. یمرفتهیثابت پذ

.شودیمنعکس م3شماره اول در جدولهفرضیآزموناز حاصل جینتا

DACi,t=a0+a1AUi,t+a2LnAi,t+a3OCFi,t+a4DEBTi,t+a5AUi,t*LnAi,t+a6AUi,t*OCFi,t+a7AUi,tاولهفرضیآزمونهاجهتدادهلیو تحلهیتجزجی: نتا3شماره جدول *DEBTi,t +
ei,t

احتمالtآماره نحراف استاندارداضریبمتغیر
783722/0199024/0937831/30001/0از مبداعرض

0422/0-238310/0036962/2-485429/0یحسابرستیفیک
0075/0-070078/0687075/2-188304/0یمالاهرم



0012/0-014462/0246485/3-046950/0یاتینقد عملانیجر
000/0-057319/0262946/5-301666/0شرکتاندازه

028712/0017045/0684519/10927/0* اندازه شرکتیحسابرستیفیک
155092/0098655/0572066/11166/0ی*اهرم مالیحسابرستیفیک

273970/0061281/0470687/4000/0یاتینقد عملانی*جریحسابرستیفیک
F :000/0احتمال آماره F :31/3آماره 

47/2دوربین واتسون: 29/0: شدهلیتعدنییتعبیضر

احتمال مربوط به فرض صفر ي، سطح خطا3شده در جدولهیاراجیتوجه به نتابا
05/0است که از 0422/0سود، برابر تیریبر مدیحسابرستیفیکریبر عدم تاثیمبن

و اقالم یحسابرستیفیکنیفرض صفر(فرض عدم وجود رابطه بن،یکمتر است، بنابرا
ياریاختيبر اقالم تعهدیحسابرستیفیجه، نوع کی. در نتشودی) رد مياریاختيتعهد

و برابر یکه منفریمتغنیابیبا توجه به ضرنیدارد. همچنداريیمعنریشرکت تاث
يبر اقالم تعهدیاثر منفیحسابرستیفیگرفت کجهیتوان نتیباشد، میم-485429/0

سود کاهش تیریاست که مدنیاينشان دهندهقتیشرکت دارد که در حقياریاخت
.کندیمدایپ

در جدول شماره دومهفرضیآزمونهاجهتدادهلیو تحلهیحاصل از تجزجینتا
.شودیمنعکس م4

دومهفرضیآزمونهاجهتدادهلیو تحلهیتجزجی: نتا4جدول
EAi,t=a0+a1Ri,t+a2DRi,t+a3Ri,t*DRi,t+a4AUi,t+a5AUi,t*Ri,t+a6AUi,t*DRi,t+a7AUi,t*Ri,t*DRi,t
+ei,t

احتمالtآماره انحراف استانداردضریبمتغیر
374116/0005916/023699/63000/0از مبداعرض

003190/0000119/086394/26000/0بازده
00961/0-048150/0-021599/0-00104/0اخبار بد

060321/0012265/0918158/4000/0یحسابرستیفیک
اخبار*یحسابرستیفیک

بد*بازده
000644/0000127/0066119/5000/0



000618/0000348/0778424/100760/0بازده*اخبار بد
2060/0-000154/0266411/1-000195/0*بازدهیحسابرستیفیک

*یحسابرستیفیک
بداخبار

002229/0-016359/0136285/0-8917/0

F :000/0احتمال آماره F :18413/31آماره 
53/1دوربین واتسون : 84661/0ضریب تعئین تعدیل شده:  

احتمال مربوط به فرض ي، سطح خطا4شماره شده در جدول هیاراجیتوجه به نتابا
است که از 000/0، برابريبر محافظه کاریحسابرستیفیکریبر عدم تاثیصفر مبن

کننده انی. و بشودیدرصد فرض صفر رد م95نانیبا اطمن،یکمتر است، بنابرا05/0
وجود دارد.يداریمعنيرابطهيکارحافظهو میحسابرستیفیکنیاست که بنیا

5شماره سوم در جدول هفرضیآزمونجهتهادادهلیو تحلهیحاصل از تجزجینتا
.شودیمنعکس م

سومهفرضیآزمونهاجهتدادهلیو تحلهیتجزجی: نتا5شماره جدول
Qi,t *FCFi,t=a0+ a1DUAi,t+a2AUi,t+a3IOi,t+ a4DEBTi,t + a5NEDi,t+a6lnMVi,t + ei,t

احتمالtآماره انحراف استانداردضریبمتغیرها
746112/0161840/0610188/4000/0از مبداعرض

003920/0068428/0057288/09543/0رهیمداتیهیدوگانگ
053941/0026811/0011925/20447/0یحسابرستیفیک

009393/0049615/0189322/08499/0ينهادتیمالک
039698/0048959/0810830/004178/0یمالاهرم

0755/0-038532/0780261/1-068597/0رهیمداتیهرموظفیغياعضا
01698/0-025264/0374484/1-034725/0شرکتاندازه

F :71421/17آماره F :31/8آماره  F :000/0احتمال آماره 
75/1دوربین واتسون: 27668/0: شدهلیتعدنییتعبیضر



احتمال مربوط به فرض ي، سطح خطا7شماره شده در جدول هئاراجیتوجه به نتابا
است که 0447/0، برابر  یندگینماينهیبر هزیحسابرستیفیکریبر عدم تاثیصفر مبن

انی. و بشودیدرصد فرض صفر رد م95نانیبا اطمن،یکمتر است، بنابرا05/0از 
يداریمعنيرابطهیندگینمانهیو هزیبرسحساتیفیکنیاست که بنیايکننده

ينشان دهندهباشدیم05394/0یحسابرستیفیکبیکه ضريوجود دارد و از آنجا
یندگینماينهیدر هزشیافزايکنندهانیب،یحسابرستیفیکشیبا افزاباشدیمنیا
باشد.یم

يرگیجهینت-9
- شود مدیران از قضاوتکیفیت حسابرسی مانع میکهدهدنتایج تحقیق ما نشان می

سهامداران ر گزارشگري مالی براي گمراه کردني خود دهاي شخصی و سود جویانه
شود که با نتایج چی و سرمایه گذاران استفاده کنند و موجب کاهش مدیریت سود می

. ) همخوانی دارد2011و همکاران (
دهد که بین کیفیت حسابرسی و محافظه کاري رابطه میاز سوي دیگر نتایج ما نشان 

که  اشدبمیک مکانیسم همگرا یا منظم محافظه کاري به عنوان یمستقیم وجود دارد. 
و به تعویق انداختهتواند افشاي اخبار خوب رادر بر دارد و میهاي مدیریتی را محرك

باعث جلوگیري از بیش نماي ، کیفیت حسابرسی تسریع کرده انتشار اخبار بد را به 
دهدکردن اخبار بد را کاهش مینها براي افشاتوسط مدیران می شود و انگیزه آنسود

شود. نتایج تحقیقو موجب افزایش محافظه کاري در سیستم گزارشگري مالی می
خوانی دارد.) هم2012با یافته هاي ایترادیس و همکاران (حاضر

دهد که بین کیفیت حسابرسی و هزینه نمایندگی رابطه یاز طرفی نتایج ما نشان م
مستقیم وجود دارد. یکی از فرضیه هاي تئوري نمایندگی وجود تضاد بین مالک و 

. هر شودها همراستا که منافع شخصی آنشودباشد که حسابرسی  موجب میمدیر می
چه تناقض نمایندگی بین مدیران و صاحبان سرمایه بزرگتر باشد، هزینه هاي نمایندگی 



د شد، که با نتایج تحقیق بیشتر و نیاز به حسابرس مستقل با کیفیت باال افزون تر خواه
) همخوانی دارد.2008) و چمبرز و پاین (2011چی و همکاران(

راه مستلزم انجام  يو ادامهشودیباز مدیجديریمسيراه به سوق،یبا انجام هر تحق
:شودیمشنهادیپریبه شرح زهاییقیانجام تحقن،یاست. بنابرايگریدهايقیتحق

يارهایبا معیحسابرستیفیکيارهایمعگریددهندگیحیقدرت توضیبررس.١
.یآن بر عدم تقارن اطالعاتریتخصص و تداوم انتخاب حسابرس و تاث

مدل يبرایعصبهايهو شبکيمانند مدل فازیرخطیغهايکاربرد مدلیبررس.٢
یحسابرستیفیکيساز

.یمالنیتامهاينهیو هزیحسابرستیفیکنیبيرابطهیبررس.٣
.گذاريهیسرماهايو فرصتیحسابرستیفیکشیافزانیبيرابطهیبررس.۴
يو اقالم تعهدیحسابرسيحق الزحمهنیبيرابطهیبررس.۵
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The	Effect	of	Audit	Quality	on	Earnings	Management	
&Conservatismof	Listed	Companies	in	Tehran	Stock	

Exchange&Agency	Cost

Behnam	 Karamshahi:Faculty	 Member	 of	 Shahid	 Bahonar	University	of	Kerman,	Iran.Abstract:Separation	 of	 ownership	 from	management,	 conflict	 of	 interests	between	 managers	 and	 owners	 and	 management	 approaches	resulted	 	 raising	 issues	 of	 earnings	 management,	 accounting	conservatism	 and	 the	 agency	 costs	 in	 accounting	 .	 Based	 on	 the	theory	 of	 corporate	 governance	 (laws	 and	 regulations	 that	 may	interest	 favor	 of	 the	 interests	 of	 all	 parties	 are	 preserved),	 the	owners	and	shareholders	of	companies	with	hiring	auditors	try	to	control	 those	 activities.	 This	 study	 sought	 to	 examine	 the	association	between	audit	quality	and	earnings	management	and	conservatism.	 Sample	Data	 of	 survey	 is	 100	 listed	 companies	 in	Tehran	Stock	Exchange	for	the	period	2006	to	2012	.The	research	panel	 is	 used	 to	 analyze	 the	 hypothesis.	 Test	 of	 results	 showed	that	 by	 increasing	 the	 audit	 quality	 ,	 earnings	 management	 is	going	 to	 reduce	 (there	 is	 a	 negative	 relationship	 between	 audit	quality	 and	 earnings	 management)	 and	 agency	 costs	 are	 going	increases(there	 is	 a	 possitive	 relationship	 between	 audit	 quality	and	agency	costs).Keywords:Audit	 quality	 ,	 earnings	 management,	 conservatism,	representative	cost


