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 چکیده
هاي تلفیقی به بررسی اثر کیفیت حسابرسـی بـر بـیش     ه با استفاده از تکنیک دادهقالاین م

پـردازد. بـدین منظـور     اطمینانی مدیران و احتمال گزارشگري متقلبانه شـرکتهاي ایرانـی مـی   
 1388شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازة زمـانی   174اطالعات مالی 

هاي مـورد مطالعـه بـراي کیفیـت      ررسی شده است. ویژگیب )شرکت-سال 1218( 1394تا 
 دورهحسابرسی در این پژوهش شامل؛ تخصص حسـابرس در صـنعت، شـهرت حسـابرس،     

تصدي حسـابرس و اسـتقالل حسـابرس هسـتند. بـرخالف مطالعـات قبلـی ایـن پـژوهش از          
ه عـالو  کنـد. بـه   رویکردي چند بعدي براي عملیاتی کـردن کیفیـت حسابرسـی اسـتفاده مـی     

احتمال گزارشگري متقلبانه نیـز بـا اسـتفاده از دو شـاخص احتمـال تقلـب و مـدیریت سـود         
گیري شده است. نتایج پژوهش با استفاده از الگوي رگرسیون چند متغیـره، نشـان داد    اندازه

درصد، کیفیت حسابرسـی اثـر منفـی و معنـاداري بـر احتمـال تقلـب و        95در سطح اطمینان 
رابطۀ معناداري میـان کیفیـت حسابرسـی و بـیش اطمینـانی مـدیران       مدیریت سود دارد. اما، 

 یافت نشد.
 

ــاي هواژ ــدي ه ــیش  :کلی ــه، ب ــگري متقلبان ــال گزارش ــت   احتم ــدیران، کیفی ــانی م اطمین
 بعدي (ترکیبی). حسابرسی، رویکرد چند

 22/09/1397تاریخ دریافت: کارشناسی ارشد حسابداري، دانشگاه سمنان                                                                    دانشجوي* 
 26/11/1398تاریخ پذیرش:                                     استادیار اقتصاد، دانشگاه گنبدکاووس                                                     ** 

 رضا ممشلینویسنده مسئول:                                                                                                                                                        
 Acc_mamashli@yahoo.com 

 

 �سا��یسازمان

 



 15هاي کاربردي در گزارشگري مالی، شماره  پژوهش  170

 مقدمه 
 بـه  که کنند می اتکا به اطالعاتی حسابداري، اطالعات کنندگان استفاده از کثیري گروه

 .شـوند  مـی  ارائـه  و تهیـه  مـدیران  توسـط  توضـیحی  هـاي  یادداشـت  و مـالی  صورتهاي شکل
 هـایی  شرکت گیري، تصمیم فرایند در گذرانسرمایه که است کرده مشخص اخیر تحقیقات

 برخـوردار  بـاالتري  کیفیـت  از واقـع  در و باالتر پایداري از آنها سود که کنند می انتخاب را
 و شـوند  مـی  نوسان دچار اقتصادي لحاظ به تجاري واحدهاي که مواقعی در طرفی از. است
 طور به شرکت اوضاع به بخشیدن سامان براي گیرند، مدیران می قرار جانبی فشارهاي تحت

 تحـت  را مالی صورتهاي در شده منعکس سود رقم تا کنند می تالش غیرمستقیم یا و مستقیم
 ویـژه  بـه  و مـالی  صـورتهاي  کننـدگان  اسـتفاده  شـدن نگـاه   مثبـت  موجب و دهند قرار تأثیر

هـاي منفـی و   ). مجموعۀ این اقدامات جنبـه 1396گذاران شوند (پاك مرام و بحري،  سرمایه
مثبتی دارد. جنبۀ مثبت شامل مجموعه فعالیتهـایی اسـت کـه در چـارچوب قـوانین و اخـالق       

د بـه فریـب و تقلـب در    توانـ شود؛ در حالی که جنبۀ منفی این اقدامات مـی اي اجرا میحرفه
 اشـتباه  و تقلب کشف مسئولیت اگرچه). 1396گزارشگري مالی بینجامد (قادري و قادري، 

 جدیــد اســتانداردهاي مطــابق بــا امــا اســت شــرکت راهبــري دارعهــده افــراد و مــدیریت بــا
 بـا  را خـود  حسابرسـی  کـه  هسـتند  ملـزم  حسابرسـان  )،240حسابرسی (استاندارد حسابرسی 

اسـت   ممکـن  یعنـی  دهنـد  انجـام  و ریـزي برنامـه  پرسشـگر  ذهنـی  و اي حرفـه تردید  نگرش
. گـردد  منجـر  مـالی  صـورتهاي  در اهمیـت  با نادرست ارائه به باشد که داشته وجود شرایطی
 در را حسابرسـان  توانـد  مـی  حسابرسـی  کـار  انجام متقلبانه در گزارشگري کشف در ناکامی
 حقوقی دعاوي هاي هزینه به امر این. دهد قرارنامساعدي  قانونی و حقوقی پیامدهاي معرض

شود (خواجـوي   می منجر آنها شهرت جبران ناپذیر به صدمات و حسابرسان براي توجه قابل
 . )1396و ابراهیمی، 

توانـد بـه وقـوع    اطیمنانی مـی از طرف دیگر، نوعی عامل رفتاري و روانی نیز، به نام بیش
اطمینـانی، یکـی از جدیـدترین مفـاهیم مـالی      تقلب در گزارشگري مالی منجـر شـود. بـیش   

اي دسـت یافتـه   شناسی به جایگـاه ویـژه  هاي مالی و هم روانرفتاري است که هم در تئوري
هـاي خـود   شود فرد توانـایی اطمینانی موجب می). بیش1394هاشمی،  صالحی واست (عرب

کـه قـادر بـه کنتـرل     ها را کمتر از حد معمول تخمین زده و احساس کنـد  را بیشتر و ریسک
). 2001، 1مسائل و رویدادهاست؛ در حالی کـه ممکـن اسـت ایـن گونـه نباشـد (نوفسـینگر       
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اطمینـانی مـدیران از عملکـرد خـود، تحریـف در      شراند و زچمـن عنـوان کردنـد کـه بـیش     
صورت عمـدي یـا غیرعمـدي باشـد.     تواند بهصورتهاي مالی را در پی خواهد داشت که می

شـود  بینـی هدفـدار در ارتبـاط اسـت و موجـب مـی      اطمینانی با خوشیشبر اساس نظر آنها ب
شـود شـرکت در سراشـیبی مسـیر     مدیران تحریف عامدانه انجام دهند که در نتیجه سبب می

). بـر مبنـاي ایـن مالحظـات، در     2012، 2هاي عمده گـام بـردارد (شـراند و زچمـن    تحریف
هشگران برخی از پنج مؤلفۀ معرفـی  هاي انجام شده در زمینۀ کیفیت حسابرسی، پژوپژوهش

شده از قبیل: اندازة مؤسسۀ حسابرسی، تخصـص حسـابرس در صـنعت، شـهرت حسـابرس،      
عنوان کیفیت حسابرسی درنظر گرفته و اثـر  تصدي حسابرس و استقالل حسابرس را به دوره

در ایـن  انـد. امـا   طور جداگانه بر عوامل مختلفی مورد بررسی قـرار داده هر یک از آنها را به
پژوهش، برخالف تحقیقات داخلی و خارجی انجام گرفته، براي اولین بار است که کیفیـت  

شود. این رویکـرد، کیفیـت   گیري میهاي تلفیقی اندازهحسابرسی با استفاده از رویکرد داده
کنـد و نتـایج حاصـله از آن نسـبت بـه      گیري میحسابرسی را با قابلیت اتکاي باالتري اندازه

کننـد قابـل   طـور مجـزا بررسـی مـی    هـاي کیفیـت حسابرسـی را بـه    ایی که شاخصهپژوهش
 بـر بـیش   حسابرسـی  اعتمادتر است. لذا هـدف اصـلی از تحقیـق حاضـر تعیـین اثـر کیفیـت       

مــدیران، احتمــال تقلــب و مــدیریت ســود از طریــق جمــع آوري شــواهد تجربــی  اطمینــانی
 قیـق بـه بررسـی تـاثیر کیفیـت     باشد. در تحقیـق حاضـر ابتـدا در بخـش مبـانی نظـري تح       می

سـود تشـریح شـده اسـت و      مـدیریت  و تقلـب  احتمـال  مدیران، اطمینانی بیش بر حسابرسی
هاي تحقیق در این خصوص ارایه شده است، سپس به بیان روش تحقیـق،   مرتبط ترین پیشینه

 هاي تحقیق و نتیجه گیري و پیشنهادات پرداخته شده است. یافته
 

 ها  و  فرضیه مبانی نظري
در کاهش تقارن اطالعاتی و کاهش مشکالت نمایندگی  خدمات حسابرسی نقش مهمی

، 4؛ جنسـن و مـک لینـگ   1999، 3بین مدیران، سهامداران و اعتباردهندگان دارند (ویلنبرگ
کنـد. کیفیـت   را در ایـن زمینـه ایفـا مـی     ). از این رو، کیفیـت حسابرسـی نقـش مهمـی    1976

 5هـاي متفـاوتی بـراي آن ارائـه شـده اسـت. دي آنجلـو       که تعریـف است  حسابرسی مفهومی
تحریـف بـا اهمیـت بایـد      : الـف) ) تعریفی دوبعدي از کیفیت حسابرسـی ارائـه کـرد   1981(

تحریف با اهمیت باید گزارش شود.  بـه ایـن ترتیـب کیفیـت حسابرسـی       ب)کشف شود و 
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) کیفیـت  1988( 6پـالمرز تابعی از توان حسابرسی در کشف تحریف و درجۀ استقالل است. 
حسابرسی را با احتمال این که صورتهاي مالی فاقد تحریف بـا اهمیـت باشـد تعریـف کـرد.      

عنــوان توانــایی حســابرس در کشــف و ) کیفیــت حسابرســی را بــه1993دیویدســون و نــو (
 از نظـر  برطرف کردن تحریف و دستکاري در سود گزارش شده، تعریـف کردنـد. صـرف   

دشـوار اسـت و کیفیـت     حسابرسـی  کیفیت گیرياندازه حسابرسی، تکیفی متفاوت تعاریف
طور مستقیم قابل مشاهده نیست (بـه خصـوص بـراي اعتباردهنـدگان و سـرمایه     حسابرسی به

هاي پیشین این موضوع قابل استدالل است کـه کیفیـت حسابرسـی    گذاران). مطابق با نوشته
)، کـه در  1986، 7واتـز و زیمـرمن  وابسته به استقالل و صـالحیت حسـابرس اسـت (از قبیـل     

 ). 1394استانداردهاي حسابرسی تشریح شده است (خواجوي و ابراهیمی، 
توانـایی  دربـارة  اساسبی اعتقادي توان می را خود به حد از بیش اعتماد یا اطمینانی بیش

از مهمتـرین    8اطمینـانی . بـیش کـرد  تعریف فرد استدالل شهودي وها  قضاوت شناختی، هاي
  دارد. مـدیران بـیش   بسـزایی  پذیري تأثیرهاي شخصیتی مدیران است که بر ریسکویژگی

هـاي واحـد تجـاري را بیشـتر     هـاي آتـی پـروژه   اطمینان به دلیل اعتماد به نفس کاذب، بازده
هـاي  هاي مثبت جریـان کنند. از این رو، ممکن است احتمال وقوع و تأثیر شوكبرآورد می
هـا را بیشـتر بـرآورد کننـد و در مقابـل بـرآورد کمتـري از        حاصل از این پـروژه  نقدي آتی

هاي منفی داشته باشند. آنان بر ایـن باورنـد واحـدهاي تجـاري تحـت مدیریتشـان در       شوك
گذاري شده و از این رو در مواردي کـه واحـد تجـاري بـه     بازار سرمایه کمتر از واقع ارزش

 دهنــدتشــار اوراق بــدهی را بــه انتشــار ســهام تــرجیح مــی تــأمین مــالی نیــاز داشــته باشــد، ان
 خـود،  عملکـرد  از مـدیران  اطمینـانی بـیش  وجـودي  ). علـت 1396القار و رحیمیان،  (حسنی
 بـه  هـا موفقیـت  نسبت دادن با اطمینانیبیش. آورنددست می به آن از افراد که است آرامشی

 اطمینـانی بـیش  واقـع  در). 1393 و بهزادپـور،  مشـایخ ( یابـد مـی  افـزایش  زمان مرور به خود،
 وي شـهودي  اسـتدالل  و هـا شناختی، قضاوت هايتوانایی دربارة اساسبی اعتقادي مدیران،

 ).1394 ،و همکاران حساس یگانه( است
 اطمینانی مدیران کیفیت حسابرسی و بیش

هاي شخصیتی افراد در احتمال ارتکـاب بـه تقلـب    دهد ویژگیتحقیقات پیشین نشان می
، و همکـاران  ؛ باسـلی 2010گزارشگري مالی، نقش کلیـدي دارد (کـوهن و همکـاران،    در 

اطمینــانی مــدیران از عملکــرد خــود، در بــرآورد حســابرس از خطــر تحریــف ). بــیش1999
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). 2013، و همکـاران  پـذیرد (جانسـون  هاي مالی ناشی از تقلب صاحبکار تـأثیر مـی  گزارش
 ریسـک  ارزیـابی  بـر  توانـد مـی  مـدیران  اطمینـانی بـیش  که معتقدند) 2005( و تیت مالمندیر

 اطمینـانی، بـیش  داراي مـدیران  کـه  چـرا  باشد، اثرگذار حسابرسان مالی توسط گزارشگري
 و کـرده  بـرآورد  واقعیـت  از بیشـتر  شرکت نقدي جریانهاي را بر مساعد رویدادهاي احتمال
 تـوان مـی  صـورت  ایـن  رد. کنندمی ارزیابی از واقعیت کمتر را نامساعد رویدادهاي احتمال

 مـدیریت  بینانـۀ  خـوش  هـاي نگـرش  دلیـل  سود به گزارش در اشتباه وقوع احتمال که گفت
 و مـالی  هـاي گزارش مجدد هارائ نتیجه احتمال در ،)2011 زچمن، و شراند( یابدمی افزایش

 و رویتزهـا   دوئلمن،). 2014 ،9و جانستون بدارد هسیه،( یابدمی افزایش واقعی سود مدیریت
 اطمینـانی بـیش  و مـالی  تحریـف صـورتهاي   خطر افزایش بین مستقیم ارتباط) 2015(  10سان

کننـد و معتقدنـد   ) نیز این مطلب را تأیید مـی 2011زچمن ( و شراند. کردند تأیید را مدیران
دهد. بنابراین، در ایـن شـرایط مفهـوم    نفس زیاد، گرایش به تقلب را افزایش میکه اعتمادبه

عنوان عاملی بازدارندة جهت رفتارهاي فرصـت طلبانـۀ مـدیران اهمیـت     ی بهکیفیت حسابرس
شده در باال فرضـیه اول تحقیـق بـه شـکل زیـر       بیانبنابراین، با توجه به مبانی نظري . یابدمی

 ارائه می گردد:
 کیفیت حسابرسی اثر منفی و معناداري بر بیش اطمینانی مدیران دارد. ۀ اول:فرضی

 احتمال گزارشگري متقلبانهکیفیت حسابرسی و 
هـایی کـه در زمینـۀ    همان طور که در بخش مقدمـه بیـان شـده اسـت، در اکثـر پـژوهش      

مؤلفه: اندازة مؤسسۀ حسابرسی، تخصص حسـابرس   پنجکیفیت حسابرسی انجام شده است، 
تصدي حسابرس و استقالل حسابرس مورد بررسی قرار  دورهدر صنعت، شهرت حسابرس، 

هریک از آنها به طور جداگانه بر روي گزارشگري متقلبانـه بررسـی شـده     گرفته است و اثر
هـاي معرفـی شـده     شـاخص  است. اما، در این پژوهش سعی شده است ابتدا به بررسی تمامی

انـد پرداختـه و   کیفیت حسابرسی که بر روي شناسـایی گزارشـگري متقلبانـه اثرگـذار بـوده     
مؤثر را  با استفاده از یک مدل ترکیبـی بـر   هاي  شاخص شناسایی شوند و سپس اثرات تمامی

روي احتمال گزارشگري متقلبانه بررسی کنیم. رابطۀ آنهـا بـا احتمـال گزارشـگري متقلبانـه      
مورد بحث و بررسی قرار گیرد و درنهایت با تشخیص مهمترین عوامـل کیفیـت حسابرسـی    

بهره برده شـود در زیـر   که بر کشف گزارشگري متقلبانه تأثیر دارد را به طور ترکیبی از آن 
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پـردازیم تـا    ها جهـت انتخـاب ایـن عوامـل در مـدل ترکیبـی مـی        به مرور پیشینۀ این شاخص
 هایی که با احتمال گزارشگري متقلبانه رابطۀ معناداري دارد مشخص شود.مهمترین شاخص

 اندازة مؤسسۀ حسابرسی و کشف گزارشگري مالی متقلبانه
حسابداري بر این نکته اصرار دارند که کیفیـت کـار   در حالی که مراجع تنظیم مقررات 

حسابرســی، بــه کــوچکی یــا بزرگــی مؤسســه بســتگی نــدارد، بســیاري مــدعی هســتند کــه   
هاي کوچک، کیفیت بیشتري در کـار حسابرسـی پدیـد     هاي بزرگ نسبت به مؤسسه مؤسسه

؛ شـاید بـه   رسید که ترکیبی از هر دو فرضـیه بـود   هاي قبلی به نتایجی می آورند. پژوهش می
فـر،   گیـري کیفیـت کـار حسابرسـی سـاده نبـود (حسـاس یگانـه و آذیـن          این دلیل که اندازه

عمـل آورد. او معتقـد    ) به1981ها در این زمینه را دي آنجلو ( ). یکی از اولین پژوهش1389
کننـد،   تر، خدمات حسابرسی را با کیفیت باالتري ارایه می است مؤسسات حسابرسی بزرگ

ــه  زیــرا عالقــه ــازار کــار ب جــا کــه تعــداد  دســت آورنــد و از آن مندنــد شــهرت بهتــري در ب
). در 2004، 11صاحبکارانشــان زیــاد اســت، نگــران از دســت دادن آنهــا نیســتند (دانــگ لــی

تر معموالً خدمات بهتري  ) مشخص شد، مؤسسات حسابرسی بزگ2005( 12پژوهش لوئیس
واردي هـم یافـت شـد کـه مؤسسـات      دهند. امـا مـ   تر ارایه می را نسبت به مؤسسات کوچک

). 2005دهنـد (لـوئیس،    تر مشاوره بهتري را به صاحبکاران خود ارایه می حسابرسی کوچک
طور واقعـی   مؤسسه حسابرسی بزرگ را برآورد کرد که به چهارریسک  2006تالی در سال 

هـاي بـزرگ پرداخـت     بـه شـرکت   پـنج سـال  خسارتی بالغ بر یک میلیارد دالر را در عرض 
وده است و نشان داد مؤسسات بزرگ حسابرسی نیز هماننـد مؤسسـات کوچـک متحمـل     نم

). در همـین راسـتا، در طـی    2007، 13شـوند (میکائیـل، مـایر و رینگـز     قصور حسابرسـی مـی  
) صورت گرفت به وجود رابطـۀ معنـادار   1389فر ( پژوهشی که توسط حساس یگانه و آذین

سه حسابرسی منجر شد. بـا توجـه بـه مطالـب     و معکوس بین کیفیت حسابرسی و اندازة مؤس
توان با قطعیت گفـت کـه شـاخص انـدازة مؤسسـۀ حسابرسـی همـواره        بیان شده در باال نمی

 شاخص خوبی براي ارزیابی کیفیت حسابرسی بوده است.
 تخصص حسابرس در صنعت و احتمال گزارشگري متقلبانه

. دانـش متخصصـان   تخصص حسابرس در صنعت جنبه مهمی از کیفیت حسابرسی است
در صـــنعت خـــاص از طریـــق تجربـــه کـــار حسابرســـی، آمـــوزش پرســـنل متخصـــص و  
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یابـد. در مقایسـه بـا حسابرسـان      هاي گسترده در فناوري اطالعات توسعه مـی  گذاري سرمایه
تواننـد خـدمات حسابرسـی بـا کیفیـت       غیرمتخصص، حسابرسان متخصـص در صـنعت مـی   

تارهاي اختیاري مدیران فـرآهم نماینـد. بنـابراین    باالتري براي مشتریان در محدود کردن رف
شود. دان و مـی   تخصص حسابرس در صنعت،عامل تمایز موسسات حسابرسی محسوب می

) معتقدند که حسابرسان متخصص در صنعت، دانش و تجربه بیشتري نسبت بـه  2004( 14هیو
ه تخصـص  ) نشـان داد کـ  2004حسابرسان غیرمتخصص دارند . تحقیقات قبلـی دان و هیـو (  

حسابرس در صنعت با کیفیت اطالعات حسابداري رابطۀ مثبت دارد و تخصـص حسابرسـان   
 15کند. محققانی همچون کراسول نقش مهمی در نظارت بر فرآیند گزارشگري مالی ایفا می

 17)، کریشـان 2003و همکاران ( 16)، بالسام2000)، دي فاند و همکاران (1995و همکاران (
) نشـان  2010( 19) و ریچلـت و وانـگ  2005و همکـاران (  18فرانسـیس )، 2003و همکاران (

دادند که کیفیت حسابرسی و کیفیت سـود در شـرکتهایی کـه از حسابرسـان متخصـص در      
) بیـان کردنـد کـه    2004برند، بیشتر است. در همین راسـتا، دان و مـی هیـو (    صنعت بهره می

بکارگیري حسابرسان متخصـص در صـنعت مزایـایی از قبیـل کـاهش هزینـه در قالـب حـق         
وانـایی شناسـایی مـوارد نادرسـت بـه منظـور حمایـت از شـهرت         الزحمه پایین حسابرسـی، ت 

ها انها حاکی از رابطه مثبت بین تخصص  اي را  در پی دارد. مطابق با این دیدگاه، یافته حرفه
 باشد.  حسابرس در صنعت و کیفیت افشاي صورتهاي مالی می

صــص در ) در ارزیــابی تــأثیر حسابرســان متخ2007و همکــاران ( 20عــالوه بــر ایــن، وان
کنند که وود حسابرسـان متخصـص در صـنعت بـه ویـژه در       صنعت بر کیفیت سود، بیان می

 بـرگ ویلـن بهبود کیفیت سود در کشورهایی که محیط قانونی ضعیفی دارنـد، مـؤثر اسـت.    
ي حسابرسـی در  دهد به دو دلیل عمـده بایـد یـک موسسـه    نشان میدر تحقیق خود ) 2002(

. دلیل اول تاثیري است که این تخصص در ارتقـاي  یک صنعت خاص تخصص داشته باشد
میزان اثربخشـی عملیـات حسابرسـی دارد و دلیـل دوم تـاثیري اسـت کـه ایـن تخصـص در          

   افزایش میزان کارایی عملیات حسابرسی دارد.
دهد که با وجود حسابرسـان متخصـص در صـنعت، مـوارد      ها نشان می اکثریت این یافته

شود. این ارتبـاط بـه ایـن دلیـل اسـت کـه        اي مالی کشف مینظمی و نادرستی در صورته بی
  حسابرسان متخصص در صنعت درك بهتري از فعالیتهاي صاحبکار دارند.
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 شهرت حسابرس و احتمال گزارشگري متقلبانه
اي بـراي حفـظ اسـتقالل     )، معتقدند که شـهرت و اعتبـار، انگیـزه   1986واتز و زیمرمن (

ریق گزارشگري موارد نقص پر هزینه اسـت، امـا پـس از    حسابرسان است. کسب اعتبار از ط
تحقق، تقاضا براي خدمات حسابرسی و حق الزحمه آنان افـزایش یافتـه و اعتبـار حسـابرس     

)، اعتقـاد داردکـه اهمیـت کسـب     1975شود. بنسـتون (  بعنوان ضمانت استقالل وي تلقی می
) اسـتدالل  1981جلـو ( اي قوي براي حفظ استقالل حسابرسـان اسـت. دي آن   شهرت، انگیزه

کند که موسسات بزرگ حسابرسی خدمات حسابرسی با کیفیت باالتري نسبت بـه سـایر    می
)، در پـژوهش خـود بـراي    2000و همکـاران (  21دهنـد. بـارتو   موسسات حسابرسی ارائه مـی 

ارزیابی کیفیت حسابرسی از شش موسسه بـزرگ حسابرسـی اسـتفاده کردنـد، آنـان فـرض       
ــط  ــی توس ــد حسابرس ــرکتهاي     کردن ــت و ش ــت اس ــداکثر کیفی ــاتف داراي ح ــن موسس ای

کنند، سعی در ارائـه   صاحبکاري که به موسساتی غیر از این شش موسسه مشهور مراجعه می
دهـد کـه    اقالم تعهدي اختیاري بیشتري براي مدیریت سود دارند. نتایج تحقیق انها نشان می

م تعهدي اختیاري را بـه طـور   شرکتهاي صاحبکار موسسات غیر از شش موسسه مشهور، اقال
ها، بیش از شرکتهاي صاحبکار شش موسسه  درصد از کل دارایی 1/2تا  5/2متوسط معادل 

کننـد. موسسـات بـزرگ و داراي حسـن شـهرت حسابرسـی،        مشهور و بزرگ گزارش مـی 
داراي منابع مالی و انسانی بیشتري هستند که بر صـالحیت حسـابرس مـوثر اسـت. از طـرف      

وسسات به دلیل حجم باالي کار و شهرت خوب، از استقالل بیشتري نسـبت بـه   دیگر، این م
ــد. بطــور مشــابه، بکــر  ــد، 1998و همکــاران ( 22ســایر موسســات برخوردارن ) کشــف کردن

شـوند در مقایسـه بـا سـایر شـرکتها،       شرکتهایی که توسط پنج موسسه بزرگ حسابرسی مـی 
 24) و آهسـن 2004( 23تا، ژائـو والـدر  اقالم تعهدي کمتري در اختیـار دارنـد. در همـین راسـ    

) معتقدند که شرکتهاي حسابرسی شده توسط چهار موسسـه بـزرگ، اقـالم تعهـدي     2011(
انـد. در   کمتري در مقایسه با شرکتهایی دارند که توسط موسسات بـزرگ حسابرسـی نشـده   

واقع، فرض بر این است که کیفیت حسابرسی شرکتهایی که از موسسات حسابرسی بـزرگ  
کنند نسبت به سایر شرکتها بیشتر است، به این دلیل که آنها وابستگی کمتري بـه   فاده میاست

) 2010و همکاران ( 25) و چوي2009صاحبکاران خود دارند. به طور مشابه، فرانسیس و یو (
معتقدند که شهرت حسابرس شاخص مهم و تعیین کننده براي کیفیت حسابرسی است. ایـن  

ــ  ــد ک ــق نشــان دادن ــزرگ   دو تحقی ــت حسابرســی در شــرکتهایی کــه از موسســات ب ه کیفی
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کننـد، بـاالتر اسـت. بنـابراین، احتمـال کمتـري وجـود دارد کـه ایـن           حسابرسی استفاده مـی 
شرکتها به گزارش درامدهاي کوچک مثبت یا افزایش کوچـک در درآمـدهاي سـال قبـل     

ي کـاهش  تمایل داشـته باشـند. از سـوي دیگـر ممکـن اسـت حسابرسـان هـیچ نظـارتی بـرا          
مدیریت اقالم تعهدي نداشته باشند، به این دلیل که کشف مدیریت واقعـی سـود نسـبت بـه     

تـر   مدیریت اقالم تعهدي (مدیریت مصـنوعی سـود) بـراي حسابرسـان و سـهامدارن مشـکل      
 است.
 تصدي حسابرس و احتمال گزارشگري متقلبانه دوره

ی در مـورد تـوان اتکـاي    هـای  هاي مالی در سـطح جهـان و بـروز نگرانـی     در پی رسوایی
هـا در   هایی در مورد استقالل حسابرسان پدیدار گشـت. ایـن نگرانـی   صورتهاي مالی نگرانی

هاي نظارتی مربوط به بورس اوراق بهادار به فکر  مورد استقالل حسابرسان، باعث شد کمیته
از راه حل باشند تا جایی که قوانین نظارتی سرسختی براي کیفیت حسابرسی وضع شـد کـه   

تصـدي آنهـا در    دورهتوان به قانون چرخش اجباري حسابرسان و محـدود کـردن    جملۀ می
دسـتورالعمل   )10(مـادة   )2()؛ بنابر تبصـرة  2007، 26برخی کشورها تصویب اشاره کرد (لی

شوراي عـالی بـورس، مؤسسـات     8/5/86مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس مصوب 
سال، دوباره سمت حسابرس مسـتقل و بـازرس    چهارحسابرسی مجاز نیستند بعد از گذشت 

 قانونی شرکت واحدي را بپذیرند (قانون بازار سرمایه).
اجبـاري، حسابرسـان در    حامیان تغییـر حسـابرس بـر ایـن باورنـد کـه در صـورت تغییـر        

هـاي مــدیران   گیرنــد کـه خواهنـد توانسـت در مقابــل فشـارها و خواسـته      مـوقعیتی قـرار مـی   
اي را اعمال کنند. حضـور طـوالنی مـدت حسـابرس در کنـار       طرفانه مقاومت، و قضاوت بی

شـود؛   صاحبکار، موجب ایجاد تمایالتی براي حفظ و رعایت نظـر مـدیریت صـاحبکار مـی    
کند. همچنین آنها تمایل حسابرسان را بـه   طرفی او را مخدوش می تقالل و بیوضعیتی که اس

حفظ صاحبکار از طریق حمایت از او دلیل دیگـري بـراي تصـویب قـوانین محـدود کننـده       
هاي اولیه فعالیت بـراي صـاحبکار جدیـد متحمـل      کنند؛ چراکه حسابرس در سال مطرح می

جبران آنها، به حفظ صاحبکار خود تمایل دارد. در منظور  گردد که به اي می هاي اولیه هزینه
مقابل، مخالفان تغییر اجباري حسابرس عقیدة دیگري دارند. به اعتقاد آنهـا عوامـل دیگـري    

عنوان مثال تالشی کـه حسابرسـان    کند؛ به هست که حسابرسان را به حفظ استقالل وادار می
از احتمال طـرح دعـاوي حقـوقی     گیرند و یا ترس کار می در جهت حفظ اعتبار و شهرت به



 15هاي کاربردي در گزارشگري مالی، شماره  پژوهش  178

شـود. آنهـا معتقدنـد     علیه آنها ساختارهایی است که مانع رفتارهاي نامناسب حسابرسـان مـی  
دسـت آورده و تجـربظ    حسابرسان با گذشت زمان، شناخت بهتري از فعالیتهاي صاحبکار به

دن کننـد و بـه ایـن ترتیـب توانـایی آنهـا در مـورد مناسـب وبـدن یـا نبـو            بیشتري کسب مـی 
یابد. بنابراین، رابطۀ طوالنی مدت حسابرس  هاي حسابداري و گزارشگري افزایش می روش

توانـد کیفیـت حسابرسـی را بهبـود بخشـد. همچنـین، بـه اعتقـاد آنهـا تغییـر            و صاحبکار می
گذاران بع اتکاپذیري صورتهاي مـالی کـاهش، و    حسابرس باعث خواهد شد اعتماد سرمایه

هـاي حسابرسـی، چـه بـراي      سی کـاهش یابـد. از سـوي دیگـر هزینـه     از این رو اعتبار حسابر
 ).1390، ان همکار و حسابرس و چه براي صاحبکار، افزایش خواهد یافت (کرمی

 استقالل حسابرس و احتمال گزارشگري متقلبانه
 کـه  مـالی  يهـا  صـورت  بـه  نسـبت  اظهارنظر و حسابرسی با رابطه در حسابرسان استقالل

 یـک  مـورد  ایـن  در اسـتقالل . اسـت  مختلفـی  معـانی  داراي شـود  مـی  تهیه توسط صاحبکار
 اسـتفاده  سـایر  و دولـت  اعتباردهنـدگان،  گـذاران،  سرمایه که جا آن از. هنري است عبارت

 پیدا خاصی معنی حسابرس استقالل کنند، تکیه حسابرس بر اظهارنظر است ممکن کنندگان
از  بایـد  بلکـه  کند، دیگران به منوط را خود قضاوت نباید تنها نه حسابرس بنابراین،. کندمی

باشـد   مسـتقل  دهـد،  قـرار  تـاثیر  تحـت  را وي قضاوت است ممکن که شخصی نفع هرگونه
 فعالیـت  و حسابرسـی  استقالل )2000ان (همکار و 27تابو). 1393(عباس زاده و محمدي، 

 که دریافتند لوجستیک رگرسیون تحلیل از استفاده را بررسی و با تقلب احتمال کاهش در
 داراي و هستند مدیره غیرموظف هیات از ترکیبی که حسابرسی کمیته دارنده هاي شرکت
 یـا  متقلبانـه  گزارشـگري  تصـمیم  کمتـري بـه   تمایل هستند؛ سال در دوبار حداقل جلساتی

 .دارند کننده گمراه
دوم و سـوم تحقیـق بـه شـکل زیـر       هاي با توجه به مبانی نظري مطرح شده در باال فرضیه

 ارائه می گردد:
 ۀ دوم: کیفیت حسابرسی اثر منفی و معناداري بر احتمال تقلب دارد.فرضی

 فرضیۀ سوم: کیفیت حسابرسی اثر منفی و معناداري بر مدیریت سود دارد.
 متغیرهاي کنترلی و احتمال گزارشگري متقلبانه
بــدلیل کثــرت  نترلــی ایــن پــژوهشدر ادامــه در خصــوص نحــوه انتخــاب متغیرهــاي ک

 متغیرهاي کنترلی انتخاب شده، به تشریح مبانی نظري برخی از آنها پرداخته شد.
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 اهرم مالی و احتمال گزارشگري متقلبانه
که اهرم مالی باال به طور بـالقوه باعـث افـزایش اسـتفاده از     کند  پژوهش مذکور بیان می
گـردد. دلیـل ایـن کـار      فزایش دهنده سود مـی هاي حسابداري ا اقالم تعهدي و سایر انتخاب

باشـد، از طـرف دیگـر     تالش در جهت پیش گیري از تخلف مفـاد قراردادهـاي بـدهی مـی    
افزایش اهرم مالی با کاهش میزان رفتارهاي فرصت طلبانه ي مدیران باعث کاهش مدیریت 

  .گردد سود و در نتیجه افزایش کیفیت سود می
 ري متقلبانهاندازة شرکت و احتمال گزارشگ

اطالعـات مـورد    بـودن  دسـترس  در میـزان  از فاکتوري عنوان به شرکت اندازههمچنین، 
هـاي   هـاي بـزرگ بـیش از شـرکت     گیرد به این معنا کـه اطالعـات شـرکت    استفاده قرار می

گیــرد و ایــن موضــوع باعــث کــاهش عــدم تقــارن  کوچــک در دســترس همگــان قــرار مــی
هاي بـزرگ   دهد که شرکت ها نشان می گردد، پژوهش میهاي بزرگ  اطالعاتی در شرکت
هاي کوچـک بـراي اجتنـاب از زیـان تمایـل بـه        هاي سیاسی و شرکت به دلیل کاهش هزینه

  .استفاده از اقالم تعهدي و مدیریت سود دارند
 رشد فروش و احتمال گزارشگري متقلبانه

شــد فــروش و هــا ر یکــی از معیارهــاي مــورد توجــه مالکــان شــرکتنیــز رشــد فــروش 
هایی که در سال جاري نتوانسته اند به رشـد فـروش مناسـبی     باشد، لذا شرکت سودآوري می

دست یابند بـراي جلـوگیري از نارضـایتی سـهامداران و اجتنـاب از کـاهش سـود اقـدام بـه          
 .نمایند دستکاري و افزایش سود از طریق اقالم تعهدي می

 بانهجریان نقدي عملیاتی و احتمال گزارشگري متقل
هـاي اصـلی ارزیـابی ایـن      هاي عملیـاتی، یکـی شـاخص    هاي ناشی از فعالیت مبلغ جریان

نقـد کـافی جهـت     هـاي وجـه   موضوع است که عملیات واحد تجاري تا چه میزان به جریـان 
ها، نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاري و پرداخت سود سهام، منجر شـده   بازپرداخت وام
ید را بدون تمسک به منـابع خـارج از واحـد تجـاري، میسـر      هاي جد گذاري و انجام سرمایه

هاي نقدي عملیاتی و یـا منفـی    کرده است، همچنین با توجه به اینکه پایین بودن مبلغ جریان
باشد، لذا ایـن انتظـار وجـود دارد کـه میـزان       هاي درماندگی مالی می بودن آن یکی از نشانه

اختیـاري و کیفیـت سـود تاثیرگـذار باشـد      هـاي نقـدي بـر اسـتفاده از اقـالم تعهـدي        جریان
 ).433: 1395ابراهیمی و همکاران، (
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هاي کیفیت حسابرسـی و احتمـال رخـداد تقلـب     در نهایت، با بررسی رابطۀ بین شاخص
هاي کیفیت حسابرسی سه شـاخص:  بندي رسیدیم که از بین شاخصدر شرکتها به این جمع

هایی هستند ل وي از جمله شاخصتخصص حسابرس در صنعت، شهرت حسابرس و استقال
توان گفت به طور یقین بر کیفیت حسابرسی تأثیر مثبتی دارنـد و دو شـاخص: انـدازة    که می

هاي زمانی مختلف نتایج متفـاوتی  تصدي حسابرس در طول دوره دورهمؤسسۀ حسابرسی و 
کیفیـت  هـاي  با توجه به مطالب ارائه شـده در مـورد شـاخص    اند.بر کیفیت حسابرسی داشته

حسابرسی، در این پژوهش سـعی شـده اسـت تـأثیر چهـار شـاخص تخصـص حسـابرس در         
تصـدي حسـابرس و اسـتقالل حسـابرس را بـا اسـتفاده از        دورهصنعت، شـهرت حسـابرس،   

عنوان یک شاخص واحد کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شود و به بررسـی  تکنیک تلفیق به
 ن و احتمال گزارشگري متقلبانه پرداخته شود.اثر کیفیت حسابرسی بر بیش اطمینانی مدیرا

 
 پیشینۀ 

) در پژوهشی به بررسی اثر کیفیت حسابرسی و رعایت حقوق 1396ابراهیمی و همکاران (
سهامداران بر احتمال گزارشگري متقلبانه پرداختند. آنها اندازة مؤسسۀ حسابرسی را به

شرکت پذیرفته شده در بورس  102عنوان شاخص کیفیت سود در نظر گرفتند و با بررسی 
به این نتیجه دست یافتند که افزایش کیفیت  93-89اوراق بهادار تهران در بازة زمانی 

 دهد.حسابرسی، احتمال تقلب و مدیریت سود را کاهش می
ــدلی ( ــادي و عب ــی  1396اعتم ــه بررس ــی ب ــب در  ) در پژوهش ــی و تقل ــت حسابرس کیفی

دهد که رابطه منفی و معنـاداري بـین    پژوهش نشان میهاي  یافتهپرداختند.  هاي مالی صورت
اندازه حسابرس، دوره تصدي حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت، مؤسسـه حسابرسـی   
متخصــص در صــنعت بــا طــول دوره تصــدي طــوالنی و امتیــاز وضــعیت کنتــرل و کیفیــت  

 .هاي مالی وجود دارد حسابرسی با تقلب در صورت
بررسی رابطه بـین بـیش اطمینـانی    پژوهشی به بررسی  ) در1394رحیمیان و حسنی القار (

پرداختنـد. نتـایج پـژوهش آنهـا نشـان داد       مدیریت و استفاده از حسابرس متخصص صنعت
بیش اطمینانی مدیریت تـأثیر معنـاداري بـر اسـتفاده از حسـابرس متخصـص صـنعت نـدارد.         

اسـتفاده از حسـابرس   همچنین بررسیها نشان داد هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد، احتمـال  
 .متخصص صنعت بیشتر است
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اثر تعدیلی تخصـص حسـابرس در   ")، در پژوهشی با عنوان 1394احمدپور و همکاران (
، بـه ایـن   "صنعت بر ارتباط بین راهبري هیئت مدیره و مدیریت سود مبتنی بر اقـالم تعهـدي  

یر معکـوس و  نتیجه دست یافتند که تخصص حسابرس در صنعت و استقالل هیأت مدیره تأث
معناداري بر مدیریت سود و استقالل هیأت مدیره در شـرکتهایی کـه حسابرسـان متخصـص     

 تر است. کنند، نسبت به سایر شرکتها ضعیف صنعت آن را حسابرسی می
هـاي   تاثیر کیفیت حسابرسی برکیفیت سود در شرکت) به پژوهشی با عنوان 1393خرم (

هاي قدر مطلق اقالم تعهدي اختیـاري   پژوهش از معیار. در این پرداخت با سهام گران قیمت
(غیر منتظره)، کیفیت اقالم تعهدي، پایداري سود، قابلیـت پـیش بینـی سـود، همـوار سـازي       
سود، به موقع بودن، محافظه کاري سود، تغییرپذیري سود و ارتباط ارزشـی سـود بـه عنـوان     

حسابرسی، تخصـص حسـابرس    هاي اندازه موسسه معیارهاي سنجش کیفیت سود و از معیار
در صنعت، دوره تصدي حسابرس و متغیـر عـاملی دوره تصـدي و تخصـص حسابرسـی در      
صنعت به عنوان معیارهاي تعیین کننده کیفیت حسابرسـی اسـتفاده شـد. بـه طـور کلـی بـین        
معیارهاي اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و متغیـر تعـاملی تخصـص    

هاي کیفی سود رابطـه اي مثبـت مشـاهده شـد و      حسابرس با متغیر در صنعت و دوره تصدي
هـاي کیفـی سـود بـه طـور       بین متغیرهاي دوره تصدي حسابرس و سهام گران قیمت با متغیر

کلی رابطه منفی و اکثرا غیر معنادار مشاهده شد که نشان دهنده اثر معکوس آنها بر کیفیـت  
م گران قیمت باعث کاهش یا معکـوس شـدن   ها، سها باشد. همچنین در تمام فرضیه سود می

 .شود اثر متغیرهاي کیفی حسابرسی بر متغیرهاي کیفی سود می
 کیفیـت  و آزاد نقد وجه مازاد تأثیر عنوان با پژوهشی ) در2014همکاران ( و 28راسمین

 در متغیرهـا  ایـن  بررسـی  بـه  یافته، توسعه کشور سه از شواهدي سود، مدیریت حسابرسی بر
 کشـور  سـه  بـورس  از را خـود  اطالعـات  و پرداختند 2010 تا 2005 بین سالهاي زمانی دوره

 کیفیــت کـه  داد نشـان  آنهـا  تحقیـق  نتـایج . نمودنـد  سـنگاپور اسـتخراج   و مـالزي  انـدونزي، 
 حسابرسـی  کیفیـت  که داد نشان نتایج همچنین سود دارد، مدیریت با منفی رابطه حسابرسی

 .ندارد سود مدیریت و نقدي آزاد جریان مازاد بین رابطه بر معناداري اثر
) به بررسی تقلب در حسابداري، حسابرسی و نقش تحـریم 2015و همکاران ( 29لیسیک

 2005تـا   1995هاي بین زمانی پژوهش آنها سال دورههاي دولت در کشور چین پرداختند. 
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داد کـه رابطـۀ   شرکت را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنها نشان  537بود و تعداد 
 منفی و معناداري بین اندازة مؤسسۀ حسابرسی و تقلب در صورتهاي مالی وجود دارد.

) در پژوهشی به بررسی تـأثیر خودشـیفتگی مـدیران بـر      2013(  30ریجسنبیلت و کامندر
پرداختند. آنهـا معتقدنـد کـه مـدیران خودشـیفته، بـه منظـور بهبـود جایگـاه خـود در            تقلب

دهنـد. نتـایج پـژوهش آنهـا     مات جسورانه را سرلوحۀ کار خود قرار میاقدا شرکت، اجراي
هاي مدیران نظارتی صـورت نگیـرد، خودشـیفتگی بـیش از حـد      تصمیم نشان داد چنانچه بر

رفتار غیر اخالقی از سوي مدیر منجر شـده و منـافع شـرکت را بـه      تواند به اعمالمدیران می
 .خطر بیندازد

پژوهشی با عنوان رابطه بین کیفیـت حسابرسـی پیشـرفته و     ) در2011( 31وان و همکاران
پرداختنـد، آنهـا در    2010تـا   2002شرکت طـی دوره زمـانی   1800مدیریت واقعی سود در 

پژوهش خود ابتدا دریافتند که حسابرسان متخصـص در صـنعت و حسابرسـان بـزرگ حـق      
آنهـا بـه ایـن نتیجـه      کننـد. همچنـین   الزحمه بیشتري را نسبت به سایر حسابرسان دریافت می

رسیدند که حسابرسان متخصص در صنعت و حسابرسـان بـزرگ مـدیریت واقعـی سـود را      
دچار محدودیت کرده اما حسابرسان با تصدي باال با مدیریت واقعی سود رابطه مثبت دارند 

 تواند منجر به مدیریت سود کمتر، شود. و تغییر حسابرس می
رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت با عنوان  ) در پژوهشی2010( 32زنگین و اوزکان

ــا اســتفاده از ، ســود  2009تــا  2006هــاي  در ســال هــا مشــاهدات ســه ماهــه شــرکت 2152ب
، تخصص در صـنعت و تصـدي   یبزرگ حسابرسموسسه  چهار آنها دریافتند که  پرداختند،

کیفیــت حسابرســی) اقــالم تعهــدي اختیــاري  هــاي شــاخصشــرکت حسابرســی (بــه عنــوان 
 .براي مدیریت سود) را دچار محدودیت می کندشاخصی (

 
 شناسی روش

این پژوهش، از جهت همبسـتگی و روش شناسـی تحقیـق، از نـوع شـبه تجربـی و پـس        
گیرد رویدادي در حوزة تحقیقات اثباتی حسابداري است که با اطالعات واقعی صورت می

ته باشد نـوعی تحقیـق کـاربردي    تواند در فرآیند استفاده از اطالعات کاربرد داشو چون می
اســت. همچنــین ایــن پــژوهش مبتنــی بــر اطالعــات واقعــی بــازار ســهام، صــورتهاي مــالی،  

هـاي الزم بـراي    هاسـت. داده همراه صورتهاي مالی و گزارش مجامع شـرکت  هاي یادداشت
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هـا در   آوري شـد. تجزیـه و تحلیـل داده    آورد نـوین جمـع   اجراي پژوهش، از لوح فشردة ره
شده در بـورس   هاي پذیرفته انجام گرفت. جامعۀ آماري پژوهش، شرکت  Eviewsزاراف نرم

نظـر گرفتـه شـدند. در ایـن پـژوهش، از       در 1394تا  1388هاي  اوراق بهادار تهران طی سال
هایی که شرایط زیر را دارا باشند مـورد   گیري استفاده نشده است و کلیۀ شرکت  روش نمونه

هـاي   گیرند. شایان ذکر اسـت، پـس از اعمـال محـدودیت     بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می
 ارائه شده است. 1شرکت انتخاب شدند که در قالب جدول  174فوق، 

 . روش انتخاب نمونه1جدول 

  ردیف
تعداد 
 ها شرکت

 488 عضو بورس بودند. 1394هایی که تا پایان سال  کل شرکت 1

 )143( شده یا وقفۀ طوالنی داشتند. از بورس حذف 1388-1394هایی که طی سال  شرکت 2
 )78( گذاري و بیمه بودند. کنندة مالی، سرمایه هایی که از نوع تأمین شرکت 3
 )69( مالی آنها پایان اسفندماه نبود. دورههایی که  شرکت 2
 )10( ) تغییر سال مالی داشتند.1388-1394بررسی ( دورههایی که در  شرکت 5
 )14( هایی که اطالعات مالی آنها در دسترس نبود. شرکت 6
 174 شده هاي انتخاب تعداد شرکت 

 
شـرکت پذیرفتـه شـده در بـورس      174انتخاب شایان ذکر است که با توجه به جدول باال و 

شـرکت (مشـاهده) مـورد    -سـال  1218اوراق بهادار تهران در بازة زمانی ذکـر شـده، تعـداد    
 بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 و متغیرها ها  مدل
 است:  3تا  1مدلهايهاي پژوهش به شرح  مدل رگرسیون فرضیه

𝑀𝑂𝑖𝑡 )1( مدل = 𝛼0 + 𝛼1𝐴𝑄𝑖𝑡 + 𝛼2𝑂𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛼3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛼4𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡
+ 𝛼5𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 + 𝛼6𝐸𝑋𝑃𝑂𝑅𝑇𝑖𝑡 + 𝛼7𝐼𝑂𝑖𝑡 + 𝛼8𝑆𝑅𝐶𝑖𝑡
+ 𝛼9𝐵𝑂𝐼𝑖𝑡 + 𝛼10𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
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𝑃𝑅𝑂𝐵𝑀𝑖𝑡 )2( مدل = 𝛼0 + 𝛼1𝐴𝑄𝑖𝑡 + 𝛼2𝑂𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛼3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡
+ 𝛼4𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛼5𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 + 𝛼6𝐸𝑋𝑃𝑂𝑅𝑇𝑖𝑡
+ 𝛼7𝐼𝑂𝑖𝑡 + 𝛼8𝑆𝑅𝐶𝑖𝑡 + 𝛼9𝐵𝑂𝐼𝑖𝑡 + 𝛼10𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

𝐸𝑀𝑖𝑡 )3( مدل = 𝛼0 + 𝛼1𝐴𝑄𝑖𝑡 + 𝛼2𝑂𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛼3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛼4𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡
+ 𝛼5𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 + 𝛼6𝐸𝑋𝑃𝑂𝑅𝑇𝑖𝑡 + 𝛼7𝐼𝑂𝑖𝑡 + 𝛼8𝑆𝑅𝐶𝑖𝑡
+ 𝛼9𝐵𝑂𝐼𝑖𝑡 + 𝛼10𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 𝐸𝑀معـرف احتمـال تقلـب،     𝑃𝑅𝑂𝐵𝑀اطمینـانی مـدیران،   بـیش  𝑀𝑂هـا،   که در این رابطـه 
ــاتی،  𝑂𝐿𝐸𝑉کیفیــت حسابرســی،  𝐴𝑄مــدیریت ســود،  ــدازة شــرکت،  𝑆𝐼𝑍𝐸اهــرم عملی ان

𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻   ،رشد فـروش 𝑂𝐶𝐹     ،وجـه نقـد عملیـاتی𝐸𝑋𝑃𝑂𝑅𝑇   ،صـادرات𝐼𝑂   مالکیـت
سـن شـرکت و    𝐴𝐺𝐸استقالل هیئت مدیره،  𝐵𝑂𝐼سهامدار داراي حق کنترل،  𝑆𝑅𝐶نهادي، 

ɛ   .جزء خطا است 
 متغیرهاي وابستۀ 

 ): MOالف. بیش اطمینانی مدیران (
هاي شـراند و  گیري بیش اعتمادي مدیریت همچون پژوهشدر این پژوهش براي اندازه

)، عـرب صـالحی و   1393)، فروغی و نخبه فالح (2013( 33)، احمد و دوئلمن2012زچمن (
گـذاري بـیش از حـد    ) از شاخص سرمایه1396) و مرادي و قدیریان آرانی (1394هاشمی (

هــا از باقیمانـدة مــدل  گــذاري بـیش از حــد دارایـی  هـا اســتفاده شـده اســت. سـرمایه   دارایـی 
تـر  شـود. سـریع  محاسـبه مـی  صنعت -ها بر رشد فروش بر مبناي سالرگرسیونی رشد دارایی

گر این اسـت کـه مـدیر نسـبت بـه شـرکتهاي       هانسبت به رشد فروش نشانبودن رشد دارایی
گذاري بیشتري انجام داده است. بنابراین مثبت بودن باقیماندة مشابه (متوسط صنعت) سرمایه

از حـد  هـا و اعتمـاد بـیش    گذاري بیش از حد در داراییاین الگو رگرسیونی نشانگر سرمایه
 رگرسیونی یاد شده به شرح زیر است: رابطۀ). 2013مدیریت است (احمد و دوئلمن، 

𝐴𝐺𝑖𝑡 )1(رابطۀ  = 𝛼0 + 𝛼1𝑆𝐺𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

شـاخص   ɛکیفیت حسابرسـی و   𝐴𝑄رشد فروش،  𝑆𝐺ها، رشد دارایی 𝐴𝐺که در رابطۀ باال، 
 ها است. گذاري در داراییسرمایه
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 ): PROBMب. احتمال تقلب (

باشـد کـه بـه پیـروي از پـژوهش       هاي پژوهش، احتمال تقلب مـی  متغیر وابسته در فرضیه
باشد. بـراي انـدازه گیـري احتمـال تقلـب از       ) می1395انجام شده توسط کردستانی وتاتلی (

 شود: استفاده می )2(به شرح رابطه  34بنیشتعدیل شده مدل 

𝑃𝑅𝑂𝐵𝑀 )2(رابطۀ  = 0.002 + 0.665 (𝑇𝐴𝑇𝐴) + 0.257 (𝐿𝑉𝐺𝐼)
+ 0.024 (𝑆𝐺𝐴𝐼)− 0.641 (𝐷𝐸𝑃𝐼) + 0.190 (𝑆𝐺𝐼)
+ 0.004 (𝐴𝑄𝐼) − 0.032 (𝐺𝑀𝐼) + 0.061 (𝐷𝑆𝑅𝐼) 

هـاي   و شرکت یکهاي دستکاري کننده سود عدد  به شرکت در مدل تعدیل شده بنیش
باشـد.   مـی  5/0. نقطـۀ انقطـاع ایـن مـدل     یابد می غیر دستکاري کننده، عدد صفر، اختصاص

باشد، به احتمال زیاد شرکت دسـتکاري کننـدة    5/0بیشتر از  PROBMبنابراین، اگر مقدار 
 ).1395سود است (کردستانی و تاتلی، 

باشـد و شـامل    ، احتمال دستکاري سود یا بـه عبـارتی احتمـال تقلـب مـی     PROBMکه 
شـوند   متغیر است که با استفاده از اطالعات صورتهاي مالی به صورت زیر محاسبه می هشت

 .)1395(کردستانی و تاتلی، 

براي محاسبه این نسـبت اقـالم تعهـدي (تفـاوت بـین سـود عملیـاتی و         :TATAشاخص .1
شود.  ها تقسیم شود و این نسبت براي هر سال محاسبه می جریان نقدي)  بر کل دارایی

 باشد. ، اقالم تعهدي می𝐴𝐶𝐶بطه در این را

𝑇𝐴𝑇𝐴 )3(رابطۀ  =
𝐴𝐶𝐶𝑡

𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑆𝑡
 

باشد. در صورتی که این نسبت بزرگتـر از یـک    شاخص اهرم مالی می :LVGIشاخص  .2
ها در سال جاري نسبت به سـال قبـل افـزایش یافتـه      باشد میزان اهرم و استفاده از بدهی

نماید. بنـابراین   ها، زمینه الزم براي سود و تقلب را ایجاد می است که افزایش در بدهی
، 𝐿𝑇𝐷قلب وجود داشته باشد. در این رابطـه  و ت LEVIرود رابطه مثبتی بین  انتظار می

 هاي جاري است. جمع بدهی 𝐶𝐿هاي بلندمدت و  جمع بدهی

𝐿𝑉𝐺𝐼 )4(رابطۀ  =
𝐿𝑇𝐷𝑡 + 𝐶𝐿𝑡/𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑆𝑡

𝐿𝑇𝐷𝑡−1 + 𝐶𝐿𝑡−1/𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑆𝑡−1
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وري واحـدهاي اداري و   افزایش این شاخص نشان دهنده کاهش بهـره  :SGAIشاخص  .3
هـاي اداري و فـروش بـا     باشد. به عبارت دیگر  نوعی عدم تناسب بین هزینه فروش می

هـاي عمـومی، اداري و    ، هزینـه 𝑆𝐺𝐴.𝐸𝑋𝑃مبلغ فروش وجـود دارد. در ایـن رابطـه،    
 باشد. فروش می

𝑆𝐺𝐴𝐼 )5(رابطۀ  =
𝑆𝐺𝐴.𝐸𝑋𝑃𝑡/𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑡

𝑆𝐺𝐴.𝐸𝑋𝑃𝑡−1/𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑡−1
 

باشد. در صورتی که این نسبت بزرگتـر از   شاخص هزینه استهالك می :DEPIشاخص  .4
یک باشد نشان دهنده این است که هزینه استهالك سال جاري نسبت به سال گذشـته  

هـا و   کاهش یافته است که این کار ممکن است از طریق افزایش در عمر مفید دارایـی 
 DEPIیا تغییر در روشهاي استهالك انجام شده باشد، بنابراین انتظار رابطه مثبتی بین  

 ، هزینه استهالك است.𝐷𝐸𝑃و احتمال تقلب وجود دارد. در این رابطه 

𝐷𝐸𝑃𝐼 )6(رابطۀ  =
𝐷𝐸𝑃𝑡−1/𝑃𝑃𝐸𝑡−1
𝐷𝐸𝑃𝑡/𝑃𝑃𝐸𝑡

 

باشد که به طور کلی افزایش این شاخص نشـان   شاخص رشد فروش می :SGIشـاخص   .5
باشد، اما مدیران شرکتهاي بزرگ همواره تحت فشارهاي  دهنده تقلب و تحریف نمی

باشـند. در ایـن شـرکتها در     زیادي در رابطه با تأمین مالی و افـزایش قیمـت سـهام مـی    
هـاي زیـادي را    هزینـه  صورتی که رشد فروش منفی باشد، قیمت سهام کاهش یافتـه و 

 نماید. براي مدیران ایجاد می

𝑆𝐺𝐼 )7(رابطۀ  =
𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑡
𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑡−1

 

تـر از یـک    باشـد. اگـر ایـن شـاخص بـزرگ      شاخص کیفیت دارایی می :AQIشاخص  .6
هـاي نامشـهود را افـزایش داده     هاي معـوق و دارایـی   طور بالقوه هزینه باشد، شرکت به

، جمع 𝐶𝐴یابد. در این رابطه  است. بنابراین احتمال دستکاري سود (تقلب) افزایش می
ــاري،   ــی ج ــین 𝑃𝑃𝐸 دارای ــوال، ماش ــ ، ام ــوع 𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑆 زات و آالت و تجهی ، مجم

 هاست. دارایی
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𝐴𝑄𝐼 )8(رابطۀ  =
1 − (𝐶𝐴𝑡 + 𝑃𝑃𝐸𝑡)/𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑆𝑡

1 − (𝐶𝐴𝑡−1 + 𝑃𝑃𝐸𝑡−1)/𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑆𝑡−1
 

آیـد. اگـر     دسـت مـی   ) بـه 11)، از رابطۀ (GMI: شاخص حاشیه سود ناخالص (GMIشاخص  .7
GMI تر از یک باشد، حاشیۀ ناخالص بسیار تنزل یافته است. ضعیف شدن حاشیۀ سود  بزرگ

انداز شرکت است و احتمال دستکاري سود افـزایش   ناخالص به معناي عالمت منفی از چشم
 بهاي تمام شده کاالي فروش رفته است. 𝐶𝑂𝐺یابد در این رابطه  می

𝐺𝑀𝐼 )9(رابطۀ  =
𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑡−1 − 𝐶𝑂𝐺𝑡−1/𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑡−1

𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑡 − 𝐶𝑂𝐺𝑡/𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑡
 

 دورهاین شاخص نشان دهندة این است که مطالبات و درآمدها، در دو  :DSRIشاخص  .1
هاي شـرکت نشـان دهنـدة     متوالی با یکدیگر همخوانی ندارد. افزایش بسیار زیاد در فروش

 𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆میزان مطالبـات و   𝑅𝐸𝐶هاي اعتباري شرکت است در این رابطه  تغییر در سیاست
 باشد. میزان فروش می

𝐷𝑆𝑅𝐼 )10(رابطۀ  =
𝑅𝐸𝐶𝑡/𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑡

𝑅𝐸𝐶𝑡−1/𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑡−1
 

 ):EMج. مدیریت سود (
متغیر وابسته در فرضیه سوم پژوهش، مـدیریت سـود اسـت کـه براسـاس اقـالم تعهـدي        

اري اقالم قابل کنترلی هستند که مدیران بـا  شود. اقالم تعهدي اختی اختیاري اندازه گیري می
هاي آتی را به سنوات اخیر منظـور نمـوده و بـه ایـن      توانند سودهاي سال بکارگیري آنها می

ترتیب سبب افزایش سود سالهاي اخیر گردیده و در نتیجه پاداش خود را افزایش دهنـد. در  
اوت بین اقالم تعهدي و اقالم ) اقالم تعهدي اختیاري معادل تف1995مدل تعدیل شده جونز (
شوند (عـرب کیاسـري    هاي زیر محاسبه می باشد که از طریق فرمول تعهدي غیر اختیاري می

 ):1394و عبدي، 
 
𝑇𝐴𝐶𝑖𝑡 )11(رابطۀ

𝑇𝐴𝑖(𝑡−1)
= 𝛽0 + 𝛽1 �

1
𝑇𝐴𝑖(𝑡−1)

� + 𝛽2 �
∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 − ∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑖(𝑡−1)
�

+ 𝛽3 �
𝑃𝑃𝐸

𝑇𝐴𝑖(𝑡−1)
� + 𝜀𝑖𝑡 
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𝑇𝐴𝐶𝑖𝑡  ،کل اقالم تعهدي𝑇𝐴𝑖(𝑡−1) هاي ابتداي سال،  جمع دارایی∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡  تغییر در
 باشد. هاي ثابت می دارایی 𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡تغییر در حسابهاي دریافتنی و  𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡∆فروش کل، 

 
 مستقل  هايمتغیر

 کیفیت حسابرسی
ایـن متغیـر   باشـد. از آنجـایی کـه     متغیر مستقل در این پـژوهش، کیفیـت حسابرسـی مـی    

دربرگیرندة عوامل متعددي است و بررسی این عوامل به صـورت مجـزا، تحلیـل ناقصـی از     
شاخص کیفیت حسابرسی را بـه دنبـال دارد، لـذا در پـژوهش حاضـر از معیـاري ترکیبـی و        
چندبعدي، جهت سنجش این متغیر استفاده شده است. اسـتفاده از یـک معیـار چندبعـدي و     

یري کیفیت حسابرسی داراي مزایایی همچون وارد نمودن یـک متغیـر   گ ترکیبی براي اندازه
هــا، توجــه بــه بهینگــی  جــاي توجــه جداگانــه بــه هــر یــک از مولفــه در مــدل رگرســیون بــه

ها است  کاري ویژگی ها، جلوگیري از تکرار و دوباره سازوکارهاي خاص در سطح شرکت
 ).1392(صفرزاده، 

هـا و   کیفیـت حسابرسـی در ایـران، ابتـدا شـاخص     هـاي مـرتبط بـا     منظور تعیـین مؤلفـه   به
 پـنج تـوان بـه    رهنمودهاي موجود در این زمینه مورد مطالعه قرار گرفت که از جملۀ آنها می

 دورهشاخص (اندازة مؤسسۀ حسابرسی، تخصص حسابرس در صـنعت، شـهرت حسـابرس،    
هـاي   اخصتصدي حسابرس و استقالل حسابرس) اشاره نمود. نتیجۀ مطالعـه رهنمودهـا و شـ   

هاي متعدد مورد بررسی قرار گرفـت. در ابتـدا همـان طـور کـه       موجود با استفاده از پژوهش
مؤلفه مورد توجه قرار گرفته بود. لذا با بررسـی   پنجبیان شد براي سنجش کیفیت حسابرسی 

تخصـص  "مؤلفه انتخاب گردید که عبارتند از:  4هاي پیشین و استفاده از نتایج آنها  پژوهش
. دالیل "تصدي حسابرس و استقالل حسابرس دورهدر صنعت، شهرت حسابرس،  حسابرس

 حذف شاخص اندازة مؤسسۀ حسابرسی در قسمت مبانی نظري بیان گردید. 
 تخصص حسابرس در صنعت

گیـري تخصـص حسـابرس در     در این پژوهش، سهم بازار شاخصی است که براي اندازه
دهـد.   نسبت بـه سـایر حسابرسـان نشـان مـی      شود؛ زیرا اولویت صنعت را صنعت استفاده می

هرچه سهم بازار حسابرس بیشتر باشد، تخصص صنعت و تجربـه حسـابرس نسـبت بـه سـایر      
رقبا باالتر است. همچنین داشتن سهم باالي بازار (سهم غالب بازار) به این نکتـه اشـاره دارد   

فیـت حسابرسـی   طور موفقیت آمیزي خـودش را از سـایر رقبـا از لحـاظ کی     که حسابرس، به
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کند. همچنـین تخصـص حسـابرس در صـنعت بـر اسـاس مطالعـات دان و ویکنـز          متمایز می
)، از حاصـل تقسـیم مجمـوع    1388) و اعتمـادي و همکـاران (  2013( 35)، سان و لیـو 2003(

هاي تمام کارفرمایان یک مؤسسۀ حسابرسی خاص در یـک صـنعت خـاص، تقسـیم      دارایی
آیـد. ایـن متغیـر تنهـا بــراي      دسـت مـی   ن آن صـنعت بــه هـاي کارفرمایـا   بـر مجمـوع دارایـی   

رود  کار مـی  گیري تخصص حسابرس مورد نظر در حسابرسی یک صنعت مشخص به اندازه
و مسـتقل از ویژگـی انـدازة شــرکت مـورد حسابرسـی اســت (بـادآور نهنـدي و تقــی زاده،        

یم. در کنـ  سپس میانگین ایـن متغیـر را بـراي شـرکتهاي مـورد بررسـی محاسـبه مـی         ).1392
و در  یـک صورتیکه این نسبت براي یک شرکت از میانگین بیشتر باشد، به ان شرکت عدد 

 شود. لحاظ می 0غیر این صورت عدد 
 شهرت حسابرس

اي بـراي مسـتقل    کنند کـه شـهرت و اعتبـار، انگیـزه     ) استدالل می1986واتز و زیمرمن (
تقســیم مجمــوع مانــدن حسابرســان اســت. در ایــن پــژوهش شــهرت حســابرس از حاصــل   

هاي  هاي تمام کارفرمایان یک مؤسسۀ حسابرسی خاص در کل بورس بر کل دارایی دارایی
گیري شـهرت   آید. این متغیر تنها براي اندازه دست می هاي پذیرفته شده در بورس به شرکت

رود و مستقل از ویژگـی   کار می هاي بورس به حسابرس مورد نظر در حسابرسی کل شرکت
). سپس میانگین ایـن  1392مورد حسابرسی است (بادآور نهندي و تقی زاده، اندازة شرکت 

کنیم. در صورتیکه ایـن نسـبت بـراي یـک      متغیر را براي شرکتهاي مورد بررسی محاسبه می
لحـاظ   0و در غیر این صـورت عـدد    یکشرکت از میانگین بیشتر باشد، به ان شرکت عدد 

 شود. می
 تصدي حسابرس دوره

تصدي، باید سالی در دسترس باشد که در آن حسـابرس   دورهیري صحیح گ براي اندازه
 دورههـایی کـه طـی     به استخدام واحد تجاري درآمده است. تعیین این تاریخ براي شـرکت 

هـایی کـه در    اند، مشکل نیست؛ اما براي شرکت زمانی پژوهش، حسابرس خود را تغییر داده
انـد، تعیـین سـال اول شـروع کـار       کـرده  پژوهش از یک حسابرس استفاده دورهطول  تمامی

). به ایـن  1389حسابرس با توجه به اطالعات در دسترس، ممکن نیست (کرمی و همکاران، 
 هگیـري دور  گیري، مبناي سال اندازه دلیل براي حداقل کردن تأثیرات هرگونه خطاي اندازه
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مثـال اگـر سـال     شود. براي پژوهش در نظر گرفته می دورهتصدي، از دو سال قبل از شروع 
گیـرد. چنانچـه    تعلق می یکدر نظر گرفته شود، به حسابرس شرکت مورد نظر عدد  83پایه 

 هتغییر نداده باشد، به ترتیب دور 85و  84هاي  شرکت مورد نظر حسابرس خود را براي سال
شود. در صورتی که شرکت مورد نظر براي مثـال در   تصدي دو و سه سال در نظر گرفته می

تصدي حسابرس از یـک   دورهبار دیگر  86حسابرس خود را تغییر دهد، براي سال  86سال 
). سـپس میـانگین ایـن متغیـر را بـراي      1392شود (بادآور نهندي و تقی زاده،  سال شروع می

کنـیم. در صـورتیکه ایـن نسـبت بـراي یـک شـرکت از         به میشرکتهاي مورد بررسی محاس
 شود. لحاظ می صفرو در غیر این صورت عدد  یکمیانگین بیشتر باشد، به ان شرکت عدد 

 استقالل حسابرس
گیري استقالل حسـابرس، از مـدیریت سـود (اقـالم تعهـدي       در این پژوهش براي اندازه

رسی اسـتفاده شـده اسـت. از آنجـا کـه      اختیاري) به منزلۀ شاخص معکوسی از کیفیت حساب
عنـوان   اقالم تعهدي اختیاري، در اختیار و قابل اعمال نظر از سوي مـدیریت اسـت، از آن بـه   

شـود (مشـایخی، مهرانـی، مهرانـی و کرمـی،       شاخصی در کشف مدیریت سود اسـتفاده مـی  
) 1995گیري مدیریت سود از مدل تعدیل شـدة جـونز (   ). در این پژوهش براي اندازه1384

). ســپس میــانگین ایــن متغیــر را بــراي 1394شــود (عــرب کیاســري و عبــدي،  اســتفاده مــی
کنـیم. در صـورتیکه ایـن نسـبت بـراي یـک شـرکت از         شرکتهاي مورد بررسی محاسبه می

 شود. لحاظ می یکو در غیر این صورت عدد  صفرمیانگین بیشتر باشد، به ان شرکت عدد 
 )12(رابطۀ 

𝑇𝐴𝐶𝑖𝑡
𝑇𝐴𝑖(𝑡−1)
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𝑇𝐴𝐶𝑖𝑡  ،کل اقالم تعهدي𝐴𝑖(𝑡−1) هاي ابتداي سال،  جمع دارایی∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡  تغییر در
 باشد. هاي ثابت می دارایی 𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡تغییر در حسابهاي دریافتنی و  𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡∆فروش کل، 

این  هاي کیفیت سود ارائه شده است.گیري شاخصطور خالصه نحوة اندازهدر زیر به
منظور عملیاتی کردن متغیر مستقل استفاده  روش متدولوژي کدگذاري و انباشت کدها به

به  شد. بر اساس این متدولوژي به هر کدام از چهار مؤلفه، امتیاز صفر و یا یک (با توجه
تعریف عملیاتی انجام شده) اختصاص یافته و از جمع زدن این امتیازها، نمرة مربوط به هر 

 شود.  شرکت در هر سال محاسبه می
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 . نحوة محاسبۀ متغیرهاي کنترلی2جدول
 منبع گیري نحوة اندازه نام متغیر نماد متغیر
OLEV محاسبه ها  هاي بلندمدت بر جمع دارایی از تقسیم بدهی اهرم مالی

 شود می
ــی و  ابراهیمـــــــــ

 )1396همکاران (
SIZE ــی و  شود از طریق لگاریتم فروش شرکت سنجیده می اندازة شرکت ابراهیمـــــــــ

 )1395همکاران (
GROWTH بر اساس تغییرات فروش سال جاري نسبت به سال قبل  رشد فروش

 آید دست می به
ــی و  ابراهیمـــــــــ

 )1395همکاران (
OCF جاري به جمع  دورهاز تقسیم وجه نقد عملیاتی  نقد عملیاتی وجه

 شود هاي جاري محاسبه می دارایی
ــی و  ابراهیمـــــــــ

 )1395همکاران (
AGE برابر با لگاریتم طبیعی تعداد سالهایی که شرکت در  سن شرکت

 بورس پذیرفته شده است
علی نـژاد و تـارفی   

)1396( 
IO بازنشستگی،  هاي درصد مالکیت بانکها، بیمه، صندوق مالکیت نهادي

گذاري و شرکتهایی که فعالیت اصلی و  شرکتهاي سرمایه
گذاري است، در پایان سال محاسبه  تخصص آنها سرمایه

 و منظور گردید

مشــایخی و ســیدي 
)1394( 

BOI  استقالل هیئت
 مدیره

از تقسیم تعداد مدیران غیرموظف به مجموع مدیران 
 شود حاصل می

علی نژاد و بحرینی 
)1392( 

SRC  سهامدار داراي
 حق کنترل

 آن به کنترل، حق داراي سهامدار وجود عدم صورت در
 یک عدد صورت، این غیر در و صفر شرکت عدد

 .یابد می اختصاص

 )1392صفرزاده (

 
 ها یافته

 آمار توصیفی و همبستگی متغیرها
منظور آشنایی بیشتر با نمونۀ آماري و متغیرهاي مورد مطالعـه، خالصـۀ وضـعیت آمـار      به

نماي کلی آمار توصیفی متغیرها را  3توصیفی متغیرهاي پژوهش محاسبه شده است. جدول 
دسـت آمـده اسـت؛     بـه  85/0، میانگین متغیر احتمال تقلب 3دهد. با توجه به جدول  نشان می
بودن این متغیر و  احتمال تقلب وجود دارد. با توجه به مجازي درصد مشاهدات  85یعنی در 

براي مشـاهدة احتمـال تقلـب اسـت و عـدد صـفر        یکهاي صفر و یک (عدد  داشتن ارزش
 869تـوان گفـت تعـداد     براي حالتی است که در مشاهده احتمال تقلب وجـود نـدارد)، مـی   
مال تقلـب هسـتند. میانـه    مشاهده (سال ـ شرکت) در بین مجموع مشاهدات مشکوك به احت 

 50تـر از ایـن مقـدار  و    هـا پـایین  درصد داده 50دهد  براي این متغیر صفر است که نشان می
درصد باالتر از آن قرار دارند. صفر بودن میانه به این معناست که بیشـتر مشـاهدات و حتـی    

ایـن متغیـر    برند. مقدار انحراف معیار بـراي  ها در حالت عدم احتمال تقلب به سر می شرکت
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ها براي این متغیر برابـر بـا    دهد متوسط نوسان از میانگین داده دست آمد که نشان می به 36/0
 است. 36/0

 . آمار توصیفی3جدول
 انحراف معیار حداقل حداکثر میانه میانگین عالمت اختصاري نام متغیر

 EO 01/0 04/0- 04/2 83/0- 27/0 بیش اطمینانی مدیران
 PROBM 85/0 1 1 0 36/0 احتمال تقلب 
 EM 00/0 00/0 90/0 64/0- 12/0 مدیریت سود

 AQ 46/1 1 4 0 15/1 کیفیت حسابرسی
 OLEV 11/0 05/0 37/1 0 14/0 اهرم مالی

 SIZE 45/13 36/13 72/19 90/8 64/1 اندازة شرکت
 GROWTH 23/0 18/0 73/2 87/0- 41/0 رشد فروش 

 OCF 12/0 10/0 64/0 34/0- 13/0 وجه نقد عملیاتی
 EXPORT 61/0 1 1 0 49/0 صادرات

 IO 61/72 76/76 45/99 0 52/19 مالکیت نهادي

 SRC 49/0 0 1 0 50/0 سهامدار داراي حق کنترل
 BOI 67/0 60/0 1 0 19/0 استقالل هیئت مدیره

 AGE 59/2 71/2 85/3 0 58/0 سن شرکت

و صفر است این مقادیر  چهارحداکثر و حداقل محاسبه شده شاخص کیفیت حسابرسی 
باشـد. بـا   ترین سطح کیفیت حسابرسی در شرکتها مـی به ترتیب نشان دهندة باالترین و پایین

باشـد. مقـدار میـانگین بـراي ایـن      مـی  2توجه به این دو مقـدار متوسـط کیفیـت حسابرسـی     
تـر از  ور میانگین کیفیت حسابرسی شرکتها در سطح پایینط دهد به ) نشان می46/1شاخص (

دهـد   ) نشـان مـی  47/0آمده براي این متغیـر (  دست متوسط قرار دارد. مقدار انحراف معیار به
 است. 47/0ها براي این متغیر  متوسط نوسان از میانگین داده

 
 آزمون همبستگی متغیرها

مستقل زیاد باشـد، ممکـن اسـت بـه     در مدل رگرسیون، چنانچه همبستگی بین متغیرهاي 
اسـت.   50/0مخدوش شدن نتایج منجر شود. منظور از همبستگی زیـاد، همبسـتگی بـیش از    

وجـود   50/0شـود، بـین متغیرهـا همبسـتگی بیشـتر از       مشاهده می 4گونه که در جدول  همان
 ندارد.
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 . نتایج همبستگی بین متغیرهاي مستقل و کنترلی4جدول 

AGE BOI SRC IO EXP OCF GRO SIZ LEV AQ  
04/0 03/0- 02/0 11/0 05/0 20/0 07/0- 33/0 05/0- 1 AQ 
05/0 02/0- 00/0 00/0 03/0- 08/0- 01/0- 10/0- 1  OLEV 
14/0- 06/0- 03/0- 20/0 29/0 15/0 09/0 1   SIZE 
09/0- 02/0 04/0 04/0 02/0 05/0 1    GROWTH 
12/0- 09/0 08/0 14/0 21/0 1     OCF 

01/0 10/0 05/0 20/0 1      EXPORT 
10/0- 04/0- 41/0 1       IO 
05/0- 01/0- 1        SRC 
11/0- 1         BOI 

1          AGE 
 

 ها داده 37بودن  ترکیبییا  36آزمون پنل
ها را تشخیص دهـیم. بـراي ایـن کـار      بودن داده ها، ابتدا باید پنل یا پول براي آزمون داده

باشـد،   05/0شود. اگر در ایـن آزمـون، سـطح معنـاداري کمتـر از       لیمر اجرا می اف.آزمون 
شوند و در غیر این صورت پول (ترکیبی) هسـتند. بعـد از    ها پنل (تابلویی) محسوب می داده

مشخص شود. براي این کار  بودن آنها ها باید اثرهاي ثابت و تصادفی شدن نوع داده مشخص
باشـد،   05/0شود، در این آزمـون اگـر سـطع معنـاداري کمتـر از       هاسمن اجرا می نیز آزمون
شـوند. بـا توجـه بـه اینکـه متغیـر        اند و در غیر این صورت تصادفی محسـوب مـی   اثرها ثابت

وابســته در فرضــیۀ دوم یــک متغیــر مجــازي (صــفر یــا یــک) اســت بنــابراین، از رگرســیون  
یک در فرضیۀ دوم استفاده شده است کـه دیگـر بحـث اثـرات ثابـت و تصـادفی کـال        لجست

 باشد.منتفی است و تنها فرضیۀ اول و سوم پژوهش نیازمند این آزمون می

 هاسمن  . نتایج آزمون اف. لیمر و5 جدول

 فرضیه
 هاسمن نتایج آزمون نتایج آزمون اف. لیمر

 نتیجه احتمال آماره نتیجه احتمال آماره
 اثرهاي ثابت 007/0 23/24 ترکیبی 055/0 215/1 فرضیۀ اول پژوهش

 اثرهاي ثابت 000/0 05/523 تابلویی 000/0 053/3 فرضیۀ سوم پژوهش
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 ها آزمون فرضیه
 فرضیۀ اول: کیفیت حسابرسی اثر منفی و معناداري بر بیش اطمینانی مدیران دارد.

 اسـت. بـراي   6نتایج تجزیه و تحلیل مدل رگرسیون خطی فرضیۀ پژوهش بـه شـرح جـدول    
 Fآمــارة  احتمــال بــه توجــه شــود. بــا اســتفاده مــی Fآمــارة  از مــدل کــل معنــاداري بررســی
رسـد و   ) معنـاداري مـدل بـه تأییـد مـی     0000/0(معنـاداري مـدل    6جـدول   در شـده  محاسبه

 بررسـی  است. بـراي  صفر مخالف رگرسیونیمدل  ضرایب از یکی حداقل شود مشخص می
 دوربـین  آزمـون  از رگرسـیونی،  معادلـۀ  نتـایج  در خودهمبسـتگی  عـدم  فـرض  بـودن  برقرار

 هـا  مانـده  بـاقی  بـین  دهد ) نشان می078/2( واتسون دوربین مقدار استفاده شده است. واتسون
متغیـر مسـتقل   آمـده بـراي    دسـت  ندارد. با توجه به ضریب بـه  وجود اول نوع همبستگی خود

درصـد بـین متغیـر مسـتقل کیفیـت       95توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینـان   ) می387/0(
حسابرسی با متغیر وابستۀ بـیش اطمینـانی مـدیران، رابطـۀ معنـاداري وجـود نـدارد، بنـابراین         

 شود. فرضیۀ اول پژوهش تأیید نمی

 نتایج آزمون معناداري مدل رگرسیون فرضیۀ اول .6جدول 
MOit = α0 + α1AQit + α2OLEVit + α3SIZEit + α4GROWTHit + α5CFOit + α6EXPORTit + α7IOit +

α8SRCit + α9BOIit + α10AGEit + εit  
 معناداري انحراف استاندارد tآمارة  ضرایب مدل ها متغیر
 α0( 023/0- 175/0- 129/0 861/0مقدار ثابت مدل (

 AQ( 008/0 866/0 010/0 387/0کیفیت حسابرسی (
 OLEV( 024/0 342/0 071/0 732/0اهرم (

 SIZE( 001/0- 073/0- 007/0 942/0اندازة شرکت (
 GROWTH( 139/0 240/5 027/0 000/0رشد فروش (

 OCF( 205/0 415/2 085/0 016/0وجه نقد عملیاتی (
 EXPORT( 010/0- 417/0- 023/0 677/0صادرات (

 IO( 001/0- 765/0- 001/0 444/0مالکیت نهادي (
 SRC( 031/0 353/1 023/0 177/0داراي حق کنترل ( سهامدار

 BOI( 054/0 942/0 057/0 347/0استقالل هیئت مدیره (
 AGE( 013/0- 648/0- 020/0 517/0سن شرکت (
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MOit = α0 + α1AQit + α2OLEVit + α3SIZEit + α4GROWTHit + α5CFOit + α6EXPORTit + α7IOit +

α8SRCit + α9BOIit + α10AGEit + εit  
 معناداري انحراف استاندارد tآمارة  ضرایب مدل ها متغیر

 0000/0 معناداري مدل        0577/0 ضریب تعیین
 078/2 دوربین واتسون 0423/0 شده ضریب تعیین تعدیل

 684 مشاهداتتعداد  F 739/3آمارة 

 
 فرضیۀ دوم: کیفیت حسابرسی اثر منفی و معناداري بر احتمال تقلب دارد.

 درج شده است. 7نتایج تجزیه و تحلیل مدل رگرسیون لجستیک فرضیۀ دوم در جدول 

 . نتایج آزمون معناداري مدل رگرسیون فرضیۀ دوم7جدول 
𝑃𝑅𝑂𝐵𝑀𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐴𝑄𝑖𝑡 + 𝛼2𝑂𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛼3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛼4𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛼5𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 + 𝛼6𝐸𝑋𝑃𝑂𝑅𝑇𝑖𝑡 +

𝛼7𝐼𝑂𝑖𝑡 + 𝛼8𝑆𝑅𝐶𝑖𝑡 + 𝛼9𝐵𝑂𝐼𝑖𝑡 + 𝛼10𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡   
 معناداري انحراف استاندارد t  آمارة ضرایب مدل ها متغیر
 α0( 318/0 850/0 375/0 396/0مقدار ثابت مدل (

 AQ( 052/0- 383/3- 015/0 001/0کیفیت حسابرسی (
 OLEV( 406/0 506/3 116/0 001/0اهرم (

 SIZE( 094/0 004/3 031/0 003/0اندازة شرکت (
 GROWTH( 170/0 820/5 030/0 000/0رشد فروش (

 OCF( 143/0 188/1 120/0 235/0وجه نقد عملیاتی (
 EXPORT( 073/0 353/1 054/0 177/0صادرات (

 IO( 001/0 550/0 001/0 583/0مالکیت نهادي (
سهامدار داراي حق کنترل 

)SRC( 
101/0 509/1 067/0 132/0 

 BOI( 040/0 414/0 096/0 679/0استقالل هیئت مدیره (
 AGE( 349/0- 630/4- 075/0 000/0سن شرکت (
 0000/0 معناداري مدل        3182/0 ضریب تعیین

 288/2 دوربین واتسون 1703/0 شده ضریب تعیین تعدیل
 1022 تعداد مشاهدات F 151/2آمارة 

 t آمارة احتمال به توجه با شود. می استفاده tآمارة  از مدل کل معناداري بررسی براي
 مشخصرسد و  ، معناداري مدل به تأیید می)000/0مدل (معناداري 7 جدول در شده محاسبه

 دهندة نشان مدل نتایج است. صفر مخالف رگرسیونی مدل ضرایب از یکی حداقل شود می
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 معناداري رابطۀ احتمال تقلبۀ وابست متغیر با کیفیت حسابرسی مستقل متغیر بین که است آن
 توان می )-052/0( مستقل متغیر براي آمده دست  به ضریب به توجه با همچنین برقرار است،

کیفیت  افزایش با و دارد وجود منفی رابطۀ وابسته و مستقل متغیر بین که گرفت نتیجه
 شود. می تأیید پژوهش دوم فرضیۀ بنابراین یابد، می احتمال تقلب کاهش حسابرسی،

 فرضیۀ سوم: کیفیت حسابرسی اثر منفی و معناداري بر مدیریت سود دارد.

 . نتایج آزمون معناداري مدل رگرسیون فرضیۀ سوم8جدول 
𝐸𝑀𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐴𝑄𝑖𝑡 + 𝛼2𝑂𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛼3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛼4𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛼5𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 + 𝛼6𝐸𝑋𝑃𝑂𝑅𝑇𝑖𝑡 + 𝛼7𝐼𝑂𝑖𝑡 +

𝛼8𝑆𝑅𝐶𝑖𝑡 + 𝛼9𝐵𝑂𝐼𝑖𝑡 + 𝛼10𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  
 معناداري انحراف استاندارد tآمارة  ضرایب مدل ها متغیر
 α0( 221/0 376/2- 093/0 018/0مقدار ثابت مدل (

 AQ( 030/0- 911/7- 004/0 000/0کیفیت حسابرسی (
 OLEV( 004/0 145/0 029/0 885/0اهرم (

 SIZE( 050/0 517/6 008/0 000/0اندازة شرکت (
 GROWTH( 022/0 033/3 007/0 002/0رشد فروش (

 OCF( 846/0- 058/28- 030/0 000/0وجه نقد عملیاتی (
 EXPORT( 013/0 991/0 013/0 322/0صادرات (

 IO( 001/0- 973/0- 001/0 331/0مالکیت نهادي (
سهامدار داراي حق کنترل 

)SRC( 
001/0- 039/0- 017/0 969/0 

 BOI( 039/0- 620/1- 024/0 106/0استقالل هیئت مدیره (
 AGE( 102/0- 403/5- 019/0 000/0سن شرکت (
 0000/0 معناداري مدل        6072/0 ضریب تعیین

 883/1 دوربین واتسون 5226/0 شده ضریب تعیین تعدیل
 1028 تعداد مشاهدات F 178/7آمارة 

 F آمـارة  احتمـال  بـه  توجـه  بـا  شود. می استفاده Fآمارة  از مدل کل معناداري بررسی براي
رسـد و مشـخص    معناداري مدل به تأیید می )0000/0 مدل (معناداري 8 جدول در شده محاسبه

 بـودن  برقرار بررسی براي است. صفر مخالف رگرسیونی مدل ضرایب از یکی حداقل شود می
 شـده  استفاده واتسون دوربین آزمون از رگرسیونی، معادلۀ نتایج در خودهمبستگی عدم فرض
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، واتسون دوربین مقادیر جدول به توجه با دست آمد که به 883/1 واتسون دوربین مقدار است.
 آن دهنـدة  نشان مدل نتایج ندارد. وجود اول نوع خودهمبستگی ها مانده باقی بین توان گفت می

 معنـاداري  رابطـۀ  مـدیریت سـود  ۀ وابسـت  متغیـر  بـا  کیفیت حسابرسی مستقل متغیر بین که است
 تـوان  مـی  )-030/0( مسـتقل  متغیـر  براي آمده دست  به ضریب به توجه با همچنین برقرار است،

کیفیـت   افـزایش  بـا  و دارد وجـود  منفـی  رابطـۀ  وابسـته  و مسـتقل  متغیـر  بـین  کـه  گرفت نتیجه
 مقـدار  شـود.  مـی  تأییـد  پژوهش سوم فرضیۀ بنابراین یابد، می مدیریت سود کاهش حسابرسی،

 بـا  برابـر  پـژوهش  فرضـیۀ  رگرسـیونی  مـدل  برآوردشـدة  نتـایج  در شـده  تعـدیل  تعیـین  ضریب
 توسـط  وابسـته  متغیـر  رفتـار  درصـد  52 حـدود  دهـد  نشـان مـی   مقـدار  ایـن  کـه  است 5226/0

 متغیر وابسته ارتباط باالي امر بیانگر این کهشود  می داده توضیح کنترلی و مستقل متغیرهاي
 متغیرهاي مستقل و کنترلی است. با

 
 گیري  نتیجهبحث و 

فرضیه اول پژوهش به بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر بیش اطمینانی مـدیران پرداخـت.   
نتیجــه فرضــیه اول پــژوهش نشــان داد کیفیــت حسابرســی (کــه بــا اســتفاده از چهــار مولفــۀ: 

ــابرس،    ــهرت حس ــنعت، ش ــابرس در ص ــص حس ــتقالل   دورهتخص ــابرس و اس ــدي حس تص
طمینانی مدیران ندارد که براي نتیجه این گیري شد) تأثیر معناداري بر بیش ا حسابرس اندازه

توان دو حالت ممکن را در نظر گرفت: حالـت اول) مـدیران شـرکتهاي بورسـی؛      فرضیه می
برند و آنهایی که حسابرسـان بـه    آنهایی که از خدمات حسابرسان با کیفیت باالتري بهره می

مسـاعد و رویـدادهاي   انـد؛ احتمـال رویـداد     تري را به خـدمت گرفتـه   نسبت با کیفیت پایین
انـد، حالـت دوم) حسابرسـان شـرکتهایی کـه از       نامساعد را بطور معناداري دستکاري نکرده

اند بـیش اطمینـانی مـدیران را کنتـرل نمایـد.       برند نتوانسته بهترین کیفیت حسابرسی بهره می
تـایج  ) مطابقـت دارد و بـا ن  1394نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش رحیمیان و حسنی القار (

زچمــن  و شــراندو  )2015(  ســان و رویتزهــا  دوئلمــن،، )2005( و تیــت مالمنــدیرپــژوهش 
 مطابقت ندارد. )2011(

مهمترین عاملی که پژوهشگران این تحقیـق را بـر آن داشـت تـا در فرضـیۀ دوم و سـوم       
ــد      ــه بپردازن ــگري متقلبان ــال گزارش ــر احتم ــی ب ــت حسابرس ــر کیفی ــی اث ــه بررس ــژوهش ب پ

حجـم وسـیعی    بود که سبب شد مالی اخیر در شرکتهاي نظیر انرون و ورلدکامهاي  رسوایی
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ود. همانطور که اشاره از ادبیات جدید در حوزة کیفیت سود و پدیدة مدیریت سود ایجاد ش
هاي اخیر، بازارهاي مالی ایالت متحـده بـا افشـاي متعـدد اعمـال متقلبانـه برخـی         در سالشد 

انـد. ورلـدکام، انـرون، آدلفیـا، گلوبـال کروسـینگ و        ها به طور جدي متضرر شـده  شرکت
هـاي صـورتهاي مـالی هسـتند کـه بـازار سـهام را دچـار         تایکو فقط تعداد اندکی از رسوایی

ها موجب شده انگشـت اتهـام   اند. این رسوایی شده نوسان کرده و باعث سلب اعتماد عمومی
عنـوان عـاملی    رسـی بـه  و کیفیـت حساب  به سوي حسابداري و گزارشـگري مـالی نشـانه رود   

فرضیه دوم و سـوم پـژوهش   بازدارندة در گزارشگري متقلبانه مورد تردید جدي قرار گیرد. 
به بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر احتمال گزارشگري متقلبانه پرداخت. نتیجه فرضیه دوم و 

رد سوم نشان داد کیفیت حسابرسی اثر منفی و معناداري بر احتمال تقلب و مدیریت سـود دا 
یابـد. ایـن نتـایج     یعنی با افزایش کیفیت حسابرسی احتمال گزارشگري متقلبانـه کـاهش مـی   

دهد همانطور که از دیربـاز خـدمات حسابرسـی نقـش مهمـی را در اعتبـاردهی بـه         نشان می
هـاي بـا کیفیـت     حسابرسـی اسـت،  گذاران ایفا کرده صورتهاي مالی و جلب اطمینان سرمایه

 از یکیهـاي فرصـت طلبانـه داشـته باشـند.      دود کردن ایـن رویـه  در مح تواند نقش مهمی می
 افـزایش  مـدیریت،  توسـط  اختیـاري  تعهـدي  اقـالم  از اسـتفاده  میزان کنترل در مؤثر يها راه

 بـه  مالی صورتهاي کنندگان استفاده به هشدار در مهمی نقش که باشد می حسابرسی کیفیت
 ارایـه  اطالعات صحت تر کیفیت با حسابرسی .داردرا  سود مدیریت از استفاده میزان نسبت

 ارزش از تـري  دقیـق  بـرآورد  تـا  دهد می اجازه گذاران سرمایه به و بخشد می بهبود را شده
 شـهرت  و اعتبـار  حفـظ  منظـور  بـه  صاحب نام حسابرسی آورند. موسسات دست به شرکت

 در و اختیـاري  تعهدي اقالم از مدیران استفاده میزان شناسایی جهت در بیشتري تالش خود،
 احتمـال  حسابرسـی  کیفیـت  افـزایش  بـا  لـذا  نماینـد،  می اقالم این استفاده از جلوگیري نتیجه

 مـالی  گزارشـات  کیفیـت  و یابـد  افـزایش  متقلبانه گزارشگري و سود مدیریت از جلوگیري
)، 1396هـاي ابراهیمـی و همکـاران (    حاضـر بـا نتـایج پـژوهش     تحقیـق  یابد. نتـایج  می بهبود

 )، وان2014، لیسـیک و همکـاران (  )2014( همکاران و )، راسمین1396و عبدلی (اعتمادي 
 مطابقت دارد. )2010( سردار و زنگین ،)2011(  همکاران و چون

با توجه به اینکه در تحقیق حاضر رابطه منفی بین کیفیت حسابرسـی بـا احتمـال تقلـب و     
گـردد تـا در هنگـام     وصـیه مـی  مدیریت سود تایید شده است، بنابراین بـه سـرمایه گـذاران ت   

هاي آن را مورد توجه قرار دهند، زیرا رعایت ایـن   خرید سهام، کیفیت حسابرسی و شاخص
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فاکتورها اثر منفی بر میزان تقلب و مـدیرت سـود دارد، بـه عبـارت دیگـر افـزایش کیفیـت        
توانـد باعـث    گـردد و در بلندمـدت مـی    حسابرسی موجب کاهش تقلب و مدیریت سود می

 بـاالتر  کیفیـت  بـا  کیفیت گزارشات مالی و افـزایش ارزش شـرکت شـود، حسابرسـی     بهبود
سـرمایه   خصـوص  بـه  اسـتفاده کننـدگان،   بـه  و میبخشـد  بهبود را حسابداري اطالعات دقت

 تحلیـل  را عملکـرد شـرکت   نتایج و مالی وضعیت بیشتري اعتماد با دهد می فرصت گذاران،
تر و کامـل   گردد تا معیارهاي دقیق به سازمان بورس اوراق بهادار تهران نیز پیشنهاد می .کنند

تري را براي تعیین موسسات حسابرسی معتمد خـود تعیـین نمایـد تـا از ایـن طریـق کیفیـت        
 حسابرسی و کیفیت گزارشگري مالی بهبود یابد. 
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 .43-23، 4، 4، فصلنامه دانش حسابداري مالی، مالی
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درصــد اقتصــاد کشــور در دســت دولــت، کــد خبــر:   80)، 1396خبرگــذاري مشــرق، (
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)، رابطـۀ بـین کیفیـت حسابرسـی و     1394( ،میمنـد، مهـدي   ابراهیمـی  ،رالهخواجوي، شک
 .56-29 ،22، 6، مجلۀ دانش حسابداري ،هاي سودمدیریت سود با هدف دستیابی به آستانه

)، مـدل سـازي متغیرهـاي اثرگـذار بـراي      1396خواجوي، شکراله، ابراهیمی، مهـرداد، ( 
فصـلنامۀ حسـابداري   کشف تقلب در صورتهاي مالی با استفاده از تکنیک هاي داده کاوي، 

 .50-23 ،33 ،9 مالی،
بینـی دسـتکاري سـود: توسـعۀ یـک       )، پـیش 1395( شـید، تاتلی، ر المرضا،کردستانی، غ

 .73-96، 1 ،23، هاي حسابداري و حسابرسی رسیفصلنامۀ برمدل، 
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