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چکیده

شـده پذیرفتـه شـرکت  102هايتاریخی در خصوص دادههايدادهبا استفاده از  این پژوهشدر 
بـین رابطه ،شرکت)-سال510(1389الی 1385هايدر طول سالدر بورس اوراق بهادار تهران

گرفتـه اسـت. فـرض اصـلی ایـن      مورد بررسی قـرار  مالیگزارشگريکیفیتو مدیریتتوانایی
در ایـن  دارد.معنـادار رابطـه مـدیریت توانـایی با مالیگزارشگريکیفیتکهپژوهش آن است 

هـاي یافتـه .بررسی شدEviewsبا استفاده از رگرسیون چند متغیره و نرم افزار فرضیه ،وهشپژ
رابطـه معنـاداري   و کیفیت گزارشگري مـالی  مدیریتتواناییبین کهدهدمیاین پژوهش نشان 

ي مشـابه از قبیـل دمرجیـان و    هـا پـژوهش ایـن یافتـه بـا    که،ها منفی استوجود دارد و رابطه آن
بـر  (انـدازه حسـابرس)  با در نظر گرفتن تأثیر متغیر دامیالبته .) سازگاري ندارد2012(همکاران
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توانایی مـدیریت بـا کیفیـت گزارشـگري مـالی      کنیم که مستقل و کنترلی مشاهده میهايمتغیر
رابطه مثبت دارد.

تعهـدي، اقـالم ،مـدیریت توانـایی مالی،گزارشگريکیفیتکلیدي:هايواژه
تعهدي.اقالمکیفیت
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مقدمه

ص الزم براي تخصـی هايینهزمبازارهاي مالی، فراهم کردن نقش اصلی اطالعات حسابداري در 
بـه سیسـتم   گـذاران یهسـرما مـالی اخیـر، اطمینـان و اعتمـاد     هـاي ییرسوابهینه منابع است. در پی 

و کیفیت گزارشگري مالی به عنوان عامل مهمی در تعیین  اعتبـار  شدهیفتضعگزارشگري مالی 
پدیدار گشت. در نتیجه تعیین کیفیت اطالعـات حسـابداري و   شدهگزارشو قابلیت اعتماد ارقام 

کننـدگان ینتـدو و گـذاران قـانون ، مـدیران،  گـذاران یهسـرما نتایج حاصـل از آن، مـورد عالقـه    
یکـی از اقـالم   کـه بـه عنـوان   ياقتصـاد بنگـاه  یـک لص محاسـبه سـود خـا   ].1[استانداردهاست 

يحسـابدار يبرآوردهاوهامتأثر از روش،شودیمتهیه و ارائه مالی يهاگزارشحسابداري در 
یواقعـ سـود  کـه موجـب شـده اسـت    يحسـابدار گونـاگون  يهـا روشاستفاده از امکان.است

نشـان  هـا پـژوهش یجنتـا تفاوت داشته باشـد.  یماليهادر صورتشدهگزارشبا سود هاشرکت
ادعـا  تـوان یمینبنابرا. شودیمسود یفیتککاهشموجب يتعهداقالم يباالسطح کهدهدیم

].5[سود استکمتریداريپاو کمتریفیتکیمعنبه یشتربيتعهداقالم کهکرد

يدارارودیمـ به دلیل دسترسـی بـه اطالعـات درونـی و محرمانـه شـرکت، انتظـار        یعالیرانمد
و برآوردهــاهــاآنشــودیمــامــر موجــب یــناکــهباشــند کارشــانو کســباز یشــتريبدرك

قـادر  باشـد بـه صـورت     ،یریتمـد یمترودیمانتظار همچنین را انجام دهند.يبهتريهاقضاوت
سـوخت شـده،   هايینههزورد آبرهنگاممثال، دريبرا،کندبینییشپرا يتعهداقالم يتریقدق
یـاي مزادر مـورد  ینهمچندارند و ياقتصادکالنیطشراو یانشانمشتراز یشتريبدركیرانمد
کـه و قـادر خواهنـد بـود    آورنـد یمـ را بـه عمـل   يبهتـر بینـی یشپـ ، شـده ثبـت هايییدارایآت

].29و27[. ببرندکاربه راهاآنوکننددركرا یچیدهپيهااستاندارد

کـه تـا حـد    شـود یمـ ، مشـاهده  یمـال يگزارشـگر یفیتکگذشته در حوزه یاتادببا توجه به 
، مـدیره یئـت هو استقالل شرکتمانند اندازه 1شرکتخاص هايیژگیويروتمرکز  بر یاديز

1 firm-specific characteristics
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بـر  اثرگـذار به عنوان یـک عامـل   تواندیمنیز یت، توانایی مدیرکهیدرحال، ]24و13[بوده است
ات گذشته در نظر گرفته نشده است.روي کیفیت گزارشگري مالی مطرح باشد که در ادبی

مروري بر پیشینه تحقیق

هـاي حسـابداري   هاي مدیران مـالی و اشـتباه در روش  )، رابطه بین ویژگی2005و همکاران (آیر
ها بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه      سی قراردادند آن(به عنوان معیاري براي تجدید ارائه) را مورد برر

هـایی  بین تجدید ارائه و تخصص مدیر مالی همبستگی منفی وجود دارد. به طـوري کـه شـرکت   
.  ]8[کنند داراي تجدید ارائه کمتري هستندتخصصی تر استفاده میکه از مدیر مالی

) تأثیر شهرت مدیران اجرایی بر روي کیفیت سود را مـورد بررسـی   2008فرانسیس و همکاران (
رابطـه  و کیفیت سـود یتشهرت مدیرحسنمیزانبه این نتیجه رسیدند که بین ها آنند. دادقرار 

عملیاتی بسیار پیچیده هاي محیط، براي مدیریت مدیرههیئتمعتقدند که هاآنمنفی وجود دارد. 
دلیل پایین بودن کیفیـت سـود ایـن    وگیرندمیتغیر، مدیران مشهور و متخصص را به خدمت و م

و نـه اقـدامات مـدیریت    هـا آندرونـی  هاییویژگیعملیاتی متغیر و سایرهايمحیط، هاشرکت
.]20[است

هـاي خـاص مـدیران    ) در مقاله خود بررسی کردند کـه آیـا ویژگـی   2010دي جونگ و لینگ (
-گذارد. آنمیهاي شرکت قابل توضیح نیستند اثر عالی بر روي اقالم تعهدي که توسط ویژگی

به این نتیجه رسیدند که مدیران اجرایـی بـه احتمـال زیـادي بـر روي اقـالم تعهـدي از طریـق         ها
تصـمیمات حسـابداري   کت و مدیران مالی بر روي اقالم تعهدي از طریـق  تصمیمات سیاسی شر

.]15[گذارند اثر می

) رابطه بین کیفیت گزارشـگري مـالی و توانـایی مـدیریت را مـورد      2012دمرجیان و همکاران (
ها به این نتیجه رسیدند که کیفیت گزارشـگري مـالی بـا توانـایی مـدیریت      بررسی قراردادند. آن
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هـا و  تواننـد بـر روي کیفیـت قضـاوت    دارد. نتیجه بدین صورت است که مدیران میرابطه مثبت
.]17[برآوردهایی که در محاسبه سود کاربرد دارند، تأثیر بگذارند

هـاي صـورت گرفتـه در رابطـه بـا توانـایی مـدیریت در ایـران بسـیار          پـژوهش الزم به ذکر است
ایـن  هاي نزدیک بهتوان پژوهشگذشته مییات تر به ادببنابراین با نگاهی گسترده،محدود است

را بیان داشت.موضوع

عوامـل مـؤثر بـر انتخـاب کیفیـت گزارشـگري       ) در مقاله خود1388نیکو مرام و بادآور نهندي (
کیفیـت گزارشـگري مـالی بـا     دهـد مینتایج نشان .اندکردهشناسایی و ارزیابی مالی در ایران را

مدیریت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظـه  کاراییحاشیه سودآوري، و
اندازه، سرمایه بـر بـودن فعالیـت، چرخـه عملیـاتی و پیچیـدگی محـیط فعالیـت        کاري مدیریت،

.]6[رابطه منفی داردشرکت 

مدیریت سود، چگونـه  ") در مقاله خود به این موضوع پرداختند که 1391اعتمادي و همکاران (
دهـد کـه بـا    دست آمده نشـان مـی  . نتایج به"دهد؟ها را تحت تأثیر قرار میتکیفیت سود شرک

شـود. در ایـن   هاي سود کاسته میافزایش میزان اقالم تعهدي اختیاري، از مقادیر مطلوب ویژگی
. ایـن  گیـرد ت تأثیر مدیریت سود قـرار مـی  ها، تحمیان کیفیت اقالم تعهدي پیش از سایر ویژگی

دهد که مدیریت سود برطلبانه بودن مدیریت سود حمایت کرده، نشان میتنتایج از نظریه فرص
.]2[کندمحتواي اطالعاتی حسابداري خدشه وارد می

یماليگزارشگرتیفیکو تیریمد

هـا آنمنابع مدیریتبه منظور اقتصاديواحدهايمالکانسوياز کههستند نمایندگانیمدیران
مـدیران ، نماینـدگی وظـایف انجـام  راستاي. در شوندمیرفاه منصوب حداکثرکسبدر جهت 

پاسـخگو  مالکـان خـود، در مقابـل   کنتـرل تحـت  اقتصاديمنابع کارگیريبهدر مورد نحوه باید
، نظـري مبانی. بر اساس شودمیمحسوب پاسخگوییمهم ابزارهاياز مالیگزارشگريباشند و 
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در کـه بپـذیرد تـأثیر مدیریتاز عوامل مرتبط با برخیاست از ممکنمالیگزارشگريکیفیت
.  ]6[شودمیتشریحادامه، 

موجـود در  اطمینـان حالـت، بـا عـدم    بهتـرین در کـاري : محافظـه  مـدیریت کاري. محافظه الف
اطالعـات  کامـل تحریـف حالـت، منجـر بـه    بـدترین دارد و در ضعیفیبسیاربرخورد هاارزیابی

بـین هسـتند، رابطـه   منفـی هابازدهکهزمانیدهدمینشان )1997(2. باسو]3[شودمیحسابداري
کـه تـر اسـت   قـوي مثبت هسـتند،  هابازدهکهزمانینسبت به جاريهايبازدهو جاريسودهاي

سودها در منظـور نمـودن اخبـار بـد در مقابـل اخبـار خـوب        زمانیعدم تقارن مؤیدموضوع این
در کـاري محافظـه  کـه دهنـد مـی نشـان  تجربی) به صورت 2002(3پنمن و ژنگ. ]18و2[است

کیفیـت کـاهش منجـر بـه   هـا موجـودي و تبلیغـات و توسـعه،  تحقیـق مخـارج  حسـابداري مورد 
.]28[شودمیمالیهايگزارش

اهداف دركو تحلیلو تجزیه، با مالکاننمایندهبه عنوان بایدمدیریت: مدیریتکارایی. ب
نحو مورد استفاده قرار دهد. برترند و بهترینخود، منابع محدود را به مسئولیتسازمان تحت 

تحصیلقبیلاز موارديبرايشرکتهايانتخابدر مدیرانکهدریافتند) 2003(4شعار
این) به 2006( 5دیگرانو دمرجیان. ]12[هستندتأثیرگذارو توسعه، تحقیقو مخارج هادارایی

افزایش) با نقديهايجریانبا تعهديارتباط اقالم میزانسود(کیفیتکهیافتنددست نتیجه
کههاشرکتفردمنحصربهخصوصیاتکنترلمطالعه با این؛ ]16[یابدمیبهبود مدیریتیتوانایی

و نوسانات فروش) و عملیاتیچرخه قبیل( از سازدمیآسان یارا دشوار تعهديبرآورد اقالم 
) انجام داخلیکنترلکیفیتو مدیرههیئتاستقالل قبیل(از ساختاريخصوصیاتهمچنین
، کنندمیتولیدتر باکیفیتسودهايمدیران توانمند کهایدهاینفوق از یافتهاست. گردیده
.کندمیحمایت

2 Basu
3 Penman and Zhang
4 Bertrand and Schoar
5 Demerjian et al
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مخاطره قـرار  ایندر معرض مالیهايگزارزشدر شدهمنعکس: اطالعات مدیریت. صداقت ج
بـدان علـت   این. نکنندبیانبه طور صادقانه کامالًآن هستند، نمایشمدعیکهآنچه را کهدارند 
در یـا آن وجـود دارد،  گیرياندازهقصد کهرویدادهاییسایرمعامالت و تشخیصدر کهاست 

مرتبط با آن معـامالت  هايپیامبتواند کهايارائهو گیرياندازههايروشکارگیريبهو طراحی
) 1964(6. گـوردون اسـت عمل مطـرح  اختیارال دهد، موضوع انتخاب و را انتقرویدادهاسایرو 

ثبـات و بـه دور از   نـوعی دارايآن رشـد اسـت سـود و نـرخ    مندعالقهمدیریتکهمعتقد است
اقالم مدیریتگمراه ساختن بازار، به باهدفاست ممکنباشد و در صورت لزوم زیادنوسانات 
اقالم مدیریتکهدهندمی) نشان 2006(دیگرانو 7باروعا. ]22[نمایدمبادرت مالیهايگزارش
آل ایـده سـودهاي و گرایـان تحلیـل هـاي بینیپیشتجاوز از) یابه منظور محقق ساختن (تعهدي
بـا  هـاي شـرکت با مقایسهدر بیشترسودآوريبا هايشرکترفتار در اینانگیزهو شودمیانجام 

.]10[است، باالتر کمترسودآوري

کیفیت گزارشگري مالی و توانایی مدیریت

مهم گزارشگري مالی است که بـر روي تخصـیص بهینـه منـابع     هايویژگیکیفیت سود یکی از 
ــر  ــرینمهــم. ســود یکــی از گــذاردمــیاث ــراي مــدلهــاوروديت ــابی تحلیلگــران و ب هــاي ارزی

سود ضـعیف تمایـل دارنـد هزینـه سـرمایه      باکیفیتهايشرکت، از این رو، استگذارانسرمایه
به همـراه دارد.  توجهیقابلرا به طور هاقیمتو همچنین واکنش منفی ] 19[باالتري داشته باشند 

عملکـرد واقعـی   کننـده مـنعکس ) کیفیـت سـود بـاالتر    2004دچو و اسکرند (پژوهشبر اساس 
.]14[استشرکت به صورت دقیق 

دارايمـدیرانی . اسـت متفـاوت دقیـق، برآوردهـاي وقضـاوت درمـدیران ازیـک هـر توانایی
دارايهسـتند، فعالیـت بـه مشـغول آندرکـه صـنعتی وشـرکت مورددرکههستندباالتوانایی

6 Gordon
7 Barua et al
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برآوردهـاي انجـام منظـور بـه اطالعـات مناسـب ترکیـب بـا همچنـین وباشـند بیشـتري آگاهی
مطالبـات ذخیـره مثـال، بـراي ]. 26[کننـد گـزارش راتـري باکیفیـت سـودهاي بتوانند،اتکاقابل

بـراي راتـاریخی نـرخ اسـت ممکـن ضـعیف مـدیر یـک . بگیریـد نظردرراالوصولمشکوك
تغییـرات اسـاس بـر بیشـتر، آگـاهی بـا مـدیر که،صورتیدرببرد،کاربهشدهسوختمطالبات
. دهـد مـی انجامراتعدیالتیتاریخی،نرخدراقتصادي،کالنوصنعتروندوشرکتمشتریان

ومنصـفانه ارزشتـر، منطقـی وتردقیقاستهالكنرختوانندمیتوانمندمدیرانترتیبهمینبه
توانـاتر، مـدیران ،رودمـی انتظـار بنـابراین . کنندگزارشمناسب،نحوبهراتعهدياقالمبرآورد

].17[کنند گزارشراتريباکیفیتسودهاي

رويبـر  مـدیران کـه دریافتنـد هاآن، است) 2003این پژوهش بر اساس روش اسکوار و بترند (
بــامبر و . ]12[گـذارد مــیتـأثیر و توســعه تحقیـق و تحصــیلمثــل مخـارج  شـرکت هــايانتخـاب 

و به این نتیجه رسیدند قراردادند) شرکت را از جنبه تأثیرات مدیر مورد بررسی 2010(همکاران
شخصــی و هــايویژگــیکــه بــا دهنــدمــیهــایی را تــرجیح "ســبک"مــدیران کــه هــر یــک از 

) در 2010() و دي جونـگ و لینـگ   2011. جی و همکـاران ( ]9[مرتبط استهاآنرهنمودهاي 
گزارشگري مالی معین مورد بررسـی  هايسیاستیک روش مشابه، اثرات ثابت مدیر را بر روي 

ــد ــامبر و همکــاران   ]21و15[قراردادن ــن ب ــر ای ــت  2010(، عــالوه ب ــی مشــابه اهمی ــز در روش ) نی
افشا و حسابداري شرکت بسته بـه  هايروش: کنندمیبیان گونهاینفردي مدیران را هايویژگی

گفتـه شـد، ایـن رویکـرد بـه محققـان اجـازه        قبالًکه طورهماناثرات ثابت مدیر متفاوت است. 
.]9[ت ویژه مدیران را مستند کنندتا بتوانند اثرات ثابدهدمی

مدیران بر روي کیفیت گزارشگري مـالی  تأثیردهندهنشانبه طور کلی شواهدي وجود دارد که 
مـدیرانی کـه داراي مهـارت و    دهـد مـی . از طرف دیگر نیز شواهدي وجود دارد که نشـان  است

و همکـاران  . فرانسـیس دهـد مـی تخصص بیشتري هستند تجدید ارزیابی کمتـري در سـود روي   
) دریافتند که بین مدیران اجرایی مشهورتر و کیفیت گزارشگري کمتر، همبستگی وجود 2008(
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یت سود کمتري (کیفبینیپیشسازگار است که از قابلیت هاییشرکت. رابطه بعدي با ]20[دارد
هـا شـرکت بدین ترتیـب ایـن   ]. 25و14[باشندمیبرخوردار هاکمتر) به وسیله ماهیت تجاري آن

. اگرچه بـرآورد اقـالم تعهـدي دقیـق تـر در چنـین محیطـی بـا         گیرندمیمدیران بهتري را به کار 
برآورد دقیق تري را انجام توانندمیکه مدیران برتر شودمیبینیپیشمشکالتی همراه است، اما 

دهند.

پژوهشفرضیه 

کیفیـت گزارشـگري مـالی    بـین توانـایی مـدیریت و    "اسـت: این صورتبه پژوهشفرضیه این 
"وجود دارد.معناداررابطه

روش انجام پژوهش  

ارزشـی در آن  يهاقضاوتاین پژوهش از لحاظ هدف، کاربردي است و از لحاظ ماهیت چون 
. روش پـژوهش حاضـر از نـوع    رودیمـ توصیفی بـه شـمار   يهاپژوهشکم رنگ است در زمره 

. روش آماري آن نیز همبسـتگی  استاستقرایی و پس رویدادي (با استفاده از اطالعات گذشته) 
مـورد  Eviewsمحاسبه و با نرم افـزار  Excelآوري شده توسط نرم افزار هاي جمعدادهاست.

گیرند.تجزیه و تحلیل قرار می

و دوره زمانی پژوهشآمارينمونه،جامعه

تهـران بهـادار اوراقبـورس درشـده رفتـه یپذيهاشرکتکلیهشاملپژوهشنیايآمارجامعه
پژوهش شرایط الزم جهت انتخاب نمونه بـه شـرح زیـر    متغیرهايبا در نظر گرفتن ماهیت .است

ارائه گردید:
اسفند باشند و طی دوره پژوهش تغییر سال مـالی نداشـته   29هاشرکتپایان سال مالی )1

باشند.
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باشـند و طـی دوره پـژوهش    شـده پذیرفتـه در بـورس اوراق بهـادار   1383قبل از سـال  )2
توقف عملیاتی نداشته باشند.

نباشند.گذاريسرمایهمالی و بیمه و گريواسطههايشرکتجزء )3
براي انجام پژوهش در دسترس باشند.هاآناطالعات )4

زمـانی در دوره شـرکت 102و اطالعات در دسترس،  تعداد یادشدهشرایطبا توجه به مجموعه 
البتـه در عمـل بـراي    مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد.    پژوهشبه عنوان نمونه آماري 1389تا 1385

قبـل و بعـد اسـتفاده شـود،     هـاي سـال هـاي دادهکه الزم است از متغیرهابدست آوردن برخی از 
.شودمیکاربردهبه90تا 83هايسالاطالعات 

مدل پژوهش

به منظور بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و کیفیـت گزارشـگري و بـا توجـه بـه متعـدد بـودن        
، و یگانه بودن متغیر وابسته مدل رگرسیون چندگانه بـه صـورت زیـر    کنترلیومتغیرهاي مستقل 

:شودمیتنظیم 

AccrualQualityi.t = β0 + β1MAi,t + β2FSi,t + β3SVi,t-3:t + β4CFVi,t-3:t +
β5OCi,t + β6ASi,t + β7SGi,t + β8MAi,t * ASi,t + β9FSi,t * ASi,t + β10SVi,t-3:t *
ASi,t + β11CFVi,t-3:t * AuditorSizei,t + β12OCi,t * ASi,t + β13SGi,t * ASi,t +
β14LagAQi,t-1 + εi,t

پژوهشمتغیرهايتعریف عملیاتی 

متغیر مستقل

ایــن پــژوهش عبــارت اســت از توانــایی مــدیریت.کارایی کــل منــابع شــرکت متغیــر مســتقل در 
اندازه گیري شده است.زیر رابطه) از (

= + + +
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کـاالي فـروش رفتـه،    شـده تمـام بیانگر بهـاي  ،GOGS ،SAExp ،RD ،PPE، در این رابطه
.باشندیمثابت يهاییداراتحقیق و توسعه، و خالص يهانهیهزفـروش و اداري، يهانهیهز

فـوق محاسـبه   رابطـه ) معتقدند که کارایی کل شرکت که به کمک 2012و همکاران (انیدمرج
مـدیریت اسـت؛   يفرديهاییتوانا، نشانگر کارایی منابع در اختیار مدیریت و همچنین، شودیم

نشان داده شده است.رگرسیون در مدل زیررابطهاین 

Firm Efficiencyi,t = β0 + β1Ln(Total Assets)i,t + β2MarketSharei,t +
β3PositiveFreeCash Flowi,t + β4Ln(Age)i,t + β5 NFIRMSi,t + ε i,t

شـرکت،  انـدازه در این مدل، متغیر وابسته بیانگر کارایی شرکت و سایر متغیرها به ترتیب بیانگر 
سهم بازار شرکت (درآمد فروش شرکت به مجموع درآمد فروش صنعت)، جریـان وجـوه نقـد    

فعال در صنعت (بـه  يهاشرکتآزاد مثبت، لگاریتم طبیعی عمر شرکت و لگاریتم طبیعی تعداد 
زیـر بـراي محاسـبه جریـان نقـد آزاد      . از رابطـه باشـند یمـ عنوان شاخصی از رقابت در صـنعت)  

,کنیم:استفاده می = , − , − , − , / ,
: FCFشـرکت و زمـان بـدین شـرح اسـت     يهاسیاندموجود در این رابطه با حذف يرهایمتغ
: مالیات پرداختنـی؛  T: سود عملیاتی؛ INT: جریان نقد عملیاتی؛ CFOنقد آزاد؛ يهاانیجر

DIV سود تقسیمی و :A: هاییداراارزش دفتري.

از طریق مقدار ریمدفردمنحصربهییکاراای، توانایی مدیریت پس از انجام آزمون رگرسیون
.گرددیممشخص شرکت - ) در هر سالϵباقیمانده (

متغیر وابسته

و و دیچو بدست که با استفاده از مدل دچاستمتغیر وابسته در این پژوهش کیفیت گزارشگري 
اقـالم طریـق ازعمدتاًسودکیفیتکهاستآنو و دیچو مدل دچییربنایزخواهد آمد. اصل 
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اقـالم وعملیاتیوينقديهاانیجرمجموعازمتشکلکهشودیمتعیینسودهاماننديتعهد
تطبیـق دريریـ گانـدازه يخطـا یـزان میـین تعیچـو، و دودچيورادر یاصلیده. ااستيتعهد
يهـا انیـ جرو يتعهـد اقـالم  یـان رابطـه م دیچـو ووچاست. دينقديهاانیجرو يتعهداقالم 

:اندکردهیینتبیلذمطابقراينقد

, = + , + , + , + ,
که در آن :

.t-1در دوره i: جریان نقدي ناشی از عملیات شرکت , .tدر دوره i: جریان نقدي ناشی از عملیات شرکت , .t+1در دوره i: جریان نقدي ناشی از عملیات شرکت ,
- که به صورت زیر محاسبه میاستtدر دوره iشرکت يجاريتعهدمجموع اقالم : ,

شود
∆CA - ∆CL - ∆Cash + ∆STDEBT

CA∆ :؛ يجاريهاییدارادر ییرتغ:∆CL جاري؛ يهایبدهتغییر در∆Cash :در وجه ییرتغ
جاري. يهایبدهنودردرمدتکوتاهيهاوامدرتغییر: STDEBT∆نقد؛

.اندشدهیمتقسهاییدارامجموعبریرهاتمام متغهاي فوق،در مدل

نوسـان  یشـتر ، بيتعهـد کـه اقـالم   اسـت آنیـانگر بيتعهـد اقـالم  يباالیفیتطبق معادله باال ک
پـس مانـد   یجـه، و در نتکنـد یمـ را ضـبط  ینـده ، گذشـته و آ يجارينقديهاانیجرموجود در

، پسـماند شـتر یب. مقـدار  دهـد یمـ ) مبناي شـاخص کیفیـت سـود را تشـکیل     ,(خاص شرکت
. بنـابراین  اسـت شاخصی معکوس از کیفیت اقالم تعهدي و لذا شاخصی از کیفیت ضعیف سـود  

از قدر مطلق پسماند رگرسیون مذکور به عنوان شاخص کیفیـت اقـالم تعهـدي و متغیـر مسـتقل      
شود.استفاده می
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متغیرهاي کنترل  

از:اندعبارتپژوهش ایندرمتغیرهاي کنترل 

1.Firm Sizei,t)FS( گونـه نیـ ادر پایان دوره، هاییداراعبارت است لگاریتم طبیعی مجموع
هسـتند و تحلیلگـران   يتـر بـزرگ بزرگ داراي سـهامداران  يهاشرکتکه شودیماستدالل 
براي اینکه هزینه سـرمایه کمتـري   هاشرکتگونهنیا، بنابراین، کنندیمرا دنبال هاآنبیشتري 

.کنندیمتري را افشا تیفیباکداشته باشند اطالعات بیشتر و 
2.SalesVolatilityi,t-3:t(SV) است از انحراف معیار فروش طی چهار سـال منتهـی   عبارت

شـرکت اسـت و احتمـال    یـاتی عملیطنوسان در محـ دهندهنشاننوسان فروش به سال جاري،
يتـر یینپـا ياقـالم تعهـد  یفیـت کویشـتر بـرآورد ب يدر برآورد موجـب خطـا  بیشتراستفاده

.شودیم
3.Cash Flow Volatilityi,t-3:t(CFV)ست از انحراف معیـار جریـان وجـوه نقـد     عبارت ا

یـزان مينقـد يهـا انیجرباال در یارانحراف مععملیاتی طی چهار سال منتهی  به سال جاري، 
شرکت است.یط عملیاتینسبت به محیناناز عدم اطمیگريد

4.Operating Cyclei,t(OC)     عبارت است از لگاریتم طبیعی مـدت چرخـه عملیـات کـه
برابر است با حاصل رابطه زیر:مدت چرخه عملیات 

[(میانگین موجودي کاال)/(ب.ت.ك.ف)+ (میانگین ح.د تجاري)/(فروش)]

بـه  يتعهـد اقـالم  لیتبـد یزمـان شـدن فاصـله   یطـوالن موجـب  یاتیعملبودن چرخه یطوالن.5
کـاهش و يتعهـد اقـالم  ینـ یبشیپدقت کاهشامر موجب نیاکهشودیمينقديهاانیجر

.شودیمیماليگزارشگرتیفیک

6.AuditorSizei,t(AS)      عبارت است از اندازه موسسه حسابرسـی و بـه صـورت یـک متغیـر
کـه در صـورتی کـه موسسـه حسابرسـی، سـازمان حسابرسـی باشـد         شودیمموهومی تعریف 
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گونـه نیـ ا. در ادبیـات حسابرسـی   ردیگیمو در غیر این صورت ارزش صفر به خود 1ارزش 
ــدازه موسســه حسابرســی شاخصــی از کیفیــت حسابرســی  شــودیمــاســتدالل  و اســتکــه ان

ارتقاي کیفیت افشا را در پی دارد.ترتیفیباکحسابرسی 
7.SalesGrowthi,t(SG)نسـبت بـه رشـد    عبارت است از تغییرات رشد فروش سال جاري

:دیآیمفروش سال قبل که از رابطه زیر بدست 
(ΔSALEt /SALEt-1) - (ΔSALEt-1/SALEt-2).

پژوهشهايیافته

F، قبـل از هـر کـار بایـد آزمـون      شـود مـی ترکیبی براي تخمین استفاده هايدادههنگامی که از 

براي تشخیص نوع روش و نحوه برآورد اجرا شود. اگر نتیجه آزمـون بـر اسـتفاده از    تعمیم یافته
و شـود مـی تلفیقـی انجـام   هـاي دادهتلفیقی باشد، تخمین مدل با استفاده از روش هايدادهروش 

تابلویی باشد، در ادامه از آزمون هاسـمن بـراي تشـخیص    هايدادهاگر نتیجه بر استفاده از روش 
اثرات ثابت یا تصادفی بودن الگو استفاده خواهد شد.

محاسبه متغیر مستقل (توانایی مدیریت)

با توجه به احتمـال آمـاره بـه دسـت آمـده      اجرا شد.آزمون چاودوره، ت کردن اثرات ابتدا با ثاب
نیست، فـرض صـفر ایـن آزمـون مبنـی بـر الگـوي        05/0) که کمتر از 731/0براي آزمون چاو (

pooled ؛ لذا الگوي مناسب مدل شودنمیردpooled     است. بنابراین رگرسـیون بـا ایـن الگـو
مقـدار  شـود مشـاهده مـی  . همانطور کـه دهدیمنتایج این رگرسیون را نشان 1نگارهو اجراشده

قرار دارد و لذا مدل فاقـد خودهمبسـتگی بـوده و    5/2و 5/1) بین 685/1آماره دوربین واتسون (
اکنـون مقـادیر پسـماند    معنادار بـودن مـدل اسـت.   دهندهنشاننیز صفر است که Fاحتمال آماره 

دریافت شده و در ادامـه بـه عنـوان متغیـر توانـایی مـدیریت در       افزارنرمبراي هر سال شرکت از 
شود.وارد میافزارنرم



١٤

شرکتییکارامتغیر وابسته: - 1نگاره
Pooled Least Squares: تخمینروش

محاسبه متغیر وابسته (کیفیت گزارشگري مالی)

با توجه به احتمال آماره به دست آمده اجرا شد.آزمون چاودوره، ابتدا با ثابت کردن اثرات 
نیست، آماره آزمون چاو معنادار نبوده و بنابراین 05/0) که کمتر از 053/0براي آزمون چاو (

pooledشود؛ لذا الگوي صحیح مدل رد نمیpooledفرض صفر این آزمون مبنی بر الگوي 

تا 5/1دهد، آماره دوربین واتسون بین نشان می2ارائه شده در نگاره که نتایجگونههماناست
05/0نیز داراي احتمال صفر است که کمتر از Fقرار گرفته و از سویی دیگر احتمال آماره 5/2

مقادیر پسماند براي هر سال شرکت استفاده کرد. پس قدر مطلقتوان در ادامه از است. لذا می
شده و قدر مقادیر وارد فایل ، اینEViewsافزارنرماز استخراج مقادیر پسماند از 

مطلق این مقادیر به عنوان نماینده کیفیت اقالم تعهدي و متغیر وابسته وارد مدل اصلی براي 
آزمون فرضیه خواهد شد.

متغیرها
ضریب 

همبستگی
انحراف 

معیار
احتمالt-آماره

٠١٥/٠٩٢١/٥٠٠٠/٠)٠٩/٠(اندازه شرکت
٠٣٥/١٢٥٤/٠٠٨٢/٤٠٠٠/٠سهم بازار

٠١٣/٠١٧٢/٠٠٧٤/٠٩٤١/٠جریان وجه نقد آزاد مثبت

٠٧٢/٠٠٣٨/٠٩٠٨/١٠٥٧/٠سن شرکت

٥٧٥/٠٠٦٤/٠٩٦٨/٨٠٠٠/٠هاي فعال در صنعتتعداد شرکت

١٨٣/٠٢٥٢/٠٧٢٥/٠٤٦٩/٠ضریب ثابت

F٠٠٠/٠احتمال آماره ١٥٢/٠ضریب تعیین

۶٨۵/١آماره دوربین واتسون١٤٤/٠شدهلیتعدضریب تعیین 

F٠٧/١٨آماره



١٥

TCAوابسته : ریمتغ- 2نگاره  

Pooled Least Squares:  تخمینروش

متغیرها
ضریب 
همبستگی

انحراف 
معیار

احتمالt-آماره

٣٧٤/٠٠٣٤/٠٠٩٣/١١٠٠٠/٠جریان وجه نقد عملیاتی سال قبل

٠٠٠/٠)٨٩٣/١٣(٤٨٤/٠٠٣٥/٠جریان وجه نقد عملیاتی سال جاري

٠٠٠/٠)٥٥١/٨(٠٢٨/٠)٢٣٧/٠(جریان وجه نقد عملیاتی سال بعد
٠٠٨/٠٨٢٦/٤١٠٠٠/٠)٣١٧/٠(ضریب ثابت

F٠٠٠/٠آماره احتمال٠٠٤/٠ضریب تعیین
٧١٠/١آماره دوربین واتسن٠٠٤/٠شدهلیتعدضریب تعیین 

F١٦٣/١٣٠آماره 

تعیین الگوي رگرسیونی مناسب و آزمون فرضیه

ي قبل نحوه محاسبه کیفیت اقالم تعهدي و همچنین توانـایی مـدیریت ذکـر شـد؛ در     هابخشدر 
تـا بـراي   شـوند یمـ ادامه این متغیرها به عنوان متغیر وابسته و مسـتقل وارد مـدل اصـلی پـژوهش     

آزمون فرضیه مورد استفاده قرار گیرند.

افتـه یمیتعمـ Fو سـپس آزمـون   اجراشـده ابتدا با ثابت کردن اثرات مربـوط بـه دوره رگرسـیون    
05/0) کـه کمتـر از   596/0با توجه به احتمال آماره به دست آمده براي آزمون چـاو ( .شدانجام

نیست، آماره آزمون چـاو معنـادار نبـوده و بنـابراین فـرض صـفر ایـن آزمـون مبنـی بـر الگـوي            
pooledمدل صحیحشود؛ لذا الگوي رد نمیpooled.است

5/2تـا 5/1بـین واتسـون دوربـین آمارهدهد،مینشان3نگارهدرشدهارائهنتایجکهگونههمان
آمـده دسـت بـه احتمالهمچنینوبودهمدلهمبستگیخودوجودعدمازحاکیکهقرارگرفته

همچنین. داردمدلمعناداريازنشانکهاستصفربهنزدیکو05/0ازکمترنیزFآمارهبراي



١٦

-tآزمـون صـفر فـرض بنـابراین وبـوده 05/0ازکمترمستقلمتغیربرايآمدهدستبهاحتمال
مسـتقل متغیـر رابطـه معنـاداري ازنشـان کهشودمیردβ1ضریببودنصفربرمبنیاستیودنت

پـژوهش فرضـیه بنـابراین . داردتعهـدي اقـالم کیفیـت شـاخص وابسـته متغیربامدیریتتوانایی
.شدخواهدپذیرفته

نتایج رگرسیون با الگوي اثرات ثابت:3نگاره 
نتیجهاحتمالtآماره ضریبمتغیر

بی معنا١٦٩/٠٣٥١/١١٧٧/٠ضریب ثابت
معنادار١٩١/٠٧٠٤/٤٠٠٠/٠توانایی مدیریت

بی معنا٢٢١/٠)٢٢٥/١()٠٢١/٠(اندازه شرکت
معنایب٠١٢/٠٧٥٨/٠٤٤٩/٠نوسان فروش

معنایب٠١٤/٠٩٢١/٠٣٥٨/٠نوسان جریان وجه نقد
معنایب٠٠٣/٠٣١٨/٠٧٥٠/٠چرخه عملیاتی

معنایب٠٠٦/٠٦٣١/٠٥٢٨/٠هارشد فروش
معنادار٠٠٧/٠)٧١٣/٢()٢٨٢/٠(توانایی مدیریت*اندازه حسابرس

معنادار١٣٣/٠٩٢٦/٢٠٠٤/٠اندازه شرکت*اندازه حسابرسی
معنادار٠٠٣/٠)٠٣٠/٣()٠٩٩/٠(نوسان فروش*اندازه حسابرس

معنادار٠٣٨/٠)٠٨٤/٢()٠٧٠/٠(* اندازه حسابرسنوسان جریان وجه نقد
معنایب٠٢٧/٠٤٧٤/١١٤١/٠* اندازه حسابرسچرخه عملیاتی

معنایب٤٣٢/٠)٧٨٧/٠()٠١٦/٠(* اندازه حسابرسهارشد فروش
معنایب٠٢٤/٠١٠٠/٠٩٢٠/٠اندازه حسابرس

معنایب٠٢٦/٠٦٦٧/٠٥٠٥/٠کیفیت سود سال قبل
R2آماره ٠٨١/٠شدهلیتعدD-Wعدم خودهمبستگی٧٥٤/١

معناداري مدلF٠٠٠/٠احتمال آماره F٥٧١/٣آماره 

5/2تـا 5/1بـین واتسـون دوربـین آمارهدهد،مینشان3نگارهدرشدهارائهنتایجکهگونههمان
آمـده دسـت بـه احتمالهمچنینوبودهمدلهمبستگیخودوجودعدمازحاکیکهقرارگرفته

همچنین. داردمدلمعناداريازنشانکهاستصفربهنزدیکو05/0ازکمترنیزFآمارهبراي
-tآزمـون صـفر فـرض بنـابراین وبـوده 05/0ازکمترمستقلمتغیربرايآمدهدستبهاحتمال



١٧

مسـتقل متغیـر رابطـه معنـاداري ازنشـان کهشودمیردβ1ضریببودنصفربرمبنیاستیودنت
پـژوهش فرضـیه بنـابراین . داردتعهـدي اقـالم کیفیـت شـاخص وابسـته متغیربامدیریتتوانایی
.شدخواهدپذیرفته

شـود کـه   ها سازمان حسابرسی بوده، مشـاهده مـی  هایی که حسابرس آنبا در نظر گرفتن شرکت
توانایی مدیر با متغیـر  دهدیمبود که نشان 05/0احتمال بدست آمده براي توانایی مدیر کمتر از 

کیفیت اقالم تعهدي رابطه معنادار دارد و با توجه به منفـی بـودن ضـریب حاصـله، رابطـه      وابسته
ان متغیرهـاي  توانایی مدیر با شاخص کیفیت اقالم تعهدي رابطه منفی دارد. عالوه بـر ایـن، از میـ   

کنترلی نیز احتمال بدست آمده براي اندازه شرکت، نوسـان فـروش و نوسـان جریـان وجـه نقـد       
اقـالم تعهـدي رابطـه دارد.    تیـ فیباکدهد ایـن متغیرهـا   است که نشان می05/0کمتر از عملیاتی 

بدین ترتیب شاخص اقالم تعهدي با انـدازه شـرکت رابطـه مثبـت و بـا نوسـان فـروش و نوسـان         
جریان وجه نقد عملیاتی رابطه منفی دارد.

ي مشـابه از قبیـل دمرجیـان و    هـا پـژوهش کـه یافتـه بـا    شـود مـی بررسی نتایج فرضیه مشـخص  با 
].17[) سازگاري ندارد2012همکاران (

فرانسـیس و شـود، مـی مشـاهده موضوعاینبارابطهدرگرفتهصورتهايپژوهشبررسیبا
مـورد راکیفیت سودرويبراجراییمدیرانشهرتتأثیر) در پژوهش خود2008(همکاران

کیفیـت  شـهرت مـدیریت و  حسـن میـزان بینکهنتیجه رسیدنداینبههاقراردادند. آنبررسی
عملیاتیهايمدیریت محیطهیئت مدیره، برايکهمعتقدندهادارد. آنوجودمنفیرابطهسود

بـودن دلیـل پـایین  وگیرندخدمت میبهمتخصص راومشهورمدیرانمتغیر،وپیچیدهبسیار
نـه وهـا آندرونـی هـاي ویژگیسایرومتغیرعملیاتیهايمحیطها،شرکتاینکیفیت سود

.]20[اقدامات مدیریت است

درهیئت مدیرهاست کهاینبرحدس منطقیهمکاران،پژوهش فرانسیس ونتیجهبهتوجهبا
بسیارعملیاتییک محیطشرکت درکهگیرندخدمت میبهراباالبا تواناییمدیرانشرایطی



١٨

درمـدیریت خـود  توانـایی ازترتیـب بتوانـد  بـدین تافعالیت است،بهمشغولمتغیروپیچیده
کیفیـت  بـین منفـی رابطـه نتیجـه، مشـاهده  کنـد. در اسـتفاده موجـود وضـع کنتـرل راسـتاي 

هـاي و ویژگـی متغیـر وپیچیدهشرایطازناشیتواندمدیریت میتواناییومالیگزارشگري
بـا مـدیران درحالی کهشود،مالیکاهش کیفیت گزارشگريبهمنجرکهشرکت باشدذاتی

-شـرکت گـرفتن نظردرباطرف دیگر،از.اندخدمت گرفته شدهشرکت بهدرتوانایی باالیی

حسـابرس  از انـدازه شاخصـی عنـوان (بـه حسابرسـی سـازمان توسـط آنهاحسابرسیکههایی
چنـین درشـود، مـی دسـت میـابیم. مشـاهده   تـوجهی خـور درنتـایج بـه انجام گرفتـه بزرگ)

دارد. بـه وجـود منفـی رابطـه تعهـدي شاخص کیفیت اقـالم مدیریت وتواناییشرکتهایی بین
.داردمثبت وجودرابطهتعهدياقالمکیفیتمدیریت وتواناییبیندیگرعبارت

(بهحسابرسیسازمانتوسطآنهاحسابرسیکههاییشرکتگرفتننظردرباطرف دیگر،از
دسـت میـابیم.   توجهیخوردرنتایجبهانجام گرفتهحسابرس بزرگ)از اندازهشاخصیعنوان

تعهـدي شاخص کیفیـت اقـالم  مدیریت وتواناییهایی بینشرکتچنیندرشود،میمشاهده
رابطـه تعهـدي اقـالم کیفیـت مـدیریت و تواناییبیندیگرعبارتدارد. بهوجودمنفیرابطه

.داردمثبت وجود

-تصـمیم قـدرت وتوانـایی ازاسـتفاده بابودخواهندیک طرف قادرازباالتواناییبامدیران

واقعـی عملکـرد ازگـزارش منصـفانه  باوبخشندبهبودراشرکتخود عملکردبااليگیري
ترتیـب  کننـد. بـدین  دست پیدامطلوبسودبهاقالم تعهديدستکاريبهنیازبدونشرکت و

اطالعاتبهاتکابانیزو سهامدارانتأمین شدهشرکتمدیر (مطلوبیت مدیر) وشخصیمنافع
خـود مـورد نظـر  منـافع بـه وکردهتصمیمات درست اتخاذتوانندمیمنصفانهمالیگزارشات

ومهـارت ازاسـتفاده بـا بـود خواهنـد قـادر توانـا مدیراننیزطرف دیگرازدست یابند. ولی
بیشـتري سـود طلبانه،فرصتمدیریت سودوتعهدياقالمجهت دستکاريخود درتوانمندي

انگیزهدوهرشرایط،بهبستهتوانامدیرنتیجهدردست یابند. بیشتريمنافعبهتاگزارش کرده
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یـک  عنـوان بهحسابرسیسازمانوجوداست کهاینمنطقی برحدس. باشدداشتهتواندمیرا
گـزارش  درشـرط بنـد بـا ریسـک درج  مدیرکهشودبا کیفیت موجب میحسابرس بزرگ و

خویش بهبه تواناییاتکابابودخواهدقادرمدیرکهآنجاازوشودشرکت مواجهحسابرسی
راریسـکی چنـین مطلوبیـت خـود  بـیش از منـافعی بـه دستیابیبرايلذابرسد،مطلوبیت خود

درمدیرنتیجهاست. دربیشترآنمنافعریسک ازپذیرش اینهزینهکهچرانخواهد پذیرفت؛
درکـه گزارش کنـد شرکت راواقعیسودوعملکردخودبه تواناییاتکاباآیدمیبرصدد

.بودباکیفیت خواهدارائه شدهمالیگزارشاتصورتاین

بودنخواهندقادرهستندضعف مدیریتیدارايونبودهبرخوردارالزمتواناییازکهمدیرانی
-مـی بـر صدددربنابراینکنند،دست پیدامطلوبسودبهخودو توانمنديمهارتبهاتکابا

شخصـی منـافع وکردهپنهانراضعیف خودتعهدي، عملکرداقالممدیریت کردنباتادنآی
شـرکت اسـت   واقعـی عملکـرد که حاصلسوديداندمینماید. مدیرتأمینشرکت راوخود
صـورت ایـن انـدازد، در میخطربهراآنهامنافعونبودهسهامدارانوهیئت مدیرهنظرمورد
ایـن دراسـت کـه  ایـن برگرفت. حدس منطقیخواهدمدیربرکناريبهتصمیممدیرههیئت

اقالمتاآیدمیبرصدددرحسابرسیسازمانسويازشدنحسابرسیوجودباشرایط، مدیر
صورتدرمدیرکهدهد. چراانجامفرصت طلبانهو مدیریت سودکردهدستکاريراتعهدي
ریسـک  اونتیجهدرداد؛دست خواهدازراشرکت مطلوبیت بیشتريمدیریتازشدنبرکنار

گـزارش شـده  سودخواهد پذیرفت. بنابراین،شرکت راگزارش حسابرسیدرشرطبنددرج
شـرکت  سود گزارش شدهدیگرعبارتاست. بهمدیریت شدهوواقعیغیرشرکت یک سود

.نیستکیفیت الزمداراي

و پیشنهادگیريیجهنت

گزارشگري مالی مورد بررسی قرار گرفت.پژوهش رابطه بین توانایی مدیریت و کیفیت در این 
فعالیـت بـه مشـغول آندرکـه صـنعتی وشرکتمورددرکههستندباالتواناییدارايمدیرانی



٢٠

انجـام منظـور بـه اطالعـات مناسـب ترکیـب بـا همچنـین وباشـند بیشتريآگاهیدارايهستند،
مـدیران ترتیـب بدین].26[کنندگزارشراتريباکیفیتسودهايبتواننداتکا،قابلبرآوردهاي

چـرا . دارنـد خود،ضعفسازيپنهانجهتدرتعهدياقالمکاريدستبهکمترينیازتوانمند
شـرکت مطلـوب سودبهتوانندمیدستدراطالعاتوشرکتمنابعازبهینهاستفادهباهاآنکه

کیفیـت افـزایش وبیشـتر اطالعـات افشايباهمچنینویابنددستخودشخصیمطلوبیتنیزو
راسـرمایه هزینـه نتیجـه دروکـرده قراربرگذارانسرمایهبارابهتريارتباطمالی،گزارشگري

.دهندکاهش

ومدیریتتواناییبینکهگرفتشکلمحوراینحولپژوهشفرضیهمذکورمواردبهتوجهبا
بـراي دیچـو ودچـو تعهـدي اقـالم کیفیـت معیـار ازوداردوجـود معناداريرابطهسودکیفیت
نتـایج  .شـد اسـتفاده مـالی گزارشـگري کیفیـت ازشاخصـی عنـوان بهتعهدياقالمگیرياندازه

ازمنفی میان توانایی مـدیریت و کیفیـت گزارشـگري مـالی اسـت.     بدست آمده حاکی از رابطه
انجـام حسابرسـی سـازمان توسـط آنهاحسابرسیکههاییشرکتگرفتننظردربادیگر،طرف
.داردوجودمثبترابطهتعهدياقالمکیفیتومدیریتتواناییبینشود کهمشاهده میگرفته

پیشنهادها

بیشـتر و بـه منظـور تکمیـل     يهـا پـژوهش موضوعات زیر جهت انجام ،پژوهشبا توجه به نتایج 
شود:یمپیشنهاد هاآن

به منظور کنترل تأثیر صنعت.انجام پژوهش حاضر به تفکیک صنایع موجود در بورس .1
یارها به منظور تعیین کیفیت گزارشگري مالی.معاستفاده از سایر .2
انجامورشکستگیریسکمتغیرکنندگیتعدیلاثرگرفتننظردرباحاضرپژوهش.3

.شود
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Abstract
This research examines the relation between managerial
ability and financial reporting quality in Tehran Stock
Exchange. The purpose of this paper is to investigate the
significant relationship between managerial ability and
financial reporting quality. Multivariate regression method
and Eviews software package was used to review the
hypothesis. The data analysis of 102 firms show, that there is
a negative and significant relation between managerial
ability and financial reporting quality and managers use their
ability to manage accruals. Of course, With considering a
dummy variable (audit size) in the research model, the
results shows that when there is a big auditor, more able
managers do not manage accruals and the quality of financial
reporting increases.
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