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هاي پذیرفته شده در رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکت بررسی
  بورس اوراق بهادار تهران

  
  

  استاد حسابداري، دانشگاه شيراز - محمد نمازيدکتر 
  زکارشناسي ارشد حسابداري، دانشگاه شيرا -  انور بايزيدي

و  د علوم  و تحقيقاتدانشگاه آزاد اسالمي واح دانشجوي دکتري -  سعيد جبارزاده کنگرلويي
  اروميه واحدعضو هيأت علمي 

   
  چکیده

هاي پذيرفته شده رابطه بين کيفيت حسابرسي و مديريت سود در شرکتاين پژوهش به بررسي 
ـ      . پـردازد مـي  در بورس اوراق بهادار تهران دازه جهـت تعيـين کيفيـت حسابرسـي از دو معيـار ان

و به منظور محاسبه مديريت سود از  ]۱۸[ سو دوره تصدي حسابر ]۱۱و۱۲و۱۹و۲۱[ حسابرس
شرکت پذيرفته شده  ۶۱در اين پژوهش، تعداد . استفاده شده است ]۱۳[ مدل تعديل شده جونز
  آزمـون   جهـت . بررسي شده اسـت  ۱۳۸۰-۱۳۸۶ زماني يدر دورهتهران در بورس اوراق بهادار 

افــزار مو نــر ٢نريلوجيــت بــاي -١نمــاييحــداکثر درســتهــاي رگرســيوني مــدل از  هــافرضــيه
دهـد کـه در حالـت    هاي پژوهش نشان مـي يافته. استفاده شده است Eviews 6اقتصادسنجي 

و دوره  )حسن شهرت حسـابرس ( معيارهاي اندازه حسابرسکلي يک رابطه مثبت و ضعيف بين 
 .باشـد نمي  دارمعني  ولي اين رابطه از لحاظ آماري ،وجود داردو مديريت سود تصدي حسابرس 

در مدل کلي، رابطه بين متغيرها به صـورت جداگانـه بررسـي    خطي هم  مشکل  وجود  ه دليلب
دهد که بين مديريت سود و اندازه حسابرس، يک رابطـه مثبـت ولـي    نتايج نشان مي. شده است
دار مثبـت و معنـي   چنين بين مديريت سود و دوره تصدي حسـابرس رابطـه  هم دار و غير معني
داري کل مدل رگرسيوني از آمـاره ضـريب تعيـين    پژوهش براي تعيين معني در اين. وجود دارد
  .  استفاده شده است ٤نماييو آماره نسبت درست ٣مک فادن

  
، مـديريت سـود و   ، اندازه حسابرسکيفيت حسابرسي، دوره تصدي حسابرس :هاي کلیديواژه

  .بورس اوراق بهادار تهران
  

                                                
1 Maximum Likelihood 
2 Binary Logit 
3 McFadden determination coefficient  
4 Likelihood Ratio 
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  مقدمه -1

ي كه به عنوان معيـار ارزيـابي عملكـرد و توانـايي سـودآوري واحـد       هاي ماليكي از اقالم صورت
محاسـبه سـود خـالص يـك      امـا  .باشدمي" گري سودگزارش"  گيرد،قرار مي مورد توجه انتفاعي

اختيار عمل مديران در اسـتفاده از   .ها و برآوردهاي حسابداري استواحد انتفاعي متأثر از روش
هايي نظير تغيير روش ارزيابي چنين اعمال روشبيني و هميشاصول تحقق و تطابق، برآورد و پ

هـاي تحقيـق و   اي تلقي كـردن هزينـه  موجودي كاال، استهالك سرقفلي، هزينه جاري يا سرمايه
توانند از الوصول از جمله مواردي هستند كه مديران ميتوسعه و تعيين هزينه مطالبات مشكوك

تر مـديران از وضـعيت   از يك طرف به دليل آگاهي بيش. دسود را تغيير دهن ،هاطريق اعمال آن
اي اطالعات تهيه و ارائه شود كه وضعيت شركت را به بهتـرين نحـو   رود بگونهشركت، انتظار مي

مـديريت   ،... نظير ابقاء در شـركت، دريافـت پـاداش و    يبه داليل از طرف ديگر بنا. منعكس كند
كاري سود، وضـعيت شـركت را مطلـوب    است با دستواحد انتفاعي خواسته يا ناخواسته ممكن 

هـاي مـالي مغـايرت    تحت چنين شرايطي سود واقعي با سود گزارش شده در صورت. جلوه دهد
  . داشته و رويدادي تحت عنوان مديريت سود رخ داده است

کيفيت که تعيين کننده عملکرد حسابرسي است تابع عوامـل متعـددي از   از سوي ديگر، 
اي اجراي حرفه و) يتجربه، قدرت تطبيق و کارايي فن شامل دانش،(هاي حسابرس توانايي قبيل

 .]۵[است  )منافع و قضاوت اي، تضادشامل استقالل، عينيت، مراقبت حرفه(
منـافع سـهامداران در مقابـل تحريفـات و      حفاظـت از  ،هـدف حسابرسـان  کلـي  به طـور  

برسان به منظور حفظ اعتبـار حرفـه،   حسا. هاي مالي استاشتباهات با اهميت موجود در صورت
به دنبال افزايش کيفيت حسابرسـي   ،اي خود و اجتناب از دعاوي قضايي عليه خودشهرت حرفه

هاي مديران در جهت اعمال منافع شخصي خـود در کيفيـت سـود،    انگيزه  در اين ميان. هستند
تواننـد بـا افـزايش    مـي در مقابل حسابرسان . شوندمانع از رسيدن حسابرسان به اهداف خود مي

کيفيت حسابرسي، مديريت سود صورت گرفته توسـط مـديران را کشـف کـرده و مـديران را در      
  .اعمال مديريت سود در تنگنا قرار دهند

هدف ايـن پـژوهش بررسـي ارتبـاط بـين مـديريت سـود و        با توجه به مطالب ذکر شده، 
  بـوده و سـعي    بهـادار تهـران    اوراق  هاي پذيرقته شده در بـورس شركتدر کيفيت حسابرسي 

ر شـده د  هاي پذيرفتـه که آيا کيفيت حسابرسي در شرکت داده شودال پاسخ ؤبه اين س شودمي
در صـورت   ا خيـر؟ يـ  دارد هـا مديريت سود در اين شرکت يتأثيري روتهران  بورس اوراق بهادار
  رابطه چگونه است؟تأثير مثبت بودن پاسخ، 
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  مبانی نظري پژوهش -2
اسـت زيـرا مـرز بـين      بسـيار دشـوار  ارائه تعريف درستي از مديريت سود  ،دبيات حسابداريدر ا

چنـين  هم ،توان به روشني تعيين نمودرا نمي يهاي مالتقلب و )هموارسازي سود( مديريت سود
هـاي حسـابرس و   هاي گوناگون کمي و کيفي از قبيل توانـايي از سازه ساختار کيفيت حسابرسي

جـا کـه عوامـل    از آن .گيري آن دشوار استاندازه دليل،به همين  تشکيل شده و اياجراي حرفه
 ،کيفيـت حسابرسـي   تبيينارچوبي براي هگذارد، تعيين چثير ميأزيادي بر کيفيت حسابرسي ت

  .شودمحسوب مي موضوعي با اهميت
" ٢ارزيـابي بـازار  "تحـت عنـوان   از کيفيت حسابرسي  يتعريف متداول )۱۹۸۱( ١دي آنجلو

که حسابرس هم تحريفات با احتمال اين: ازاست  در واقع عبارت "بازار ارزيابي. "است نمودهارائه 
تحريف با اهميـت کشـف   هم  و کار را کشف کندهاي مالي و يا سيستم صاحباهميت در صورت

بـه   ،احتمال اين که حسابرس مـوارد تحريفـات بـا اهميـت را کشـف کنـد      . شده را گزارش کند
سابرس و احتمال اين که حسـابرس مـوارد تحريفـات بـا اهميـت کشـف شـده را        ح "شايستگي"

 ]۱۲[ .کندارتباط پيدا ميحسابرس  "استقالل"به  ،گزارش کند
است که اين دو  "اندازه حسابرس" کيفيت حسابرس،گيري اندازه کمي شاخصترين مهم

تر باشد، کيفيت که هر چه اندازه حسابرس بزرگهم رابطه مستقيم دارند، به طوري  با
در اين پژوهش منظور از اندازه حسابرس، حسن شهرت . هم باالتر خواهد بود يحسابرس

 يمال يهااعتبار اطالعات صورت ،جه حسن شهرت حسابرسيدر نت .است) نام تجاري(حسابرس 
 هاياز شاخص يکي. ]۱۲و۱۹و۱۱و۲۱[ه و لذا کيفيت حسابرسي باالتر خواهد بود افتيش يافزا

 "اي حسابرس و توانايي نظارت آنحرفه مراقبتميزان " ،يکيفيت حسابرس گيريندازها کمي
تر باشد، شناخت او از هر چه دوره تصدي حسابرس بيش. است "دوره تصدي حسابرس" يعني

کار و تخصص او در آن صنعت خاص باالتر رفته و موجب افزايش کيفيت حسابرسي صاحب
 در اين پژوهش اندازه حسابرس و دوره تصدي حسابرس. )۲۰۰۳و همکاران،  ٣مايرز( خواهد شد
 .شده استحسابرسي در نظر گرفته کيفيت  حسابرس و هاي کيفيتبه عنوان شاخص به ترتيب

 تفکيک کيفيت حسابرس از کيفيت حسابرسي ،دليل استفاده از اين دو متغير در اين پژوهش
  .است

  
دهد كه مدير براي زماني رخ مي مديريت سودمعتقدند که  )۱۹۹۹( ٥و والن ٤هيلي

با هدف گمراه كردن را كند و اين كار گري مالي از قضاوت شخصي خود استفاده ميگزارش

                                                
1 DeAngelo 
2 The Market-Assessed 
3 Myers 
4 Heali 
5 Wahlen 
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داران درباره عملكرد واقعي و يا براي تأثير در نتايج قراردادهايي كه به ارقام برخي از سهام
به مديريت )  ۱۹۹۷( ١اتاسك ، اما]۱۶[ دهدانجام مي ،حسابداري گزارش شده بستگي دارند

 از يابي به برخيهاي حسابداري براي دستسود به عنوان اختيار شركت در انتخاب سياست
  مديريت  دو انگيزه اصلي براي نيز )۱۹۹۱( ٢كالگ. ]۲۰[ كنداهداف خاص مدير، اشاره مي

زار گذاران براي خريد سهام شركت و افزايش ارزش باسرمايه تشويق: كندمي سود تعريف
 مزاياي  از استفاده مديران از " مديريت سود معموال کند کهبيان مي )۱۹۸۸( ٣دي ]۱۷[. شركت

براي  ،"اوال. له مهم را مطرح نموده استأحداقل دو مس وي .شودناشي مي اطالعاتي  عدم تقارن
 ،"نياثا و شودكاري ميدست شود، سود مي مينأگذاران تافزايش پاداش مديران كه توسط سرمايه

بنابراين، . گذاران بالفعل تمايل دارند كه بازار برداشت بهتري از ارزش شركت داشته باشدسرمايه
گذاران قديمي كه ايجادكننده يك تقاضاي گذاران جديد به سرمايهانتقال ثروت بالقوه از سرمايه

 .]۱۴[ آيدداخلي براي مديريت سود هستند، بوجود مي
  
  پیشینه پژوهش -3
  خارجی شینه پژوهشپی -3-1

مؤسسات  ،]۱۱و۱۲و۱۹و۲۱[ همکاران چن وو  لنوانستراي و وتندلّ، پالمروس، دي آنجلو
ه مؤسس ۸حسابرسي  بزرگ و  همؤسس ۶به " قبال(بزرگ  سازمان حسابرسي ۴حسابرسي عضو 

را به عنوان مؤسسات حسابرسي بزرگ و داراي اعتبار و شهرت در نظر ) بزرگ معروف بودند
ها را به عنوان حسابرسي با کيفيت باال هاي انجام گرفته شده به وسيله آنحسابرسي گرفته و
ارائه هاي خود پژوهش حسابرسي در  کيفيت   اند و آن را به عنوان معيار و شاخصدهنمومطرح 
اعتبارشان، در  عالوه بر شهرت و حسابرسي بزرگمؤسسه  ۴هاي عضو ، چرا که شرکتاندکرده

کاران و ديگر موارد مهم اثرگذار در افزايش رکنان و حفظ استقالل در برابر صاحبامر آموزش کا
  .کنندکيفيت موفق عمل مي

 روش اقالم معوق اختياري هيلي و ۵عملکرد نسبي  ،)۱۹۹۵( ٦سوييني و ٥نا، سلو٤چود
اين  به و جونز تعديل شده را براي آگاهي از مديريت سود مورد ارزيابي قرار دادند و آنجلوي د

براي بررسي مديريت  يترقوي و ترآزمون مناسب ،تعديل شده نتيجه رسيدند که روش جونز
  .]۱۳[ باشدسود مي

                                                
1 Scott 
2 Kellog 
3 Dye 
4 Dechow 
5 Sloan 
6 Sweeney 
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در پژوهش خود به اين نتيجه ) ۱۹۹۹( و همکاران ٢و فرانسيس) ۱۹۹۸( و همکاران ١بکر
يريت مد کاهشکيفيت حسابرسي با باال بودن  ،از عرضه اوليه سهامغير  رسيدند که در مواردي

 .]۹و۱۵[ راه استهم سود
گري در پژوهشي نشان دادند که باال بودن دوره تصدي) ۲۰۰۳(مايرز و همکاران 

شود و هر چه  کار مربوطه ميحسابرس موجب شناخت و تخصص حسابرس در صنعت صاحب
 .]۱۸[شود تر ميتر باشد کيفيت و پايداري سود هم بيشدوره تصدي حسابرس بيش

 براي مديريت سود حسابرسي و کيفيت" زير عنوان يدر پژوهش) ۲۰۰۵(همکاران  چن و
شرکت بزرگ حسابرسي به  ۴با انتخاب  ،"تايوان ٣درگير در عرضه عمومي سهامهاي شرکت

شرکت  ۴حسابرسي شده توسط اين  هايعنوان حسابرسان با کيفيت و مقايسه سود در شرکت
به بررسي ارتباط  ،اندشرکت حسابرسي شده ۴که توسط غير اين  ييهابا سود در ساير شرکت

به  و ندپرداختعرضه عمومي سهام بعد از  قبل و در مراحل کيفيت حسابرسي و مديريت سود
بين  ،"ثانياو دهد هايي مديريت سود رخ ميچنين شرکت در ،"که اوال رسيدندنتيجه  اين

باالتر بودن ين صورت که ا به ،وجود داردداري معنيکيفيت حسابرسي ارتباط  مديريت سود و
 .]۱۱[ شودها ميکيفيت حسابرسي موجب کاهش مديريت سود در اين شرکت

هاي شرکت در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند که )۲۰۰۶(همکاران  و ٤بورگستالر
ها در شرکتشته و اين تري دامديريت سود بيش ،شرکت هاي دولتي خصوصي در مقايسه با

- هم. ]۱۰[ دارندتر، مشارکت کمتري در مديريت سود يي قويکشورهاي داراي سيستم قضا
هاي هاي خصوصي کمتر از شرکتشرکت کردند کهبيان ) ۲۰۰۵( ٦شيوا کومار و ٥بالچنين 

  . ]۸[ کنندهاي خود ميدولتي اقدام به اعالم به موقع زيان
ت کيفي مديريت سود و"پژوهشي زير عنوان  درنيز ) ۲۰۰۸( لنوانسترايو  وتندلّ

شرکت بزرگ حسابرسي  ۴گرفتن  با در نظر ،"بخش خصوصيهاي شرکت: حسابرسي در اورپا
هاي حسابرسي شده توسط اين به عنوان حسابرسان با کيفيت و بررسي مديريت سود در شرکت

شرکت بزرگ  ۴که توسط غير  يهايشرکت و مقايسه با مديريت سود صورت گرفته درشرکت ۴
 ارتباط ،دند که بين مديريت سود و کيفيت حسابرسيينتيجه رس اند، به اينحسابرسي شده

قوانين مالياتي که داراي  هاييشرکتکيفيت باالي حسابرسي در  وجود داشته و داريمعني
  .]۲۱[ شودباعث کاهش در مديريت سود مي ،هستند مشابه

  داخلی پیشینه پژوهش -3-2

                                                
1 Becker 
2 Francis 
3 Initial Public Offering (IPO)  
4 Burgstahler 
5 Ball 
6 Shivakumar 
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هاي انجام شده در ده است و اکثر پژوهشهاي محدودي در اين زمينه انجام شدر ايران پژوهش
  :]۵[ گرددارائه ميرابطه با کيفيت حسابرسي است که به شرح زير 

 کيفيت حسابرسي ثر برؤعوامل م" پژوهشي زير عنواندر ) ۱۳۸۳( همکاران وزاده  مجتهد
 ثر در کيفيت حسابرسيؤعامل م ۲۴ ،"کنندگاناستفاده مستقل از ديدگاه حسابرسان مستقل و

بازديد حسابرس مستقل شريک و مدير . ۱: ها عبارتند ازترين آنکرده که مهمشناسايي  ار
اهميت . ۳کار، داشتن اطالعات کافي در مورد صنعت صاحب. ۲ارشد از مراحل کار حسابرسي، 

  . الزحمه حسابرسي براي مؤسسه حسابرسيحق
 ثر براستقالل وؤعوامل م" پژوهشي زير عنوان در) ۱۳۸۴( همکاران حساس يگانه و

به بررسي کيفيت ، "شايستگي اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران در ارائه خدمات گواهي
 بود جهت ارتقاي کيفيت حسابرسي زيرثر ؤعامل م ۷که نتيجه آن تعيين  ندپرداخت يحسابرس

   ،تضاد منافع )۴ ،کشف تحريفات با اهميت )۳، کارايي حسابرسي )۲، گراييتخصص) ۱ :]۲[
  .سسات حسابرسيؤاندازه م )۷ و مکانيزم بازار )۶  ،وجود قوانين و مقررات )۵

علوی طبری و همکاران به این نتیجه رسیدند که کیفیت حسابرسی بر اساس اندازه 
 .]۴[حسابرس و تخصص صنعتی با پیش بینی دقیق تر سود رابطه دارد 

  
  روش پژوهش  -4

هـاي پذيرفتـه شـده    رسي و مديريت سود شرکتکيفيت حساباين پژوهش به بررسي رابطه بين 
 پـس  کاربردي است و از طرح فقـط  مطالعهاين بنابراين، . پردازددر بورس اوراق بهادار تهران مي

آوري هـاي جمـع  گر کنترلي بـر روي داده ها، پژوهشدر اين نوع پژوهش .کندفاده مياست آزمون
بطه بـين متغيرهـاي کيفيـت حسابرسـي و     شده ندارد و چون در اين پژوهش به دنبال تعيين را

  . باشدمديريت سود هستيم، روش پژوهش از نوع همبستگي مي
  
  ضرورت انجام پژوهش -4-1

  :ضرورت انجام اين پژوهش به قرار زير است
که روند  اينبا توجه به  .دهندبخشي از اقتصاد ايران را تشکيل مي ،هاي خصوصيشرکت

لزوم حسابرسي با ، تري گرفته استشتاب بيش انون اساسيق ۴۴اجراي اصل  خصوصي سازي با
 ها در بورس اوراق بهادار تهرانها براي پذيرش سهام آنهاي مالي اين شرکتکيفيت صورت

هاي مديران براي اعمال مديريت در سود، الزم وجود انگيزه با چنينهم .رسدضروري به نظر مي
گيري جهت تصميم سي به منظور ارائه اطالعاتيکيفيت حسابر است رابطه بين مديريت سود و

  . مشخص شود بررسي و ،هاکنندگان اين صورتبهتر استفاده
مبارزه با مفاسد اقتصادي به طور جدي مورد توجه از يک طرف،  کههاي اخير در سال

و هاي سهامي عام اندازه و تعداد شرکتو از طرف ديگر،  جامعه و دولت مردان قرار گرفته
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رود حرفه حسابرسي هستند، انتظار مي افزايشاطالعات حسابداري در حال  کنندگان ازدهاستفا
صورت گرفته، فاصله  هايپژوهشطبق . گام با انتظارات جامعه بر کيفيت کار خود بيفزايدهم

جايي که وظيفه اصلي آن از هاي گزارش شده چندان زياد نيست وتقلب بين مديريت سود و
با بررسي ارتباط بين مديريت سود و کيفيت  پژوهش لب نيست، در اينحسابرسان کشف تق

اند دنبال نمودههايي که مديريت سود را تقلب در شرکت و نقش اميد است که خطر ،حسابرسي
هاي مؤثر بر کيفيت روشن گردد و سازهحسابرسان  رایهم ب کنندگان واستفاده رایهم ب

   .حسابرسي نيز شناسايي گردند
  
  ها رضیهف - 4-2

  :باشدشرح زير ميه ب يه فرعيفرض دوو  يفرضيه اصل يکشامل  پژوهشاين 
رفته شده در بورس اوراق بهادار يپذ يهات سود در شرکتيريمد و کيفيت حسابرسيبين . ۱

 .داري وجود دارديتهران رابطه معن
 :باشدير ميبه صورت ز يفرع يهاهيفرض

رفته شده دربورس اوراق بهادار تهران يپذ يهادر شرکت ت سوديريمد و اندازه حسابرس بين. ۱
 .داري وجود دارديرابطه معن

رفته شده در بورس اوراق يپذ يهاشرکتت سود در يريمد و دوره تصدي حسابرسبين . ۲
  .داري وجود دارديبهادار تهران  رابطه معن

  

  متغیرهاي پژوهشگیري اندازه هايمدل -4-3
  مدیریت سود - 1- 3- 4

توسط  ارائه شده( گيري مديريت سود، از مدل تعديل شده جونزين پژوهش براي اندازهدر ا
زيرا اين مدل قادر به حل مسأله پژوهش در  شده استاستفاده  )١٩٩٥ ،سوييني و نا، سلوچود

هاي انجام سري آزمون ٤بر اساس  )١٩٩٥( گران فوقپژوهش افزون بر اين. باشددست مي
براي  يترقوي و ترآزمون مناسب ،تعديل شده سيدند که روش جونزگرفته به اين نتيجه ر

، ١٣٨٦و و حسيني، لاز بو لبه نق( اين مدل به شرح زير است .باشدسود مي  بررسي مديريت
٧٩(:  

1 0 1 1 1 2 1/ (1/ ) ( )/ ( / )it it j it j it it it j it it itTAC TA a TA a REV REC TA a PPE TA e− − − −= + ∆ −∆ + +   )١(  

itTAC  = هاي نقدي عملياتيي جريانسود قبل از اقالم غيرمترقبه منها(جمع اقالم تعهدي (
  iعهلتحت مطا براي شرکت tدر سال 

1itTA 1tها در سال جمع دارايي=  −   iعهلتحت مطابراي شرکت  −
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itREV∆  = 1تغييرات درآمد طي سالt   iعهلتحت مطابراي شرکت  tتا  −
itREC∆  =1 هايها و اسناد دريافتني طي سالتغييرات حسابt تحت براي شرکت  tتا  −

  iعهلمطا
itPPE  =مبلغ ناخالص اموال، ماشين آالت و تجهيزات در سالt  عهلتحت مطابراي شرکتi  
ite  = رگرسيون، فرض بر اين است که بصورت مقطعي ناهمبسته و داراي توزيع مجموع خطاي

  .نرمال با ميانگين صفر هستند
هاي شرکت کنترل براي برآورد ميزان سپس اين ضرايب برآوردي حاصل از رگرسيون

اقالم تعهدي مديريت شده براي هر شرکت نمونه از طريق کسر نمودن اقالم تعهدي مديريت 
  .آيدم تعهدي به شرح زير بدست مينشده از جمع اقال

1 0 1 1 1 2 1/ (1/ ) ( )/ ( / )it it it j it j it it it j it itTAEM TAC TA a TA a REV REC TA a PPE TA− − − −= − − ∆ −∆ −   )۲(  

itTAEM که معادل  t در سال iعهلتحت مطااجزاي مديريت شده اقالم تعهدي شرکت  = 
   ).٨٠ ،همان منبع(جمع اقالم تعهدي اختياري است 

جا که از آن. ها، از متغير مجازي استفاده شدبعد از تعيين ميزان مديريت سود در شرکت
هاي مديريت سود داراي چولگي به راست بودند از شاخص مرکزي ميانه جهت توزيع داده

هاي داراي مديريت سود صورت که براي شرکت نبه اي .بندي مديريت سود استفاده شدتقسيم
تر از هاي داراي مديريت سود پايينو براي شرکتمقدار متغير مجازي برابر يک تر از ميانه، االب

  .ميانه، مقدار متغير مجازي برابر صفر در نظر گرفته شد
  
   کیفیت حسابرسی - 2- 3- 4

به  "دوره تصدي حسابرس"و  "اندازه حسابرسي"براي تعيين کيفيت حسابرسي از دو متغير 
در اين پژوهش، سازمان حسابرسي به عنوان مؤسسه  .شوديرهاي مجازي استفاده ميصورت متغ

مؤسسات (و در مقابل ساير مؤسسات حسابرسي  )۱درجه ( بزرگ و داراي اعتبار و شهرت باال
نسبت به سازمان حسابرسي   هاکه اندازه آن ،)حسابرسي عضو جامعه حسابدران رسمي

در نظر گرفته شده  )۲درجه ( اراي اعتبار و شهرت پايينبه عنوان مؤسسات د ،تر استکوچک
کار در طي دوره پژوهش، سازمان حسابرسي بوده در صورتي که حسابرس شرکت صاحب. است
مقدار متغير مجازي اندازه حسابرسي برابر با يک و در غير اين صورت مقدار آن برابر با  است،
ساله، حسابرس  ۷که در طي دوره پژوهش  به همين ترتيب در صورتي .در نظر گرفته شدصفر 

دوره تصدي  يمقدار متغير مجاز ،کار بوده باشدسال، حسابرس شرکت صاحب ۴بيش از 
شود، مجتهد حسابرس برابر با يک و در غير اين صورت مقدار آن برابر با صفر در نظر گرفته مي

کار الزم و ضروري سال را براي کسب شناخت از مؤسسه صاحب ۳حداقل ) ۱۳۸۳(زاده و آقايي 
  .دانندمي
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   ها روش گردآوري داده -4-4

در . بعمـل آمـد  اي اسـتفاده   ها و اطالعات، از روش كتابخانه آوري داده در اين پژوهش براي جمع
و مجالت تخصصي فارسي و انگليسي گردآوري  اي، مباني نظري پژوهش از كتب بخش كتابخانه

هـاي نمونـه بـا مراجعـه بـه       هـاي شـركت   آوري داده هاي پـژوهش از طريـق جمـع   و داده يددگر
افزارهـاي   بـا اسـتفاده از نـرم    هـاي حسـابرس  گزارش و هاي توضيحي هاي مالي، يادداشت  صورت

  .دش پرداز انجام  دناسهم، صحرا و تدبير
  
  ماري جامعه و نمونه آ - 4-5

در نظر  تهران هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارشرکت کليه جامعه آماري اين پژوهش
  :نددهايي که داراي شرايط زير بودند به عنوان نمونه استفاده شرکتشد و شگرفته 

  .اسفند ماه هر سال باشد هاپايان سال مالي شرکت. ۱
  .ر نداده باشندد را تغييسال مالي خو، ۱۳۸۰- ۱۳۸۶ هايها طي سالشرکت. ۲
و  داده باشند ههاي مالي خود را به بورس ارائهاي پژوهش صورتها در طي سالشرکت. ۳

  .ها در بورس گذشته باشدحداقل سه سال از پذيرش آن
  .هاي پژوهش حسابرسي شده باشندها در طي سالشرکت. ۴

  .دشرکت رسي ۶۱ به نمونههاي ، تعداد شرکتباالبر اساس شرايط 
  
  هاروش تجزیه و تحلیل داده -4-6

استفاده لوجيت باينري  - نماييحداکثر درستها از روش رگرسيوني جهت تجزيه و تحليل داده
هاي آزمون جهت انجامو  ندبود مجازي د چرا که متغيرهاي پژوهش به صورت متغيرهايش

استفاده  Eviews 6افزار اقتصادسنجي هاي پژوهش از نرمآزمون فرضيه چنينهمآماري و 
از آماره ضريب تعيين مک فادن و  ،داري کل مدل رگرسيونيتعيين معني و به منظور بعمل آمد

 .)۱۱۶-۱۱۹، ۱۳۸۴خونساري،  حسن شيرين بخش و( گرديدنمايي استفاده آماره نسبت درست
ت لوجي - نماييروش رگرسيوني حداکثر درستدر  ضريب تعيين مک فادنزم به ذکر است که ال

    .ي استلدر رگرسيون معمو ضريب تعيين لمعاد باينري
  
  هاي پژوهشتجزیه و تحلیل یافته -5

در بـين متغيرهـاي    بر اساس اطالعات اين نگاره، .دهدمطالعه را نشان ميآمار توصيفي  ۱نگاره 
نوسـان از  ( تـرين ضـريب پراکنـدگي   هـا داراي بـيش  پژوهش، متغير اندازه حسابرس در شـرکت 

تـر  داللت بر تمايل بيش موضوع است و اين )و بلعکس ۲به درجه  ۱سابرسي درجه مؤسسات ح
 )از سازمان حسابرسي به ساير مؤسسات حسابرسي و بلعکـس ( بر تغيير حسابرسان کارانصاحب
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هـاي خصوصـي   هاي اخير، حسابرسـي بـه سـازمان   چون در سال. ردادهاي پژوهش در طي دوره
-طبيعي است که بعضي از عمليات حسابرسي به شرکت ،، لذاانتقال داده شده است عضو جامعه

تـرين ضـريب   از طرف ديگر متغير دوره تصدي حسـابرس داراي کـم   .نتقال يابداهاي خصوصي 
است و اين امـر نشـان    )و بلعکس ۲به درجه  ۱نوسان از مؤسسات حسابرسي درجه ( پراکندگي

  )سـي و سـاير مؤسسـات حسابرسـي    عم از سـازمان حسابر ا(حسابرس کاراني که صاحبدهد مي
حسـابرس از  تمايل چنداني به تغييـر   ،حسابرسي کرده استسال  چهاربه مدت بيش از  ها راآن

يـا   اين قبيل مؤسسـات  )۱: باشد لدلي دوبنا به  تواندعلت اين موضوع مي .دهندخود نشان نمي
هـا  زم به استفاده از خدمات آنملمقررات  طبق قوانين ويا  و انددادهکار خود را به درستي انجام 

  .)دليل منفي( دست هستندهماين قبيل مؤسسات کاران با صاحب )۲. )داليل مثبت( هستند
  

  آمار توصیفی مربوط به متغیرهاي پژوهش: 1نگاره 
  متغيرها

    هاآماره
  اندازه حسابرس  حسابرسدوره تصدي   مديريت سود

  ۴۴١  ۶۱  ۶۱  تعداد نمونه
  ۴۳/۰  ۶۱/۰  ۴۹/۰  ميانگين

  ۵۰/۰  ۴۹/۰  ۵۰/۰  انحراف استاندارد
  ۱۶/۱  ۸۰/۰  ۰۲/۱  ضريب پراکندگي

  

در قالب دو معيار  را تبيين رابطه بين مديريت سود و کيفيت حسابرسي مربوط بهنتايج  ۲ه رنگا
-نمـايي از مدل رگرسـيوني حـداکثر درسـت    با استفاده اندازه حسابرس و دوره تصدي حسابرس

مثبت بين  ايدهد رابطهطور که ضرايب رگرسيوني نشان مي همان .دهدمي ارائه باينري لوجيت
دار ولي ايـن ضـرايب از لحـاظ آمـاري معنـي      ،مديريت سود و معيارهاي کيفيت سود وجود دارد

داللت بـر  به ترتيب نمايي و ضريب تعيين مک فادن نيز چنين آماره نسبت درستهم .باشدنمي
الزم به ذکر است که ضـريب   .دارد و ضعيف بودن اين رابطه دار نبودن مدل در حالت کليمعني

  .تعيين مک فادن مشابه ضريب تعيين رگرسيون معمولي است
به دليل بـاال  طبق اين نگاره، . دهدميزان همبستگي بين متغيرهاي پژوهش را نشان مي ۳نگاره 

 سبودن ضريب همبسـتگي بـين متغيرهـاي مسـتقل انـدازه حسـابرس و دوره تصـدي حسـابر        
دهـد کـه  اکثـر     ايـن موضـوع  نشـان  مـي     .باشـد مـي خطي اين مدل داراي مشکل هم ،)۵۳/۰(

ها يک مؤسسه حسابرسي خـاص بـوده   هايي که به مدت بيش از چهار سال، حسابرس آنشرکت
 خطـي،  هـم   بـراي رفـع مشـکل    .انـد است، در کل دوره پژوهش، حسابرس خود را عوض نکـرده 

                                                
ها يا سازمان حسابرسي بـوده اسـت يـا فقـط سـلير      هايي که در کل دوره پژوهش، حسابرس آنتعداد شرکت ١

 .مؤسسات حسابرسي
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ارائـه شـده    ۵و  ۴در نگاره آن نتايج  کهجداگانه تخمين زده شد هاي رگرسيوني به صورت مدل
     .است

  لوجیت باینري-نماییمدل کلی رگرسیونی حداکثر درست: 2ه رنگا
  متغير وابسته= مديريت سود   مقدار ثابت  دوره تصدي حسابرس  اندازه حسابرس

  ضرايب رگرسيوني  - ۶۹/۰  ۱۶/۱  ۰۷/۰
 Zمقدار آماره   - ۱۳/۱  ۳۹/۱  ۰۹/۰
  مقدار احتمال  ۲۶/۰  ۱۶/۰  ۹۳/۰

  نماييآماره نسبت درست  درجه آزادي ١LRمقدار آماره   مقدار احتمال
۲۲/۰  ۰۳/۳  ۲  

  ٢ضريب تعيين مک فادن  ۰۵/۰
  

  میزان همبستگی بین متغیرهاي پژوهش: 3نگاره 
  اندازه حسابرس  دوره تصدي حسابرس  مديريت سود  

  ۱۵/۰  ۲۶/۰  ۱  مديريت سود
  ۵۳/۰  ۱  ۲۶/۰  رسدوره تصدي حساب
  ۱  ۵۳/۰  ۱۵/۰  اندازه حسابرس
  ۴۴  ۶۱  ۶۱  تعداد نمونه

  

ازه دهـد کـه بـين مـديريت سـود و انـد      نشـان مـي   ۴ج در نگـاره  رمند ضرايب مدل رگرسيوني
دار نبوده و با توجه به ضريب تعيـين  که به لحاظ آماري معني حسابرس رابطه مثبت وجود دارد

داللـت بـر    نمـايي چنين آمـاره نسـبت درسـت   هم .باشدياين رابطه ضعيف م )۰۲/۰( مک فادن
اندازه دهد که رابطه مثبت بين اين دو متغير نشان مي .دار نبودن مدل در حالت کلي داردمعني

هـاي  حسابرس به عنوان يکي از معيارهاي کيفيت حسابرسي بـر ميـزان مـديريت سـود شـرکت     
گـر  ر است ولي ضعيف بودن اين رابطـه بيـان  بهادار تهران تأثيرگذاپذيرفته شده در بورس اوراق 
 .شماری به جز اندازه حسابرس بـر مـديريت سـود اثرگـذار اسـت     اين موضوع است که عوامل بي

دوره دهـد کـه بـين مـديريت سـود و      نشـان مـي  نيز  ۵مندرج در نگاره ضرايب مدل رگرسيوني 
با توجـه   .باشدميار دمعني% ۹۵در سطح  اين رابطه ود رابطه مثبت وجود دارتصدي حسابرس 

نمـايي  آماره نسبت درست ولي بودهاين رابطه باز هم ضعيف  )۰۵/۰( به ضريب تعيين مک فادن
هـايي کـه   دهد در شـرکت اين نتايج نشان مي .دار بودن مدل در حالت کلي داردداللت بر معني

طـه ضـعيف   تر است و وجـود راب تر است، ميزان مديريت سود بيشها بيشدوام حسابرس در آن
    .ها داردهاي ديگر تأثيرگذار بر مديريت سود شرکتبين اين دو متغير نيز داللت بر وجود سازه

                                                
1 Likelihood Ratio (LR) test 
2 McFadden Determinant Coefficient 



 

 ١٢

  



 

 ١٣

  لوجیت باینري اندازه حسابرس-نماییمدل رگرسیونی حداکثر درست: 4نگاره 
  متغير وابسته= مديريت سود   مقدار ثابت  اندازه حسابرس

  ضرايب رگرسيوني  - ۰۸/۰  ۶۲/۰
 Zمقدار آماره   - ۱۹/۰  ۹۹/۰
  مقدار احتمال  ۸۴/۰  ۳۱/۰
  نماييآماره نسبت درست  درجه آزادي LRمقدار آماره   مقدار احتمال

۲۵/۰  ۳  ۱  
  ضريب تعيين مک فادن  ۰۲/۰

  

  لوجیت باینري دوره تصدي حسابرس-نماییمدل رگرسیونی حداکثر درست: 5نگاره 
  ابستهمتغير و= مديريت سود   مقدار ثابت  دوره تصدي حسابرس

  ضرايب رگرسيوني  - ۶۹/۰  ۰۸/۱
 Zمقدار آماره   - ۶۳/۱  ۹۷/۱
  مقدار احتمال  ۰۹/۰  ۰۴/۰
  نماييآماره نسبت درست  درجه آزادي LRمقدار آماره   مقدار احتمال

۰۴/۰  ۰۳/۴  ۱  
  ضريب تعيين مک فادن  ۰۵/۰

  

 در طـي دوره پـژوهش ممکـن اسـت متعلـق بـه سـازمان       دوره تصـدي حسـابرس    جا کـه از آن
براي تفکيک دوره تصـدي حسابرسـي سـازمان     ،باشد يحسابرسي و  يا ساير مؤسسات حسابرس

نتـايج آمـار توصـيفي مربـوط بـه متغيرهـاي       . اقدام شدحسابرسي از ساير مؤسسات حسابرسي، 
چنـين ضـريب   پژوهش با دوره تصدي سازمان حسابرسـي و سـاير مؤسسـات حسابرسـي و هـم     

 . ارائه شـده اسـت   ۹تا  ۶اين دو حالت به ترتيب در نگاره همبستگي بين متغيرهاي پژوهش در 
کـار بـا دوره تصـدي    هاي صـاحب بين ميانگين مديريت سود در شرکت که دهدنشان مي  نتايج

وجود ندارد ولـي تـا حـدودي     داريمعني تفاوت سازمان حسابرسي و ساير مؤسسات حسابرسي
تـر بـودن ضـريب    به دليل پـايين رسي هاي با دوره تصدي سازمان حسابمديريت سود در شرکت

و دوره  ضريب همبستگي بين انـدازه حسـابرس   چنينهم .تري استپراکندگي داراي ثبات بيش
در  ۷۶/۰( تـر سـاير مؤسسـات حسابرسـي    بيشداللت بر تغيير  ۹و  ۸تصدي حسابرس در نگاره 

  .داردهاي مورد بررسي در طي دوره پژوهش به عنوان حسابرس در شرکت )۹۵/۰مقابل 
  



 

 ١۴

  آمار توصیفی مربوط به متغیرهاي پژوهش با دوره تصدي سازمان حسابرسی: 6نگاره 
  متغيرها

    هاآماره
  اندازه حسابرس  دوره تصدي حسابرس  مديريت سود

  ۱۹٢  ۲۰١  ۲۰  تعداد نمونه
  ۱  ۱  ۶۰/۰  ميانگين

  ۰  ۰  ۵۰/۰  انحراف استاندارد
  ۰  ۰  ۸۳/۰  ضريب پراکندگي

  

  مربوط به متغیرهاي پژوهش با دوره تصدي سایر مؤسسات حسابرسی آمار توصیفی: 7نگاره 
  متغيرها

    هاآماره
  اندازه حسابرس  دوره تصدي حسابرس  مديريت سود

  ۱۷٤  ۱۳٣  ۱۷  تعداد نمونه
  ۰  ۱  ۵۹/۰  ميانگين

  ۰  ۰  ۵۱/۰  انحراف استاندارد
  ۰  ۰  ۸۶/۰  ضريب پراکندگي

  

  تصدي سازمان حسابرسی همبستگی بین متغیرهاي پژوهش با دوره: 8نگاره 
  اندازه حسابرس  دوره تصدي حسابرس  مديريت سود  

  ۶۳/۰  ۶۰/۰  ۱  مديريت سود
  ۹۵/۰  ۱  ۶۰/۰  دوره تصدي حسابرس

  ۱  ۹۵/۰  ۶۳/۰  اندازه حسابرس
  ۱۹  ۲۰  ۲۰  تعداد نمونه

  

  سایر مؤسسات حسابرسیهمبستگی بین متغیرهاي پژوهش با دوره تصدي : 9نگاره 
  اندازه حسابرس  صدي حسابرسدوره ت  مديريت سود  

  ۶۲/۰  ۵۹/۰  ۱  مديريت سود
  ۷۶/۰  ۱  ۵۹/۰  دوره تصدي حسابرس

  ۱  ۷۶/۰  ۶۲/۰  اندازه حسابرس
  ۱۷  ۱۳  ۱۷  تعداد نمونه

                                                
  .ها با سازمان حسابرسي بوده استسال، حسابرس آن ۴هايي که در کل دوره پژوهش بيش از تعداد شرکت ١
 .ها با سازمان حسابرسي بوده استهايي که در کل دوره پژوهش، حسابرس آنتعداد شرکت ٢
بدون (ها با سلير مؤسسات حسابرسي سال، حسابرس آن ۴بيش از  هايي که در کل دوره پژوهشتعداد شرکت ٣

 .بوده است) تغيير
بـوده  ) بدون تغييـر (ها با سلير مؤسسات حسابرسي هايي که در کل دوره پژوهش، حسابرس آنتعداد شرکت ٤

 .است



 

 ١۵

  گیريبحث و نتیجه -6
هـاي  مديريت سود در شـرکت  و بين کيفيت حسابرسي هدف از انجام اين پژوهش تعيين رابطه

دهد کـه در حالـت   هاي پژوهش نشان مييافته. دار تهران استپذيرفته شده در بورس اوراق بها
يعنـي انـدازه حسـابرس و دوره تصـدي      معيارهاي کيفيت حسابرسي بين يدارکلي رابطه معني

وجود ندارد که به دليل وجود همبستگي باال بين متغيرهاي مستقل و مديريت سود و  حسابرس
ه بين مـديريت سـود و متغيرهـاي مسـتقل     خطي در مدل کلي، رابطدر نتيجه ايجاد مشکل هم

دهد که بـين مـديريت سـود و معيـار     نتايج نشان مي. گرديدپژوهش به صورت جداگانه بررسي 
 .باشـد دار نمـي مثبت ولي ضعيف وجود دارد که از لحاظ آماري معنياندازه حسابرس يک رابطه 

مؤسسـه  برسي بـه عنـوان   داللت بر تأثيرگذاري مثبت وجود سازمان حسامثبت بودن اين رابطه 
و ضـعيف بـودن   هـا دارد  حسابرسي داراي حسن شهرت و اعتبار بر ميزان مديريت سود شـرکت 

بـين   امـا . هـا دارد هاي مختلف بـر مـديريت سـود شـرکت    اين رابطه داللت بر تأثيرگذاري سازه
ن ايـن امـر نشـا    .دار وجـود دارد رابطه مثبت و معنيمديريت سود و دوره تصدي حسابرس يک 

کار که يک حسابرس به مدت چنـد سـال کـار حسابرسـي آن     هاي صاحبدهد که در شرکتمي
دوره تصدي چنين پايداري آن در صورتي که ت سود و هميدهد، ميزان مديرشرکت را انجام مي

هـاي مـالي   کننـدگان از صـورت  و لذا استفادهتر است بيش حسابرس با سازمان حسابرسي باشد،
چنـين بـورس   خود به دوره تصدي حسابرس توجه داشته باشـند و هـم  حليل بايد در تجزيه و ت

   .دبه اين موضوع عنايت داشته باش هاگذاري سهام اين شرکتاوراق بهادار نيز بايد در قيمت
اعم از سازمان حسابرسي و ساير (کاراني که حسابرس دهد صاحبنتايج پژوهش نشان مي

تمايل چنداني به  ،ش از يک سال حسابرسي کرده استها را به مدت بيآن) مؤسسات حسابرسي
ايـن   )۱: تواند دو دليـل زيـر باشـد   علت اين موضوع مي .دهندتغيير حسابرس از خود نشان نمي

مقـررات ملـزم بـه     انـد و يـا طبـق قـوانين و    قبيل مؤسسات يا کار خود را به درستي انجام داده
-کاران با اين قبيل مؤسسات هـم صاحب )۲ ياو ) داليل مثبت(ها هستند خدمات آن استفاده از

  ). دليل منفي(دست هستند 
 و ]۹[ هاي بکر و همکارانمغاير با نتايج پژوهشدر حالت کلي نتايج اين پژوهش 

مايرز و  و در رابطه با معيار دوره تصدي حسابرس نيز مغاير با نتايج ]۱۵[ فرانسيس و همکاران
 ]۱۰[ بورگستالر و همکاران راستا با نتايج پژوهش و هم ]۱۱[ و چن و همکاران ]۱۸[ همکاران

است، در ايران پژوهشي که به بررسي رابطه بين کيفيت حسابرسي و مديريت  در حالت کلي
پذير لذا مقايسه نتايج اين پژوهش با مطالعات داخلي امکان .سود بپردازد، انجام نشده است

 .باشدنمي
  



 

 ١۶

  ي پژوهشهاپیشنهادهاي ناشی از یافته -7
ي هـا هنگام تجزيـه و تحليـل شـرکت   هاي مالي صورتکنندگان شود که استفادهپيشنهاد مي. ۱

  .حسابرسي شده، به دوره تصدي حسابرس توجه داشته باشند
ها، دوره تصدي گذاري سهام شرکتشود که سازمان بورس اوراق بهادار در قيمتپيشنهاد مي. ۲

  .حسابرس را مدنظر داشته باشند
شود که سازمان بورس اوراق بهادار، قوانين و مقرراتي را اتخاذ کنـد کـه تـا حـد     يشنهاد ميپ. ۳

هـاي متمـادي از وجـود حسابرسـان     هاي پذيرفته شـده در بـورس در طـول سـال    امکان شرکت
  .هاي مالي استفاده کنندمختلف جهت حسابرسي صورت

  
  هاي آتیپیشنهاد براي پژوهش -8
هاي انجام شده در پژوهشستفاده از ساير معيارهاي کيفيت حسابرسي اين پژوهش با ا تکرار. ۱

از قبيل بازديد حسابرس مستقل شريک و مدير ارشد از مراحـل کـار حسابرسـي، داشـتن     قبلي 
الزحمـه حسابرسـي بـراي مؤسسـه     کـار، اهميـت حـق   اطالعات کافي در مـورد صـنعت صـاحب   

وجـود  ، تضـاد منـافع   ،ات بـا اهميـت  کشف تحريف، کارايي حسابرسي، گراييتخصصحسابرسي، 
  . مکانيزم بازار و قوانين و مقررات

بـا معيارهـاي انـدازه حسـابرس و     مقايسه قدرت توضيحي ساير معيارهاي کيفيت حسابرسي . ۲
  .هادر تعيين مديريت سود شرکت دوره تصدي حسابرس

  . ت سود و معيارهاي کيفيت حسابرسييبررسي رابطه غير خطي بين مدير. ۳
بررسي رابطه بين مديريت سود و دوره تصدي حسابرس با استفاده از متغير مجازي، بـه ايـن   . ۴

مقدار متغير مجازي برابر با يک  ،حسابرسي است نترتيب که اگر دوره تصدي حسابرس با سازما
  .و در غير اين صورت برابر با صفر در نظر گرفته شود

دل تعديل شده جـونز و بررسـي رابطـه آن بـا     تعيين مديريت سود با استفاده مدلي غير از م. ۵
  .معيارهاي کيفيت حسابرسي

  
  منابع و مآخذ
  منابع فارسی

رويکـردي  : گيـري آن انـدازه  مديريت سـود و ). "۱۳۸۶(بولو، قاسم و سيد علي حسيني  .۱
 .۷۲-۸۸، ۱۲، فصلنامه حسابدار رسمي، شماره "نظري

 
شايسـتگي   بـر اسـتقالل و   ثرؤعوامـل مـ  "). ۱۳۸۴( جعفري عليو  يحيي، يگانه حساس .۲

مطالعـات   ، فصـلنامه "اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايـران در ارائـه خـدمات گـواهي    
 .۷۱-۹۴ ،۱۰حسابداري، شماره



 

 ١٧

  
 
  

در  Eviewsکــاربرد ). ۱۳۸۴( و زهــرا حســن خونســاري هللاشــيرين بخــش، شــمس ا .۳
 پژوهشکده امور اقتصادي: ، تهرانلاقتصادسنجي، چاپ او

 
). ۱۳۸۸. (ن، خلیفه سلطان، سید احمد و شهبندیان، نداعلوی طبری، سید حسی .۴

 .۳تحقیقات حسابداری، شماره ". کیفیت حسابرسی و پیش بینی سود"
  
ثر بر کيفيت حسابرسي مسـتقل از  ؤعوامل م" ). ۱۳۸۳( آقايي پروينو  ويدا، مجتهدزاده .۵

 ي،و حسابرسـ  هـاي حسـابداري  بررسي ،"کنندگانمستقل و استفاده ديدگاه حسابرسان
 .۵۳-۷۶، ۳۸شماره

  
رابطـه مـدیریت سـود و    ). "۱۳۸۹. (مجتهدزاده، ویدا و ولی زاده الریجـانی، اعظـم   .۶

 .۶تحقیقات حسابداری، شماره ". بازده آتی دارایی ها و جریان نقد عملیاتی آتی
  
ديــدگاه : هــاي تجربـي در حســابداري  پــژوهش). ۱۳۷۹) (برگرداننـده (نمـازي، محمــد   .۷

  .انتشارات دانشگاه شيراز: يرازشناختي، چاپ اول، ش روش
 

8. Ball, R. & Shivakumar, L. (2005). "Earnings Quality in UK 
Private Firms", Journal of Accounting and Economics, Vol. 
39, No. 1, 83–128. 

 
9. Becker, C. L.; DeFond, M. L.; Jiambalvo, J. & Subramanyam, K. 

R. (1998). "The Effect of Audit Quality on Earning 
Management", Contemporary Accounting Research, Vol. 15, 
1–24. 

 
10. Burgstahler, D. C.; Hail, L. & Leuz, C. (2006). "The 

Importance of Reporting Incentives: Earnings Management 
in European Private and Public Firms", The Accounting 
Review, Vol. 81, No. 5, 983–1016. 

 
11. Chen, K.; Lin L. K. & Zhou, J. (2005). "Audit Quality and 

Earnings Management for Taiwan IPO Firms.", Managerial  
Accounting Journal, Vol. 20, No. 1,  86-104. 



 

 ١٨

 
12. DeAngelo, L. E. (1981). "Auditor Size and Audit Quality", 

Journal of Accounting and Economics, Vol. 3, No. 3, 183-199. 
 

13. Dechow, P. M., Sloan, R. G. & Sweeney, A. P. (1995). 
"Detecting Earnings Management",  Accounting Review, Vol. 
70, 193–225. 

 
14. Dye, R. (1988). "Earnings Management in An Overlapping 

Generations Model", Journal of Accounting Research, Vol. 
26, 195-235. 

 
15. Francis, J. R.; Maydew, E. L. & Sparks, H. C. (1999). "The Role 

of Big Six Auditors in the Credible Reporting of Accruals",  
Auditing: A Journal of Practice and Theory, Vol. 18, 17–35. 

 
16. Healy, P. M. and. Wahlen, J. M. (1999). "A Review of the 

Earnings Management Literature and Its Implications for 
Standard Setting", Accounting Horizons, Vol.13, 365-383. 

 
17. Kellog, I. & Kellog, L. B. (1991). Fraud Window Dressing and 

Negligence  in Financial Statement, Colorado: McGrow Hill. 
 

18. Myers, J. N., Myers, L. A., & Omer, T. C. (2003). "Exploring the 
Term of the Auditor–client Relationship and the Quality of 
Earnings: A Case for Mandatory Auditor Rotation?", 
Accounting Review, Vol. 78, 779−800. 

 
19. Palmrose, Z. (1988). "An Analysis of Auditor Litigation and 

Audit Service Quality", The Accounting Review, Vol. 64, 
No.1, 55-73. 

 
20. Scott, W. R. (1997). Financial Accounting Theory, 

Scarborough: Prenting Hall. 
 

21. Tendello, B. & Vanstraelen, A. (2008). "Earnings 
Management and Audit Quality in Europe: from the Private 
Client Segment", European Accounting Review, Vol. 17, No. 
3, 447-469. 


