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 چكيده
ين كيفيت حسابرسي و اقالم تعهدي اختياري در ب رابطه بر  سهام يباال گذاري در اين پژوهش تاثير ارزش

 از استفاده با حسابرسي كيفيت. است شده بررسي تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هايبين شركت
 حسابرس و صنعت در حسابرس تخصص حسابرسي، تصدي دوره طول حسابرسي، موسسه اندازه معيارهاي
 با نيز اختياري تعهدي اقالم. است شده گيري ي اندازهطوالن تصدي دوره لطو با صنعت در متخصص

 بين در شركت 153 بررسي از حاصل نتايج. است شده برآورد) 1991(جونز رگرسيوني  مدل از استفاده
 حسابرسي كيفيت معيارهاي و سهام باالي گذاري ارزش تعاملي اثر كه دهد مي نشان 1392 تا 1386 سالهاي

كيفيت حسابرسي بر اقالم تعهدي اختياري  ياثر منف يزان. اين بدين معني است كه  ماست دار عنيم و مثبت
  باال حسابرسي كيفيت با حسابرسان و يابد مي كاهش سهام باالي گذاري ارزش با هاي در بين شركت

 در ين،بنابرا. دهند نمي كاهش را باال گذاري ارزش با هاي شركت در اختياري تعهدي اقالم ميزان
ت بين حسابرسان و مديران در تهيه صورت هاي مالي شركت هاي با ارزش گذاري باال، مديران با مذاكرا

 استفاده از اطالعات بهتر خود درباره شركت  بر حسابرسان فائق مي آيند.
 دي اختياريتعه اقالم حسابرسي، كيفيت سهام، باالي گذاري ارزش :يديكل واژگان
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 مقدمه
يرسهم  مالكيت سهام و اختيارات سهام مديران عامل در پرتفوي حقوق هاي اخدر سال

افزايش يافته است. مديران عامل نيز داراي انگيزه الزم  و مزايا و ثروت آنها در شركت
براي حداكثرسازي قيمت سهام و دائمي سازي آن مي باشند و اين انگيزه  دائمي سازي 

2Fافندي ريشه در انگيزه هاي مديريت سود دارد  (

3F؛ الم و چنگ2007و همكاران،  1

2  ،
4F؛ مهران و تراسي2006

يابد كه قيمت سهام ).اين دائمي سازي تا جايي ادامه مي2001، 3
5Fشركت از ارزش اقتصادي

 -آن نيز بيشتر شود. به اين حالت ارزش گذاري باالي سهام مي 4
براي دستيابي به سطح هاي با ارزش گذاري باال فاقد توانايي الزم گويند. در واقع، شركت

عملكرد مورد انتظار متناسب با قيمت سهام آن هستند. براي همين منظور مديران عامل با 
آورند تا اين ضعف  ي متهورانه به مديريت سود روي ميحسابدارهاي استفاده از رويه

عملكرد را پوشش دهند. يكي از ابزارهاي معمول مديريت سود استفاده از اقالم تعهدي 
ياري است. مديران عامل با استفاده از اقالم تعهدي اختياري اين ضعف عملكرد مورد اخت

هاي با ارزش گذاري باالي سهام ميزان اقالم انتظار را پوشش مي دهند. بنابراين، در شركت
6Fها مي باشد( هامزتعهدي اختياري بيشتر از ساير شركت

). از سوي 2013و همكاران،  5
7Fي ( مانند منون و ويليامزديگر، پژوهش هاي متعدد

8F؛ دي آنجلو2004، 6

) نشان 7،1981
اند كه حسابرسان با كيفيت باال باعث ايجاد محدوديت براي مديران در استفاده از  -داده
هاي حسابداري متهورانه براي مديريت سود شده اند و در نتيجه ميزان اقالم تعهدي  -رويه

  ت.ها كاهش پيدا كرده اساختياري در اين شركت
مديران و حسابرسان است.  گزارشات مالي ارائه شده توسط شركت حاصل مذاكره بين

هاي با ارزش گذاري باال، مديران از رويه هاي حسابداري متهورانه براي پوشش در شركت
ضعف عملكرد شركت استفاده مي كنند كه باعث گزارش سود رو به باال ناشي از اقالم 

ي ديگر، حسابرسان با كيفيت باال با توجه به اعتبار و تعهدي اختياري مي شود. از سو
دعاوي حقوقي، از استفاده از اين رويه ها و گزارش سودهاي رو به باال ناشي از اقالم 

). موضوعي كه در اينجا 2013تعهدي اختياري جلوگيري مي كنند( هامز و همكاران، 

                                                                                                                   
1- Efendi 
2- Lam and Chng 
3- Mehran and Tracy 
4- Economic Value 
5- Houmes 
6- Menon and Williams 
7- De Angelo 



  75 ...گذاري باالي سهام بر رابطه بين كيفيت حسابرسي زشتاثير ار

ان كدام يك از اين دو مطرح مي شود اين است كه در مذاكرات بين مديران و حسابرس
گروه با توجه به عدم تقارن اطالعاتي بين آنها و دانش بهتر مديران درباره عملكرد شركت 

ارزش  "بر ديگري فائق مي آيد. بنابراين،  هدف اصلي اين پژوهش پاسخ به اين سوال است
 گذاري باالي سهام چه تاثيري بر رابطه بين كيفيت حسابرسي واقالم تعهدي اختياري

 "دارد؟

 مباني نظري
 -در اينجا ابتدا ارتباط بين كيفيت حسابرسي و كيفيت اقالم تعهدي اختياري بررسي مي

 شود و سپس اثر تعديلي ارزش گذاري باالي سهام در اين رابطه ارائه مي شود. 
 كيفيت حسابرسي و اقالم تعهدي اختياري

آورد كه مديران تصميماتي يجدايي مالكيت از مديريت اين امكان بالقوه را به وجود م
را اتخاذ نمايند كه در راستاي منافع خود و عكس منافع سهامداران باشد. تضاد منافع كه از 

ياد مي شود، ناشي از وجود تفاوت در تابع مطلوبيت ذي نفعان  "مساله نمايندگي"آن به 
توان بيان كرد كه مي باشد. با در نظر گرفتن نظريه تضاد منافع ميان مديران و مالكان، مي

هاي الزم براي دستكاري سود به منظور حداكثر كردن توانند از انگيزهها ميمديران شركت
). ابزارهاي گوناگوني براي 1387منافع خود برخوردار باشند( ابراهيمي كردلر و سيدي، 

دستكاري سود وجود دارد، اما اقالم تعهدي به علت يك بخش معمول در فرايند 
مالي يك روش متداول براي دستكاري سود مي باشند( هامز و همكاران، گزارشگري 

). اقالم تعهدي ناشي از تفاوت سود و خالص جريان هاي نقدي عملياتي به سبب 2013
استفاده از مبناي تعهدي در حسابداري است. در يك تقسيم بندي، اقالم تعهدي به دو دسته 

مي شوند. اقالم تعهدي غير اختياري  حاصل  اقالم تعهدي غير اختياري و اختياري تقسيم
مدل كسب و كار و محيط عملياتي شركت است و مديريت در ايجاد آنها نقشي ندارد. 

هاي اختياري، هاي حسابداري، تخصيصهاي رويهاقالم تعهدي اختياري حاصل انتخاب
 يريت هستندباشند و بنابراين قابل اعمال نظر توسط مدتصميمات مديريتي و براوردها مي

ها با ). بنابراين، مديران شركت1391؛ وديعي و عظيمي فر، 1389دستگير و پايروند، (
كنند تا منافع خود را حداكثر استفاده از اقالم تعهدي اختياري سودها را دستكاري مي

 نمايند. 
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هاي موثر در كنترل دستكاري سود از طريق اقالم حسابرسي با كيفيت باال يكي از راه
 "كيفيت حسابرسي"). مفهوم 1387هدي اختياري مي باشد( ابراهيمي كردلر و سيدي، تع

. منظور از كيفيت گزارشگري مالي اين است يكي از اجزاي كيفيت گزارشگري مالي است
دهند مالي اقتصاد زيربنايي شركت را به طور منصفانه نشان مي كه تا چه اندازه گزارشهاي

9F(ديفوند و ژانگ

) كيفيت 1981ر اغلب مطالعات پژوهشي ( مانند دي آنجلو ، ).  د2014، 1
حسابرسي را احتمال كشف و گزارش انحرافات در سيستم حسابداري صاحبكار توسط 

اند. اين رويكرد به تعريف كيفيت حسابرسي باعث شده است حسابرس معين تعريف كرده
ف توصيف كنند كه در كه بسياري از پژوهشگران، حسابرسي را به عنوان يك فرايند مضاع

كه هيچ را دارد. درحالي GAAP آن حسابرس وظيفه كشف و گزارش انحرافات از 
هاي مالي از ابهامي در مورد وظيفه اطمينان بخشي حسابرس در مورد عاري بودن صورت

ارائه نادرست با اهميت وجود ندارد، ولي اين توصيف از كيفيت حسابرسي سودمندي آن 
كند. دامنه كيفيت حسابرسي از كشف و گزارش انحرافات از رائه ميرا كمتر از واقع ا

GAAP  ،به سوي اطمينان بخشي به كيفيت گزارشگري مالي افزايش يافته است. بنابراين
حسابرس با كيفيت باال عالوه بر اظهارنظر در مورد مطابقت انتخاب هاي حسابداري 

مالي از اقتصاد زيربنايي شركت نيز  ، در مورد ارائه منصفانه گزارشاتGAAPصاحبكار با 
 ). 2014كند( ديفوند و ژانگ، اظهار نظر مي

حسابرسان با كيفيت باال، با توجه به حسن شهرت و مراقبت حرفه اي خود، افزايش 
مسئوليت آنها در استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي ،ريسك دعاوي حقوقي و تجربه 

في در شناخت ارائه نادرست اقالم صورتهاي مالي حرفه اي خود داراي مهارت و دانش كا
توانند نسبت به ارائه صحيح آن بر صاحبكار خود تاثير بگذارند و مورد رسيدگي بوده و مي

دهند و استفاده از هاي مالي را افزايش ميدر نتيجه كيفيت اطالعات مندرج در صورت
كاهش دهند(ابراهيمي  هاي حسابداري در زمينه دستكاري سود توسط مديران رارويه

هاي متعددي( مانند منون و ). پژوهش2014؛ديفوند و ژانگ، 1387كردلر و سيدي، 
) نشان دادند كه موسسات حسابرسي بزرگ با توجه به 1981؛ دي آنجلو، 2004ويليامز، 

-منابع و اعتبار بيشتر خود و مخاطره مرتبط با آن، حسابرسي با كيفيت باالتري را انجام مي
) بيان نمودند كه صاحبكاران شش موسسه حسابرسي 1999فرانسيس و همكاران( دهد.
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10Fبزرگ، اقالم تعهدي اختياري كمتري دارند. هنينگر

) نشان داد كه احتمال دعاوي 2001( 1
ها توسط شود، در مواقعي كه شركتحقوقي كه با افزايش اقالم تعهدي اختياري بيشتر مي

11Fيابد. بالساموند، كاهش ميپنج موسسه بزرگ حسابرسي رسيدگي ش

) 2003و همكاران( 2
نتيجه گرفتند كه حسابرسان متخصص در صنعت اقالم تعهدي كمتر و ضريب واكنش سود 

12Fبيشتري دارند.  مايز 

) نيز يافتند كه اقالم تعهدي اختياري با توجه به 2003و همكاران ( 3
، موسسات حسابرسي با يابد. بنابراينموسسه حسابرسي كاهش مي -طول ارتباط صاحبكار

كيفيت حسابرسي باالتر، اقالم تعهدي اختياري( مديريت سود) صاحبكاران خود را محدود 
 كنند. مي

 ارزش گذاري باالي سهام، كيفيت حسابرسي و اقالم تعهدي اختياري 
براساس نظريه كالسيك نمايندگي، همسويي منافع مديران و سهامداران باعث افزايش 

13Fشود ( جنسن و مكلينگزش آفريني ميانگيزه براي ار

) بيان نمود 2005). جنسن(1976، 4
گذاري  باالي سهام يك شركت، مديران داراي انگيزه الزم براي دائمي كه در زمان ارزش

هاي مدير عامل در مديريت سازي اين حالت هستند. دائمي سازي اين حالت ناشي از انگيزه
14Fسود است ( هامز و اسكانتز

با توجه به افزايش سهم مالكيت سهام و اختيارات  ).2010، 5
هاي آنها براي افزايش قيمت سهام در پرتفوي حقوق و مزايا و ثروت مديران عامل، انگيزه

؛ الم و 2007سهام شركت و دائمي سازي آن نيز بيشتر شده است ( افندي و همكاران، 
 ). 2001؛ مهران و تراسي، 2006چنگ، 

شود كه قيمت شركت از ارزش اقتصادي م به حالتي اطالق ميگذاري باالي سهاارزش
هاي با ارزش گذاري باالي سهام فاقد توانايي عملياتي الزم آن بيشتر باشد. در واقع، شركت

در دستيابي به سطحي از عملكرد هستند كه منعكس كننده قيمت واحد تجاري است. 
هاي قتصادي و قيمت، از رويهمديران براي پوشش دادن فاصله ايجاد شده بين ارزش ا

كنند و به مديريت سودهاي رو به حسابداري متهورانه براي حداكثرسازي سود استفاده مي
زنند. ابزارهاي گوناگوني براي اهداف مديريت سود وجود دارد، اما اقالم باال دست مي

م تعهدي يك روش متداول براي انجام اين كار است. علت اين امر اين است كه اقال
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تعهدي يك بخش معمول از فرآيند گزارشگري مالي است و ميزان آن نياز به برآوردهايي 
دارد كه مديران در آنها آزادي عمل و اختيار قابل توجهي دارند ( هامز و همكاران، 

2013 .( 
گذاري باالي  سهام، مديران را به حمايت از انجام اين كار با استفاده هاي ارزشانگيزه
) با استفاده از اين مفهوم كه 2010كند. هامز و اسكانتز(عهدي اختياري تشويق مياز اقالم ت

ها درست و سودها غير عادي است، فرض بر اين است كه قيمت P/Eزماني كه نسبت   "
گيري سهام با ارزش باال استفاده نمودند. نتايج از اين نسبت براي اندازه "نادرست هستند

ي با ارزش گذاري باال داراي اقالم تعهدي اختياري بيشتري در هاآنها نشان داد كه شركت
كنند. ها هستند و از اين اقالم براي مديريت سود رو به باال استفاده ميمقايسه با ساير شركت

حالت  آنها همچنين به حسابرسان توصيه نمودند كه به مديريت سود در زماني كه شركت
 نشان دهند.  گذاري باالي سهام دارد، حساسيتارزش

-هاي حسابرسي عالوه براينكه اعتبار و قابليت اتكاء گزارشات مالي را افزايش ميبيانيه
دهد، نشان دهنده يك بعد مذاكره بين مديران و حسابرسان در محدوده تكنيكي و اخالقي 
استانداردهاي حسابداري است. بر اين اساس، گزارشات مالي منتشره توسط شركت به 

شود ( آنتل و انيه مشترك و حاصل مصالحه بين مديران و حسابرسان تلقي ميعنوان يك بي
15Fنالبوف

16F، الينگسن1991، 1

گذري باال، مديران هاي با ارزش). در شركت1989و همكاران،  2
براي رسيدن به سودهاي خوشبينانه پيش بيني شده خود با فشار بيشتري مواجه هستند. 

ا كنند رودهاي باالتري را گزارش ميمتهورانه كه سبنابراين، استانداردهاي حسابداري 
ها، در مورد دهند. در مذاكرات بين مديران و حسابرسان اين شركتمورد استفاده قرار مي

گزارش سودهاي رو به باال( افزايش يافته از طريق اقالم تعهدي اختياري)، به دليل وجود 
مديريت درباره عملكرد اقتصادي  برخي عوامل مانند عدم تقارن اطالعاتي و دانش بهتر

ها، كيفيت سود به آيند. بر اين اساس، در اين شركتشركت، مديران بر حسابرسان فائق مي
دليل افزايش ميزان اقالم تعهدي اختياري براي گزارش سودهاي بيشتر براي دستيابي به 

برسي در سطح عملكرد مورد انتظار كاهش مي يابد. پيامد اين مورد، كاهش كيفيت حسا
ها است. بنابراين، حسابرسان با كيفيت باال كه ميزان اقالم تعهدي اختياري اين شركت

ها با محدوديت مواجه هستند و ميزان اقالم دهند، در اين شركتها را كاهش ميشركت

                                                                                                                   
1- Antle and Nalebuff 
2- Ellingsen 
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يابد ( هامز ها حتي با وجود حسابرسان با كيفيت باال افزايش ميتعهدي اختياري اين شركت
 ). 2013، و همكاران

 پيشينه پژوهش 
17Fحبيب

استراتژي تجاري، سهام بيش از حد ارزش  ") در پژوهشي با عنوان 2014(1
يافت كه شركت هاي با استراتژي هاي تجاري  "گذاري شده و ريسك سقوط قيمت سهام

نوآورانه نسبت به شركت هاي با استراتژي تدافعي ريسك سقوط آتي بيشتري دارند. 
باال سهام باعث افزايش ريسك سقوط آتي در شركت هاي با  همچنين، ارزش گذاري

 استراتژي نوآورانه مي شود. 
كيفيت حسابرسي و ارزش گذاري  ") در پژوهشي با عنوان 2013هامز و همكاران(

به بررسي ارتباط بين كيفيت حسابرسي  و اقالم تعهدي اختياري در شركتهاي   "باالي سهام
گيري كيفيت حسابرسي از چهار معيار . آنها براي اندازهبا ارزش گذاري باال پرداختند

اندازه، تخصص در صنعت، طول دوره تصدي طوالني  و حسابرس متخصص در صنعت با 
هاي دهد كه در شركتطول دوره تصدي طوالني استفاده كردند. نتايج اين پژوهش نشان مي

و كيفيت حسابرسي كاهش با ارزش گذاري باال ارتباط معكوس بين اقالم تعهدي اختياري 
 يابد.مي

18Fساويكي و شرثا

سهام بيش از حد ارزش گذاري شده  ")  در پژوهشي با عنوان 2012( 2
يافتند كه بين فروش سهام با سودهاي افزايش يافته از طريق   "و ناهنجاري اقالم تعهدي

افته از اقالم تعهدي ارتباط وجود دارد؛ در حالي كه بين خريد سهام و سودهاي افزايش ي
طريق اقالم تعهدي ارتباطي وجود ندارد. همچنين، ارتباط بين اقالم تعهدي و معامالت 

هاي با ارزش گذاري بيش از حد( با سهام براساس اطالعات محرمانه تنها براي شركت
گذاري پايين) معني دار است و نتايج به دست آمده با نظريه نمايندگي ارزش B/Mنسبت

 گار است.بيش از حد سهام ساز
گذاري بيش از حد تاثير ارزش ") در پژوهشي با عنوان 1394صالحي و همكاران( عرب

يافتند  "هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانسهام بر مديريت سود واقعي شركت
هزينه اختياري  هاي نقد عملياتي غيرعادي، بر جريانسهام گذاري بيش از حد  ارزشكه 

                                                                                                                   
1- Habib 
2-Sawicki and Shrestha 
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دار  ثير معنيأت واقعي توليد غيرعادي به عنوان معيارهاي مديريت سود غيرعادي و هزينه
گذاري ارزشهايي با  توان استنباط كرد كه شركت دارد. به عبارت ديگر از اين نتايج مي

 دارند.واقعي مديريت سود  اين موقعيت از طريق، تمايل زيادي براي استمرار بيش از حد
ارزش گذاري باالي حقوق صاحبان  "با عنوان ) در پژوهشي1391وديعي و عظيمي فر(

به اين نتيجه رسيدند كه شركت هاي باال  "سهام و ارتباط آن با اقالم تعهدي اختياري
گذاري شده در مقايسه با شركت هاي پايين ارزش گذاري شده، اقالم تعهدي  ارزش

معكوس  اختياري جاري بيشتري را در سال جاري گزارش خواهند نمود. همچنين، رابطه
بين جريان وجوه نقد عملياتي و اقالم تعهدي اختياري جاري عليرغم اينكه در شركت هاي 
با ارزش گذاري باال نسبت به شركت هاي با ارزش گذاري پايين، از شدت باالتري 

 برخوردار است اما اين اختالف معني دار نيست. 
ش ارزشيابي سهام بر اثر بي ") در پژوهشي با عنوان 1391موسوي شيري و همكاران(

 نتيجه گيري كردند كه بيش ارزشيابي سهام با مديريت سودهاي افزايشي "مديريت سود
هاي مورد مطالعه در داري دارد. در واقع در شركتهاي بعد رابطه مثبت و معني دوره

شود، مديريت كه سهام توسط بازار بيش ارزشيابي مي بورس اوراق بهادار تهران هنگامي
ه منظور دستيابي به منافع زياد بودن  قيمت سهام با دستكاري اقالم تعهدي اختياري شركت ب

 به حمايت از خطاهاي ارزشيابي تمايل دارد.
و  تخصص حسابرس در صنعت ") در پژوهشي با عنوان1391آقايي و ناظمي اردكاني(

 هايي كه حسابرس آنها، متخصصيافتند كه شركت "مديريت اقالم تعهدي اختياري
 باشند. تري ميصنعت است، داراي سطح مديريت اقالم تعهدي اختياري پايين

نقش حسابرسان مستقل در  ") در پژوهشي با عنوان 1387ابراهيمي كردلر و سيدي(
دريافتند كه اندازه موسسه حسابرسي باعث كاهش سطح  "كاهش اقالم تعهدي اختياري

)  در پژوهشي 1389يگانه و همكاران( شود، در حالي كه حساساقالم تعهدي اختياري مي
در پژوهش خود به  "رابطه بين اقالم تعهدي اختياري و گزارش حسابرسي "با عنوان 

هاي حسابرسي شده توسط سازمان تفاوت معني داري بين اقالم تعهدي اختياري شركت
حسابرسي( به عنوان موسسه بزرگ) و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمي ايران ( به 

 عنوان موسسات غير بزرگ) دست نيافتند.
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 هاي پژوهشفرضيه
گذاري باالي سهام، ميزان اثر منفي اندازه موسسه هاي با ارزشدر شركت -1

 يابد.حسابرسي بر اقالم تعهدي اختياري كاهش مي
گذاري باالي سهام، ميزان اثر منفي طول دوره تصدي هاي با ارزشدر شركت -2

 يابد.اقالم تعهدي اختياري كاهش ميطوالني موسسه حسابرسي  بر 
گذاري باالي سهام، ميزان اثر منفي تخصص حسابرس در هاي با ارزشدر شركت -3

 يابد.صنعت بر اقالم تعهدي اختياري كاهش مي
گذاري باالي سهام، ميزان اثر منفي موسسه حسابرسي هاي با ارزشدر شركت -4

م تعهدي اختياري كاهش اقالنعت با طول دوره تصدي طوالني بر متخصص در ص
 يابد.مي

 روش پژوهش
 -هاي توصيفياين پژوهش از لحاظ هدف كاربردي و از نظر ماهيت در زمره پژوهش

هاي هاي پژوهش از رگرسيون چندگانه و دادههمبستگي قرار دارد. براي آزمون فرضيه
از بسته نرم تركيبي استفاده شده است. براي برآورد مدل و الگوهاي بكار رفته در پژوهش 

 استفاده شده است. Stata12و   Eviews8افزار 

 گيري آنهامعرفي متغيرها و نحوه اندازه
در اين پژوهش، اقالم تعهدي اختياري متغير وابسته است. اندازه، طول دوره تصدي، 
تخصص در صنعت موسسه حسابرسي، حسابرس متخصص در صنعت با طول دوره تصدي 

گذاري باالي سهام  نيز متغير تعديل گر مي باشد. كل د و ارزشطوالني متغير مستقل هستن
ها هاي نقدي عملياتي و بازده دارايياقالم تعهدي، اندازه شركت، اهرم مالي، خالص جريان

 نيز متغيرهاي كنترلي هستند.
گيري اقالم تعهدي اختياري از مدل براي اندازه ):DACitاقالم تعهدي اختياري(

)، بهرامي و 2013ستفاده شده است. مطابق با پژوهش هامز و همكاران () ا1991جونز (
گيري اقالم تعهدي ابتدا ) براي اندازه1390) و  سديدي و ابراهيمي درده (1393دستگير(

 ) برآورد شده است: 1رابطه(
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ACCRUALSit = β1
1

Assetit−1
+ β2

ΔREVit
Assetit−1

+ β3
PPEit

Assetit−1
+ εit)1رابطه                    (

: 
كه به وسيله  tدر سال   i، كل اقالم تعهدي شركت ACCRUALSitكه در اين رابطه،  

شود. كل اقالم تعهدي از تفاوت بين سود عملياتي و  هاي ابتداي دوره مدرج ميكل دارايي
هاي ابتداي ، كل داراييAssetit−1آيد. هاي نقدي عملياتي به دست ميخالص جريان
از فروش  t، تغيير در فروش خالص  سال ΔREVitاست.  t-1در سال  iدوره شركت 

 i، خالص اموال، ماشين آالت و تجهيزات شركت PPEitاست و  iشركت t-1خالص سال 
 مي باشد.  tدر سال

تعهدي و اقالم )، اقالم تعهدي اختياري از تفاوت بين كل اقالم 1پس از برآورد رابطه(
 ) بدست آمده است.2تعهدي پيش بيني شده ( اقالم تعهدي غير اختياري) به شرح رابطه(

 ):2رابطه(

DACit = ACCRUALSit − �β1
1

Assetit−1
+ β2

ΔREVit
Assetit−1

+ β3
PPEit

Assetit−1
� 

 
 است. tدر سال  iكت، اقالم تعهدي اختياري شرDACitكه در اين رابطه،

) بيان كردند كه عوامل گوناگوني بر اقالم تعهدي منفي موثر 2013هامز و همكاران(
-كارانه هستند، ممكن است رويهاست. براي نمونه حسابرساني كه داراي سوءگيري محافظه
گذاري باال مصداق هاي با ارزشهاي كاهنده سود را انتخاب نمايند. اين مورد براي شركت

ري دارد. بنابراين، با توجه به اين مورد و ساير عوامل مرتبط با اقالم تعهدي كم، مطابق بيشت
) از اقالم تعهدي اختياري عالمت دار( مثبت و منفي) استفاده شده 2013با هامز و همكاران(

 است.
گيري اندازه موسسه حسابرسي از براي اندازه):AFSit−1اندازه موسسه حسابرسي(

هاي صورت گرفته در ايران(مانند حساس استفاده شده است. براساس پژوهش متغير مجازي
) در صورتي كه حسابرس شركت، 1392و مهراني و همكاران، 1389فر، يگانه و آذين

 سازمان حسابرسي باشد عدد يك و در غير اين صورت عدد صفر را اختيار كرده است.
گيري طول دوره راي اندازهاز يك متغير مجازي ب):TENit−1طول دوره تصدي(

تصدي استفاده شده است. در صورتي كه طول دوره تصدي موسسه حسابرسي چهار سال 
 يا بيشتر باشد، عدد يك و در غير اين صورت عدد صفر را اختيار كرده است. 
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تخصص حسابرس در صنعت يك  ):SPECit−1حسابرس در صنعت( تخصص
) از رويكرد سهم بازار 1391ي و ناظمي اردكاني(متغير مجازي است. براساس پژوهش آقاي

) 3گيري تخصص حسابرس در صنعت استفاده شده است. ابتدا براساس رابطه(براي اندازه
 سهم بازار موسسه حسابرسي محاسبه شده است:

سهم بازار موسسه حسابرسي =
هايدارايي  تمام صاحبكاران هر موسسه  حسابرسي خاص در صنعت خاص  مجموع 

عتصن  ايندر  هايدارايي  تمام صاحبكاران   مجموع 
 

 
هاي موجود در يك *( شركت2/1بيش از {سپس موسساتي كه سهم بازار آنها 

اند. در )} باشد، به عنوان حسابرس متخصص در صنعت در نظر گرفته شده 1صنعت/
صورتي كه موسسه حسابرسي، متخصص در صنعت باشد، عدد يك و در غير اين صورت 

 ر را اختيار كرده است.عدد صف
 صنعت با طول دوره تصدي طوالنيموسسه حسابرسي متخصص در 

)SPECTENit−1:( )در 2013يك متغير مجازي است. براساس هامز و همكاران (
صورتي كه موسسه حسابرسي هم متخصص در صنعت و هم داراي طول دوره تصدي 

 اختيار كرده است. طوالني باشد، عدد يك و در غير اين صورت عدد صفر را
گذاري باالي سهام يك متغير مجازي ارزش ):HVit−1( گذاري باالي سهامارزش

) و هامز و 2010گذاري باال براساس هامز و اسكانتز(گيري سهام با ارزشاست. براي اندازه
استفاده شده است. براساس رويكرد پرتفوي بندي آنها، در  P/E) از نسبت 2013همكاران(

سال گذشته خود از كوچكترين به بزرگترين مرتب  P/Eها بر مبناي ل، ابتدا شركتهر سا
شوند، به طوري كه در اولين هاي با اندازه مساوي تقسيم ميشوند. سپس  به پنجكمي

-ها به پنجكقرار دارند. به همين ترتيب شركت P/Eهاي با باالترين نسبت پنجك شركت
هايي كه در هر سال در پنجك اول قرار دارند، به ركتيابند. شهاي مربوطه اختصاص مي

شوند. بر اين اساس، متغير مجازي عدد گذاري باال شناخته ميهاي با ارزشعنوان شركت
هاي طبقه بندي شده در پنجك اول و عدد صفر را براي يك را در هر سال براي شركت

 ها اختيار كرده است.ساير شركت
هاي در حال رشد با سودهاي برخي از صنايع و شركت):ACRLitكل اقالم تعهدي(

آورند. ها و صنايع به وجود ميافزايشي، اقالم تعهدي بيشتري در مقايسه با ساير شركت
هاي با اقالم تعهدي باال، از اقالم تعهدي اختياري بيشتري نيز همچنين، شركت
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19Fبرخوردارند(مك نيكولز

). كل اقالم تعهدي از تفاوت 2013؛ هامز و همكاران، 2000، 1
هاي هاي نقدي عملياتي مدرج شده به وسيله كل داراييسود عملياتي و خالص جريان

 گيري شده است.ابتداي دوره اندازه
20Fدچو و ديچو ):SIZEitاندازه شركت(

تر هاي بزرگ) نشان دادند كه شركت2002(2
ها ي برخوردارند. اندازه شركت به وسيله لگاريتم طبيعي كل دارايياز اقالم تعهدي باالتر

 گيري شده است.اندازه
21Fرينولدز ):LEVitاهرم مالي شركت(

) نشان دادند كه تمايل به 2000و فرانسيس ( 3
يابد. اهرم مالي شركت از تقسيم كل مديريت سود  با توجه به اهرم شركت افزايش مي

 بتداي دوره محاسبه شده است.ها به كل دارايي ابدهي
22Fبكر ):OCFitهاي نقدي عملياتي(جريانخالص 

) يافتند كه 1998و همكاران( 4
تر) اقالم تعهدي اختياري هاي نقدي عملياتي باالتر( پايينهاي با خالص جريانشركت

ي هاي عملياتهاي نقدي عملياتي از بخش فعاليتتر( باالتري) را دارند. خالص جريانپايين
 هاي ابتداي دوره مدرج شده است.نقدي استخراج و به وسيله كل دارايي صورت جريان

23Fكوتاري):ROAitها(بازده دارايي

) نشان دادند كه  عملكرد مالي 2005و همكاران( 5
ها از نسبت سود عملياتي به كل شركت بر اقالم تعهدي اختياري تاثير دارد. بازده دارايي

 وره بدست آمده است.هاي ابتداي ددارايي

 الگوي پژوهش
هاي اول تا ) براي آزمون فرضيه1) از الگوي(2013براساس پژوهش هامز و همكاران( 

 چهارم استفاده شده است.
 ): 1الگوي(

DACit =∝0+∝1 ACRLit +∝2 SIZEit +∝3 LEVit +∝4 OCFit
+∝5 ROAit +∝6 HVit−1 +∝7 AQit−1 +∝8 HVit−1
∗ AQit−1 + εit 

، كل  ACRLit؛ tدر سال   i، اقالم تعهدي اختياري شركت DACitكه در اين الگو، 
، اهرم مالي LEVit؛ tدر سال  i، اندازه شركت SIZEit؛ tدر سال  iاقالم تعهدي شركت 

                                                                                                                   
1-Mc Nichols 
2-Dechow and Dichev 
3-Reynolds  
4-Becker 
5-Kothari 
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، ROAit؛ tدر سال  iهاي نقدي عملياتي شركت ، خالص جريانOCFit؛ tدر سال iشركت 
در  iگذاري باالي سهام شركت ، ارزشt ،  HVit−1در سال  iهاي شركت بازده دارائي

-را نشان مي t-1در سال i ، متغيري است كه كيفيت حسابرسي شركتAQit−1و  t-1سال 
)، AFSit−1دهد. براي آزمون فرضيه اول تا چهارم به ترتيب متغير اندازه موسسه حسابرسي(

) و حسابرس SPECit−1)، تخصص حسابرس در صنعت (TENit−1طول دوره تصدي (
)جايگزين اين متغير SPECTENit−1متخصص در صنعت با طول دوره تصدي طوالني (

-كه نشانگر تعامل بين كيفيت حسابرسي و ارزش 8∝شده است. در صورتي كه ضريب
 شوند. هاي اول تا چهار رد نمير باشد، فرضيهگذاري باالي سهام است، مثبت و معني دا

 هاجامعه آماري و نحوه انتخاب شركت
هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماري اين پژوهش، كليه شركت

هايي به عنوان اعضاي نمونه باشد. روش نمونه گيري نيز حذف منظم است. شركتمي
 ايط زير برخوردار بوده باشند:اند كه از تمامي شرانتخاب شده

-هاي سرمايهجزء شركت -2اسفند ماه باشد.  29پايان سال مالي آنها منتهي به  -1
 -3ها، بيمه و ليزينگ نباشد. گذاري يا واسطه گري مالي، هلدينگ، بانك

 1386قبل از سال  -4ها در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد. اطالعات شركت
سود خالص آنها منفي نباشد.  -5تهران پذيرفته شده باشند.  در بورس اوراق بهادار

ها به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت معامالت سهام شركت -6
 گرفته باشد و توقف معامالتي بيش از يك ماه نداشته باشند.

شركت) به   –سال 1071( 1392تا  1386شركت در دوره  153با اعمال شرايط باال، 
اعضاي نمونه انتخاب شدند. براي انجام محاسبات الزم  براي متغيرهايي كه نياز به  عنوان

گيري متغيرهاي  براي  اندازه 1385هاي سال هاي گذشته داشتند از دادههاي سالداده
هاي گيري طول دوره تصدي از اطالعات سالدار استفاده شد. همچنين، براي اندازه وقفه

 ده شد.نيز استفا 1384تا  1382

 هاي پژوهشيافته
 ) ارائه شده است.1آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در جدول( :آمار توصيفي 
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 ): آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش1جدول(

 
 )1991نتايج حاصل از براورد مدل جونز(

) ابتدا نتايج حاصل از بررسي مفروضات 1991پيش از ارائه نتايج براورد مدل جونز(
 ) آورده شده است.2رگرسيون خطي كالسيك براي  اين مدل در جدول(

 
 )1991(): نتايج بررسي مفروضات رگرسيون خطي كالسيك مدل جونز2جدول(

 آماره نام آزمون نوع فرض
ارزش 
 احتمال

 نتيجه آزمون

ناهمساني 
 واريانس

 –پاگان(آزمون كوك  –بروش 
 ويزبرگ )

 ناهمساني واريانس 0000/0 04/275

عدم خود 
 همبستگي

 1117/0 56/2 وولدريج
عدم خود همبستگي 

 مرتبه اول

 عدم هم خطي

 –)  VIFعامل تورم واريانس ( 
 ها اييمتغير معكوس دار

)1
Assetit−1

( 
025/1 

عدم وجود احتمال 
 خطي هم

 –) VIFعامل تورم واريانس ( 
ΔREVitمتغير تغييرات درامد(

Assetit−1
( 

01/1 
عدم وجود احتمال 

 خطي هم

 –) VIFعامل تورم واريانس ( 
متغير اموال، ماشين آالت و 

PPEitتجهيزات(
Assetit−1

( 
01/1 

جود احتمال عدم و
 خطي هم

 متغير
 كمينه بيشينه ميانه ميانگين

انحراف 
 نماد عنوان معيار

 DACit 041/0 036/0 541/2 41/2- 412/0 اقالم تعهدي اختياري
 ACRLit 039/0- 006/0 72/9 75/12- 16/1 الم تعهديكل اق

 SIZEit 63/13 50/13 182/18 03/10 47/1 اندازه شركت
 LEVit 676/0 649/0 729/2 183/0 284/0 اهرم مالي شركت

 OCFit 207/0 134/0 429/3 302/- 637/4 هاي نقدي عملياتيخالص جريان
 ROAit 215/0 156/0 136/2 291/0- 329/0 هابازده دارائي
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) از روش حداقل مربعات تعميم 1991براي رفع مشكل ناهمساني واريانس مدل جونز(
 ) آمده است.3) در جدول(1991يافته استفاده شد. نتايج نهايي براورد مدل جونز(

 
 )1991): نتايج حاصل از برآورد مدل جونز(3جدول(

ACCRUALSit = β0 + β1
1

Assetit−1
+ β2

ΔREVit
Assetit−1

+ β3
PPEit

Assetit−1
+ εit 

 t p-valueآماره  ضريب برآورد شده متغير
1

Assetit−1
 16/50201- 289/3- 001/0 

ΔREVit
Assetit−1

 973/0 41/86 0000/0 

PPEit
Assetit−1

 1168/0- 594/2- 0096/0 

 968/0ضريب تعيين   
يب تعيين تعديل ضر

 97/0شده 
 545/1واتسن   –آماره دوربين 

 با توجه به معني داري همه متغيرهاي مستقل مدل، نتايج قابليت استفاده دارد.

 
 نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها

براي آزمون فرضيه هاي اين پژوهش از شيوه داده هاي پانل استفاده شده است. براي 
ليمر و هاسمن استفاده شده است. نتايج اين دو آزمون براي  Fن تعيين نوع داده ها از آزمو

 ) آورده شده است.4آزمون فرضيه هاي يك تا چهار در جدول(
 ): تعيين نوع داده هاي پانل براي براورد الگوي پژوهش در آزمون فرضيه ها4جدول(

 فرضيه
 آزمون هاسمن ليمر Fآزمون 

 يصتشخ P-Value آماره تشخيص P-Value آماره

 اثرات ثابت 0319/0 84/16 پانل( اثرات ثابت) 0000/0 89/1 اول

 اثرات ثابت 0007/0 18/27 پانل( اثرات ثابت) 0000/0 83/1 دوم

 اثرات ثابت 0008/0 68/26 پانل( اثرات ثابت) 0000/0 94/1 سوم

 اثرات ثابت 0072/0 99/20 پانل( اثرات ثابت) 0000/0 91/1 چهارم



 
 

 ها يهآزمون فرض يككالس يخط يونمفروضات رگرس يحاصل از بررس يج): نتا5جدول( 

 نام آزمون
 فرضيه چهارم فرضيه سوم فرضيه دوم فرضيه اول

 نتيجه آماره( احتمال) نتيجه آماره( احتمال) نتيجه آماره( احتمال) نتيجه آماره( احتمال)

ناهمساني 
 واريانس

3500000 )0000/0( 
ناهمساني 
 واريانس

2800000)0000/0( 
ناهمساني 
 واريانس

2200000)0000/0( 
ناهمساني 
 واريانس

2000000)0000/0( 
ناهمساني 
 واريانس

عدم خود 
 همبستگي

037/0)8481/0( 
عدم خود 
 همبستگي

027/0)8686/0( 
عدم خود 
 همبستگي

052/0)8203/0( 
عدم خود 
 همبستگي

045/0)8316/0( 
عدم خود 
 همبستگي
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قبل از اينكه بتوان از نتايج حاصل از براورد الگوي پژوهش براي آزمون فرضيه هاي 
اول تا چهارم استفاده نمود بايد از برقراري مفروضات رگرسيون خطي كالسيك اطمينان 

ورده ) آ5حاصل كرد. نتايج بررسي  نا همساني واريانس و عدم خود  همبستگي در جدول(
 شده است.  

همچنين نتايج حاصل از بررسي فرض عدم هم خطي بين متغيرهاي توضيحي با استفاده 
 ) آورده شده است. 6در جدول( VIFاز آزمون 

 
 ): نتايج حاصل از بررسي عدم خطي بين متغيرهاي توضيحي6جدول(

 فرضيه چهارم فرضيه سوم فرضيه دوم فرضيه اول نام متغير
ACRLit 004/1 005/1 009/1 007/1 
SIZEit 027/1 027/1 032/1 025/1 
LEVit 029/1 031/1 034/1 032/1 
OCFit 036/1 0416/1 0416/1 037/1 
ROAit 034/1 037/1 04/1 039/1 
HVit−1 25/1 04/2 48/2 488/1 
AQit−1 22/1 28/1 36/1 245/1 

HVit−1   
∗ AQit−1 

42/1 27/2 61/2 618/1 

 
 VIF) نشان مي دهد تمامي متغيرهاي پژوهش داراي اماره 6نتايج مندرج در جدول( 

خطي بين متغيرهاي  نزديك به عدد يك هستند و اين نشان از عدم وجود احتمال هم
 پژوهش را مي دهد. 

براي رفع ناهمساني واريانس از روش حداقل مربعات تعميم يافته استفاده شده است. 
) پژوهش براي آزمون فرضيه هاي يك تا چهارم در 1صل از براورد الگوي (نتايج حا
 ) آورده شده است.8) و (7جدول(
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 ) نتايج حاصل  آزمون فرضيه هاي اول و دوم7جدول(

 
)، در آزمون فرضيه اول و دوم  نشان از مثبت و 7با توجه به نتايج مندرج در جدول(

هاي كيفيت حسابرسي( اندازه در فرضيه اول و طول معني دار بودن ضريب تعامل شاخص
م دارد. اين بدين معني است كه  گذاي باالي سهادوره تصدي در فرضيه دوم) با ارزش

گذاري هاي با ارزشميزان اثر منفي كيفيت حسابرسي بر اقالم تعهدي اختياري  در شركت
گذاري باالي هاي مرتبط با ارزشيابد. در واقع، به علت وجود انگيزهباالي سهام كاهش مي

DACit )2الگوي( =∝0+∝1 ACRLit +∝2 SIZEit +∝3 LEVit +∝4 OCFit +∝5 ROAit
+∝6 HVit−1 +∝7 AQit−1 +∝8 HVit−1 ∗ AQit−1 + εit 

 متغير

عالمت 
مورد 
 انتظار

 

عالمت 
ضريب 
برآوردي 
هامز و  
 همكاران

)2013( 

 فرضيه اول
( AFSit−1) 

 فرضيه دوم
(TENit−1) 

  

ضريب 
برآورد 

 شده
-t pآماره 

value 

ضريب 
برآورد  

 شده
 

-t pآماره 
value 

∝0   392/0 66/5 0000/0 394/0 569/5 0000/0 
ACRLit + + 006/0 99/1 0459/0 008/0 54/1 1238/0 
SIZEit - - 017/0- 2/4- 0000/0 016/0- 94/4- 0000/0 
LEVit + - 334/0 894/3 0001/0 322/0 13/4 0000/0 
OCFit - - 641/0- 59/16- 0000/0 59/0- 09/22- 0000/0 
ROAit + + 089/0- 49/3- 0005/0 04/0- 637/0- 5242/0 
HVit−1  - 054/0- 988/2- 0029/0 086/0- 39/5- 0000/0 
AQit−1  - 006/0- 187/0- 8510/0 047/0- 22/4- 0000/0 

HVit−1   
∗ AQit−1 

+ + 174/0 612/3 0003/0 131/0 0035/4 0001/0 
 55/0 62/0 ضريب تعيين

 469/0 549/0 ضريب تعيين تعديل شده

 )00000/0(25/6 )0000/0(29/8 ( احتمال آماره)Fآماره
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ده از اقالم تعهدي ها تمايل به مديريت سود رو به باال با استفاسهام، مديران اين شركت
اختياري دارند و كيفيت باالي موسسات حسابرسي كه داراي تاثير محدود كننده بر اقالم 

بنابراين فرضيه اول و دوم  يابد.مي ها كاهشگونه شركت باشد، در اينتعهدي اختياري مي
هاي نقدي شوند. متغيرهاي كنترلي، كل اقالم تعهدي و خالص جريانرد نميپژوهش 

هاي حوزه اقالم تعهدي به ترتيب مثبت و معني دار( در ياتي نيز مطابق با ساير پژوهشعمل
-فرضيه دوم غير معني دار) و منفي و معني دار است. متغير اهرم مالي همانند ساير پژوهش

هاي اقالم تعهدي مثبت و معني دار است. عالمت ضريب اين متغير با پژوهش هامز و 
هاي اقالم تعهدي و هامز ها با پژوهشدارائي دارد. ضريب بازده) مطابقت ن2013همكاران(

 ) مطابقت ندارد. 2013و همكاران(
) 8) براي آزمون فرضيه سوم و چهارم نيز در جدول(1نتايج حاصل از برآورد الگوي(

 ارائه شده است.
       هاي كيفيت حسابرسي) ضريب تعامل شاخص8با توجه به نتايج مندرج در جدول(

خصص حسابرس در صنعت و تخصص حسابرس در صنعت با طول دوره تصدي (ت
دهد كه گذاري باالي سهام مثبت و معني دار است. اين نشان ميطوالني) با متغير ارزش

نقش محدود كننده اقالم تعهدي اختياري حسابرسان متخصص در صنعت و حسابرسان 
گذاري باال ي با ارزشهامتخصص در صنعت با طول دوره تصدي طوالني، در شركت

گذاري باالي سهام باعث فائق آمدن هاي مرتبط با ارزشيابد. بنابراين، انگيزهكاهش مي
شود. بنابراين، مديران بر حسابرسان در مذاكرات درباره گزارش سودهاي رو به باال مي

 شوند.فرضيه  سوم و چهارم نيز رد نمي
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 ) براي آزمون فرضيه سوم و چهارم1ورد الگوي(): نتايج حاصل از برآ8جدول(

 گيرينتيجه
الي سهام( مديريت سود رو به باال) منجر به استفاده گذاري باهاي مرتبط با ارزشانگيزه

شود. اين استفاده بيشتر حتي با وجود حسابرسان با كيفيت بيشتر از اقالم تعهدي اختياري مي
هاي يابد. اين پژوهش به بررسي اين مورد در بين شركتنمي باالي حسابرسي نيز كاهش

هاي  اول ت. نتايج حاصل از آزمون فرضيهپذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخ
گذاري باال حتي هاي با ارزشتا چهارم نشان داد كه ميزان اقالم تعهدي اختياري در شركت

DACit )1الگوي( =∝0+∝1 ACRLit +∝2 SIZEit +∝3 LEVit +∝4 OCFit +∝5 ROAit
+∝6 HVit−1 +∝7 AQit−1 +∝8 HVit−1 ∗ AQit−1 + εit 

 متغير

عالمت 
مورد 
 انتظار

 

عالمت 
ضريب 

برآوردي 
هامز و  

 ارانهمك
)2013( 

 فرضيه چهارم
SPECit-1 

 فرضيه پنجم
SPECTEN it-1 

  

ضريب 
برآورد 

 شده
-t pآماره 

value 

ضريب 
برآورد 

 شده
 t p-valueآماره 

∝0   504/0 92/4 0000/0 366/0 39/4 0000/0 
ACRLit + + 006/0 41/1 1588/0 007/0 44/1 1494/0 
SIZEit - - 014/0- 24/4- 0000/0 0116/0- 82/2- 0049/0 
LEVit + - 233/0 105/2 0356/0 229/0 4/2 0164/0 
OCFit - - 636/0- 31/31- 0000/0 586/0- 75/9- 0000/0 
ROAit + + 103/0- 07/3- 0022/0 0377/0- 674/0- 5001/0 
HVit−1  - 13/0- 936/2- 0034/0 068/0- 796/3- 0002/0 
AQit−1  - 118/0- 83/6- 0000/0 0025/0- 164/0- 8697/0 

HVit−1   
∗ AQit−1 

+ + 179/0 072/3 0022/0 138/0 757/3 0002/0 

 ضريب تعيين

 

49/0 551/0 
ضريب تعيين تعديل 

 شده
387/0 46/0 

 )0000/0(05/6 )0000/0(769/4 ( احتمال آماره)Fآماره
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گيري شده به وسيله معيارهاي در صورت وجود حسابرسان با كيفيت حسابرسي باال(اندازه
و حسابرس اندازه موسسه حسابرسي، طول دوره تصدي، حسابرس متخصص در صنعت 

ها بيشتر است. اين متخصص در صنعت با طول دوره تصدي طوالني) نسبت به ساير شركت
معيار مذكور ت دارد. آنها با استفاده از چهار) مطابق2013هاي هامز و همكاران(نتايج با يافته
-هاي مرتبط با ارزشگيري كيفيت حسابرسي به اين نتيجه رسيدند كه انگيزهبراي اندازه

باالي سهام باعث كاهش اثر محدود كننده اقالم تعهدي اختياري حسابرسان با  گذاري
شود. همچنين، آنها يافتند كه گذاري باالي سهام ميهاي با ارزشكيفيت باال در شركت

اين  پديده در رابطه با معيار متخصص حسابرس در صنعت با طول دوره تصدي طوالني از 
درحالي كه در پژوهش حاضر اين مورد براي معيار   بقيه معيارها بيشتر مصداق دارد،

 تخصص حسابرسي در صنعت، بيشترين مصداق را دارد.

 هاي پژوهشمحدوديت
در اين پژوهش از روش حذف منظم براي نمونه گيري استفاده شده است و  -1

اند. بنابراين، نتايج به دست آمده برخي از صنايع از نمونه آماري حذف شده
 هي به تمامي صنايع را ندارند.قابليت تعميم د

باشد. بنابراين، بايد در تعميم مي 1392تا  1386هاي قلمرو زماني پژوهش سال -2
 با احتياط عمل شود.  1392و بعد از سال  1386هاي قبل از سال نتايج به سال

ها از بابت تورم تعديل نشده است هاي مالي شركتهاي مستخرج از صورتداده -3
 ممكن است نتايجي متفاوت از نتايج فعلي حاصل شود. و در صورت تعديل

اختيار نبود. همچنين گيري موسسات بزرگ حسابرسي درازهمناسبي براي اندمعيار -4
اطالعات عوامل موثر بر اندازه موسسه حسابرسي از قبيل كل درآمد موسسات، 
تعداد كاركنان، ميزان دانش و تجربه موسسات و ساير عوامل در دوره زماني 

گيري اندازه موسسه حسابرسي در ژوهش براي ايجاد شاخص مناسبي براي اندازهپ
 دسترس نبود.

)، اثر اندازه موسسه حسابرسي بر شاخص كيفيت 4با توجه به محدوديت بند( -5
لحاظ  "تخصص حسابرس در صنعت با طول دوره تصدي طوالني "حسابرسي

 نشده است. 
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 چكيده
كند. به   ها رابررسي مي  هاي تقسيم سود شركت سياستاين مقاله رابطه بين تقلب در گزارشگري مالي و 

كارگيري ي مديريت در به ها شود كه بر اساس انگيزه صورت خاص، در اين تحقيق بر شرايطي تمركز مي
متقلبانه، لي را در دو گروه متقلبانه و غيرهاي ما  توان تجديد ارائه صورت اقالم تعهدي اختياري، مي

سال) طي دوره  -مشاهده شركت 2،238شركت (مشتمل بر  247هاي تحقيق مربوط به  داده بندي نمود. طبقه
ها جهت تعيين گزارشگري مالي متقلبانه استفاده شده و  بيني است. از مدل دستيابي به پيش 1381-90زماني 

 -گرفته تحقيق بهره يهاي تابلويي جهت آزمونها از روش رگرسيون لوجستيك با اثرات ثابت و داده
كنند با احتمال كمتري مرتكب  هايي كه سود تقسيم مي نتايج به دست آمده نشان داد، شركت  .است شده

ا گزارشگري مالي اي منفي ب شوند. همچنين، سطح سود تقسيمي نيز رابطه گزارشگري مالي متقلبانه مي
اطالعاتي در خصوص  توان نتيجه گرفت سود تقسيمي حاوي هاي تحقيق مي  اساس يافتهبر متقلبانه دارد.

 هاي مالي است هاي منجر به تجديد ارائه صورت به ويژه انگيزه كيفيت گزارشگري مالي شركت، 
هاي تقسيم سود،گزارشگري مالي متقلبانه،   هاي مالي، سياست تجديد ارائه صورت :يديكل واژگان

 محتواي اطالعاتي.
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