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  چكيده

كاري حسابداري نسبت به كيفيت حسابرسي  اين پژوهش به بررسي حساسيت محافظه
شركت  155اي به تعداد  بورس اوراق بهادار تهران در نمونههاي پذيرفته شده در  شركت
- براي اندازه ،در اين پژوهش. پرداخته است 1390تا  1385ساله از سال  6زماني  ةدر دور

- براي اندازه. سود و بازده استفاده گرديد ةرابط يكاري حسابداري از الگوگيري محافظه
سابرس استفاده شده است؛ بدين ترتيب ح ةگيري كيفيت حسابرسي از متغير مجازي انداز

مقدار يك و در غير اين  ،كه در صورت حسابرسي شدن توسط سازمان حسابرسي
اندازه و بزرگي سازمان حسابرسي در  ،استدالل آن. مقدار صفر خواهد گرفت ،صورت

ها از روش رگرسيون  در راستاي آزمون فرضيه. قياس با ساير مؤسسات حسابرسي است
دست آمده نشان داد كه ه نتايج ب. هاي تركيبي استفاده شده است مبتني بر داده چند متغيره

اين . كاري حسابداري و كيفيت حسابرسي وجود دارد رابطه مثبت و معناداري بين محافظه
كاري بيشتري خواهد  بدان معني است كه وجود حسابرس بزرگ منجر به اعمال محافظه

گذاري مثبتي بر اين رابطه دارد، در حالي كه متغيرهاي متغير درصد تقسيم سود نيز اثر. شد
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كاري حسابداري، كيفيت حسابرسي، كيفيت سود، اهرم بازار و  محافظه: كليدي هايواژه
  .درصد تقسيم سود

 
 مقدمه 

. دشو يميش ارزش شركت گذار و افزاسرمايهز موجب دفاع ا حسابرسي با كيفيت باال
چقدر  ها آنكه  مديران را ارزيابي كنند و بررسي نمايندخواهند نظارت  يمسابرسان ح

ي حسابرسي كه مستقل و مطابق با ها كنترل. دمحافظ منافع و نيازهاي سهامداران هستن
دهند و نيز  يمانگاري در حسابرسي را كاهش  ضوابط اخالقي هستند، احتمال قصور و سهل

كاري عدم اطمينان را كاهش محافظه از سوي ديگر،. بار حسابرسان را باال خواهند برداعت
هاي  ينههزهاي مديريتي را نسبت به اضافه برآورد سود كاهش داده و نيز  يصتشخ ،دهد يم

 . دآور يمسرمايه را پايين  ةگذار و هزيننمايندگي، بدبيني سرمايه

را در اختيار  اي اطالعات حسابداري ها شركتدهد كه  يمكاري نشان حافظهم
ها كه اين امر چندان مستعد  يانزسخت است، مثل  ها گذارند كه بررسي آن يمسهامداران 

دهد كه اگر حسابرسي سطح محافظه كاري  يمين امر نشان ا. تي اطالعات نيسكار دست
شخصي و  ةطكند و يا در حي حسابداري را باال ببرد و دقت اقالم را با بررسي سخت تأييد

گاه اين امر به شركت كنندگان بازار، اطمينان بيشتري بپردازد، آن ها آنتأييد به  قضاوتي
شود كه ميبر اين اساس، اين پرسش مطرح  .دده يمكيفيت گزارشگري مالي  ةدربار

به عبارتي، . كاري حسابداري داردعمال محافظهبر ا اي كيفيت حسابرسي چه كنش رفتاري
كارانه تمايل ، گرازشگري مالي به سمت اهداف محافظهيش كيفيت حسابرسيافزاآيا با 
 كاري حسابداريمحافظهكند يا خير؟ براي بررسي اين موضوع در اين پژوهش، پيدا مي

گيري قرار مورد اندازه) 1997(بازده مطرح شده توسط باسو -سود ةرابط يمبتني بر الگو
 دي آنجلوهاي ابرسي نيز مبتني بر نتايج پژوهشكيفيت حس ةدر زمين ،همچنين. گرفته است

- حسابرسي براي اندازه ةمؤسس ة، از عامل انداز)1384(يگانه و همكاران حساسو  )1981(

  .گيري كيفيت حسابرسي استفاده شده است
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  چارچوب نظري پژوهش 
آميز به عدم اطمينان  كاري به عنوان واكنش احتياط در چارچوب نظري، محافظه

ي فرهنگي ها ارزشفرهنگ و  ةبا توجه به تحقيقاتي كه تاكنون در زمين. دشو يمتوصيف 
رسد با توجه به بافت ارزشي و فرهنگي حسابداران و در كشور انجام شده است، به نظرمي

). 1385مهد، بني(د باش حسابداري باال  ةكاري در حرفحسابرسان ايران، ميزان محافظه
مطلوب حسابداري است و در رابطه با ضرورت آن گفته هاي  يژگيوكاري يكي از محافظه

 .دشو يمي مالي شركت منعكس ها گزارشمديريت در  ةبينانشود كه نگاه خوش يم
در نتيجه،  .دتواند با اهميت باش يمبينانه  هاي احتمالي ناشي از اين نگاه خوش يانز

هاي بالقوه را كاهش  زيان كارانه به رويدادهاي مالي، ابعاد اينحسابداري با نگاهي محافظه
ها يا درآمدها و يا به  ييداراهايي كه به شناسايي اختياري كمتر از واقع  يهرو .دده يم

اصل  ةشوند، خارج از محدود يمها منجر  ينههزها يا  يبدهشناسايي اختياري بيش از واقع 
 ؛عاتها موجب كاهش مقادير مطلوب خصوصيات اطال يهرواين  .باشندكاري ميمحافظه
و بايد به عنوان  دشو يممنصفانه و قابليت اتكاي اطالعات حسابداري  ةطرفي، ارائ مانند بي

ها مبتني بر حمايت از  يهرواهداف اين  ،در چنين حالتي .دهاي مديريت سود تلقي شونرويه
  .تشخصي مديريت اس ةگذار نبوده و پاسخي در جهت انگيز سرمايه

، گيولي 1997؛ باسو، 1995؛ فلتهام و اهلسون، 1966 استوبر،(حسابداري  هايپژوهش
. ددهن يمكاري را از هم تميز  بندي، دو نوع محافظه در يك تقسيم) 2000و هاين، 

اي به عنوان  كاري ترازنامهمحافظه .كاري سود و زياني اي و محافظه زنامهكاري ترا حافظهم
شود كه با نسبت ارزش بازار  يممقاومت ارزش دفتري صاحبان سهام به اخبار خوب مطرح 

كاري به حساب شود و از معيارهاي سنتي تشخيص محافظه يمبه ارزش دفتري سنجيده 
فرض  .تكاري باالتر اساعمال محافظه ةدهندباشد، نشان تر بزرگهرچه اين نسبت  .دآييم

ال عمبر اين است كه اختالف بين ارزش دفتري و ارزش بازار يك واحد تجاري به دليل ا
عدم شناسايي سودهايي است كه بازار  ،ها و همچنين يانزكاري باالتر در شناسايي محافظه

خارجي از اين معيار به وفور استفاده گرديده و  هايپژوهشدر  .دنماي يمبيني را پيش ها آن
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؛ فلتهام و 1966استوبر، ( دان يدهسنجكاري را با آن ي محافظهها شاخصحتي صحت ديگر 
  ). 1995اهلسون، 

كاري سود و زياني به عنوان شناسايي اخبار بد در ارتباط با سود در مقايسه با محافظه
ه توسط معيارهايي نظير اقالم تعهدي غيرعملياتي، عدم د كشو يماخبار خوب تعريف 

چولگي يا تمايل درآمد ناشي از اقالم  و) 1997، وباس(تقارن زماني در شناسايي سود 
گيري ر اين پژوهش، براي اندازهد. دشو يمگيري ندازها) 2000، نگيولي و هاي(تعهدي 
رگرسيون سود و بازده  ،باسو استفاده خواهد شد كه در حقيقت يالگوكاري از محافظه

  .دشو يميز در نظر گرفته ن) در قالب بازده منفي(است و اثر اخبار بد 
اقالم را با بررسي  كاري حسابداري را باال ببرد و دقتاگر حسابرسي سطح محافظه

بپردازد، آن گاه اين امر به  ها آنشخصي و قضاوتي، به تأييد  ةسخت تأييد كند و يا در حيط
از آنجا كه  .دده يمكيفيت گزارشگري مالي  ةكنندگان بازار، اطمينان بيشتري دربارشركت

 ير دارند، تعيين چارچوبي براي تبيين كيفيتتأثعوامل زيادي بر كيفيت حسابرسي 
، تعريف متداولي از )1981( دي آنجلو. شود يمحسابرسي، موضوعي با اهميت محسوب 
عبارت است  ،ر واقعد رارزيابي بازا. ارائه نمود ركيفيت حسابرسي تحت عنوان ارزيابي بازا

هاي مالي و يا سيستم از احتمال اين كه حسابرس هم تحريفات با اهميت در صورت
حتمال ا. ديفات با اهميت كشف شده را گزارش كنصاحبكار را كشف كند و هم تحر

سابرس ل حاينكه حسابرس موارد تحريفات با اهميت كشف شده را گزارش كند، به استقال
سسه ؤم تباط بين كيفيت حسابرسي و اندازهبه لحاظ نظري ار يو. دكن يمارتباط پيدا 

ري را حسابرسي هاي بيشت شركت ،هاي بزرگ سسهؤحسابرسي را مطرح كرد و معتقد بود م
شود و به صاحبكاران  هاي صاحبكار تفكيك مي شركت ها بين آن ةالزحم و حق كرده

با كيفيت  ،بنابراين ؛هاي حسابرسي بزرگ استقالل بيشتري دارند سسهؤم. وابستگي ندارند
گيري ي اندازههاي كم ين شاخصتر مهميكي از  ،بنابراين .پردازند بيشتري به حسابرسي مي

طوري كه ه مستقيم دارند؛ ب ةست كه اين دو با هم رابطس احسابر ةابرسي، اندازكيفيت حس
  . دباشد، كيفيت حسابرسي هم باالتر خواهد بو تر بزرگحسابرس  ةهرچه انداز
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ي مالي افزايش يابد، كيفيت حسابرسي باالتر خواهد ها صورتهرچه اعتبار اطالعات 
ژوهشي با عنوان عوامل مؤثر بر استقالل و نيز در پ) 1384(يگانه و همكاران حساس. بود

خدمات گواهي، به بررسي  ةحسابداران رسمي ايران در ارائ ةشايستگي اعضاي جامع
عامل مؤثر جهت ارتقاي كيفيت  7تعيين  ،آن ةكيفيت حسابرسي پرداختند كه نتيج

يي حسابرسي، كشف تحريفات آگرايي، كاراين عوامل عبارتند از تخصص. حسابرسي بود
در . حسابرسي ةمؤسس ةبا اهميت، تضاد منافع، وجود قوانين و مقررات، مكانيزم بازار و انداز

  .تساحسابرس به عنوان شاخص كيفيت حسابرسي در نظر گرفته شده  ةاين پژوهش انداز
  

  پژوهش  ةپيشين
هاي خود به اين نتيجه  در پژوهش) 2001( و همكاران رو گو )1998(كر و همكاران ب

نتايج پژوهش  .دده يمه كيفيت حسابرسي احتمال وقوع مديريت سود را كاهش رسيدند ك
بزرگ رسيدگي  يي كه از طريق حسابرسانها شركتنيز نشان داد ) 2002( ژو و الدر

 دريافتند )1999(و كريشنان  فرانسيس .د، داراي مديريت سود كمتري هستناند شده
با احتمال بيشتري از خدمات  ،هدي دارندتري به ايجاد اقالم تع يشبيي كه تمايل ها شركت

  .دكنن يممؤسسات بزرگ حسابرسي براي اعتبار بخشيدن به سود خود استفاده 
نشان دادند كه كيفيت ) 2001(بانيستر و ويست  ،، و همچنين)1999(هوگن و جيتر 

و باسو  .نمايدهموارسازي سود را كاهش داده و در مواردي محدود مي ،حسابرسي
دريافتند كه  )2007(، و جنكينز و همكاران )2003(چانگ و همكاران ، )2002( همكاران
كاري عمال محافظههاي حسابرسي شده توسط حسابرسان بزرگ تمايل بيشتري به اشركت
به بررسي ارتباط كيفيت حسابرسي و مديريت سود در ) 2005(چن و همكاران .دارند

بزرگ را به عنوان  ها حسابرسانآن. ندعمومي سهام پرداخت ةمراحل قبل و بعد از عرض
يي ها شركتحسابرسان با كيفيت در نظر گرفتند و به اين نتيجه رسيدند كه در چنين 

دار وجود ادهد و بين مديريت سود و كيفيت حسابرسي ارتباط معن يممديريت سود رخ 
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ر اين موجب كاهش مديريت سود د ،به اين صورت كه باالتر بودن كيفيت حسابرسي .ددار
  .دشو يم ها شركت

 ةدور ةرابط خصوص ، در)2007(لي  ،و همچنين) 2005( همكاران و هميلتون
 تصدي حسابرس، ةدور افزايش دريافتند كه با كاري محافظه و حسابرس تصدي

 حسابرسان كار ابتدايي هاي سال در ،گروه اين اعتقاد به. يابد مي كاهش كاري محافظه

 حقوقي دعاوي طرح از ترس دليل به است ممكن انحسابرس جديد، با صاحبكاران

 پديد صاحبكار هايفعاليت از كافي شناخت عدم پي در است كه ممكن هاآن عليه

 با اما كنند؛ درخواست خود صاحبكاران سوي از تري كارانههاي محافظهرويه آيد،

 هاي استهخو بر برا در مقاومت براي تمايلي استقالل، احتماالً كاهش و روابط گسترش
 گزارشگري به  بينانه خوش اي گونه به مديران ،ترتيب اين به و نداشته صاحبكار مديريت

  .بپردازند
 و حسابرس مدت طوالني تعامالت باورند اين ، بر)2006( ولوري و جنكينز

 صاحبكار توسط كارانه محافظه هايكارگيري رويهه ب افزايش به منجر صاحبكار

 كافي شناخت فاقد معموالً جديد كه حسابرسان جايي آن از ،اه آن اعتقاد به .شود مي

 شوندمي مجبور هستند، صاحبكار كنترل داخلي هاي سيستم و تجاري هاي فعاليت ةدربار

 ،نتيجه در و كنند اتكا گزارشگري مالي با رابطه در مديران تصميمات روي بيشتر
 امر اين .كنند مديران موافقت ةطلبان فرصت هاي رويه با كه دارد وجود بيشتري احتمال

 ةدور با افزايش اما شود، كارانه محافظه هاي رويه از استفاده كاهش به منجر تواند مي
از  و شده بيشتر كار به نسبت ها آن هوشياري بيشتر، شناخت آوردن دسته ب و تصدي
 هايرويه از استفاده درخواست و كنندمي اجتناب بالقوه حسابرسي ريسك هرگونه

  .داشت خواهند مديريت از را تريكارانهافظهمح
وجود  وحسابرسي  ةمؤسس ةير اندازتأثدر تحقيق خود ) 2006(فاروزانا و راشيده 

 ةنتايج تحقيق آنان نشان داد كه انداز .دحسابرسي بر اقالم تعهدي را بررسي كردن ةكميت
 ةوجود يك كميت ؛ امادده ينمميزان اقالم تعهدي اختياري را كاهش  ،حسابرسي ةمؤسس
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در پژوهشي ) 2008( لنتندلو و  .دده يمرا كاهش  ها آنحسابرسي فعال در شركت ميزان 
بزرگ به  ديريت سود و كيفيت حسابرسي با در نظر گرفتن حسابرسانمبه بررسي ارتباط 

ي حسابرسي شده توسط ها شركتعنوان حسابرسان با كيفيت و بررسي مديريت سود در 
به اين  ،ي ديگرها شركتر مقايسه با مديريت سود صورت گرفته در بزرگ د حسابرسان

دار وجود داشته و اارتباط معن ،نتيجه رسيدند كه بين مديريت سود و كيفيت حسابرسي
باعث  ،يي كه داراي قوانين مالياتي مشابه هستندها شركتكيفيت باالي حسابرسي در 

  .دشو يمكاهش مديريت در سود 
حسابرسي  ةدر تحقيق خود به بررسي تأثير نوع مؤسس) 1387(ابراهيمي و سيدي 

و نوع اظهارنظر گزارش حسابرسي بر روي اقالم ) هاسازمان حسابرسي و ساير مؤسسه(
حسابرسي با اقالم  ةنوع مؤسس ،تعهدي اختياري پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه تنها

بين عدم  ةابطرتحقيقي را با عنوان ) 1387(رضازاده و آزاد  .تعهدي اختياري ارتباط دارد
تايج حاكي از وجود ن. دكاري در گزارشگري مالي انجام دادنتقارن اطالعاتي و محافظه

عمال كاري اگذاران و سطح محافظهدار بين عدم تقارن اطالعاتي سرمايهارابطه مثبت و معن
ه دنبال افزايش تايج مزبور بيانگر اين مطلب است كه بن. تي مالي اسها صورتشده در 

كاري در گزارشگري مالي عمال محافظهتقاضا به ا ،گذارانعدم تقارن اطالعاتي بين سرمايه
سودمندي محافظه كاري به عنوان يكي از خصوصيات  ،يابد و بدين ترتيب يمافزايش 

  .دگير يمي مالي مورد تأييد قرار ها صورتكيفي 
كاري و اقالم تعهدي سود را بررسي بين محافظه ةرابط) 1388(مهراني و همكاران 

حساسيت بيشتري نسبت به  ،ها شركتنتايج اين تحقيق نشان داد كه سود حسابداري  .دكردن
اي از عدم تقارن ؛ و اقالم تعهدي بخش عمدهددار) در مقايسه با بازده مثبت(بازده منفي 

 و مستقيم ةبطرا به وجود) 1388(كرمي و بذرافشان  .دده يمزماني در سود را توضيح 
 تفكيك اين، با بر عالوه. پي بردند كاريمحافظه و حسابرس يتصد ةدور بين دارامعن

افزايش  با شد مشاهده و تأييد ابتدايي نتايج تصدي، ةدور اساس بر گروه سه به نمونه
 نكته است اين نمبي تحقيق هاي يافته .يابد مي افزايش نيز كاري محافظه تصدي، دوره
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 اثر حسابرس چرخش اجباري بوده و كمتر كاريمحافظه كوتاه، تصدي ةدور در كه

  .دارد كاري محافظه روي معكوس
در تحقيقي به بررسي ارتباط بين مالكيت نهادي و ) 1389(ر مهراني، مرادي و اسكند

- هاي حسابداري محافظهبيان كردند كه رويه ها آن .دكارانه پرداختنحسابداري محافظه

قابليت اتكاي اطالعات مالي را افزايش  و طلبانه بازداشتهرا از رفتار فرصت مديران ،كارانه
به  ها شركتتمايل  ،ها به اين نتيجه رسيدند كه با افزايش سطح مالكيت نهادي آن .دده يم

به بررسي ) 1389(صالحي و همكاران  .دشو يمكارانه بيشتر  هاي محافظه استفاده از رويه
. كاري شرطي و غيرشرطي در گزارشگري مالي پرداختند محافظهكيفيت حسابرسي و  ةرابط
كاري شرطي و تصدي حسابرس و محافظه ةدهد بين دورهاي پژوهش نشان مييافته

كاري شرطي و حسابرس و محافظه ةداري وجود ندارد؛ اما بين اندازامعن ةغيرشرطي رابط
واحدهاي تجاري به موازات  ،به عبارتي. ر وجود داردداامستقيم و معن ةغيرشرطي رابط

  .كنندعمال ميگري مالي اكاري بيشتري در گزارشاستفاده از حسابرسان بزرگ، محافظه
ثير كيفيت سود أكاري حسابداري و تمحافظهبه بررسي ) 1390(سديدي و همكاران 

كه شاخص كيفيت سود معرفي داد نشان نتايج . پرداختند ها و بازده سهامبر بازده دارايي
ي هاتواند بخشي از تفاوت نرخ بازده داراييكاري ميده بر مبناي شاخص محافظهش

واحدهاي اقتصادي كه  ،عملياتي و نرخ بازده سهام جاري را با سال بعد بيان كند؛ به عبارتي
 يها گذاري در دارايي توانند با تغيير سرمايه كنند، مي عمال ميكارانه را اهاي محافظهروش

 ةبررسي رابطبه ) 1391(نيا پور و مالكيخدامي. يت سود واحد را تغيير دهندعملياتي، كيف
 ةكه رابط دادنشان  هايافته. پرداختندكاري شرطي و اخبار منفي آينده  بين ميزان محافظه

عمال شده و احتمال اخبار منفي آينده وجود كاري شرطي ادار بين محافظهامنفي و معن
كاري شرطي و واكنش  دار بين محافظهامعن ةاز عدم وجود رابط همچنين، نتايج حاكي. دارد

 ةدار بين اندازامعن ةعالوه بر اين، وجود رابط. ها است بازار به اخبار خوب و بد شركت
  .ييد قرار گرفتأاهرم مالي آن با بازده غيرعادي شركت مورد ت ةشركت و درج



   157 /1392زمستان / 15ش / سال چهارم/ مجلة دانش حسابداري

- گذاري و محافظه رمايهبين حساسيت جريان نقد س ةمطالعة رابط به )1392( حسني
گذاري  نتايج نشان داد بين شاخص حساسيت جريان نقد سرمايه. پرداختكاري حسابداري  

اين يافته منطبق بر . داري وجود داردامنفي معن ةكاري حسابداري رابط و شاخص محافظه
هاي با درجه باالتر گزارشگري  اي كه شركت گونهه ب. ديدگاه قراردادهاي كارآ است

حاجيها و . گذاري كمتري خواهند داشتكارانه، حساسيت جريان نقد سرمايه همحافظ
تايج نشان داد ن. پرداختند ةثير كيفيت حسابرسي بر هزينه سرمايأبررسي تبه ) 1392(سبحاني 
 ةحسابرسي و صاحبكار رابط ةسسؤحسابرسي و تداوم همكاري بين م ةموسس ةكه انداز

بنابراين، كيفيت حسابرسي باعث . شركت دارند ةداري با هزينه سرمايامعكوس و معن
  .دشو ها مي شركت ةسرماي ةكاهش هزين

 كاري ثر بر سطوح محافظهؤهاي م بررسي سازهبه  )1392(الديني ستايش و شمس
تايج حاكي از برتري روش مبتني بر اقالم تعهدي بر روش ن. پرداختند ها سابداري شركتح

ي و برتري روش مبتني بر اقالم تعهدي غيرعملياتي بر روش مبتني بر اقالم تعهدي غيرعمليات
از طرفي، نتايج پژوهش نشان داد كه اقالم ترازنامه . كاري استمحافظه ةبازار جهت محاسب

  .باشند كاري مي تري با محافظه در مقايسه با اقالم گزارش سود يا زيان داراي ارتباط قوي
  

  هاي پژوهشفرضيه
كاري وجود بورس اوراق بهادار تهران محافظهپذيرفته شده در ي ها شركتدر : 1 ةفرضي

  .دارد
  .داري وجود داردامعن ةكاري حسابداري و كيفيت حسابرسي رابطبين محافظه: 2 ةفرضي

، ابتدا )1997(رابطه سود و بازده مطرح شده توسط باسو  يالگوبر اساس  ،در حقيقت
كاري حساسيت محافظه ،در ادامهبررسي شود و حسابداري كاري بايد وجود محافظه

  .آزمون گردد حسابداري نسبت به كيفيت حسابرسي
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  روش پژوهش
 .تپژوهش حاضر ار ديدگاه روش، توصيفي از نوع رگرسيون و همبستگي اس

 مبتني بر ،زمانيپژوهش از ديدگاه . دباش يمپژوهش از ديدگاه هدف، كاربردي  ،مچنينه
پژوهش از ديدگاه نوع تحليل . تسا) هات گذشتاز طريق اطالع(رويكرد پس رويدادي 

اطالعات . باشد يمهاي تركيبي به روش رگرسيون چندمتغيره مبتني بر تحليل داده ،هاداده
 ةشامل اطالعات مربوط به بخش مباني نظري و پيشين ،مربوط به ادبيات موضوعي پژوهش

هاي مورد نياز براي داده. تاس آوري شدهاي جمعبا استفاده از مطالعات كتابخانه ،پژوهش
هاي مالي اساسي شامل صورت ،هاي پژوهش، از اسناد و مدارك سازمانيآزمون فرضيه

حسابرسي شده و اطالعات موجود در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و نيز اطالعات 
  .اند استخراج شده ،دست آمده از نرم افزار ره آورد نوين و تدبيرپردازه ب

 
   

  و متغيرهاي پژوهش الگو
  :كاري حسابداري و كيفيت حسابرسي به شرح زير استبين محافظه ةكلي رابط الگوي

)1( EARNi,t= β0 + β1 Ri,t+ β2 DRi,t + β3 Ri,t*DRi,t + β4 AUQi.t + β5 AUQi.t*Ri,t + Β6 
AUQi.t*DRi,t + β7 AUQi.t*Ri,t*DRi,t + β8Controlsi,t + β9 Controlsi,t*Ri,t + Β10 
Controlsi,t*DRi,t + β11Controlsi,t*Ri,t*DRi,t+ εi,t 

  

سود عملياتي همگن شده با ارزش بازار حقوق صاحبان سهام ، EARNi,tكه در آن؛ 
متغير ساختگي كه شاخص اخبار بد  ،DRi,t؛ سهام ةبازده ساالن ،Ri,t؛ ابتداي سال مالي
متغير  ،AUDi.t؛ صفر است ،هاي منفي، عدد يك و در غير اين صورتاست و براي بازده

هاي حسابرسي شده ساختگي كه شاخص كيفيت حسابرسي است و مقدار آن براي شركت
درصد  ،DPOi,t؛ صفر است ،توسط سازمان حسابرسي، عدد يك و در غير اين صورت

 ،MLEVi,t ؛ متقسيم سود عبارت است از نسبت سود پرداختي هر سهم به سود هر سه
 ،EQi,t؛ و ها به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام يبدهاز نسبت اهرم بازار عبارت است 

  .است كيفيت سود عبارت از نسبت جريان نقد عملياتي به سود عملياتي
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انعكاس به موقع اخبار بد در سود است و شواهدي از  ةدهندنشان β3، الگودر اين 
كاري حافظهبين م ةرابط ةدهندنشان  β7.كاري را فراهم خواهد ساختوجود محافظه

 كاري حسابداري وبين محافظه ةرابط ةدهند نشان  β11.است حسابداري و كيفيت حسابرسي
  .متغيرهاي كنترلي كيفيت سود، اهرم بازار و درصد تقسيم سود است

  
  آماري پژوهش ةجامعه و نمون
ي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ها شركت ،آماري پژوهش حاضر ةجامع

ين پژوهش با در نظر گرفتن شرايطي نظير داراي عمليات بودن و عدم وجود ا در .تاس
زماني پژوهش و عدم تغيير  ة، ورود به بورس قبل از دوربيش از شش ماه معامالتي ةوقف

هاي الزم در مورد  زماني پژوهش، جامعه محدود شده و آزمون ةسال مالي طي دور
شركت  155توجه به شرايط فوق، تعداد  با. هاي انتخاب شده صورت پذيرفته است شركت
شرايط ) سال -مشاهده شركت 930تعداد ( 1390تا  1385از سال  ساله 6زماني  ةدر دور

   .دهاي مورد بررسي انتخاب شدن به عنوان شركت ،لذافوق را دارا بودند، 
 
  هاي پژوهشيافته

. است ئه شدهارا 1 ةشمارجدول پژوهش در آمار توصيفي مربوط به متغيرهاي  ةخالص
آماري  ةهاي نمونهاي توصيفي متغير سود عملياتي حاكي از اين است كه در شركتآماره

درصد ارزش بازار  88/21حدود  ،جاري به طور ميانگين ةپژوهش، سود عملياتي دور
بازده سهام . است) مالي قبل ةپايان دور(مالي جاري  ةحقوق صاحبان سهام در ابتداي دور

اين بدان . درصد است 45/36حدود  ،آماري پژوهش، به طور ميانگين ةهاي نمونشركت
زماني پژوهش با بازدهي مثبت  ةهاي مربوطه به طور ميانگين در دوراست كه شركت امعن

  . اندمواجه بوده
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 پژوهش توصيفي متغيرهاي هايهآمار .1 ةشمارجدول 

EQ(i,t) MLEV(i,t) DPO(i,t) R(i,t) EA(i,t) شرح 

413/0-  070/2  972/0  452/36  219/0 ميانگين 
686/0  198/1  695/0  185/15  215/0 ميانه 
609/30  588/3  948/11  194/90  409/0 استاندارد انحراف 
973/26-  597/7  277/30  136/4  048/5- چولگي 
96/783  616/82  14/921  232/28  254/63 كشيدگي 

برا-جاركوآماره  155635 26148 32307367 254574 23746267
000/0  000/0  000/0  000/0  000/0 مقدار احتمال آماره 

 تعداد مشاهدات 930 890 930 930 930

  
درصد سود سهام خود  97حدود  ،آماري پژوهش به طور ميانگين ةهاي نمون شركت

آماري پژوهش، به طور  ةهاي نموناهرم بازار شركت. اندرا به شكل نقدي تقسيم نموده
هاي مربوطه به طور شركت است كه ميزان بدهي ااين بدان معن. است 07/2دود ح ،ميانگين

كيفيت سود . برابر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در هر دوره است 07/2ميانگين 
 ااين بدان معن. است -41/0حدود  ،آماري پژوهش، به طور ميانگين ةهاي نمونشركت

درصد سود عملياتي  41 ،ه به طور ميانگينهاي مربوطاست كه جريان نقد عملياتي شركت
اين است كه يا جريان نقد  ةدهنددر هر دوره است و عالمت منفي ميانگين نيز نشان
متغيرهاي بازده سهام، درصد تقسيم  .عملياتي به طور ميانگين منفي است يا سود عملياتي

يرهاي سود اين در حالي است كه متغ .هستندمثبت  چولگيسود و اهرم بازار داراي 
تمام متغيرهاي پژوهش . هستندمنفي  چولگيجاري و كيفيت سود داراي  ةعملياتي دور

و چولگي حاكي از نرمال نبودن توزيع  مقادير كشيدگي. هستندمثبت كشيدگي داراي 
نيز نرمال نبودن توزيع برا و مقدار احتمال مربوطه  جاركو ةنتايج آمار. تمام متغيرها است

  .متغيرهاي پژوهش را مورد تأييد قرار داد
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  ساختار متغيرهاي مجازي پژوهش. 2 ةجدول شمار
DR(i,t) AUQ(i,t) شرح 

درصد تعداد درصد تعداد
66/29 590 80/24 743  مقدار صفر
33/71 300 19/76 183 مقدار يك

100 890 100 926  تعداد مشاهدات
اين  ساختاربراي بررسي مشاهدات مربوط به متغيرهاي مجازي پژوهش، در ادامه، 

كيفيت . ارائه شده است 2 ةجدول شماردر  آماري پژوهش ةهاي نمون شركتمتغيرها در 
حسابرسي متغير مستقل پژوهش است كه به صورت متغير مجازي صفر و يك لحاظ شده 

رسان سازمان حسابرسي، بدين ترتيب كه در صورت حسابرسي شركت توسط حساب. است
كه نشان داد شواهد . كندمقدار صفر اختيار مي ،صورت گيرد و در غير اينمقدار يك مي

 743توسط حسابرسان سازمان حسابرسي و  آماري پژوهش ةنمون سال-شركت 183
توسط حسابرساني غير از سازمان حسابرسي مورد  آماري پژوهش ةنمون سال -شركت

كاري پژوهش، متغير مجازي بازده سهام محافظه يالگوبر اساس . نداحسابرسي قرار گرفته
بدين ترتيب كه در صورت منفي بودن مقادير . به صورت صفر و يك لحاظ شده است

مقدار صفر  ،صورت گيرد و در غير اينبازده سهام، متغير مجازي مربوطه مقدار يك مي
 آماري پژوهش ةنمون سال-شركت 300شواهد حاكي از اين است كه . كندمي اختيار 

داراي بازده سهام مثبت  آماري پژوهش ةنمون سال -شركت 590داراي بازده سهام منفي و 
  . هستند

  پژوهشمتغيرهاي آزمون پايايي . 3 ةجدول شمار
EQ(i,t) MLEV(i,t) DPO(i,t) AUQ(i,t) DR(i,t) R(i,t) EA(i,t) شرح 

325/936-  939/15-  01/2585-  464/6-  986/97-  014/31-  774/19-   t ةآمار  
  )احتمال آماره( )000/0( )000/0( )000/0( )000/0(  )000/0(  )000/0(  )000/0(

  
پژوهش، الزم است پايايي تمام متغيرهاي مورد استفاده در  الگويپيش از برآورد 

 تواند تأثير زيادي روي رفتار و ها ميپايايي داده. ها، مورد آزمون قرار گيرد تخمين
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، ناپايا الگواگر متغيرهاي مورد استفاده در برآورد ضرايب . ها داشته باشدهاي داده يويژگ
 ،همچنين. بين متغيرها صورت گيرد ةرابط ةباشند، ممكن است استنباط نادرستي در زمين

در اين  .گرددمي Fو  tهاي اعتباري آزمونمنجر به بي الگووجود متغيرهاي ناپايا در 
. واحد لوين، لي و چو براي بررسي پايايي متغيرها استفاده شد ةيشپژوهش، از آزمون ر

  . ارائه شده است 3 ةجدول شمارنتايج اين آزمون در 
شودكه در آزمون توجه مي  tةبراي تشخيص اين موضوع به مقدار احتمال آمار

شود و واحد رد مي ةدرصد، ناپايايي يا ريش 5صورت كمتر بودن آن نسبت به سطح خطاي 
آزمون و احتمال مربوطه در مورد تمام متغيرهاي  ةبر اساس آمار. شوديايي پذيرفته ميپا

  . پژوهش، پايايي اين متغيرها مورد تأييد قرار گرفت
 

پژوهشماتريس ضرايب همبستگي بين متغيرهاي  .4 ةشمارجدول   

EQ(i,t) MLEV(i,t) DPO(i,t) AUQ(i,t) DR(i,t) R(i,t)  
       

    000/1 365/0-
DR(i,t) 

    )000/0( )000/0(
       

   000/1 038/0 021/0
AUQ(i,t) 

   )000/0( )252/0( )528/0(
       

  000/1 - 013/0 039/0 - 028/0
DPO(i,t) 

  )000/0( )964/0( )242/0( )409/0(
       

 000/1  007/0 029/0 232/0 182/0-
MLEV(i,t) 

 )000/0(  )825/0( )390/0( )000/0( )000/0(
       

000/1  003/0  001/0 017/0 049/0- 018/0
EQ(i,t) )000/0(   )907/0(   )965/0(   )609/0(   )138/0(   )592/0(  

  .سطح معناداري داخل پرانتز آورده شده است
  

ي ضريب همبستگ گيري ازبا بهرهبررسي همخطي بين متغيرهاي مستقل در اين پژوهش، 
با توجه به سطح  .ارائه شده است 4 ةجدول شماركه نتايج آن در  انجام شدهپيرسون 
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دار در اين پژوهش در سطح قوي نيستند و اهاي معن ، همبستگيضرايب همبستگيداري امعن
  . ها نخواهد شدخطي و ايجاد اختالل درتحليلهم ةاين موضوع منجر به بروز پديد

در برآورد  تركيبيهاي كه آيا استفاده از روش داده براي اين كه بتوان مشخص نمود
و به منظور اين كه مشخص  ؛از آزمون چاو ،كارآمد خواهد بود يا نه رگرسيونيهاي  الگو

تر است، از جهت برآورد مناسب) اثرات ثابت و يا اثرات تصادفي(گردد كدام روش 
آمده  5 ةجدول شماردر  هانتايج حاصل از اين آزمون. آزمون هاسمن استفاده شده است

  . است
  هاي پژوهش نتايج انتخاب الگو براي برازش الگو. 5 ةجدول شمار

- محافظه يالگو  شرح

  كاري حسابداري

- رابطه بين محافظه يالگو

كاري حسابداري و 
  كيفيت حسابرسي

كاري رابطه بين محافظه يالگو
حسابداري و كيفيت حسابرسي 

  و نقش متغيرهاي كنترلي
 F ةآمار

  )احتمال آماره(
784/3  

 )000/0(  
698/3

 )000/0(  
124/3  

)000/0(  
 χ2ةآمار

  )احتمال آماره(
093/13  

 )000/0(  
718/36  

)000/0(  
723/13  

)000/0(  

آماره در هر سه  با توجه به نتايج حاصل از آزمون چاو، از آنجايي كه مقدار احتمال
طبق  ،همچنين. استفاده نمود تركيبي هاي توان از روش داده باشد، مي مي 05/0كمتر از  الگو

با استفاده از روش اثرات ثابت  الگونتايج حاصل از آزمون هاسمن، الزم است هر سه 
  .برازش شوند

نتايج . هاي مربوطه برازش شدندالگوبا تعيين الگوي مناسب تحليل رگرسيوني، 
بيان شده  6 ةجدول شمارها در ها و شماي كلي آزمون فرضيهالگوبرازش اين  ةخالص
در هر سه  F ةها، با توجه به اين كه مقدار احتمال آمارالگوداري كلي ادر بررسي معن. است
ضريب تبيين . شود ها تأييد ميالگودار بودن كلي اباشد، معنكوچكتر مي 05/0از  الگو

در بيان تغييرات متغير وابسته  الگوگوياي ميزان توان متغيرهاي توضيحي  ،الگو ةتعديل شد
درصد و  1/40دوم  الگويدرصد، در  7/39اول  الگويضريب تبيين تعديل شده در . تاس
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با ورود متغير كيفيت  ،گونه كه مشخص است همان. باشد مي 5/52سوم  الگويدر 
افزوده  الگودرصد به توان تبيين  47/0كاري حسابداري، فقط محافظه الگويحسابرسي در 

را شاهد  الگودرصدي در توان تبيين  4/12افزايش شده و پس از ورود متغيرهاي كنترلي، 
كاري حسابداري و كيفيت حسابرسي با حضور رابطه بين محافظه الگوي ،به عبارتي .هستيم

براي  ،همچنين. را به خود اختصاص داده است الگومتغيرهاي كنترلي بيشترين توان تبيين 
كي از مفروضات تحليل كه ي) اجزاي خطاي الگو(  الگوآزمون استقالل پسماندهاي 

واتسون استفاده شده  شود، از آزمون دوربين باشد و خود همبستگي ناميده مي رگرسيون مي
 3/2و  7/1بين عدد  الگوواتسون در هر سه  دوربين ةاز آنجايي كه مقدار آمار. است
  .شود ميتأييد  الگوپسماندهاي هر سه  استقاللباشد، لذا  مي

. كاري حسابداري استژوهش، آزمون وجود محافظهاول پ ةهدف از آزمون فرضي
مربوط به  t ة، از آنجايي كه مقدار احتمال آمار5 ةجدول شماربر اساس نتايج ارائه شده در 

) تعاملي بازده سهام و متغير مجازي بازده سهام ةرابط(كاري حسابداري شاخص محافظه
 ؛ن متغير نيز مثبت استعالمت ضريب تأثير اي ،باشد و همچنينمي 05/0كوچكتر از 

كاري آماري پژوهش، محافظه ةهاي نمون توان گفت در سطح كل شركت مي ،بنابراين
  . شود اول پژوهش تأييد مي ةفرضي ،در نتيجه. حسابداري وجود دارد

كاري حسابداري و هدف از آزمون فرضيه دوم پژوهش، بررسي رابطه بين محافظه
، از آنجايي كه مقدار 5 ةجدول شمارارائه شده در  بر اساس نتايج. كيفيت حسابرسي است

تعاملي بازده سهام و متغير مجازي بازده سهام كوچكتر از  ةمربوط به رابط t ةاحتمال آمار
آماري  ةهاي نمونقبل، در سطح كل شركت يالگودر تأييد  ،بنابراين ؛باشدمي 05/0

 tمقدار احتمال آماره  از سوي ديگر،. كاري حسابداري وجود داردپژوهش، محافظه
كاري حسابداري و كيفيت حسابرسي كوچكتر از مربوط به رابطه تعاملي شاخص محافظه

 ةرابط ،بنابراين ؛عالمت ضريب تأثير اين متغير نيز مثبت است ،باشد و همچنينمي 05/0
 ،در نتيجه. كاري حسابداري و كيفيت حسابرسي وجود داردداري بين محافظهامثبت و معن

هاي  به عبارتي، نتايج بيانگر اين است كه شركت .شود دوم پژوهش تأييد مي ةضيفر
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عمال كاري بيشتري را احسابرسي شده توسط حسابرسان سازمان حسابرسي، محافظه
  .اند كرده

  برازش الگوهاي پژوهش نتايج  .6 ةجدول شمار

  شرح
الگوي 

كاري  محافظه
  حسابداري

ةرابطيالگو
كاري محافظه بين
بداري و كيفيت حسا

  حسابرسي

كاري بين محافظه ةرابط يالگو
حسابداري و كيفيت حسابرسي و 

  نقش متغيرهاي كنترلي

C   
 )t ةاحتمال آمار(

240367/0 
 )0000/0( 

216790/0  
 )0000/0(  

390937/0  
 )0000/0(  

R(i,t)  
 )t ةاحتمال آمار(

000880/0 
)0002/0( 

000832/0  
 )0021/0(  

000122/0   
)0428/0(  

DR(i,t) 
 )t ةاحتمال آمار(

055560/0- 
 )0471/0( 

051401/0-  
)0776/0( 

188249/0-  
 )0100/0(  

R(i,t)*DR(i,t) 

 )t ةاحتمال آمار(
002739/0 

)0055/0( 
001826/0  

 )0039/0(  
001187/0  

 )0364/0(  
AUQ(i,t)*R(i,t)*DR(i,t) 

   )t ةاحتمال آمار(
004681/0  

 )0409/0(  
005203/0  

 )0493/0(  
DPO(i,t)*R(i,t)*DR(i,t) 

     )t ةاحتمال آمار(
000916/0  

 )0223/0(  
MLEV(i,t)*R(i,t)*DR(i,t) 

     )t ةاحتمال آمار(
000261/0-  

 )6870/0(  
EQ(i,t)*R(i,t)*DR(i,t)   

     )t ةاحتمال آمار(
000020/0-  

 )8344/0(  
  525/0 397/0401/0ضريب تبيين تعديلي ةآمار

  849/1 896/1822/1 واتسون-دوربين ةآمار
 Fةآمار

  )ةاحتمال آمار(
743/4  

 )000/0(  
905/4 

)000/0(  
679/6  

)000/0(  

ها، براي بررسي ميزان اثرگذاري متغيرهاي كنترلي بر روابط پيش تحليل ةدر ادام
ديگري با حضور متغيرهاي كنترلي درصد تقسيم سود، كيفيت سود و اهرم  الگويگفته، 

كاري حسابداري و نيز شواهد حاكي از وجود محافظه الگواين  در. بازار برازش گرديد
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كاري حسابداري و كيفيت حسابرسي دار بين محافظهامثبت و معن ةوجود رابط ،همچنين
بر اساس نتايج . هاي قبل استالگوتأييدي بر نتايج  الگونتايج اين  ،است كه در حقيقت

 ةآماري پژوهش، رابط ةهاي نمون دهد كه در شركتبرازش شده، شواهد نشان مي الگوي
در خصوص . كاري حسابداري و درصد تقسيم سود وجود دارد داري بين محافظهامعن

دار بين امعن ةمتغيرهاي كنترلي كيفيت سود و اهرم بازار، شواهدي مبني بر وجود رابط
البته در مجموع، حضور . كاري حسابداري و متغيرهاي كنترلي ذكر شده يافت نشدمحافظه

هاي قبل بهبود بخشيده است، ضمن الگورا در مقايسه با  الگوتغيرهاي كنترلي توان تبيين م
  .است الگونيز حاكي از بهبود كلي  الگو F ةاين كه افزايش آمار

  ها  كاري حسابداري در دو گروه شركت برازش الگوي محافظهنتايج  .7 ةجدول شمار

  شرح
هاي حسابرسي شده توسط  شركت

  ان حسابرسيحسابرسان سازم
هاي حسابرسي شده  شركت

  توسط ساير حسابرسان 
C   

 )t ةاحتمال آمار(
323848/0 

 )0000/0( 
217773/0  

 )0000/0(  
R(i,t)  

 )t ةاحتمال آمار(
001079/0 

)0139/0( 
000830/0   

)0021/0(  
DR(i,t) 

 )t ةاحتمال آمار(
033570/0- 

 )6214/0( 
057370/0-  

 )0528/0(  
R(i,t)*DR(i,t) 

 )t ةاحتمال آمار(
007060/0 

)0463/0( 
001626/0  

 )0151/0(  
  303/0077/0ضريب تبيين تعديلي ةآمار

  664/1526/1 واتسون-دوربينةآمار
 Fةآمار

  )ةاحتمال آمار(
185/27  

 )000/0(  
688/20  

)000/0(  
  

كاري داري بين محافظهامثبت و معن ةرابط ،دوم پژوهش ةبر اساس آزمون فرضي
دست ه براي اين كه در مورد درستي نتايج ب. ري و كيفيت حسابرسي وجود داردحسابدا

كاري حسابداري در دو محافظه الگويآمده اطمينان بيشتري حاصل گردد، نسبت به برازش 
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هاي حسابرسي شده  اين دو گروه عبارت بودند از شركت .ها اقدام گرديد گروه شركت
هاي حسابرسي شده توسط ساير حسابرسان توسط حسابرسان سازمان حسابرسي و شركت

ارائه  7 ةجدول شمارها در الگونتايج حاصل از برازش  ةچكيد. غير از سازمان حسابرسي
  .شده است
ها چه  هاي رگرسيوني برازش شده نشان داد كه در هر دو گروه شركتالگو ةمقايس

اند و چه در رفتههايي كه توسط حسابرسان سازمان حسابرسي مورد حسابرسي قرار گ در آن
اند، هايي كه توسط ساير حسابرسان غير از سازمان حسابرسي مورد حسابرسي قرار گرفته آن

 الگويالبته توان تبيين . كاري حسابداري وجود داردها، محافظه الگوبا توجه به نتايج 
هاي حسابرسي شده توسط حسابرسان سازمان  كاري حسابداري در شركت محافظه

هاي حسابرسي شده توسط ساير حسابرسان غير  درصد و در شركت 3/30د حسابرسي حدو
كاري همچنين، ضريب شاخص محافظه. درصد است 7/7از سازمان حسابرسي حدود 

هاي حسابرسي شده توسط حسابرسان سازمان حسابرسي حدود  حسابداري، در شركت
بر اين . است 001/0هاي حسابرسي شده توسط ساير حسابرسان حدود  و در شركت 007/0

كاري كاري حسابداري و هم ضريب شاخص محافظه محافظه يالگواساس، هم توان تبيين 
هاي حسابرسي شده توسط حسابرسان سازمان حسابرسي بيشتر از  حسابداري در شركت

رسد در  به نظر مي ،در مجموع. هاي حسابرسي شده توسط ساير حسابرسان است شركت
كاري بيشتري در حسابرسان سازمان حسابرسي محافظه هاي حسابرسي شده توسط شركت

اين بدان . هاي حسابرسي شده توسط ساير حسابرسان وجود داشته باشدمقايسه با شركت
كاري حسابداري و كيفيت حسابرسي  داري بين محافظهامثبت و معن ةاست كه رابط امعن

داري ااري تأثير معنكاري حسابدمحافظه و كيفيت حسابرسي بر ميزان و شدت وجود دارد
  . دارد
  

  گيري كلي پژوهش نتيجه
كاري حسابداري نسبت به كيفيت حسابرسي  حساسيت محافظه، در اين پژوهش

نتايج . هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت شركت
پژوهش  آماري ةهاي نمون نخست در شركت ةهاي مختلف نشان داد كه در وهلالگوآزمون 
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داري امثبت و معن ةرابط ،همچنين، در اين پژوهش. كاري حسابداري وجود دارد محافظه
است كه  ااين بدان معن. كاري حسابداري و كيفيت حسابرسي وجود دارد بين محافظه

، )سازمان حسابرسي(هاي آماري نمونه حسابرسي شده توسط حسابرسان بزرگ  شركت
با دهد كه اگر حسابرسي  يمين امر نشان ا. اند تجربه كرده كاري را باالتري از محافظه ةدرج

 كاري حسابداري را باال ببرد و دقت اقالم را با بررسي سخت تأييد سطح محافظهكيفيت 
كيفيت گزارشگري  ةگاه اين امر به شركت كنندگان بازار، اطمينان بيشتري دربار، آنكند

 ةهاي كيفي اطالعات در حيطه ويژگياهميت دادن ب ة؛ اين موضوع از جنبدده يممالي 
اين نتيجه مطابق با نتايج پژوهش . گرددگزارشگري مالي، فرآيندي مطلوب محسوب مي

و ) 2007(، جنكينز و همكاران )2003(، چانگ و همكاران )2002(باسو و همكاران 
  . است) 1389(صالحي و همكاران 

  

  پيشنهادهاي پژوهش
كاري حسابداري و كيفيت داري بين محافظهامعنمثبت و  ةبا توجه به وجود رابط

ها و گردد در ارزيابيكنندگان از نتايج كاربردي پژوهش پيشنهاد ميحسابرسي، به استفاده
كاري محافظه اگر. هاي خود به واكنش رفتاري مربوطه توجه نمايندگيريتصميم

ازار كاهش يابد، حسابداري به دليل عوامل داخلي و خاص شركت يا عوامل خارجي در ب
هاي حسابرسي شده توسط  شركت. تواند اين افت را بهبود ببخشدحسابرسي با كيفيت مي

كنند و خطاهاي حسابداري و گزارشگري تري ارائه مييك حسابرس بزرگ، سود مربوط
  . هاي مالي خود دارندمالي كمتري در صورت

  .شود ميه ارائه هاي آيند در ادامه، پيشنهادهايي نيز براي انجام پژوهش
به صورت  نو سود و زيا كاري حسابداري از دو ديدگاه ترازنامهشود محافظه پيشنهاد مي .1

هاي مربوطه مدنظر قرار  و نقش كيفيت حسابرسي در آزمون وداي بررسي ش مقايسه
  . گيرد
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مانند تخصص حسابرس در هاي ديگر كيفيت حسابرسي  شود نقش مؤلفهپيشنهاد مي .2
در ها تصدي حسابرس، نوع گزارش حسابرس و امثال آن ةيير حسابرس، دورصنعت، تغ

  . كاري حسابداري مورد آزمون قرار گيرد بررسي محافظه
به تفكيك مديريت سود تعهدي و مديريت مديريت سود انواع شود نقش  پيشنهاد مي. 3

  . دآزمون گرداي  به صورت مقايسهكاري حسابداري محافظه عمالادر سود واقعي 
شود نقش نظام راهبري شركتي همراه با كيفيت حسابرسي در بررسي پيشنهاد مي .4

  . كاري حسابداري مورد آزمون قرار گيردمحافظه
كاري حسابداري با توجه به عمال محافظهشود نقش كيفيت حسابرسي بر اپيشنهاد مي .5

-چه رابطههاي بزرگ و كوچك شركت بررسي شود تا مشخص شود در شركت ةانداز

 .كاري حسابداري و كيفيت حسابرسي وجود دارداي بين محافظه

كاري حسابداري با توجه به نوع عمال محافظهشود نقش كيفيت حسابرسي بر اپيشنهاد مي .6
صنعت بررسي شود تا مشخص گردد كه در صنايع مختلف، چه كنش و واكنشي بين 

 .اردكاري حسابداري و كيفيت حسابرسي وجود دمحافظه
  

  هاي پژوهشمحدوديت
هايي مواجه بوده ايم كه تعميم و تحليل نتايج  در انجام اين تحقيق نيز با محدوديت

  :ها عبارت اند از اين محدوديت. ها صورت گيرد بايد با لحاظ آن
در . ترين محدوديت اين پژوهش، عدم ارزيابي ساير عوامل كيفي حسابرسي است مهم. 1

سازمان حسابرسي مدنظر قرار گرفته و به نتايج كنترل كيفي  اين پژوهش صرفاً بزرگي
  .جامعه و يا ارزيابي ساير عوامل كيفي پرداخته نشده است

حسابداران  ةسازمان حسابرسي و مؤسسات عضو جامع ةمحدوديت ديگر، به مقايس .2
 ةگردد؛ چون دولتي بودن سازمان حسابرسي عامل مزاحم در بررسي اندازرسمي برمي

  .حسابرسي به عنوان معياري از كيفيت حسابرسي است ةمؤسس
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