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  مقدمه
 شركتي و همچنين حاكميتبحث  ،ي جدايي مالكيت از مديريت مقولهبا توجه به 

 نفعان و ديگر از قبيل تئوري نمايندگي، تئوري ذي مرتبط با آنهاي مطرح شده  تئوري
 .كامالً ضروري استها  هاي مالي شركت ها، نياز به رسيدگي و حسابرسي صورت تئوري

كند،  فراهم مي )مضاعف( هاي مالي گزارش شده ارزش افزوده حسابرسي، براي صورت
مربوط بودن و قابليت اتكاي محتواي صورت هاي مالي را گزارش  زيرا نتايج بررسي

يك مؤسسه حسابرسي مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارايه نادرست اقالم  ].4[ دهد مي
تواند نسبت به ارايه صحيح آن بر صاحبكار  هاي مالي مورد رسيدگي بوده و مي صورت

رسيدن به اين . لي قابل اتكايي گزارش شوداطالعات ما ،خود تأثيرگذار باشد تا درنتيجه آن
و اين خصوصيات  بودهبه خصوصيات مؤسسات حسابرسي كامالً وابسته  ،هدف مطلوب

 تيتمن و ترومن به نظر. تواند به شكل مثبت يا منفي با كيفيت حسابرس در ارتباط باشد مي
 و بهبخشد  تر صحت اطالعات ارايه شده را بهبود مي با كيفيت ي، حسابرس]20[

با  ].9[ددست آورن تري از ارزش شركت به برآورد دقيق تا دهد مي گذاران اجازه سرمايه
توان  مي را آنتوجه به تعاريف مختلف مطرح شده در مورد كيفيت حسابرس، چارچوب 

اي  كيفيت حسابرس عبارت است از حسن شهرت و مراقبت حرفه: كرد بيانبه اين صورت 
هاي مالي افزايش  صورت رت حسابرس، اعتبار اطالعاتحسابرس، كه درنتيجه حسن شه

هاي مالي  اي حسابرس، كيفيت اطالعات صورت نظارت و مراقبت حرفهبر اثر يافته و 
 آنگيري حسن شهرت حسابرس، اندازه  ترين شاخص اندازه مهم .افزايش خواهد يافت

 يحسابرسمؤسسه طوري كه هرچه اندازه  به ،است كه اين دو با هم رابطه مستقيم دارند
كيفيت ] 11[دي آنجلو ]. 3[ كيفيت حسابرس هم باالتر خواهد بود ،باشد تر بزرگ

توانند از  نفعان مي دارد كه ذي اظهار مي وحسابرسي را با واژه اعتبار حسابرس تعريف كرده 
يكي از  .عنوان جانشين حسن شهرت حسابرس استفاده نمايند اندازه مؤسسه حسابرسي به

اي حسابرس و توانايي نظارت آن، دوره تصدي  گيري مراقبت حرفه اندازه هاي شاخص
 هرچه دوره تصدي حسابرس بيشتر باشد، شناخت او از صاحبكار و. حسابرس است

 تخصص او در آن صنعت خاص باال رفته و موجب افزايش كيفيت حسابرس خواهد
افتد كه  هايي اتفاق مي ههاي نقدي در دور ها و پرداخت در دنياي واقعي، دريافت]. 14[شد

و همين امر  ها متفاوت است آن ايجاد كننده با زمان وقوع معامالت و رويدادهايمعموالً 
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گيري نتايج عملكرد  اندازه براي) فرض تعهدي( استفاده از اقالم تعهديشود تا  باعث مي
است كه  له اينئاما مس. شودهاي نقدي  گيري خالص دريافت واحد تجاري، بهتر از اندازه

همراه هستند كه باعث كاهش قابليت ابهام اي از  اقالم تعهدي برخالف اقالم نقدي با درجه
له تضاد منافع بين مالكيت و ئاما در اين ميان، با توجه به مس]. 5[شود ها مي اتكاي آن

مديران دستكاري  ي وسيله تواند به هاي مالي مي مديريت، اقالم تعهدي ارايه شده در صورت
الي ؤسبا توجه به اين مباحث مطرح شده،  .ال رودؤها زير س و قابليت اتكاي آن شده
گذاران در برابر دستكاري اقالم  سرمايه توان از مي كه چگونه آيد مبني بر اين وجود مي به

هاي مؤثر در كنترل دستكاري اقالم تعهدي  يكي از راه. هاي مالي حمايت كرد صورت
 فرايند هاي حسابداري، انتخاب رويه نظرهاي مديريت دراعمال  توسط مديريت و

  ].1[است حسابرسي
مؤسسات كيفيت  سطوح متفاوت با توجه به نقش كنترلي و اعتباردهي حسابرسان و وجود

ها و مسايل مختلف در تهيه و ارايه اطالعات و  و همچنين وجود انگيزه سو از يك يحسابرس
پژوهش حاضر چنين  اصلي الؤديگر، س سوييز مديريت ا ي وسيله هاي مالي به گزارش

حسابرسي شده  هاي قابليت اتكاي اقالم تعهدي شركتچه تفاوتي بين  كهشود  مطرح مي
توسط حسابرس  حسابرسي شده هاي كيفيت باالتر در مقايسه با شركت توسط حسابرس با

   وجود دارد؟ تر كيفيت پايين با
  

  ي پژوهش پيشينه
اگر بخش اقالم تعهدي سودهاي  ،خود به اين نتيجه رسيد هاي پژوهش در ]19[ ناسلوا

 محاسبه كنيم، پايداري كمتري در) جلوتر( جاري را با توجه به سودهاي يك سال بعد
اين نتايج را ناشي از اختالف در  او. هاي نقدي خواهد داشت مقايسه با پايداري جريان

اقالم  دانسته و دي گزارش شدههاي نق قابليت اتكاي مربوط به اقالم تعهدي و جريان
   .و برعكس دهد تعهدي با پايداري پايين را به اقالم تعهدي با قابليت اتكاي پايين نسبت مي

رابطه ميان قابليت اتكاي اقالم تعهدي و پايداري اقالم تعهدي ] 18[ ريچاردسون و همكاران
طور رسمي ارايه  هها، بفراهم كردن يك مدل تحليلي خطاهاي موجود در متغير ي وسيله را به

رابطه مثبت و پايداري اقالم تعهدي  قابليت اتكاي اقالم تعهديكرده و نشان دادند بين 
مديران  ند،خود به اين نتيجه رسيد پژوهش در] 15[ميشل  رانسيس وف. معناداري وجود دارد
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منظور ايجاد اطمينان از عدم مشاركت در  به بيشتر هاي داراي اقالم تعهدي شركت
 و كار گيرند را به باالتري حسابرسان با كيفيت دارند تمايل ،هاي مديريت سود فرصت

سوي صاحبكاراني كه تمايل به تغيير در  احتمال زياد از هتر ب حسابرسان با اندازه بزرگ
كارسلو و  توسطهاي انجام شده  نتايج پژوهش .شوند مي دارند كنار گذاشته اقالم تعهدي

كه باال بودن دوره تصدي حسابرس موجب افزايش  بيانگر آن است ]14[ و فالتح ]10[ ناقي
رفتن سطح  شناخت و تخصص حسابرس در صنعت صاحبكار مربوط شده و موجب باال

و  يبا عنوان كيفيت حسابرسدر پژوهشي ] 8[ چمبرز و پاين .كيفيت حسابرسي خواهد شد
 عملياتي مربوط به اقالم تعهديمقدار بازده به اين نتيجه رسيدند، اقالم تعهدي غيرعادي 

در پژوهش دوم خود در ] 9[ چمبرز و پاين. رابطه منفي با كيفيت حسابرسي دارد غيرعادي
باال بودن  به اين نتيجه رسيدند خصوص كيفيت حسابرسي و قابليت اتكاي اقالم تعهدي

قابليت آكسلي موجب افزايش  -ز كارگيري قانون ساربين كيفيت حسابرس و همچنين به
دوره  تأثيربا عنوان در پژوهشي ] 13[فرديناند و همكاران . شود اتكاي اقالم تعهدي مي

به اين نتيجه رسيدند  كيفيت سود روي ربتصدي حسابرس و تخصص در صنعت حسابرس 
در آن صورت رابطه بين دوره تصدي  ،هرگاه تخصص در صنعت حسابرس پايين باشد كه

در ] 17[الي. عكسرتر خواهد بود و ب قوي ،االتر سودو كيفيت ب تر طوالني حسابرس
 يها با فرصت يها شركت، ادياحتمال ز پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه با

ها  آن يكه حسابرس ياما وقت است؛ داشته يشتريب يارياخت يباالتر اقالم تعهد يگذار هيسرما
 تر فيارتباط ضع نيا، انجام شودشركت بزرگ حسابرسي  پنج حسابرسان عضوتوسط 

  .شود يم
كنندگان از  به بررسي فاصله انتظاراتي بين حسابرسان و استفاده] 2[حساس يگانه و خالقي 

دهد، تفاوت  ها نشان مي نتايج پژوهش آن. نقش اعتباردهي حسابرسان مستقل پرداختند
سابرسان كنندگان از نقش اعتباردهي ح معناداري بين فاصله انتظاراتي حسابرسان و استفاده

در  يارياخت ينقش اقالم تعهد يبه بررس] 6[ همكارانو  يخيمشا. مستقل وجود دارد
 نيا جينتا. شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند رفتهيپذ يها شركت سود تيريمد

 شيافزا قيپژوهش از طر نيا مورد مطالعه در يها شركت آن است كه دربيانگر  پژوهش
به  1385در سال  همكاراننوروش و . سود اعمال شده است تيريمد ي،ارياخت ياقالم تعهد

. پرداختند يبرآورد اقالم تعهد يو سود با تأكيد بر نقش خطا ياقالم تعهد تيفيك يبررس
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 يداريبا پا يدارارابطه مثبت معن يهداقالم تع تيفيك، دهد يدست آمده نشان م به جينتا
 .]7[است تر سود كم يداريتر و پا كم تيفيك يبه معن شتريب ياقالم تعهد و شتهسود دا

، رابطه بين حسابرسان مستقل و نوع اظهار نظر در پژوهش خود] 1[ ابراهيمي كردلر و سيدي
فقط نوع مؤسسه اين نتيجه رسيدند  كرده و بهبا مديريت سود بررسي  را حسابرس

   .دارد رابطهحسابرسي با اقالم تعهدي اختياري 
  

  هاي پژوهش فرضيه
مؤسسه هاي حسابرسي شده با اندازه  قابليت اتكاي اقالم تعهدي شركت :فرضيه اول

مؤسسه هاي حسابرسي شده با اندازه  تر در مقايسه با شركت بزرگ يحسابرس
  .تر، بيشتر است كوچك يحسابرس

 هاي حسابرسي شده با دوره تصدي حسابرس اقالم تعهدي شركت اتكايقابليت  :فرضيه دوم
هاي حسابرسي شده با دوره تصدي حسابرس  در مقايسه با شركت تر طوالني
   .تر، بيشتر است كوتاه

  
 ي آماري و دوره زماني پژوهش ي آماري، نمونه جامعه
هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهـادار   آماري اين پژوهش شامل تمامي شركت ي جامعه
هاي خاص حاصل از آن و  دشواريآماري و  ي علت گستردگي حجم جامعه به .استتهران 

هـاي مـورد نيـاز     در ارتبـاط بـا داده   ها ميان اعضاي جامعـه  وجود برخي ناهماهنگيهمچنين 
پـژوهش  آماري  ي آماري قرار داده شده و نمونه ي ، شرايط زير براي انتخاب نمونهپژوهش

  :ه استبه روش حذف سيستماتيك انتخاب شد
  . ها منتهي به پايان اسفند ماه هر سال باشد سال مالي شركت .1
  . در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشد 1379تا پايان سال  .2
توقـف فعاليـت نداشـته و دوره مـالي خـود را تغييـر        گونه هيچ ،طي قلمرو زماني پژوهش .3

  . نداده باشند
تهران صـورت گرفتـه باشـد و     طور مداوم در بورس اوراق بهادار ها به آنمعامالت سهام  .4

  .نداشته باشندتوقف معامالتي بيش از يك ماه 
  . در دسترس باشدبراي پژوهش ها  اطالعات مورد نياز از شركتي  كليه .5
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  . نباشند) هلدينگ(گذاري  هاي سرمايه شركتجزء  .6
عضـو بـورس اوراق   شـركت   74 ي آماري پـژوهش شـامل   پس از اعمال اين شرايط، نمونه

هـاي   سـال (قلمـرو زمـاني پـژوهش    جا كه هر شركت در طي  از آن. ر تهران شده استبهادا
هاي مالي اسـت،   مجموعه اطالعات مالي قابل استخراج در صورت 7داراي  )1386 -1380

از طـرف ديگـر چـون بـراي محاسـبه      . استمورد  518برابر با  اتمشاهدكل بنابراين تعداد 
هـا بـوده و همچنـين در مـدل ريچاردسـون و       تغييـرات آن بعضي از متغيرها نياز بـه محاسـبه   

بـا انتخـاب سـال     ؛ بنابراينگيرد يك سال بعد مورد استفاده قرار مي هايسود ]18[ همكاران
مورد و تعداد كل  5شركت به  عنوان سال ابتدا و انتها، تعداد مشاهدات هر به 1386و  1380

  . مورد رسيده است 370مشاهدات به 
  

  هاي پژوهش و تجزيه و تحليل دادهروش گردآوري 
اي  گردآوري اطالعات درخصوص تبيين ادبيات موضوع پژوهش، از روش كتابخانه براي

پردازش  جهتدستيابي به اطالعات مورد نياز  منظور هه و بشدمطالعات اسنادي استفاده  و
 آورد نوين و بررسي افزار شركت ره اطالعات موجود در نرم پژوهش، از هاي هفرضي

مراجعه به سايت  هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با هاي مالي شركت صورت
آوري  جمع در اين مرحله پس از. استفاده شده است تهرانرسمي بورس اوراق بهادار 

استفاده شده  Excelنياز از نرم افزار  محاسبات مورد بندي و جمع برايهاي آماري،  داده
پژوهش  هاي فرضيهوارد شده و  16نسخه  SPSSافزار آماري  سته نرماست و نتايج آن، در ب

صورت  ها به روش بررسي دادهگفتني است . اند مورد تجزيه و تحليل نهايي قرار گرفته
  . است مقطعي و بررسي سال به سال

  
 روش انجام پژوهش و محاسبه متغيرهاي مربوط

كيفيت حسابرس و قابليـت اتكـاي اقـالم    كه اين پژوهش به بررسي رابطه بين  با توجه به اين
هاي همبستگي  پردازد؛ بنابراين اين پژوهش از لحاظ روش اجرا در زمره پژوهش تعهدي مي
در اين پژوهش ابتدا همبستگي بين متغيرها مورد آزمون قرارگرفته و سپس اقدام . قرار دارد

عنـوان متغيـر    هصورت كيفيـت حسـابرس بـ    به برآورد مدل رگرسيوني شده است كه در اين
منظـور   به. عنوان متغير وابسته مد نظر قرار گرفته است مستقل و قابليت اتكاي اقالم تعهدي به
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از ] 18[محاسبه قابليت اتكـاي اقـالم تعهـدي در پيـروي از مـدل ريچاردسـون و همكـاران        
  :شرح زير استفاده شده است پايداري اقالم تعهدي به

1) E*
t+1 = yE*

t + εt+1          
2) E*

t+1 = yCt + yA*
t + εt+1              

3) A=A* + e            
4) Et+1 = yc Ct + yA At + ωt+1 , ωt+1 = εt+1 + et+1 – yet    

Et+1، زمان( در دوره بعد سود خالص قبل از اقالم غير مترقبهt+1(،E*
t  ، سود خالص قبل از

) y <0>1( كه بين صفر و يكاست ضريبي  y، و )tزمان ( اقالم غير مترقبه در دوره جاري
هاي  جريان ،t+1( ،Ctزمان( دوره بعد در گيري سود خالص اندازه خطاي ، εt+1.استمتغير 

اقالم  ، *A.است )tزمان ( اقالم تعهدي در دوره جاري ،Atو  )tزمان ( نقدي در دوره جاري
گيري  مجموع خطاي اندازه ،ωt+1و  گيري اقالم تعهدي اندازه خطاي، e، تعهدي واقعي

  . است دوره
 گانـه از دو مدل رگرسـيون خطـي چند   ،هاي اين پژوهش آزمون هر يك از فرضيه منظور به
كه يك بار اين مـدل رگرسـيوني بـدون دخالـت متغيرهـاي       ،شرح زير استفاده شده است به

هم اين مـدل   بار و يك برآورد و مورد استفاده قرارگرفته) 1مدل رگرسيوني شماره (كنترل 
بـرآورد و مـورد اسـتفاده    ) 2مدل رگرسيوني شماره ( رگرسيوني با دخالت متغيرهاي كنترل

هاي رگرسيون در هر دو پـژوهش انجـام شـده توسـط چمبـرز و       اين مدل. قرار گرفته است
  . اند مورد استفاده قرار گرفته] 9][8[پاين 

1) Earningst+1= α 0 + α 1CFt + α 2 (HQt-1× TACCt )t + α 3 (LQt-1× TACCt ) +ε t+1 
 

 2) Earningst+1= α 0 + α 1CFt + α 2 (HQt-1× TACCt )t + α 3 (LQt-1× TACCt ) 
+ ∑ 3

k=1 α k+2 (Controlk ×  TACCt ) +ε t+1 
برابر است با سود خالص قبل از اقالم غير مترقبه، كه با تقسيم بر ميانگين  :Earningst+1 )الف

  .شود ها استاندارد مي كل دارايي
  : شود رابطه زير محاسبه مي اين متغير از طريق :)TACC(مجموع اقالم تعهدي  )ب

TACC = ∆TA –∆CF –∆TL- ∆ PS 
كل  TL وجه نقد، CFها،  كل داراييTAمجموع اقالم تعهدي،  TACCدر رابطه فوق، 

ميانگين  همه موارد با تقسيم بركه  است )در ايران مورد ندارد( سهام ممتاز PSها و  بدهي
  .شوند ها استاندارد مي كل دارايي
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برابر است با سود منهاي مجموع اقالم تعهدي هاي نقدي  جريان :)CF(هاي نقدي  جريان )پ
  : شود رابطه زير محاسبه مي از طريقكه 

CFit = Earningsit – TACCit 
هاي ديچو و ديچو  ها و يافته در اين پژوهش بر اساس مطالعه :)Controlk(متغيرهاي كنترلي  )ت

، قـدر مطلـق   )OC(عمليـاتي  هاي خاص هر شـركت ماننـد چرخـه    برخي از ويژگي] 12[
تواننـد بـر    هاي نقدي واحد تجاري كـه مـي   تغييرات فروش و قدر مطلق تغييرات جريان

پايداري اقالم تعهـدي و درنهايـت بـر قابليـت اتكـاي اقـالم تعهـدي تأثيرگـذار باشـند،          
 ياتيـ بـا چرخـه عمل   يهـا  شركت. اند عنوان متغيرهاي كنترلي مورد استفاده قرار گرفته به

چرخـه  . را داشته باشند ياقالم تعهد يداريپا نيدارد كه كمتر يادياحتمال ز تر طوالني
اســتفاده از برآوردهــا و  نيشــتريو ب نــانيعــدم اطم نيشــترينشــانگر ب ي،طــوالن ياتيــعمل
 خـود  را در فـروش  يداريناپا نيشتريكه ب ييها شركت .ي استها در اقالم تعهد بيتقر

 داريناپا يها فروش. داشته باشند يدر اقالم تعهدرا  يداريپا نيكمترممكن است  ،دارند
از  اديـ كه عامل اسـتفاده ز  باال را نشان دهد يداريبا ناپا ياتيعمل يطيامكان دارد كه مح
كـه   ييهـا  شـركت  ل،يـ دال مـان ه بر اساس. است يها در اقالم تعهد بيبرآوردها و تقر

در  يداريـ پا نياحتمال داشتن كمتـر  وجه نقد را دارند هاي انيدر جر يداريناپا نيشتريب
عنـوان   بـه  ،محاسـبه چرخـه عمليـاتي    ي نحـوه همچنين  .است اديها ز در آن ياقالم تعهد

   :شرح زير است بهپژوهش  ييكي از متغيرهاي كنترل
])AIt ) / (CGSt ([  /360  ) +AARt /St / (360  =OC  

بهاي  CGSهاي دريافتني،  متوسط حساب AARفروش شركت، مبلغ معرف  S، آن كه در
   .متوسط موجودي كاال است AIتمام شده كاالي فروش رفته و 

 گيري هاي نقدي را اندازه پايداري جريان 1α، ضريب ي فوقرگرسيونهاي  مدلدر 
شركت مورد نظر  يحسابرساندازه مؤسسه مصنوعي است كه اگر  يمتغير HQ. كند مي

سال و  5كه دوره تصدي حسابرس  سازمان حسابرسي باشد و يا اينبسيار بزرگ، يعني 
كوچك باشد؛ يعني ها  برابر با عدد يك بوده و اگر حسابرس شركت ،آن باشد بيشتر از

برابر با ، سال باشد 5كه دوره تصدي حسابرس كمتر از  سازمان حسابرسي نباشد و يا اين
شركت  يحسابرساندازه مؤسسه يك متغير مصنوعي است كه اگر  LQ. صفر خواهد بود

 5كه دوره تصدي حسابرس  سازمان حسابرسي باشد و يا اينبسيار بزرگ، يعني مورد نظر 
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كوچك باشد، ها  برابر با عدد صفر بوده و اگر حسابرس شركت ،آن باشد سال و بيشتر از
سال باشد برابر  5حسابرس كمتر از  كه دوره تصدي سازمان حسابرسي نباشد و يا اينيعني 

، پايداري اقالم تعهدي را براي )TACC×HQ(مربوط به  2αضريب . با يك خواهد بود
×TACC(مربوط به  3αو ضريب  كرده،گيري  هاي با كيفيت حسابرس باالتر اندازه نمونه

LQ(گيري  تر اندازه هاي با كيفيت حسابرس پايين ، پايداري اقالم تعهدي را براي نمونه
مورد آزمون  3αو  2αمقايسه ميان ضرايب  از طريقها  در اين پژوهش فرضيه. كند مي

هاي  كه اگر در رگرسيون بدين ترتيب. ها اظهار نظر شده است قرار گرفته و نسبت به آن
پذيرفته  مربوطباشد، فرضيه  3αتر از مقدار ضريب  بزرگ 2αبرآوردي، مقدار ضريب 

دو فرضيه اين پژوهش  اين آزمون براي هركه  شده و در غير اين صورت رد خواهد شد
  .استانجام شده 

  :گيري آن از متغيرهاي زير استفاده شده است براي اندازه :كيفيت حسابرس )ث
هاي رگرسيوني  براي محاسبه اندازه مؤسسه حسابرسي در مدل :يحسابرسمؤسسه اندازه  )1-ث

از متغير مصنوعي يك و  ،اگر مؤسسه حسابرسي كننده سازمان حسابرسي باشد 2و  1
  . شود در غير اين صورت از عدد صفر استفاده مي

 1هاي رگرسيوني  جهت محاسبه دوره تصدي حسابرس در مدل :دوره تصدي حسابرس )2-ث
از متغيـر مصـنوعي    ،اگر دوره تصدي حسابرس پنج سال و يـا بيشـتر از آن باشـد    2و 

  .شود صورت از عدد صفر استفاده مي يك و در غير اين
  

  هاي پژوهش يافته
  متغيرهابين هاي آمار توصيفي و همبستگي  يافته )الف

  .شده است ارايهن متغيرهاي مربوط بيآمار توصيفي و همبستگي  2و  1 هاي در نگاره
  پژوهش آمار توصيفيهاي  يافته. 1نگاره 

هاي  جريان  سود  
  نقدي

مجموع اقالم 
  تعهدي

قدر مطلق 
  تغييرات فروش

 تغييرات قدر مطلق
  هاي نقدي جريان

چرخه 
  عملياتي

 142/0 229/0 0327/0 85/279  -099/0  226/0 ميانگين

 286/0264/00499/0 093/165 309/0331/0انحراف معيار

 0016/0 00/31 0008/0 -719/0 -255/1 -339/0 صدك اول

 0501/0 0046/0 00/154 -019/0 -213/0  073/0 چارك اول

 1097/01654/00206/0 00/252-014/0 178/0 ميانه
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  همبستگي پيرسون نتايج آزمون. 2نگاره 
هاي  جريان  )t+1(سود  

  نقدي
  مجموع 

  اقالم تعهدي
قدر مطلق 

  تغييرات فروش
قدر مطلق تغييرات 

  هاي نقدي جريان
  -187/0  -353/0** 118/0 -105/0  -٢۵۵/٠* چرخه عملياتي

   269/0* -334/0** -436/0** -234/0* هاي نقديجريانقدر مطلق تغييرات

     122/0 -010/0 -038/0 قدر مطلق تغييرات فروش
      -330/0** 241/0* مجموع اقالم تعهدي

          338/0**  هاي نقدي جريان
  % .95دار در سطح اطمينان امعن*   
  % . 99دار در سطح اطمينان امعن**  
  

  ي پژوهشها هاي آزمون فرضيه يافته )ب
ها با استفاده از  هاي پژوهش ابتدا به بررسي نرمال بودن توزيع داده آزمون فرضيه منظور به

ها  پرداخته شد، كه نتايج بيانگر نرمال بودن توزيع داده رنوفياسم - كولموگروفآزمون 
فرضيه با اين . دنده هاي آزمون فرضيه اول پژوهش را نشان مي يافته 4و  3هاي  نگاره .است

از طريق  ]18[ و بر اساس مدل ريچاردسون و همكاران گانهرگرسيون خطي چنداستفاده از 
دار اهاي معن با توجه به نتايج رگرسيون. مورد آزمون قرار گرفته است 3αو 2α مقايسه بين

هاي صورت گرفته در مورد  وهمچنين نتايج آزمون بخش الف 3در نگاره  برآورد شده
   از 2α كه مقدار دليل اين بهبخش ب،  3ضرايب رگرسيوني معنادار برآورد شده در نگاره 

3α بنابراين . شود درنتيجه فرضيه اول اين پژوهش تأييد مي ،بيشتر است معناداريطور  به
اندازه مؤسسه ( با كيفيت باالترداراي حسابرس هاي  پايداري اقالم تعهدي براي نمونه

داراي حسابرس با هاي  در مقايسه با پايداري اقالم تعهدي براي نمونه )تر حسابرسي بزرگ
   .بيشتر است معناداريطور  ، به)تر اندازه مؤسسه حسابرسي كوچك( تر پايين كيفيت

  )متغيرهاي كنترلبدون اعمال ( هاي آزمون فرضيه اول يافته .3 نگاره
  آزمون معناداري ضرايب رگرسيون) الف

Earningst+1= α 0 + α 1CFt + α 2 (HQt-1
× TACCt )t + α 3 (LQt-1

× TACCt ) +ε t+1  

داري امعن
  F0.95(3  F,(49  ايبرض

R 
تعديل 
 يافته

R  3α̂  2α̂  1α̂  0α̂  شرح  سال  

  يمقطع  1381  074/0  710/0 408/0 147/0 562/0 274/0 558/7 8/2  تأييد
 مقطعي  1382  121/0  284/0 115/0 055/0 298/0 033/0 591/1 8/2  رد
 مقطعي  1383  089/0  887/0 256/0 021/0 552/0 262/0 169/7 8/2  تأييد
 مقطعي  1384  133/0  118/0 195/0 174/0 266/0 014/0 243/1 8/2  رد
 مقطعي  1385  178/0  626/0 423/0 027/0 390/0 111/0 950/2 8/2  تأييد
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  نتيجه آزمون مقايسه ضرايب رگرسيون) ب
نتيجه 
  آزمون

سطح
 معناداري

p- مقدار  p)- درجه  2)مقدار
 آزادي

t -سال  شرح آزمون  مقدار  

H0   05/0 104/0 208/0 98 261/1  32 تأييد αα > H0: 
H0   05/0 201/0 411/0 98 825/0  21 تأييد  1381 αα > H0: 

H0   01/0 023/0 046/0 98 025/2  31 تأييد αα > H0: 
H0   05/0 243/0 486/0 98 699/0  32 تأييد αα > H0: 

H0   05/0 09/0 185/0 98 334/1  21 تأييد  1383 αα > H0: 
H0   01/0 024/0 048/0 98 006/2  31 تأييد αα > H0: 
H0   05/0 185/0 371/0 98 899/0  32 تأييد αα > H0: 

H0   05/0 394/0 788/0 98 269/0  21 تأييد  1385 αα > H0: 
H0   05/0 136/0 273/0 98 103/1  31 تأييد αα > H0: 

  
شده پژوهش پس از اعمال متغيرهاي كنترلي ارايه هاي  آزمون فرضيههاي  يافته ،4در نگاره 

همچنين ، بخش الف 4در نگاره  دار برآورد شدهابا توجه به نتايج رگرسيون هاي معن .است
هاي صورت گرفته در مورد ضرايب رگرسيوني معنادار برآورد شده در نگاره  نتايج آزمون

 ؛ بنابراينبيشتر است معناداري طور به 3α از 2α كه مقدار اين بخش ب، با توجه به 4
  .شود تأييد ميپس از اعمال متغيرهاي كنترلي نيز فرضيه اول اين پژوهش 

  )با اعمال متغيرهاي كنترل( يافته هاي حاصل از آزمون فرضيه اول :4نگاره
  آزمون معناداري ضرايب رگرسيون) الف

Earningst+1= α 0 + α 1CFt + α 2 (HQt-1× TACCt )t + α 3 (LQt-1× TACCt ) 

       + ∑ 3
k=1  α k+2 (Controlk  ×  TACCt ) +ε t+1 

داري امعن
  F0.95(6 F,(46  ايبرض

R 
تعديل 
 يافته

R  6α̂ 5α̂ 4α̂  3α̂  2α̂  1α̂  0α̂ شرح  سال 

 مقطعي  1381 077/0  129/0  046/0 -267/0 -973/12 136/3  002/0 614/0  296/0 649/4  3/2 ييدأت
مقطعي  1382 121/0  111/0  166/0  272/0  611/0-086/1  001/0 313/0 -020/0 834/0 3/2  رد
مقطعي  1383 094/0  494/0  046/0 -106/0  011/2 418/0  001/0 571/0  238/0 707/3 3/2  ييدأت
مقطعي  1384 130/0  250/1  050/1  069/0  639/5-408/1 -002/0 509/0  163/0 688/2 3/2  ييدأت

مقطعي  1385 173/0 -020/0 -038/0  181/0  584/3 128/1  000/0 284/0 -039/0 675/0 3/2  رد
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  نتيجه آزمون مقايسه ضرايب رگرسيون) ب
نتيجه 
  آزمون

 سطح
 معناداري

p- مقدار p)- 2)مقدار 
درجه
 آزادي

t -سال  شرح آزمون مقدار  

H0   05/0 389/0 779/0 92 281/0  32 تأييد αα > H0: 
H0   05/0 445/0 891/0 92 891/0  21 تأييد  1381 αα > H0: 

H0   05/0 254/0 508/0 92 664/0  31 تأييد αα > H0: 
H0   05/0 377/0 755/0 92 313/0  32 تأييد αα > H0: 

H0   05/0 107/0 214/0 92 250/1  21 تأييد  1383 αα > H0: 
H0   05/0 239/0 478/0 92 712/0  31 تأييد αα > H0: 
H0   05/0 057/0 114/0 92 594/1  32 تأييد αα > H0: 

H0   05/0 420/0 840/0 92 250/1  21 تأييد  1384 αα > H0: 
H0   05/0 055/0 111/0 136 449/1  31 تأييد αα > H0: 

  
با نيز فرضيه اين . دنده پژوهش را نشان مي دومهاي آزمون فرضيه  يافته 6و  5هاي  گارهن

 از طريق ]18[ و بر اساس مدل ريچاردسون و همكاران گانهرگرسيون خطي چنداستفاده از 
هاي  با توجه به نتايج رگرسيون. مورد آزمون قرار گرفته است 3αو  2α بين مقايسه

هاي صورت گرفته در  همچنين نتايج آزمون، بخش الف 5در نگاره  دار برآورد شدهامعن
   كه مقدار دليل اين بهبخش ب،  5مورد ضرايب رگرسيوني معنادار برآورد شده در نگاره 

2α 3 ازα )اين پژوهش تأييد دومدرنتيجه فرضيه  ؛است بيشتر) 1385ويژه در سال  به 
با كيفيت داراي حسابرس هاي  نمونه پايداري اقالم تعهدي براي عبارت ديگر به. شود مي

هاي  در مقايسه با پايداري اقالم تعهدي براي نمونه )تر دوره تصدي حسابرس طوالني( باالتر
   .، بيشتر است)تر دوره تصدي حسابرس كوتاه( تر با كيفيت پايينداراي حسابرس 

 )اعمال متغيرهاي كنترلبدون ( هاي آزمون فرضيه دوم يافته .5نگاره 
  آزمون معناداري ضرايب رگرسيون) الف 

Earningst+1= α 0 + α 1CFt + α 2 (HQt-1
× TACCt )t + α 3 (LQt-1

× TACCt ) +ε t+1 

داري امعن
  F0.95(3  F,(70  ايبرض

R 
تعديل 
 يافته

R  3α̂  2α̂  1α̂  0α̂  شرح  سال  

 مقطعي  1384 135/0 540/0 271/0 210/0 459/0 177/0 235/6  7/2  تأييد

 مقطعي  1385 168/0 530/0 355/0 046/0 366/0 097/0 618/3  7/2  تأييد
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  نتيجه آزمون مقايسه ضرايب رگرسيون) ب 
نتيجه 
 آزمون

سطح
 معناداري

p- مقدار p)- 2)مقدار 
درجه
 آزادي

t -سال  شرح آزمون مقدار  

H0  05/0 395/0 791/0 142 265/0 32 تأييد αα >
H0: 

H0  05/0 185/0 371/0 142 897/0 21 تأييد  1384 αα > H0: 
H0  05/0 058/0 115/0 142 586/1 31 تأييد αα >

H0: 
H0  05/0 102/0 205/0 142 272/1 32 تأييد αα >

H0: 
H0  05/0 314/0 628/0 142 485/0 21 تأييد  1385 αα > H0: 

H0  05/0 075/0 149/0 142 452/1 31 تأييد αα >
H0: 

  
با  .شده استپژوهش پس از اعمال متغيرهاي كنترلي ارايه فرضيه دوم هاي  يافته 6 در نگاره

همچنـين نتـايج   ، بخـش الـف   6در نگـاره   دار برآورد شدهاهاي معن توجه به نتايج رگرسيون
بخـش ب، مشـاهده    6در مورد ضرايب رگرسيوني معنادار بـرآورد شـده در نگـاره      آزمون

ايـن   دومفرضـيه   بـوده و بـدين ترتيـب   بيشـتر   معنـاداري طـور   بـه  3α از 2α مقدار شود مي
  .شود تأييد ميپس از اعمال متغيرهاي كنترلي نيز پژوهش 

   )با اعمال متغيرهاي كنترل( يافته هاي حاصل از آزمون فرضيه دوم .6گاره ن
  آزمون معناداري ضرايب رگرسيون) الف

Earningst+1= α 0 + α 1CFt + α 2 (HQt-1
× TACCt )t + α 3 (LQt-1

× TACCt ) 

        + ∑ 3
k=1  α k+2 (Controlk  

×  TACCt ) +ε t+1 

امعن
ي 

دار
رض

ب
اي
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)

,
F 0

.9
5(

6
  

F  
R 

تعديل 
  يافته

R  6α̂  5α̂  4α̂  3α̂  2α̂  1α̂  0α̂  رحش   لسا  

  مقطعي  1384 147/0 789/0 634/0 163/0 -295/0 808/3 -002/0 587/0 286/0 885/5  17/2  ييدأت

 مقطعي  1385 170/0 024/0 206/0 038/0 564/0 496/0 001/0 395/0 081/0 070/2  17/2  رد

  نتيجه آزمون مقايسه ضرايب رگرسيون) ب
نتيجه 
  آزمون

سطح
 معناداري

p- مقدار p)- 2)مقدار 
درجه
 آزادي

t -سال  شرح آزمون مقدار  

H0  05/0 128/0 256/0 136 140/1 32 تأييد αα > H0: 
H0 05/0 415/0 829/0 92 250/1 21 تأييد  1384 αα > H0: 

H0  05/0 075/0 150/0 92 608/1 31 تأييد αα > H0: 
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  گيري نتيجه
 ،دنده نشان مي هاي پژوهش آزمون فرضيه نتايج هاي قبل بيان شد، گونه كه در بخش همان

مراتب بيشتر از مقدار  مقدار ضريب پايداري اقالم تعهدي براي كيفيت باالتر حسابرس به
اين نتايج با اين تفكر كه . استتر حسابرس  ضريب پايداري اقالم تعهدي براي كيفيت پايين

، مطابق و با هم مرتبط هستندحسابرس با قابليت اتكاي اقالم تعهدي باالتر باالتر كيفيت 
 ،اندازهگيري كرد  چنين نتيجهتوان  ر مورد تأييد فرضيه اول اين پژوهش ميد .استسازگار 

كننده كيفيت  متمايز هاي شاخصهايي از  نمونه حسابرسي، مؤسسات قدمت و نام تجاري
تر و همچنين مؤسساتي كه نام تجاري  بزرگحسابرسي  يعني مؤسسات است؛ ها آن

 سوي ديگراز . داراي كيفيت باالتري هستند دارند،مشهورتري نسبت به مؤسسات ديگر 
 گفتني .شود تر باعث افزايش قابليت اتكاي اقالم تعهدي مي مؤسسه حسابرسي با كيفيت

 و] 8[ چمبرز و پاين ،]16[همكاران هاي جال و  با يافته ول مطابقآزمون فرضيه ا نتايجاست 
گيري كرد  توان چنين نتيجه ميرضيه دوم اين پژوهش نيز در مورد تأييد ف .است ]17[الي
دليل  متمادي، به هاي سالانجام عمليات حسابرسي صاحبكار توسط يك مؤسسه طي كه 

تواند مؤثرتر  صاحبكار، ميبه آن  مربوط داريآشنايي تيم حسابرسي با عمليات حساب
آزمون نتايج  همچنين .قابليت اتكاي اقالم تعهدي شود افزايش گرفته و باعثصورت 

  .است مطابق و سازگار] 14[ فالتح و] 10[ با نتايج كارسلو و ناقي فرضيه دوم اين پژوهش
  

  پيشنهادهاي پژوهش
تر  بزرگ مؤسسات حسابرسي با اندازه ،بيني كرد توان پيش مي نتايج اين پژوهشبا توجه به 

باعث افزايش قابليت اتكاي اقالم  ،نسبت به ساير مؤسسات) مانند سازمان حسابرسي(
ها توصيه كرد  توان به مجامع عمومي شركت بنابراين مي .دنشو مي واحدهاي تجاري تعهدي

به سازمان  كرده واستفاده  براي حسابرسي شركت خود تر كه از مؤسسات حسابرسي بزرگ
در انتخاب مؤسسات حسابرسي معتمد بورس به  شود، مينيز پيشنهاد  اوراق بهادار بورس
 همچنين. توجه بيشتري بكند ،تري برخوردارند بزرگه هايي كه از انداز شركت
اندازه مؤسسات به  ،ها هاي خود در خريد سهام شركت گيري گذاران بايد در تصميم سرمايه

با توجه به نتايج  .نمايندتوجه  نيزدهند  مورد حسابرسي قرار ميحسابرسي كه شركت را 
براي افزايش كيفيت حسابرسي،  ،ها توصيه كرد توان به شركت ميدوره تصدي حسابرس 
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چه دوره تصدي  هر از طرف ديگر،. دوره تصدي حسابرسان خود را افزايش دهند
 توصيهبنابراين . مواجه سازدطر خ باتواند استقالل حسابرس را  مي ،باشد تر طوالني حسابرس

استقالل كه  تا اين ظف انتخاب شوندومديران غيرم و سهامداران توسطحسابرسان ، شود مي
هاي آتي ارايه  درضمن پيشنهادهاي زير براي انجام پژوهش. دار نشود حسابرس خدشه

  :شود مي
قابليت اتكاي اقالم تعهدي با استفاده از ديگر  وكيفيت حسابرس  رابطه بينبررسي  .1

  .هاي كيفيت حسابرس شاخص
كيفيت اقالم تعهدي با استفاده از مدل ديچو و  وكيفيت حسابرس  رابطه بينبررسي  .2

  ).2002(ديچو
  . با استقالل حسابرسدوره تصدي حسابرس بررسي رابطه بين اندازه مؤسسه حسابرسي و  .3
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