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 چکیده

است. این پژوهش کاربردی و طرح آن از حسابرس  یحسابرس بر محافظه کار یدوره تصد ریتاثهدف این پژوهش بررسی 
( از اقالم 9111) شنانیو کر سیاز فرانس تیمطالعه به تبع نیا درنوع شبه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. 

و همکاران  یکوتار یاریاخت یاقالم تعهد افتهیما مدل توسعه . حسابرس استفاده شده است یبه عنوان محافظه کار یتعهد
همبستگی است  -این تحقیق از نوع تحقیق های توصیفی. میا حسابرس انتخاب کرده یمحافظه کار اری( را به عنوان مع5004)

ری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در جامعه آما ها استفاده شده است.روش پانل جهت تجزیه و تحلیل دادهو از 
-9831شرکت طی دوره زمانی  995بورس اوراق بهادار تهران است. اطالعات مورد نیاز از صورت های مالی حسابرسی شده 

ارتباط معنادار وجود حسابرس  یمحافظه کارو  حسابرس یدوره تصد نیباستخراج شد. نتایج این پژوهش نشان داد  9815
 ندارد.

 . کیفیت حسابرسی دوره تصدی، محافظه کاری حسابرس، گان کلیدی:واژ

 

 مقدمه
پیامدهای اقتصادی به کارگیری رویکردهای محافظه کارانه در گزارشگری مالی، مدیران شرکت ها، حسابرسان و تدوین 

با توجه به شکاف  (.9831کنندگان استانداردهای حسابداری را به سمت محافظه کاری سوق داده است )کردستانی و لنگرودی، 
ناشی از تضاد نمایندگی بین مدیریت و مالکیت ضروری بنظر می آید که اطالعات گزارش شده گویای واقعیت و پاسخگویی 

، مالک می تواند به سیستم تضادیمنصفانه مدیریت باشد. به عنوان یک راه حل در چنین شرایطی برای کاهش این چنین 
برسی صورتهای مالی یک ساز و کار نظارتی برای کاهش اطالعات نامتقارن می باشد. اما به های نظارتی متوسل گردد. حسا

آدلفی و  ،فروپاشی شرکتهای بزرگ نظیر انروندنبال رسوایی مالی  شرکتها و بحران های مالی طی دو دهه اخیر که منجر به 
در ایران نیز پس از کشف تقلب  انه رفته است.وردکام شد انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان و کیفیت حسابرسی نش

 )حساس یگانه و غالم زاده لداری، ، برخی کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کرده اند9810بانکی در سال 
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صاحبکار می تواند باعث سهل انگاری و قصور حسابرس در انجام  -می شود که رابطه دراز مدت حسابرس(. استدالل 9819
از سوی دیگر وظیفه حسابرس، اطمینان بخشی به گزارش های مالی برای استفاده  (.5090)دان لی، ردهی خود شودنقش اعتبا

کنندگان آن ها است. بنابراین حسابرس نسبت به استفاده کنندگان از خدمات حسابرسی نسبت به سایر حرفه ها همچون 
ز افراد زیان وارد می کند. محافظه کاری حسابرس از موضوعات پزشکی آثار ناشی از عملکرد نادرست آنها به طیف وسیع تری ا

مهمی است که هنوز حل نشده باقی مانده است اما انتظار می رود از رفتار فرصت طلبانه مدیران )برای مدیریت سود شرکت 
کند، از تصمیم گیری ها( جلوگیری کرده و خطر اخالقی را کاهش دهد، عدم تقارن اطالعاتی و زیان های ناشی از آن را مهار 

های نادرست سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان صورت های مالی جلوگیری می کند، ریسک اطالعاتی سرمایه گذاران را 
برس و صاحبکار در دهه های اخیر نگرانی ناشی از آثار روابط طوالنی مدت حسا (.9831)کردستانی و لنگرودی،  کاهش دهد

فیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی موجب تدوین قوانین مبنی بر محدود کردن روابط مزبور ، کیبر استقالل حسابرس
حسابرسان ممکن است به دلیل ترس از دعاوی حقوقی که کار حسابرسان با صاحبکاران جدید  درسالهای ابتدائی شده است.

محافظه کارانه تری از سوی صاحبکار ممکن است به دلیل عدم شناخت کافی از فعالیت صاحبکار پدید آید رویه های 
صاحبکار  تیریمقاومت در مقابل خواسته مد یبرا یلیتما ،و روابط و احتماال کاهش استقالل اما با گسترشدرخواست نمایند، 

 (5006) شنانیو کر (5004) و همکاران لتونیهم نتایج  به گزارش بپردازند. نانهیبصورت خوش ب رانیمد بیترت نیندارند و به ا
ارتباط طوالنی مدت حسابرس و صاحبکار باعث به کارگیری رویه  (.9833 و بذرافشان، ی)کرم است دگاهید نیکننده ا دیتاک

های محافظه کارانه توسط صاحبکار می شود و از آنجا که حسابرسان جدید معموالفاقد دانش کافی در ارتباط فعالیت تجاری و 
مجبور میشوند بیشتر روی تصمیمات مدیران در رابطه با گزارش مالی اتکا کنند و  سیستم های کنترل داخلی صاحبکار هستند

رویه در نتیجه احتمال بیشتری  دارد که اسیر رویه های فرصت طلبانه مدیران شوند، که این امر باعث کاهش استفاده از 
هوشیاری آنها نسبت به کاربیشتر شده و  اما با افزایش دوره تصدی و با بدست آوردن شناخت بیشتر ،محافظه کارانه می شود 

ی ها ثاقیممحافظه کاری به عنوان یکی از  (.9833)کرمی و بذرافشان،  از هرگونه ریسک حسابرسی بالقوه اجتناب می کنند
 مطالعه مبناء بر امروز جهان یاقتصاد نظام .ردیگ یمکه مورد استفاده حسابداران قرار  هاست سال ،محدود کننده حسابداری

 استوار هافعالیت این از حاصله نتایج به مربوط ارقام از دقیق اطالع و خدماتی و بازرگانی مؤسسات و صنایع های فعالیت عمیق

 گزارش به منوط مدت، بلند هایبرنامه اجراء در چه و روزانه هایفعالیت جریان در چه کشور، اقتصاد بهبودی و موفقیت است.

 صحیح محاسبه و مالی اطالعات این بودن قبول قابل حداقل یا بودن درست به نسبت باید هچگون .است مالی اطالعات صحیح

 ای وظیفه چگونگی به مربوط هاسوال این به پاسخ از عمده سهمی شود؟ حاصل الزم اطمینان ارقام و اعداد و آمار همه این

حسابرسان ارائه دهنده خدمات  .کنندمی فاءای آمار و اطالعات و هاگزارش این به رسیدگی امر در حسابرسان که است
از سویی دیگر هدف محافظه کاری نیز  (.5090)دیچو و اسکرالند، سودمندی هستند که به وسیله سرمایه گذاران تقاضا می شود

ی نادرست از سوی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان هست. استفاده کنندگان صورتهای ها یریگجلوگیری از تصمیم 
دهند. انتظار بر این است  زمینه وقوع آن را کاهش ،ی ارتکاب تقلب مدیرانها زهیانگمالی از حسابرسان انتظار دارند با شناسایی 

که با افزایش کیفیت حسابرسی، محافظه کاری حسابرس نیز افزایش و در نتیجه باور پذیری بیش تری را برای صورت های 
حسابرس باعث افزایش استقالل حسابرسی می گردد و اعتقاد دارند اگر حسابرس بیش از حد مالی به همراه داشته باشند. تغییر 

در برابر تغییرات تجاری  ،ناشی از دوره تصدی گری باالست تاًممکن است تحت این شرایط که عمد ،دبا صاحبکار صمیمی باش
اهد کمتر به تردید حرفه ای متکی خواهد بود و ریسک تعدیالت الزم را انجام ندهد که در اینصورت حسابرس در گردآوری شو

نیز از دالیلی است که ممکن مشتری و رابطه طوالنی مدت دادن طرفی ترس امروزی موسسات حسابرسی در از دست  از و
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پدیده  ،محققان در جهت تجزیه و تحلیلاست منجر به ارایه گزارشی شود که بیشتر بر مبنای نظرات مدیران شرکت باشد. 
دی به عنوان یکی از شاخص های کیفیت حسابرسی با متغیرهای متعددی از جمله محافظه کاری مورد مطالعه قرار دوره تص
این پژوهش این است که با توجه به اینکه شرایط اقتصادی و اجتماعی و قانونی  تیاهم (.5003)جنکینز و ولوری،  میدهند

مدیران و سایر استفاده کنندگان اطالعات  ،سرمایه گذاران ،نکشور ما متفاوت می باشد  به گونه تجربی به تحلیل گرا
و مبانی نظری آن در ایران بسط  چگونه است حسابرس یحسابرس بر محافظه کار یدوره تصد ریتاثکه  حسابداری نشان دهد

 داده شود.
 

 پیشینۀ پژوهشمبانی نظری و 
و کاهش  ی، کاهش اعتماد عمومروابط خاص جادیبه اسو منجر  کیشود رابطه بلند مدت حسابرس و صاحبکار از  یم ادعا

بخشد  یم یشتریآن عمق ب اتیصاحبکار و عمل یشناخت حسابرس را از ساختار کنترل داخل گرید یشود و از سو یاستقالل م
 حسابرس و صاحبکار نیمدت ب یرابطه طوالن دهد ینشان م جیتاشود. ن یم یحسابرس ندیتر فرآ شیب یو موجب اثربخش

دانش حسابرس  گرید یبه عبارت .شود یسازمان م یها تیحسابرس از فعال شتریو شناخت ب یباعث آگاه (شتریب ی)تصد
در  هدد یحسابرس و صاحبکار را کاهش م نیب یعدم تقارن اطالعات شتریدانش ب نیکه ا ابدی یم شینسبت به صاحبکار افزا

 ،یفرد و مران جور یلی)وک خواهد داشت تیریرا از مد یانه امحافظه کار یها هیدر خواست استفاده از روحسابرس  جهینت
عملکرد  یصاحبکار و چگونگ یها سکیر را از یاطالعات کاملتر حسابرس ابد،ی شیافزا یدوره تصد یوقت (.9818

ها  فیرا جهت کشف تحر یحسابرس یها ندیفرآ ها و هیرو دتوان یحسابرس م نیآورد و همچن یبه دست م یو یستمهایس
عدم تقارن  شیکمتر باعث افزا یره تصددهد دو ینشان م قاتیتحق جینتا نی(. همچن9819 ،ییآرا و آقا) دینما لیتعد

ن یرود ب یانتظار م نیرایبنا (.9810، یو دلف یشود )سجاد یحسابرس م تیفیحسابرس و صاحبکار و کاهش ک نیب یاطالعات
ارتباط  یمحافظه کارانه حسابرس یها هیرو شیو افزا یابرسحس تیفیک یاز سنجه ها یکیحسابرس به عنوان  یدوره تصد

حسابرسان در شرایطی قرار  ،باورند که در صورت تغییر اجباری حامیان تغییر حسابرس بر این وجود داشته باشد. میمستق
ند و همچنین و قضاوت بیطرفانه ای اعمال کنارها و خواسته های مدیران مقاومت میگیرند که خواهند توانست در مقابل فش

دلیل دیگری برای محدود کردن مطرح می کنند چرا که  حفظ صاحبکار از طریق حمایت از او آنها تمایل حسابرسان را در
به  ،می گردد که به منظور جبران آنها الیت برای صاحبکار جدید متحمل هزینه های اولیهعحسابرسان در سالهای ابتدایی ف

  (.5000 ویس و دیگران،)دی حفظ صاحبکار خود تمایل دارد
کار  ییابتدا یحسابرسان در سالها هیعل یحقوق یدهد احتمال طرح دعاو ی( نشان م9135) و اندرسون ریپ قیتحق جینتا

 یدر روابط طوالن یحسابرس یشکستها زانیمشاهده کردند که م زی( ن5009والکر و همکاران ) .دیبا یم شیحسابرسان افزا
درخواست  9113تا  9177بررسی شرکتهایی که طی سالهای  ( با5005و راگاناندان ) گرگای و کمتراست صاحبکار –حسابرس

ورشکسته در سال  ورشکستگی داده بودند به این نتیجه رسیدند رابطه مثبتی بین دوره تصدی حسابرس و احتمال اینکه شرکت
 وجود دارد.گزارش مشروط از بابت تداوم فعالیت دریافت کرده باشد،  ،قبل از ورشکستگی

( نشان دادند با افزایش دوره تصدی تمایل حسابرسان به انتشار گزارش حاوی شرط تداوم فعالیت کاهش 5004) چی و دوگار
 .ابدی یکاهش م یمال یصورتها هیارا دیاحتمال تجد یدوره تصد شی( مشاهده کردند با افزا5006) زورتیو د یاستنلمی یابد. 
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 یشرکت ط-مشاهده سال 35778متشکل از  یرا با استفاده از نمونه ا یابرس بر محافظه کارحس ی(  اثر دوره تصد5090) یل
حسابرس و محافظه  یدوره تصد نیبود که رابطه ب نیاز ا یحاک قیتحق جینتا قرار داد. یمورد بررس 9130-5005 یسالها

رابطه در  نیباشد و ا یمثبت م حسابرسان هستند دیکه تحت نظارت شد ییبزرگ و شرکت ها یتنها در شرکت ها یکار
 دار خواهد بود. یو معن یاست منف فیکه نظارت حسابرسان آنها ضع ییشرکت ها ایکوچک و  یشرکت ها

 ( در پژوهشی به بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت حسابرسی در بورس کشور مصر پرداخت.5095) ری یاد
نوع گزارش حسابرس و دوره  ،تخصص حسابرس ،ت های حسابرسی بین المللیبین شرکنتایج پژوهش وی نشان داد که 

 تصدی حسابرس با محافظه کاری حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
پژوهش  جینتا پرداختند. یحسابرس و محافظه کار یدوره تصد نیرابطه ب ی( در پژوهش خود به بررس5094) دیرند و بابج یآ
 یموسسه حسابرس ریینشان داد که تغ نیهمچن مثبت دارد. ریتاث یحسابدار یبر محافظه کار یه دوره تصدنشان داد ک شانیا

 دارد. ریتاث یحسابدار یبر محافظه کار
و  رفتار ،یبانک ها در دوره مال یریحسابرس و ابهام در اندازه گ یبا عنوان محافظه کار ی( در پژوهش5097فنگ و همکاران )
دوره ها شامل دوره  نیا کرده اند، سهیبا هم مقا یرا در دو دوره زمان ییکایآمر یاز بانک ها یبرخ یابرسنوع اظهار نظر حس

دهد که حسابرسان در  یپژوهش آنها نشان م باشد. ی( م5090-5099) یاز بحران مال د( و دوره بع5003-5001) یبحران مال
شده نموده  لیاقدام به ارائه اظهار نظر تعد شترینشده دارند و آنها ب لیبه صدور اظهار نظر تعد یکمتر لیتما یدوره بحران مال

 نیو بد ابدی یم شیحسابرسان افزا هیعل تیشکا لاحتما یدهند که در دوران بحران مال یم حیتوض نیپژوهشگران چن نیا اند.
به  لیتما شتریسان در دوره بحران بحسابر نیابنابر .ابدی یم شیافزا زیحسابرس ن یمحافظه کار ،احتمال نیا شیبا افزا بیترت

 یمال بحراناز آن است که در دوره  یپژوهش حاک جینتا نیهمچن دهند. یمحافظه کارانه از خود نشان م یارائه اظهار نظرها
 است. افتهی شیافزا یدادخواه سکیموضوع صرف ر لیبدل یحق الزحمه حسابرس

 یحسابرس پرداختند؛ ارائه چارچوب نظر یمؤثر بر محافظه کار یامدهایبا عنوان عوامل و پ یقیدر تحق( 5097) یاسان الشاف
حالت ارائه  نیدر ا نیاست و همچن دیکه حسابرس در شک و ترد یحسابرس زمان یعلل و اثرات محافظه کار یبررس یبرا

( استفاده شده است 9116از مدل باسو ) یمحافظه کار یریاندازه گ یق برایتحق نی. در اباشد یگزارش مطلوب به صاحبکار م
باعث کاهش عدم تقارن اطالعات و  نیکسب و کار، همچن سکیبا ر یارتباط مثبت یکه محافظه کار دهد ینشان م جینتا

 .شود یم یحسابرس یها نهیهز شیافزا
 یدوره تصد نیرابطه ب یبه بررس 9834-9839 یسالها یشرکت ط 49متشکل از  ی( در نمونه ا9833و بذر افشان ) یکرم

 یو محافظه کار  یدوره تصد نیپژوهش نشان داد که ب نیا جینتا .محافظه کارانه پرداختند یسودها یحسابرس و گزارشگر
 یو در دوره تصد ابدی یم شیافزا ی، محافظه کارحسابرس یش دوره تصدیبا افزا نیبنابرا رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

 کم تر است. یکوتاه تر محافظه کار
 ( در تحقیقی به بررسی رابطه بین اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود پرداختند.9810همکاران ) نمازی و

، محققین رابطه مثبت و معنی داری شان می دهد در بررسی جداگانه متغیرهای مستقل با مدیریت سودیافته های پژوهش ن
 بین سود و دوره تصدی حسابرس را نتیجه گیری نمودند.

 حسابرس پرداختند. یو دوره تصد یحسابدار یمحافظه کار نیرابطه ب یبه بررس ی( در پژوهش9818) این ینیو حس یواجوخ
که  یزمان نیهمچن رابطه معنادار وجود ندارد. یحسابرس و محافظه کار یدوره تصد نیان است که ب انگریپژوهش ب جینتا
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اعم از کوتاه مدت و بلند مدت رابطه معنادار  ،حسابرس یبا دوره تصد یمحافظه کار نیب وجود دارد، یعدم تقارن اطالعات
 مشاهده نشد.

 

 فرضیه پژوهش
 گردد: فرضیه پژوهش به شرح زیر تدوین می ،جه به مبانی نظری و پیشینه پژوهشباتو

             دارد. یرتأثحسابرس  محافظه کاریبر  دوره تصدی
 

 روش شناسی پژوهش

داده ها  یگردآور یبرا است. یهمبستگ-یفیتوص قاتیو از لحاظ روش شناخت جزء تحق یف کاربردپژوهش از لحاظ هد نیا
 منابع ریسا اطالعات ارائه شده به بورس اوراق بهادار و ،یمال یاز صورتها یافتیشرکت ها و اطالعات در یاز گزارش حسابرس

استفاده شدده اسدت.    یروش کتابخانه ا زیو ن یاسناد کاواز روش  ،کدال تیسا ،نیره آورد نو یمانند بانک اطالعات یاطالعات
 قدات یاز ندوع تحق  قیتحق نیلذا ا باشد، یم قیمورد استفاده در تحق یاطالعات گذشته شرکتها مبنا نکهیبا توجه به ا نیهمچن

 نید ا تید ماه و از منظدر  شدود  یمد  یدبن طبقه یاثبات قاتیمزبور در حوزه تحق قیتحق کی. از جنبه تئورباشدیم یدادیپس رو
نسدخه   minitab یآمدار  یپژوهش از نرم افزارها نیا لیتحل و هیتجز یاو بر باشد  یم  یشبه تجرب قاتیپژوهش از نوع تحق

 .استفاده شده است 95نسخه  Stataو  97

 

 آماری و نمونه جامعه
در بدورس اوراق بهدادار    و قلمرو مکانی آن شرکت های پذیرفتده شدده   9815تا  9831قلمرو زمانی پژوهش حاضر سال های 

 :است . شرایط زیر برای انتخاب نمونه ی آماری قرار داده شدهمی باشدتهران 
 نباشد. لیزینگ و هلدینگ گذاری، سرمایه مالی، مؤسسات ها، بانک جزء -9
 بیشتر از سه ماه توقف معامالتی نداشته باشند. -5

 .باشد سال هر ماه اسفند 51 به تهیمن شرکت مالی سال پذیری، مقایسه قابلیت رعایت برای -8

  .باشد نشده خارج نیز بهادار اوراق بورس از 9815 تا و شده پذیرفته بهادار اوراق بورس در 9831 سال پایان تا شرکت -5
 . باشند دسترس در ها شرکت اطالعات و مالی های صورت -4

 باقی ماندند. شرکت در نمونه نهایی پژوهش 995با درنظر گرفتن شرایط فوق تعداد 

 

 نحوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش

 وابستهمتغیر 

( از اقدالم تعهددی بده    9111دراین مطالعه به تبعیت از فرانسدیس و کریشدنان )   (:ACONS) حسابرسکاری  محافظه

( بده  5004همکداران ) عنوان محافظه کاری حسابرس استفاده شده است و مدل توسعه یافته اقالم تعهدی اختیاری کوتاری و 
( سودی با کیفیت تر است که اقالم تعهدی 5004عنوان معیار محافظه کاری حسابرس انتخاب گردید. براساس مدل کوتاری )

توصدیف  حسدابرس ) نشان دهنده محافظه کداری   (. باقیمانده های مدل9810کو مرام و امینی،ی)ن اختیاری کمتری داشته باشد
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ی مدل کمتر باشد، نشان دهنده اقالم تعهدی اختیاری کمتر، کیفیت سدود بداالتر و   هر چقدر باقیمانده ها اقالم تعهدی( است.
 است. درنتیجه محافظه کاری حسابرس باالتر

                                                           

T-          =   +              +         +        +     
 

هزینه استهالک + سود سال  –خالص جریان وجوه نقد عملیاتی  (= اقالم تعهدی اختیاری جاری             :
 ؛(جاری

 ؛شود یمفروش سال قبل حاصل  –رآمد که از فروش سال جاری تغییرات د :  ،       

 .نهایت برای همگن سازی کلیه اقالم بر جمع داراییهای اول دوره تقسیم خواهند شد ؛ دری ثابت مشهودها ییدارا : ،      

 

 مستقلمتغیر 

 حسدابرس  تصدی دوره ست،ا شرکت یک استخدام در حسابرس که هایی سال تعداد :((TENUR حسابرس تصدی دوره

 در حسدابرس  اسدتخدام  سال نخستین دقیق تعیین مستلزم حسابرس تصدی دوره صحیح گیری اندازه بنابراین،. شود می نامیده
 ایدن  در ایدن  بندابر  (.9810ابراهیمدی،  و خواجدوی ) نیسدت  دسترس در معمول طور به آن اطالعات که است صاحبکار شرکت

 .پذیرد می را صفر عدد صورت این غیر در یک، عدد باشد سال سه از زا کمتر حسابرس تصدی اگر پژوهش
 کنترلی:  هایمتغیر
  ی شرکت به دست می آید.ها ییدارا: از لگاریتم طبیعی کل (SIZEشرکت )اندازه 

  .شود یمحاصل  ها ییداراسود عملیاتی بر کل  ،از تقسیم: (ROAها ) ییدارا بازده سودآوری یا
  .شود یماندازه گیری  ها ییدارااز طریق نسبت کل بدهی به کل  هرما: (LEV) یمال اهرم

( 5006نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری در پژوهش خدان و واتدس )   ریتأث (:MVB)ارزش بازار به ارزش دفتری سهام نسبت
 کنترل شده است. زین

 

 آمار توصیفی
ن ها، آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها الزم به منظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها و تجزیه و تحلیل دقیق آ

(، آمار توصیفی داده های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را نشان می دهد. نتایج تحلیل توصیفی 9است. نگاره )
 داده ها را می توان در قالب موارد زیر خالصه نمود:

 (: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش2جدول )
 بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین تعداد رنام متغی

 02387 -02955 02018 02850 765 محافظه کاری حسابرس

 912907 902089 92430 952057 765 شرکت اندازه

 02765 -02531 02983 02945 765 ها دارایی بازده

 02175 02010 02969 02437 765 مالی اهرم

 72357 02071 92040 92564 765 دفتری به بازار ارزش

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد اول(                                                                                  2311، بهار 12، شماره 3دوره   

 

70 
 

نشان  یبرا یاست و شاخص خوب عیدهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توز است که نشان نیانگیم ،یشاخص مرکز نیتر یاصل
 شتریب دهد یکه نشان م باشد ی/.( م437برابر با ) یاهرم مال ریمتغ یبرا نیانگیمثال مقدار م یهاست. برا داده تیدادن مرکز

به  کیشان نزد ییبه دارا ینسبت بده ،یمورد بررس یاکثر شرکتها گر،یبه عبارت د ای. اند افتهیکز نقطه تمر نیها حول ا داده
ها  آن یپراکندگ زانیم ای گریکدیاز  یپراکندگ زانیم نییتع یبرا یاریمع ،یپراکندگ یپارامترها یباشد. به طورکل یدرصد م 43

این پارامتر برای محافظه کاری حسابرس برابر  است. اریانحراف مع ،یپراکندگ یپارامترها نیتر است. از مهم نیانگینسبت به م
مقدار اندازه  نیشتریدهد. به عنوان مثال ب یرا نشان م ریهر متغ نهیشیو ب نهیکم زین نیشتریو ب نیکمتر. می باشد 018با 

است که مربوط به شرکت  فوالد مبارکه اصفهان در  912907ها حساب شده است( برابر با  ییدارا تمیلگار قی)که از طر شرکت
 باشد. یم یمورد بررس یشرکتها نیشرکت در ب نیبزرگتر ،ییرادا الیر ونیلیم 913،561،851است که با داشتن  9815سال 

می بایست بصورت جدول فراوانی  طبقه بندی می شود مجازیاما دوره تصدی چون طبق تعریف عملیاتی جزو متغیرهای 
 گردد: توصیف گردد که بصورت زیر تشریح می

 
 دوره تصدی حسابرس (:توزیع فراوانی برای متغیر1جدول )

 درصد فراوانی فراوانی شرح
0 813 41258 

9 565 50266 

 900 765 جمع کل

 
مشاهده دوره تصدی  813، در مشاهده 765 و طبق تعریف عملیاتی دوره تصدی نشان می دهد که ازفوق توجه به جدول  با

مشاهده، دوره تصدی  565درصد از مشاهدات می باشد و ازطرفی در  41258حسابرس بیشتر از سه سال است که شامل 
 .گیرد درصد مشاهدات را دربر می 50266حسابرس کمتر از سه سال می باشد که 

 

 آزمون مانایی متغیرها
های است قبل از برآورد مدل، مانایی متغیرها بررسی گردد. برای حصول اطمینان به آزمون مطابق ادبیات اقتصاد سنجی الزم

 14استفاده از آزمون هاریس در سطح اطمینان  ها را تجمیع نموده و سپس مانایی را باهای پانل، دادهتر در مدلمانایی قوی
 . (9837)اندرس، ه استدرصد بررسی گردید

 
 )هاریس( برای تمامی متغیرهای پژوهش(: آزمون مانایی3جدول )

 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون نام متغیر

 مانا است 02000 -982645 محافظه کاری حسابرس

 است مانا 02000 -42565 حسابرس تصدی دوره

 است مانا 02000 -952469 شرکت اندازه

 است مانا 02000 -32041 ها دارایی بازده

 است مانا 02000 -82151 مالی اهرم

 است مانا 02000 -992555 دفتری به بازار ارزش

 بیانگر مانا بودن متغیرها است. درصد بوده و 4رها کمتر از داری متغی شود که سطح معنی مشاهده می فوقتوجه به جدول با 
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 آزمون تشخیص توزیع نرمال
تفاده شده است. در این آزمونها هرگاه سطح معنی به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون شاپیروفرانسیا اس

 % رد می شود. 14)نرمال است( در سطح اطمینان  (، فرض صفر Sig< %4% باشد )4داری کمتر از 
 

 فرانسیا (: نتایج آزمون شاپیرو4جدول شماره)
 نتیجه فرانسیا معناداری شاپیرو تعداد مشاهدات نام متغیر

 توزیع نرمال ندارد 02000 765 محافظه کاری حسابرس

 ندارد نرمال توزیع 02000 765 حسابرس تصدی دوره

 توزیع نرمال ندارد 02000 765 اندازه شرکت

 توزیع نرمال ندارد 02000 765 بازده دارایی ها

 توزیع نرمال ندارد 02000 765 اهرم مالی

 توزیع نرمال ندارد 02000 765 ارزش بازار به دفتری

 
فرانسیا برای متغیرها  ، سطح معنی داری طبق آزمون تشخیص توزیع نرمال شاپیروفوقبدست آمده در جدول  با توجه به نتایج

درصد است. لذا داده ها از توزیع نرمال برخوردار نیستند. از این رو از تبدیالت جانسون برای نرمال سازی متغیر  4کمتر از 
 وابسته استفاده شده است.

 
 دیالت جانسون برای متغیر وابسته(: نتایج آزمون تب5جدول)

 نتیجه نرمال سازی پس از تبدیالت نرمال سازی قبل از تبدیالت نام متغیر

 توزیع نرمال دارد 02775 02004 محافظه کاری حسابرس

 
اشد /. می ب775مشاهده می شود سطح معنی داری متغیر پس از انجام آزمون تبدیالت جانسون برابر با  جدول فوق،با توجه به 
 درصد بوده و بیانگر نرمال بودن توزیع متغیر وابسته پس از عملیات نرمال سازی جانسون می باشد.  4که بیش از 

 

  )چاو( و آزمون هاسمن لیمر Fآزمون 
 . به منظور تخمین مدل های پژوهش از تکنیک داده های تلفیقی استفاده شده است

 
 نتایج آزمون اف لیمر (:6جدول )

 نتیجه سطح معناداری اره آزمونآم نام فرضیه

 تابلویی رویکرد 02000 8296 تاثیر دوره تصدی بر محافظه کاری حسابرس

 
درصد است، از این رو داده های  4، چون سطح معناداری آزمون اف لیمر در مدل اول الی نهم کمتر از فوقبا توجه به جدول 

 انتخاب و (چاو) لیمر f آزمون انجام از بعد. مورد پذیرش قرار می گیرند )پول( )پانل دیتا( در مقابل داده های تلفیقی تابلویی
 هاسمن  آزمون از تصادفی اثرات و ثابت اثرات روش دو بین از ها داده آزمون روش انتخاب برای مقطعی ثابت اثرات مدل
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 درصد بود اثرات ثابت انتخاب می 4اگر کمتر از  درصد بود اثرات تصادفی و 4اگر سطح معنی داری بیشتر از  شود. می استفاده
 گردد.

 نتایج آزمون هاسمن (:7جدول )
 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون نام فرضیه

 مبدأ از عرض ثابت اثرات 02000 80259 حسابرس یبر محافظه کار یدوره تصد ریتاث

 
، از این رو ضرایب برآوردی با اثرات درصد است 4، سطح معناداری آزمون هاسمن در مدلها کمتر از فوقبا توجه به جدول 

 ثابت عرض از مبدأ در مقابل اثرات تصادفی مورد پذیرش قرار می گیرند.

 آزمون ناهمسانی واریانس مدلهای پژوهش

 
 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس (:8جدول )

 سطح معنی داری آماره آزمون فرضیه نام

 000/0 6/9 حسابرس کاری محافظه بر تصدی دوره تاثیر

 
درصد می باشد و بیانگر  4کمتر از معنی داری آزمون والد تعدیل شده نشان می دهد که سطح فوق نتایج حاصل در جدول 

)با روش وزن دهی به  وجود ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل می باشد، که این مشکل در تخمین نهایی مدلها رفع گردیده
 ( است.glsداده ها از طریق دستور 

 

 مون خود همبستگی سریالی آز
با توجه به نتیجه این  شود. در رویکرد پنل دیتا به منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر از آزمون والدریج استفاده می

 سریالی در بین جمالت اخالل می باشد شد، بیانگر عدم وجود خود همبستگی% با4آزمون، اگر سطح معنی داری بیش تر از 
 (.5008 )دیوید دروکر،

 
 همبستگی سریالی (: نتایج آزمون خود1جدول)

 سطح معنی داری آماره آزمون فرضیه نام

 005/0 504/1 حسابرس کاری محافظه بر تصدی دوره تاثیر

 
درصد بوده و بیانگر وجود  4، مشاهده می شود که سطح معناداری آزمون والدریج کمتر از فوقبا توجه به نتایج جدول 

 رفع شده است.  Auto Correlationالی در مدل می باشد که با استفاده از دستورخودهمبستگی سری
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 آزمون هم خطی
استفاده شده است. اگر ( variance inflation factor=VIF) انسیعامل تورم وار ی ازابیارزبرای شدت همخطی چندگانه 

بزرگتر  VIF قاعده تجربی مقدار . به عنوان یکبه یک نزدیک بود نشان دهنده عدم وجود هم خطی است VIF آماره آزمون
 نیز به عنوان آستانه معرفی می گردد(. 90چندگانه باال می باشد )توجه شود که در برخی موارد عدد  باشد همخطی  4از 

 

 آزمون هم خطی (:21جدول )

 تلورانس عامل تورم واریانس نام متغیر

 02160 9208 حسابرس تصدی دوره

 02445 9239 اه دارایی بازده

 02706 9274 مالی اهرم

 02754 9270 دفتری به بازار ارزش

 02154 9203 شرکت اندازه

 هم خطی وجود ندارد نتیجه

هستند بنابراین مشکل هم  025هست و مقادیر تلورانس بیش از  4کمتر از عدد  VIFچون مقادیر عامل تورم واریانس یا همان 
 خطی وجود ندارد.

 

 ایی فرضیات پژوهشتخمین های نه
 (: تخمین نهایی فرضیه22جدول)

 سطح معناداری zآماره  دراخطای استاند ضرایب متغیرها

 02316 -0298 02090 -02009 حسابرس تصدی دوره

 02397 -0258 02005 -02009 شرکت اندازه

 02000 4243 02049 02536 ها دارایی بازده

 02584 0263 02007 02004 دفتری به بازار ارزش

 02074 9234 02089 02043 مالی اهرم

 02000 5206 02079 02549 مبدا از عرض

 درصد 02735 شده تعدیل تعیین ضریب

 31244 والد  آماره

 02000 والد معناداری سطح

 
 درصد 4 از بیش معناداری سطح دارای حسابرس تصدی دوره که شود می مشاهده شود می مشاهده فوق جدول نتایج طبق
 ارزش شرکت، اندازه کنترلی متغیر .گیرد نمی قرار پذیرش مورد فرضیه و ندارد وابسته متغیر بر معناداری تاثیر رو این از است
 ولی ندارند وابسته متغیر بر معناداری تاثیر رو این از هستند درصد 4 از بیش معناداری سطح دارای مالی اهرم و دفتری به بازار
 نشان که باشد می درصد 73 با برابر شده تعدیل تعیین ضریب. دارد وابسته متغیر بر معناداری و قیممست تاثیر ها دارایی بازده
 والد آماره. دهند توضیح را وابسته متغیر تغییرات از درصد 73 اند توانسته مدل در موجود کنترلی و مستقل متغیرهای دهد می
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 کافی اعتبار از شده برازش مدل که گفت توان می رو این از باشد می درصد 4 از کمتر آن معناداری سطح و 31244 با برابر
 .است برخوردار

 

 نتیجه گیری 
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دوره تصدی حسابرس بر محافظه کاری حسابرس می باشد. برای دست یابی به اهداف 

مورد  9815الی  9831ان در بازه زمانی شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهر 995پژوهش تعداد 
و  97مینی تب نسخه بررسی قرار گرفت. آزمون تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای 

انجام شده است. مطابق تعریف محافظه کاری حسابرس، حسابرسان از محافظه کاری به عنوان یک استراتژی  95استاتا نسخه 
ت ریسک بهره می گیرند. اگر حسابرسان با رویه های فرصت طلبانه مدیران، مخالف باشند رویه های محافظه کارانه مدیری

بیشتری در بررسی صورت های مالی به کار می برند و ارقام مندرج در صورت های مالی را با دقت بیشتر حسابرسی خواهند 
ان به مدیریت سود توسط مدیران است و رفتار جانبدارانه مدیر را کرد می توان گفت محافظه کاری حسابرس واکنش حسابرس
 زانیحسابرس بر م یدوره تصد نشان دادبررسی فرضیه پژوهش  خنثی می کند و باعث افزایش کیفیت حسابرسی می گردد. با

 یط یحسابرس موسسه کیصاحبکار توسط  یحسابرس اتیمطرح شده انجام عمل ینظر یندارد باتوجه به مبان ینقش یحسابرس
دانش حسابرس نسبت به  شرکت  شیصاحبکار و افزا یحسابرس اتیبا عمل یحسابرس میت ییآشنا لیدل به ،یسنوات متماد

 یارتقا یرا برا یاصالح یها هیرو واندت یحسابرس م ،ابدیحسابرس و صاحبکار کاهش  نیب یعدم تقارن اطالعات صاحبکار،
 یها هیرو ،یحسابرس تیفیک شیافزا جهیدر نت دهد. شیافزا زیرا ن یحسابرس تیفیارائه دهد و ک یمال یصورتها تیفیک

حسابرس مورد  یحسابرس بر محافظه کار یدوره تصد ریتاث هیفرض نیفلذا در ا .ابدی یم شیافزا زیمحافظه کارانه حسابرس ن
 نیبد نیا ندارد. ریحسابرس تاث یرحسابرس بر محافظه کا یدوره تصد ،انجام شده نشان داد هیآزمون فرض گرفت. رقرا یبررس

 یموضوع را م نیاحتماال ا کند. یحسابرس نم یمحافظه کار شیبه افزا یحسابرس کمک یدوره تصد شیمعنا است که افزا
بر  یریحضور تاث نیا ؛حضور داشته باشد ،چه نداشته باشد تنمود که چه حسابرس در دراز مدت در شرک ریتفس نگونهیتوان ا

و  یخواجو جیپژوهش با نتا نیا جینتا محافظه کارانه ندارد. یروش ها یریحسابرسان در بکارگ تیو حساس یحسابرس تیفیک
 ادی یر (،5090) یل جیارتباط ندارد،سازگار است و با نتا یو محافظه کار ی( که نشان دادند دوره تصد9815) این ینیحس

حسابرس  یدوره تصد نی( که نشان دادند رابطه مثبت و معنادار ب9833) و بذر افشان یکرم (،5094) دیرند و بابج یآ (،5095)
 وجود دارد  ناسازگار است. یو محافظه کار

 به ،یسنوات متماد یط یموسسه حسابرس کیصاحبکار توسط  یحسابرس اتیمطرح شده انجام عمل ینظر یتوجه به مبان با
عدم تقارن  دانش حسابرس نسبت به  شرکت صاحبکار، شیصاحبکار و افزا یحسابرس اتیبا عمل یحسابرس میت ییآشنا لیدل

 یمال یصورتها تیفیک یارتقا یرا برا یاصالح یها هیرو اندتو یحسابرس م ،ابدیحسابرس و صاحبکار کاهش  نیب یاطالعات
 زیبرس نمحافظه کارانه حسا یها هیرو ،یحسابرس تیفیک شیافزا جهیدر نت دهد. شیافزا زیرا ن یحسابرس تیفیارائه دهد و ک

آزمون  قرار گرفت. یحسابرس مورد بررس یحسابرس بر محافظه کار یدوره تصد ریتاث هیفرض نیفلذا در ا .ابدی یم شیافزا
 شیمعنا است که افزا نیبد نیا ندارد. ریحسابرس تاث یحسابرس بر محافظه کار یدوره تصد ،انجام شده نشان داد هیفرض

 ریتفس نگونهیتوان ا یموضوع را م نیاحتماال ا کند. یحسابرس نم یفظه کارمحا شیبه افزا یحسابرس کمک یدوره تصد
و  یحسابرس تیفیبر ک یریحضور تاث نیا ؛چه نداشته باشد ،راز مدت در شرکت حضور داشته باشدنمود که چه حسابرس در د
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( 9815) این ینیو حس یخواجو جیپژوهش با نتا نیا جینتا محافظه کارانه ندارد. یروش ها یریحسابرسان در بکارگ تیحساس
 دیرند و بابج یآ (،5095) ادی یر (،5090) یل جیسازگار است و با نتا ارتباط ندارد، یو محافظه کار یکه نشان دادند دوره تصد

وجود  یحسابرس و محافظه کار یدوره تصد نی( که نشان دادند رابطه مثبت و معنادار ب9833) و بذر افشان یکرم (،5094)
 ازگار است.دارد  ناس

 

 منابع

 تاثیر حسابداری محافظه کاری شرطی و غیر شرطی بر ارزش شرکت،  (،9815) ،مرتضی ،اسدی غالمحسین، بیات
 .95-9 صص ،55 شماره ،3 دوره حسابداری مدیریت،

 55-96صص  ،915، مجله حسابدار، شماره یدر حسابرس یا (، قضاوت حرفه9836) ،جواد ان،یبستان. 
 مدیریت مالی، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت ،(9834) ،پارسائیان، علی ،جهانخانی علی . 
 با  یآمار لیو تحل هیتجز (،9815) ،عباس یافالطونEViews ترمه، انتشارات ،یمال تیریو مد یحسابدار قاتیدر تحق 

 چاپ دوم.

 ،شواهدی از شرکت های پذیرفته شده  کاری:کیفیت حسابرسی و محافظه  (،9815) ،مهرداد ،ابراهیمی خواجوی، شکراله
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 .54-4 ، صص45، پیاپی97 رسی، سال چهاردهم، شمارهبورس اوراق بهادار تهران، دانش حساب

 و ارائه بند درباره تداوم  یرعادیغ یحسابرس، اقالم تعهد یکار محافظه نیرابطه ب ،(9815) ،محمد ،یآباد رحمت یدشت
 یارشد، موسسه آموزش عال یکارشناس نامه انیشده در بورس اوراق بهادار تهران، پا  ارائه یحسابرس یها در گزارش تیفعال

 .تیریو مد یحسابدار هدانشکد ن،یجاء قزور یردولتیو غ یرانتفاعیغ

 (، چرخش اجباری حسابرسان: پی آمدهای متفاوت در شرکت های کوچک و 9810) ،مهدی ،دلفی سید حسین، ،سجادی
 .39-63 صص ،98شماره  ،رسمی حسابداربزرگ، 

 با یاقتصاد یپژوهش ها (،9814) ،نیریش ،تبار یصلو ،شمس اله ،بخش ماسوله نیریشEViews ، .انتشارات نور علم 

 دانش و پژوهش یمال یآن در گزارشگر گاهیو جا یکار اصل محافظه ی(، بررس9818) ،رضا ،یزاهد درضا،یحم ،یشماخ ،
 .91-9، صص 83سال دهم، شماره  ،یحسابدار

 در اندازه گیری و تحلیل عوامل موثر بر محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده  (،9810) ،جواد ،عباسی
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 دوره تصدی حسابرس و تخصص در شواهدی از نقش  :کیفیت سود (،9815) ،آمنه ،بذرافشانسید حسین،  ،طبری علوی
 . 909- 19صص  ،6 دوره دوم، شماره ،دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت ،صنعت

 محافظه  یسودها یحسابرس و گزارشگر یدوره تصد نیرابطه ب یبررس (،9833) ،آمنه ،بذر افشان، غالمرضا ،یکرم
 .30-44صص  ،6 دوره دوم، شماره کارانه در بورس اوراق بهادار تهران،

 ص، ص507، مجله حسابدار، شماره یکار محافظه یریگ هانداز یها (، روش9833) ،مهدی ،یمحمدآباد ،ساسان ،یمهران 
43-78. 
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