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 چکيده
است.   حسابداری کاری محافظه و حسابرس بلندمدت و مدت کوتاه تصدی دوره بین رابطه بررسی حاضر هدف از پژوهش

شده در  یرفتهپذشرکت  261ای متشکل از  ، نمونهانتخاب نمونه طیو با اعمال شرا یحذف یریگ از روش نمونه یمند با بهره
گیری از الگوی رگرسیون چندمتغیره  انتخاب گردید و با بهره 2333تا  2331های  سال بورس اوراق بهادار تهران طی

 مدت بلند تصدی دورهاز آن است که  یپژوهش حاک های های تابلویی مورد آزمون قرار گرفت. یافته مبتنی بر تکنیک داده
 که هایی از آن است که شرکتگردد. همچنین فرضیه دوم حاکی  می حسابداری کاری محافظه کاهش به منجر حسابرس

بود و در نهایت بر اساس  خواهند تری کارانه محافظه های گزارش دارای هستند حسابرس مدت بلند تصدی دوره دارای
 دارای هستند حسابرس مدت کوتاه تصدی دوره دارای که هایی نتایج بدست آمده از فرضیه سوم حاکی از آن است شرکت

 .بود خواهند یتر کارانه محافظه های گزارش

 .کاری حسابداری مدت حسابرس، تصدی بلندمدت حسابرس، محافظه تصدی کوتاه کليدی: واژگان

 

 مقدمه
کاری حسابداری را الزام به داشتن درجه باالیی از تائید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت  محافظه

نماید. اما تعریف دیگر،  سود و زیان توصیف می کاری را از دیدگاه حافظهم نمایند. این تعریف اخبار بد مانند زیان تعریف می
کاری حسابداری از دیدگاه ترازنامه است. بر اساس این دیدگاه، در مواردی که تردیدی واقعی در انتخاب  تعریف محافظه

بر حقوق صاحبان سهام بین دو یا چند روش گزارشگری وجود دارد، آن روشی باید انتخاب شود که کمترین اثر مطلوب 
، محافظه و سود وزیان است. در دیدگاه سوم داشته باشد. تعریف سوم درباره محافظه کاری بر پایه دیدگاه ترکیبی ترازنامه

کاری یک مفهوم حسابداری است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده از طریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت 
(. دوره تصدی حسابرس موضوعی 2311شود )بنی مهد و باغبانی،  نمایی بدهی می ایی و بیشنمایی دار سریعتر هزینه، کم

مورد بحث و  12است که در سراسر جهان به خصوص بعد از ورشکستگی شرکت هایی نظیر آنرون و والدکام در اوایل 
ن هستند زیرا بر این باورند که بررسی قرار گرفت.قانون گذاران از وجود روابط بلند مدت میان حسابرس و صاحبکار نگرا
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(. درواقع روابط بیش از حد میان حسابرس 1111این گونه روابط بر استقالل حسابرس اثر خواهد گذاشت )ساربنز آکسلی، 
های مالی  ای و درنتیجه اختالل در استقالل حسابرس خواهد شد. اگر چه دقت در صورت و مدیر باعث کاهش تردید حرفه

باشد، اما استقالل حسابرس یک جزء کلیدی از کیفیت گزارشگری مالی است. تغییرات  لیت مدیریت میدر درجه اول مسئو
، 2331؛ دیفاند و همکاران،  2331های حسابرسی می شود. )ولز و الدر،  حسابرس به صورت مکرر منجر به افزایش هزینه

صورت گرفته اثر دوره تصدی حسابرس بر  (. مطالعات پیشین1111؛ گریفین و النگ، 1116؛ کیم و پارک، 1111شو، 
مدت میان حسابرس و مدیر کیفیت  کیفیت حسابرسی را بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که روابط طوالنی

دهد چرخش حسابرس؛  دهد براساس این مطالعات شواهد متعددی وجود دارد که نشان می گزارشگری مالی را کاهش می
ها، چرخش اجباری حسابرس  کند. تا چندین سال اخیر هیئت نظارت بر حسابداری شرکت یکیفیت حسابرسی را تضعیف م

نیاز به چرخش  1124( و همچنین در اتحادیه اروپا، قانونگذاران از ابتدای سال 1121را مورد بررسی قرار دادند )تایسیک، 
کنندگان قانون نشان می دهد که  ماجباری را در موسسات حسابرسی مطرح کردند. تحقیقات صورت گرفته توسط  تنظی

چرخش اجباری حسابرسی در شرکت ها،ممکن است کارآمدترین راه برای افزایش استقالل حسابرس و کیفیت حسابرسی 
، سنگاپور و هند  باشد.برخی ازکشورها، از این چرخش در شرکتهای خود استفاده میکنند نظیر برزیل،ایتالیا، مالزی،کره

این چرخش را  1122در تنظیم پیش نویس  قانون از سال  (EC) (. اتحادیه اروپا1124 ؛ ادوین،1124 ،)کاون و همکاران
 21ها پس از حدکثر  پس از شش سال البته با یک دوره وقفه چهار ساله تصویب نمود. این قانون بیان می دارد که شرکت

خی از کشورها، مانند یونان، به دلیل کیفیت سال باید حسابرس خود را تغییر دهند.تحقیقات قبلی نشان می دهد که بر
( 1111ریت سود دارند.)کارامنیس و لنوکس، پایین حسابرسی، حسابرسان انگیزه کمتری برای کشف کاستی ها نظیر مدی
کارامنیس و به خطر افتادن شهرت می باشد ) انگیزه پایین در حسابرسی در درجه اول به دلیل ریسک پایین دعوی قضایی

، لویز و همکاران، 1113 ،(. عالوه بر این، مدیریت سود در یونان نسبتا شایع است. )باتاچاریا و همکاران1111و لنوکس 
، یک چرخش اجباری حسابرسی مورد نیازاست تا بتواند کیفیت ، به نظر می رسد که برای شرکت هابنابراین (.1113

، بررسی ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی وافشاء گزارشگری مالی را افزایش دهد. بر این اساس
حسابرسی در یک محیط منحصر به فرد الزم می باشد.وضع قوانین و مقررات جدید میتواند کیفیت حسابرسی سبب بهبود 

ی ( بازارهای2( به چند نکته اشاره کردند: 1121لونتیس و دیمیتروپالوز ) (. عالوه بر این،1116)کارامنیس و اسپاسیس، شود
که به طور سنتی بر سرمایه بر بدهی متکی هستند و همچنین  پس از رسوایی  شرکت ها و فروپاشی بورس اوراق بهادار 

به مسئله حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت و درنتیجه این موضوع باعث رقابت بیشتر  1112-1111آتن در سال های 
قیق از رابطه مثبت بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت نتایج این تح (1 .(1111 )اسپاسیس، موسسات حسابرسی شد

گزارشگری مالی برای شرکت ها در پرتو چرخش حسابرسی که اخیرا به قوانین اتحادیه اروپا به دلیل کیفیت پایین 
ری، جبااتغییر رت صودر ند که ورین باابر س تغییر حسابرن حامیاحکایت دارد.  اطالعات حسابداری افزوده شده است،

وت ضاقو مت ومقاان ،مدیری سته هااخوو ها رمقابل فشادر نست اهند تواگیرند که خو میار موقعیتی قرن در رساحساب
و حفظ ای تمایالتی برد یجااموجب ر، صاحبکار کناس  در حسابرت طوالنی مدر . حضوکنندل عمای را ابیطرفانه تر

. هم چنین (2317 )رجبی،کند وش  مخداو را  طرفی بیل و ستقالاضعیتی که د؛ ومی شور عایت نظر مدیریت صاحبکار
ح مطره کنندود نین محداقوتصویب ای بری یگردلیل از او دطریق حمایت ر از به حفظ صاحبکارا  ننها تمایل حسابرساآ

که به دد می گرای لیه او یجدید متحمل هزینه هار صاحبکاای لیه فعالیت بری اوسالهاس در که حسابرا چر ؛میکنند
ری جبااتغییر ن مخالفا، مقابل( در 1111ان، یگرو دیویس )د دارد تمایلد خور به حفظ صاحبکا، نهاآ ناجبرر منظو

به  ؛میکندل  وادار ستقالابه حفظ را  نهست  که حسابرسادیگری مل انها عود آعتقااند. به ی داریگره دعقیدس حسابر
وی عاح دطرل حتماس از ایا ترو گیرند  میر به کات شهرر و عتبااجهت حفظ ن در تالشی که حسابرسال مثاان عنو
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با ن نها معتقدند حسابرساد. آمی شون نامناسب حسابرسای هارفتارست که مانع اهایی رنها ساختاآحقوقی علیه 
ین ترتیب ابه و می کنند  کسبی تجربه بیشترآورده و ست دبه ر صاحبکای فعالیتهای از شناخت بهترن مازگذشت

بطه  طوالنی راین ایش می یابد. بنابرافزی اشگرارگزاری و حسابددن روش های یا نبودن سب بومنارد مودر نها آناییاتو
نها تغییر د آعتقاا( به 1114ان، یگرو دبخشد )چن د بهبورا  ند کیفیت حسابرسی اتور می صاحبکاس و حسابرت مد

حسابرسی ر عتبارو این و از ا ،مالی کاهشی تهارصوی تکاپذیرابه اران سرمایه گذد عتمااهد شد اباعث خوس حسابر
ما در این پژوهش به بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری حسابداری میپردازیم. که در کاهش یابد. 

( از محافظه کاری برای سنجش عدم به موقع بودن سود استفاده میشود. در راستای 2331آن ما با استفاده از مدل  باسو )
 ؛ بال و شیواکومار،1117؛ فرانسیس و همکاران، 2331؛ باسو، 1113؛ واتس، 2316س و زیمرمن، تحقیقات قبلی )وات

(، ما معتقدیم که محافظه کاری و یا به موقع به رسمیت شناختن خبر بد در سود به  کیفیت گزارشگری 1116و  1117
ه محافظه کاری بعنوان یک سنجه به مالی باالتر در منجر خواهد شد. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد ک

موقع بودن سود، در دوره تصدی بلندمدت کاهش می یابد. افزایش و کاهش محافظه کاری برای صاحبکاران دارای  
بنابراین نتایج تحقیق  اهمیت باالیی می باشد و  دوره تصدی حسابرسی بلندمدت برای صاحبکاران چندان اهمیتی ندارد.

یی که دارای دوره تصدی بلند مدتی هستند محافظه کاری کمتری برای گزارش سود انجام می نشان میدهد که شرکتها
دهند. درواقع این یافته ها بیانگر این است که رابطه بلندمدت مدیران و حسابرسان منجربه کاهش کیفیت حسابرسی می 

ی موسسات حسابرسی و محافظه شود. لذاپژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا بین چرخش اجبار
 حسابداری رابطه معناداری وجود دارد یا خیر. کاری

  

 پيشينه تجربی پژوهش
گذاران نهادی و  کاری، سرمایه مندی از قانون بنفورد، رابطه بین محافظه ( در پژوهشی با بهره1124لین و همکاران )

یابد. همچنین بین  کاری، مدیریت سود کاهش می محافظه مدیریت سود را بررسی کردند. نتایج آنان نشان داد با افزایش
کاری  محافظه" ( در پژوهشی با عنوان1123گذاران نهادی رابطه منفی برقرار است. لوو ) مدیریت سود و سرمایه

ید به این نتیجه رس "شوندگی بازار و میزان آگاهی دهندگی قیمت دارایی: کاربرد مارک بر حسابداری بازار حسابداری، نقد
( در 1122ران )حمدان و همکا یابد. کاری معامله گران در بازار، نقد شوندگی بازار افزایش می که با افزایش، میزان محافظه

کاری  به بررسی میزان محافظه "های مالی کاری حسابداری در صورت عوامل مؤثر بر سطح محافظه"پژوهشی با عنوان 
شده  های پذیرفته ها شرکت مالی پرداختند. قلمرو مکانی و زمانی تحقیق آن های حسابداری و عوامل مؤثر بر آن در صورت

گیری  های خود، از دو معیار متفاوت اندازه ها برای آزمون فرضیه است. آن 1113 ر بورس اوراق بهادار کویت در سالد
اند و دریافتند بخش  های آماری رگرسیونی استفاده کرده و روش BTM( و نسبت 2331کاری یعنی مدل باسو ) محافظه

های مالی تمام  کاری در صورت کارتر است ولی سطح معقولی از محافظه های اقتصادی کویت محافظه مالی از دیگر بخش
کاری حسابداری و کارایی  ( محافظه1121شده در بورس وجود دارد. گارسیا الرا و همکاران ) های پذیرفته شرکت
گذاری  تری به سرمایه کار، تمایل کم های محافظه تر شرکت دریافتند که بیش گذاری شرکت را بررسی نموده و سرمایه

گونه  وری یافتند و هیچ کاری و بهره ی مثبت میان محافظه تر از حد دارند. عالوه بر این، یک رابطه بیش از حد و کم
کنند، نیافتند. چن و  گذاری ریسک تر سرمایه های کم کارتر، در طرح های محافظه که شرکت شواهدی مبنی بر این

کاری پیش رویدادی )محافظه کاری نامشروط یا ترازنامه( با اطالعات حسابداری با  ( دریافتند که محافظه1113) همکاران
کاری مشروط یا عایدات( با اطالعات  تر و محافظه کاری ِ پایین کیفیت باالتر و هزینۀ سرمایۀ  پس رویدادی )محافظه

یابی مدیریت ( در پژوهشی به ارز2337اند. موسوی شیری ) ین تر و هزینۀ سرمایۀ باالتر مرتبطحسابداری با کیفیت پای
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ر، منظو  دینـبرد اقدام نمودند. بنفون قانوده از ستفاابا دی نهااران سرمایه گذری و مختلف محافظهکاح سطود در سو
روش به  ان وتهردار بهارس اوراق وـبه در  دـه  شـپذیرفتی تولیدی بین شرکتهااز نمونه که ی نخست شرکتها

سپس و شدند ی طبقهبندوه هشت گردی در نهااران سرمایهگذری و محافظهکاان میزس سا، ا  رشدند بب نتخای اگرلغربا
ن موآزنتایج  .خته شدداشرکت ها  پروه از  گرهر د در مدیریت سود یا نبود جووسی ربه بررد بنفون قانوده از ستفااا ـب

تا  2331، ) زدهیادورة یک ای مونه برنی اه شرکتة  دـمالی  حسابرسی شی  هارتصوی هاس دادهاسافرضیهها بر 
ه فق کوتااند امر میتواین ایشۀ ریش مییابد که افزد امدیریت سو  اران ذگ یش سرمایهافزاهد  با  د مین  ( ساله نشا2311

ری ستکاد در دایة زنگیزو امدیریت دی و نهااران گذ یهسرما ین ـب نه ارامد تسیاسی تبانیهادی، نهااران گذ سرمایه ت مد
ی در تأثیرری محافظهکاان مختلف میز حسطو که  ست ا از آن حاکی  هش وژـنتایج  پ ، . همچنین باشدان توسط مدیر دسو

ررسی بینی سود مدیریت را ب کارانه با پیش ( ارتباط گزارشگری مالی محافظه2333ارد. اسدی و بیات )ندد، مدیریت سو
بینی سود از سوی مدیریت، رابطه منفی و  کاری با تعداد دفعات پیش کردند. شواهد تجربی نشان داد، بین محافظه

ای با وجود ندارد. همچنین در نتایج پژوهش بین  ، رابطهبینی کاری با دقت پیش بین محافظهمعناداری برقرار است؛ اما 
 بینی سود، رابطه منفی و معناداری مشاهده شد. ( اعتبار پیشMTBر کاری )با استفاده از مدل باسو و معیا محافظه

 

 فرضيه های پژوهش
 فرضیه اول: دوره تصدی بلند مدت حسابرس منجر به کاهش محافظه کاری حسابداری می گردد.

فرضیه دوم: شرکت هایی که دارای دوره تصدی بلند مدت حسابرس هستند دارای گزارش های محافظه کارانه تری 
 اهند بود.خو

فرضیه سوم: شرکت هایی که دارای دوره تصدی کوتاه مدت حسابرس هستند دارای گزارش های محافظه کارانه تری 
 خواهند بود.
 

 ی پژوهششناس روش
در  یدادیرو پس یتجرب یمهن یقاتها از نوع تحق داده یگردآور یوهو ازنظر ش یکاربرد یحاضر ازنظر هدف، پژوهش یقتحق

. ازنظر روش تحلیل اطالعات گذشته انجام گرفته استو، یعنی بر مبنای تجزیهاست یحسابدار یثباتا یقاتحوزه تحق
یرا پژوهش حاضر در پی یافتن رابطه بین متغیرهای پژوهش در یک جامعه تحقیق همبستگی است، ز یزها ن تحلیل داده
 یگاهازمان بورس اوراق بهادار تهران، پاس یریو تصو یآمار یوفشرده آرش یها پژوهش از لوح یها . دادهآماری است

 افزار نرمها، از  یت، با توجه به حجم نمونهد. درنهایگرد یگردآور ینآورد نو افزار ره بورس اوراق بهادار تهران، نرم ینترنتیا

 یهوهش شامل کلپژ ینموردمطالعه در ا یآمار جامعهها استفاده شد.  تحلیل داده و ایویوز نسخه یازدهم و استاتا برای تجزیه
پژوهش در نگاره  ینمونه انتخاب است. 2333 تا 2331 های سال طیدر بورس اوراق بهادار تهران  شده یرفتههای پذ شرکت

  ( خالصه شده است.2)
 یقعنوان نمونه تحق به شرکت(-مشاهده )سال 2336و  شرکت 261تعداد  اعمال شده های یتاز اعمال محدود پس

  .دانتخاب شدن
 ها بر اساس صنعت (: پراکندگی شرکت1) جدول

 ها بر اساس نوع صنعت پراکندگی شرکت 

2 
1 
3 

 های نفتی، شیمیایی، الستیک و پالستیک پتروشیمی، فرآورده
 مواد و محصوالت دارویی

 فلزات اساسی و محصوالت فلزی

41 
13 
11 

14% 
24% 
21% 
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4 
7 
6 
1 
1 
3 
21 
22 
21 
23 
24 
 

 سیمان، آهک و گچ
 خودرو و ساخت قطعات

 یرفلزی و سایر معادنمحصوالت کانی، غ
 زراعت و خدمات وابسته

 کاشی و سرامیک
 مواد غذایی )شامل قند و شکر(

 های برقی آالت، تجهیزات و دستگاه ماشین
 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 محصوالت کاغذی
 رایانه
 سایر
 جمع

11 
26 
3 
1 
6 
7 
7 
7 
4 
1 
4 

261 

21% 
21% 
7% 
7% 
4% 
3% 
3% 
3% 
1% 
2% 
1% 

211% 

 

 گيری متغيرهای پژوهش الگوی رگرسيونی و نحوه اندازه
 متغیر مستقل: چرخش موسسات حسابرس

های رابطه  شود. به عبارت دیگر، به تعداد سال هایی که شرکت توسط مؤسسه حسابرسی معینی  حسابرسی می تعداد سال
 حسابرس و صاحبکار دوره تصدی حسابرس می گویند.

 

 کوتاه مدت حسابرس دوره تصدی
 برای را شرکت یک مالی های صورت حسابرسی حسابرس، که شود می تلقی کوتاه مدت حسابرس تصدی دوره زمانی

 (.1121همکاران،  و )آدیمی باشد داشته اختیار در سال سه یا دو مدت
ی کوتاه مدت( برابر )دوره تصد STENسال باشد، متغیر مجازی  3در صورتی که دوره تصدی حسابرس کمتر یا مساوی 

 (.1111)گول و همکاران،  بود و در غیر این صورت، صفر است یک خواهد

 

 دوره تصدی بلند مدت حسابرس

 برای را یک شرکت مالی های صورت حسابرسی حسابرس، که شود می تعریف بلندمدت حسابرس دوره تصدی زمانی

 .(1121ن، همکارا و باشد )آدیمی داشته اختیار در سال بیش از سه مدت

، در غیر )دوره تصدی بلندمدت( برابر یک LTENباشد و متغیر مجازی  3 صورتی که دوره تصدی حسابرس بزرگتردر 
 (.1111این صورت صفر خواهد بود )گول و همکاران، 

 

  ير وابسته: محافظه کاری حسابداریمتغ
 از کاری محافظه معرف ها شناسایی سود اختناند تعویق به و ها زیان شناسایی در بخشیدن سرعت به تمایل: باسو مدل

 مدل. نمود معرفی را سود زمانی تقارن عدم معیار میالدی 2311 سال در باسو اساس همین بر و است سودوزیانی دیدگاه

 :است زیر صورت به باسو
Ei,t /  Pi,t-1= a+ B1 D,it+  B2 Ri,t+ Bt  Di,t*  Ri,t 

  Eit .سود قبل از اقالم غیرمترقبه: 
 Pit-1 .: ارزش بازار سرمایه درابتدای دوره
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 Rit .: بازده ساالنه سهام
DRit :  یک متغیر دو وجهی است که اگر بازده ساالنه منفی باشد، مقدار آن برابر با یک و در غیر این صورت برابر با

 صفر خواهد بود.
 بد اخبار وجود به دلیل بازده که است این بر فرض سهام، بازده بودن منفی صورت در که است در مدل این مهم نکته

 بازده که زمانی و صفر، با برابر است، اخبار خوب دهنده نشان بازده که زمانی مجازی متغیر این بنابراین،. می باشد منفی

 متغیر برای صفر مقدار( مثبت بازده) خوب اخبار وجود عبارتی با به است یک با برابر است بد اخبار دهندهی نشان

 .می شود منظور مجازی

 

 متغير کنترلی
 .هااندازه شرکت: لگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل دارایی

 .ها کل دارایی ها به نسبت اهرمی: معادل نسبت مجموع کل بدهی
 

 مدل تحقيق

                                                                          
                                                          

 
 .شود می جایگزین            با فوق درمدل           و           سوم و دوم فرضیات آزمون منظور به

 که در آن:

  .t در سال i: بازده ساالنه سهام شرکت     
: یک متغیر دو وجهی است که اگر بازده ساالنه منفی باشد، مقدار آن برابر با یک و در غیر این صورت برابر با صفر      

 .خواهد بود
  .tدر سال  i: چرخش موسسات حسابرسی شرکت          

 .tدر سال  i: اندازه شرکت        
  .tدر سال  i: اهرم مالی شرکت       

 

 ویژگی های توصيفی متغيرها
باشد این ویژگی ها شامل اطالعات آماری همانند میانگین، میانه، ماکزیمم، مینیمم، انحراف معیار و تعداد مشاهدات می

 که اطالعات اولیه ای از چگونگی داده های مورد استفاده در مدل به ما می دهد.
 

 (: آمار توصيفی متغيرهای تحقيق2) جدول

 تحقیق متغیرهای 
مخفف 

متغیرهای 
 تحقیق

 کمینه بیشینه میانه میانگین
انحراف 

 معیار
ضریب 
 چولگی

ضریب 
 کشیدگی

محافظه کاری 
 حسابداری

Ei,t/Pi,t-

1 
2464/1 2311/1 3461/1 3433/1- 1117/1 3312/4 7113/1- 

دوره تصدی کوتاه 
 مدت حسابرس

STEN 671/1 1111/2 1111/2 1111/1 4143/1 7731/2- 6662/1- 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                                                                                      (                                           )جلد دوم1041، بهار 55، شماره 5دوره 
 

231 
 

دوره تصدی 
بلندمدت 
 حسابرس

LTEN 114/1 1111/1 1111/2 1111/1 4461/1 3116/1- 1234/2 

 اندازه شرکت
SIZE 1213/23 1317/23 4314/21 1321/21 7623/2 3113/1 3131/1 

 -LEV 6217/1 6113/1 3331/1 1364/1 2166/1 3111/1- 1216/1 اهرم مالی

یفی متغیرها شامل میانگین، میانه، حداقل، حداکثر مشاهده ها به عنوان در نگاره فوق برخی از مفاهیم آمار توص
های مرکزی و انحراف معیار به عنوان شاخص پراکندگی و ضریب کشیدگی، ضریب چولگی به عنوان شاخص  شاخص

یع است است که بیانگر نقطه ی تعادل و مرکز ثقل توز ترین شاخص مرکزی، میانگین های توزیعی ارائه شده است. اصلی
کاری برابر با  و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت داده ها است. برای مثال مقدار میانگین برای متغیر به محافظه

اند. میانه یکی دیگر از شاخص های مرکزی  می باشد که نشان می دهد بیشتر داده ها حول این نقطه تمرکز یافته 246/1
ان طور که نتایج نشان می دهد میانه متغیر دوره تصدی کوتاه مدت است که وضعیت جامعه را نشان می دهد. هم

می باشد که بیانگر این است که نیمی از داده ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار  2حسابرس برابر با 
دگی مشاهدات از میانگین هستند. انحراف معیار یکی از مهمترین پارامترهای پراکندگی است و معیاری برای میزان پراکن

 است. 446/1بلندمدت حسابرس برابر با  است؛ مقدار این پارامتر برای متغیر انحراف معیار دوره تصدی
 

 آزمون ناهمسانی واریانس
کوک و ویسبرگ استفاده شده  –در این پژوهش برای بررسی وجود مشکل ناهمسانی واریانس از آزمون بروش پاگان

 است.
 کوک و ویسبرگ برای کشف ناهمسانی واریانس –آزمون آزمون بروش پاگان  نتایج (:3جدول )

 (H0فرضیه صفر )
آماره 

2  بروش 
کوک و  –پاگان 

 ویسبرگ

p-value نتیجه آزمون 

 شود )ناهمسانی واریانس وجود دارد(رد می H0 1411/1 1636/1 ها همسانندواریانس

پژوهش مشکل ناهمسانی  های( آورده شده است، در تمامی مدل3که در جدول شماره ) آزمون بنابر نتایج حاصل از این
ها با است(. بنابراین تخمین نهایی این مدل 17/1محاسبه شده کوچکتر از  p-valueیا  واریانس وجود دارد )زیرا احتمال

لیل رگرسیون برقرار بماند و مشکل ناهمسانی ها در تح گیرد تا فرض همسانی واریانسصورت می GLSاستفاده از آزمون 
 ها به این ترتیب حل شود.واریانس

 

 آزمون مانایی متغيرهای پژوهش

باشد.  ، پدیده رگرسیون ساختگی میهای زمانی ممکن است پیش آید ترین مشکالت که در رگرسیون سری یکی از عمده
Rوجود  شود که در آن علی رغم رگرسیون ساختگی به وضعیتی اطالق می

باال، رابطه معناداری بین متغیرها وجود ندارد.  2
باشد. هر سری زمانی را  های سری زمانی فرض بر آن است که سری زمانی ایستا )پایا( می در تحقیقات مبتنی بر داده

میانگین، شود که  یا تصادفی دانست. یک فرایند تصادفی هنگامی ایستا تلقی می 2توان نتیجه یک فرایند استوکاستیک می
 های مختلف سری در طول زمان یکسان بوده و ثابت باقی بماند. واریانس و خود کواریانس در وقفه

                                                           
1
 Stochastic Process 
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 (: آزمون مانایی متغير های پژوهش0جدول )

 

 ليمر Fآزمون 

 آزمون ليمر چرخش موسسات حسابرسی بر محافظه کاری حسابداری (:5جدول )

 
 
 

شود. می مبنی بر پولینگ بودن  داده ها رد  H0می باشد، فرض  17/1کوچکتر از  Prob( چون 4با توجه به شکل جدول )
 را انجام داد. 2بنابراین با توجه به آزمون لیمر، داده ها پانل می باشد حال باید آزمون هاسمن

 

 آزمون هاسمن

 آزمون هاسمن چرخش موسسات حسابرسی بر محافظه کاری حسابداری (:6جدول )

 
 
 

(، در برآورد مدل مربوط به فرضیات، با توجه به اینکه مقدار عددی این 6لیمر در جدول ) F براساس نتایج حاصل از آزمون
 1017 %، برابر با صفر شده است، به عبارتی37نیز در سطح اطمینان  P-Value( شده است و مقدار 111/2) آزمون معادل
P-Value< شود. بنابراین بودن مدل رد شده و فرضیه مقابل )پانل( پذیرفته می 1است، لذا فرضیه صفر مبنی بر پولینگ

توان جهت برآورد مدل از روش پانل استفاده کرد. همچنین طبق نتایج ها( میبرای تمامی مقاطع مورد مطالعه )شرکت

مدل ، میزان آماره هاسمن برای 0.0.در ازاء  حاصل از آزمون هاسمن برای فرضیات تحقیق، با توجه به اینکه

( نشان H0) شود. رد فرضیه صفراست، لذا فرضیه صفر رد می >P-Value 1017 و از طرفی میزان ( شده است431/27)
 باشد و بایستی از روش اثرات ثابت استفاده شود. دهد که روش اثرات تصادفی ناسازگار میمی

 

 

 

 

 دیکی فولر فیلیپس، پرون -فیشر
 نام متغیرها

 آزمون 

 متغیرها آماره احتمال آماره احتمال

 Ei,t/Pi,t-1 ظه کاریمحاف -3113/21 1111/1 -7133/21 1111/1

1111/1 7213/7- 1232/1 7262/1- 
دوره تصدی کوتاه مدت 

 حسابرس
STEN 

1111/1 1162/1- 1111/1 2177/6- 
دوره تصدی بلند مدت 

 حسابرس
LTEN 

 SIZE اندازه شرکت -7113/4 1111/1 -1421/7 1111/1

 LEV اهرم مالی -1361/21 1111/1 -1172/21 1111/1

 نوع آزمون نوع مدل P-Value درجه آزادی قدار آمارهم

F= 1111/2  لیمر Fآزمون پانل 1113/1 237/266 

 نوع آزمون نوع مدل P-Value درجه آزادی مقدار آماره

   4317/27  آزمون هاسمن ت ثابتاثرا 1311/1 1 
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 نتایج آزمون فرضيات تحقيق
 خالصه نتایج آماری آزمون مدل تحقيق (:5دول )ج

 برای منظور نمود. بدین حاصل اطمینان نتایج صحت از باید آمده، دست به نتایج براساس پژوهش فرضیه آزمون از قبل

توان ادعا (، می1111/1محاسبه شده ) Fآماره  احتمال با توجه به گردید. استفاده F آزمون از مدل کل معناداری بررسی
 است. معنادار شده برازش رگرسیونی نمود که  مدل

درصد از تغییرات در متغیر وابسته مدل )محافظه  11توان ادعا نمود، حدود با توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده می
 شود.کاری حسابداری(، توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می

دهنده رابطه معنادار میان اثر تعاملی دوره تصدی کوتاه در جدول باال نشان       غیر مستقل ضریب برآوردی مت
است. همچنین نتایج اثر تعاملی دوره تصدی  17/1مدت حسابرس بر بازدهی با محافظه کاری حسابداری در سطح خطای 

 p-valueکاری حسابداری دارد. زیرا میزان کوتاه مدت حسابرس بر متغیردووجهی بیانگر وجود رابطه معنادار با محافظه 
توان گفت که بین اثر بدست آمده است. بنابراین می 17/1محاسبه شده برای ضریب این متغیر مستقل تحقیق، کمتر از 

 %37تعاملی دوره تصدی کوتاه مدت حسابرس بر بازدهی و متغیر دووجهی با محافظه کاری حسابداری در سطح اطمینان 
 اری وجود دارد. رابطه معناد

 (sig) سطح معناداری tآماره  انحراف معیار ضرایب متغیر وابسته )محافظه کاری حسابداری(

C )1111/1 1737/21 2134/1 3117/2 )عرض از مبدأ 

 1141/1 1334/1 2126/1 1621/1 )بازدهی(       

 1113/1 6321/1 1416/2 3413/3 )متغیر دووجهی(      

 1367/1 1361/1 3121/3 1711/4 )بازدهی و متغیردووجهی(          

 1131/1 3423/1 1171/1 1263/1 (دوره تصدی کوتاه مدت حسابرس)        

 1141/1 1334/1 2126/1 1621/1 (دوره تصدی کوتاه مدت حسابرس)        

ره تصدی کوتاه مدت )اثر تعاملی دو             
 حسابرس بر بازدهی(

1176/1- 1161/1 1274/3- 1167/1 

)اثر تعاملی  دوره تصدی  کوتاه مدت              
 حسابرس بر متغیر دووجهی(

1317/1- 1274/1 3176/1- 1216/1 

)اثر تعاملی  دوره تصدی                    
هی و متغیر کوتاه مدت حسابرس بر متغیر بازد

 دووجهی(

1761/1- 1267/1 471/1- 1376/1 

)اثر تعاملی دوره تصدی بلندمدت              
 حسابرس بر بازدهی(

2176/3 6174/6 6316/3 1113/1 

)اثر تعاملی  دوره تصدی   بلندمدت              
 حسابرس بر متغیر دووجهی(

7141/1 4217/1 3164/1 1231/1 

)اثر تعاملی  دوره تصدی                     
 بلندمدت حسابرس بر متغیر بازدهی و متغیر دووجهی(

6113/1 7316/7 1171/1 1373/1 

 1111/1 -6641/21 1211/1 -1111/1 )اندازه شرکت(     

 1111/1 1113/1 1113/1 1713/1 )اهرم مالی(    

 1137/11 داری(فیشر)سطح معنی Fآماره 
(1111/1) 

 131/1 آماره دوربین واتسن

 114/1 ضریب تعیین تعدیل شده 111/1 ضریب تعیین
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دهنده رابطه معنادار میان اثر تعاملی دوره تصدی بلندمدت در جدول باال نشان       ضریب برآوردی متغیر مستقل 
است. همچنین نتایج اثر تعاملی دوره تصدی  17/1حسابرس بر بازدهی با محافظه کاری حسابداری در سطح خطای 

 p-valueود رابطه معنادار با محافظه کاری حسابداری دارد. زیرا میزان بلندمدت حسابرس بر متغیردووجهی بیانگر وج
توان گفت که بین اثر بدست آمده است. بنابراین می 17/1محاسبه شده برای ضریب این متغیر مستقل تحقیق، کمتر از 

 %37ح اطمینان تعاملی دوره تصدی بلندمدت حسابرس بر بازدهی و متغیر دووجهی با محافظه کاری حسابداری در سط
 رابطه معناداری وجود دارد. 

دهنده رابطه معنادار میان اهرم مالی و محافظه کاری حسابداری در جدول باال نشان    ضریب برآوردی متغیر کنترلی 
 17/1محاسبه شده برای ضریب این متغیر مستقل تحقیق، کمتر از  p-valueاست. زیرا میزان   17/1در سطح خطای 

رابطه  %37توان گفت که بین اهرم مالی و محافظه کاری حسابداری در سطح اطمینان است. بنابراین میبدست آمده 
 معناداری وجود دارد.

کاری دهنده رابطه معنادار میان اندازه شرکت و محافظه در جدول باال نشان     ضریب برآوردی متغیر کنترلی 
محاسبه شده برای ضریب این متغیر مستقل تحقیق، کمتر  p-valueاست. زیرا میزان  17/1حسابداری در سطح خطای 

توان گفت که بین اندازه شرکت و محافظه کاری حسابداری در سطح اطمینان بدست آمده است. بنابراین می 17/1از 
 رابطه معناداری وجود دارد. 37%

 

 نتيجه گيری و پيشنهادات تحقيق
ت حسابرسی و محافظه کاری حسابداری، مورد آزمون قرار گرفت. به در این تحقیق، رابطه بین چرخش اجباری موسسا

( به کار رفته اند، تعریف و 1126منظور بررسی هر یک از فرضیات تحقیق مدل طراحی شده توسط ریکیت و آالم )
نتیجه  تخمین زده شد. سپس با توجه به نتایج بدست آمده از مدل، هر فرضیه به طور جداگانه بررسی گردید و در نهایت

 کلی برای هر فرضیه بیان شد. در این بخش به تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها خواهیم پرداخت. 
کاری حسابداری می  نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد که دوره تصدی بلند مدت حسابرس منجر به کاهش محافظه

مبنی بر تغییرات حسابرس  2311راق بهادار از سال با توجه به اجرایی شدن دستورالعمل مصوب سازمان بورس و او گردد.
ساله پیشنهاد می شود برای حفظ منافع  4مستقل در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تا پیش از اتمام دوره 

سهامداران و تامین کنندگان شرکت ها و همچنین نظارت راهبردی بر عملکرد هیئت مدیره، علل تغییرات مطروحه در 
ست صورت های مالی افشا و ارایه گردد. نتایج حاصل از فرضیه اول تحقیق با پژوهش های استفان و گزارشات پیو

 ( همسو می باشد.2331( و ملکیان و عبدی پور )1116(، کریشنان )1117(، چی و هانگ )1122همکاران )
ه کاری حسابداری می ش محافظنتایج آزمون فرضیه اول نشان داد که دوره تصدی بلند مدت حسابرس منجر به کاه

مبنی بر تغییرات حسابرس  2311با توجه به اجرایی شدن دستورالعمل مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار از سال  گردد.
ساله پیشنهاد می شود برای حفظ منافع  4مستقل در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تا پیش از اتمام دوره 

و همچنین نظارت راهبردی بر عملکرد هیئت مدیره، علل تغییرات مطروحه در  سهامداران و تامین کنندگان شرکت ها
گزارشات پیوست صورت های مالی افشا و ارایه گردد. نتایج حاصل از فرضیه اول تحقیق با پژوهش های استفان و 

 ( همسو می باشد.2331( و ملکیان و عبدی پور )1116(، کریشنان )1117(، چی و هانگ )1122همکاران )
نتیجه فرضیه دوم، بیانگر آن است که شرکت هایی که دارای دوره تصدی بلند مدت حسابرس هستند دارای گزارش های 
محافظه کارانه تری خواهند بود. ادعا می شود رابطه بلندمدت حسابرس و صاحبکار از یک سو منجر به ایجاد روابط 

وی دیگر شناخت حسابرس را از ساختار کنترل داخلی خاص، کاهش اعتماد عمومی و کاهش استقالل می شود. و از س
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صاحبکار و عملیات آن عمق بیشتری می بخشد و موجب اثربخشی بیش تر فرآیند حسابرسی می شود. نتایج این فرضیه 
را میتوان اینگونه استنباط کرد که دانش حسابرس نسبت به صاحبکار زمانی که دوره تصدی حسابرس بلندمدت باشد، 

یابد که این دانش بیشتر عدم تقارن اطالعاتی بین حسابرس و صاحبکار را کاهش می دهد در نتیجه  افزایش می
حسابرس درخواست استفاده از رویه های محافظه کارانه تری را از مدیریت خواهد داشت. نتایج این فرضیه با پژوهش 

 همسو می باشد. ( 1111(، جنکینز و لوری )2311( و کرمی و بذرافشان )1121های دان لی )
از سویی دیگر، نتایج فرضیه سوم حاکی از این مطلب است که هرچه رابطه حسابرس با صاحبکار کوتاه مدت باشد می 
توان اینگونه استدالل نمود که دوره تصدی کوتاه مدت حسابرس باعث عدم استفاده از رویه های محافظه کارانه تری از 

 ( همسو می باشد.1126پژوهش ریکیت و آالم ) سوی مدیریت است. نتیجه این فرضیه با
در این تحقیق، رابطه بین چرخش اجباری موسسات حسابرسی و محافظه کاری حسابداری، مورد آزمون قرار گرفت. به 

اند، تعریف و ( به کار رفته 1126منظور بررسی هر یک از فرضیات تحقیق مدل طراحی شده توسط ریکیت و آالم )
تخمین زده شد. سپس با توجه به نتایج بدست آمده از مدل، هر فرضیه به طور جداگانه بررسی گردید و در نهایت نتیجه 

 کلی برای هر فرضیه بیان شد. در این بخش به تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها خواهیم پرداخت. 
ش محافظه کاری حسابداری می لند مدت حسابرس منجر به کاهنتایج آزمون فرضیه اول نشان داد که دوره تصدی ب

مبنی بر تغییرات حسابرس  2311با توجه به اجرایی شدن دستورالعمل مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار از سال  گردد.
ساله پیشنهاد می شود برای حفظ منافع  4مستقل در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تا پیش از اتمام دوره 

سهامداران و تامین کنندگان شرکت ها و همچنین نظارت راهبردی بر عملکرد هیئت مدیره، علل تغییرات مطروحه در 
گزارشات پیوست صورت های مالی افشا و ارایه گردد. نتایج حاصل از فرضیه اول تحقیق با پژوهش های استفان و 

 ( همسو می باشد.2331ن و عبدی پور )( و ملکیا1116(، کریشنان )1117(، چی و هانگ )1122همکاران )
ش محافظه کاری حسابداری می نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد که دوره تصدی بلند مدت حسابرس منجر به کاه

مبنی بر تغییرات حسابرس  2311با توجه به اجرایی شدن دستورالعمل مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار از سال  گردد.
ساله پیشنهاد می شود برای حفظ منافع  4ضو بورس اوراق بهادار تا پیش از اتمام دوره مستقل در شرکت های ع

سهامداران و تامین کنندگان شرکت ها و همچنین نظارت راهبردی بر عملکرد هیئت مدیره، علل تغییرات مطروحه در 
با پژوهش های استفان و  گزارشات پیوست صورت های مالی افشا و ارایه گردد. نتایج حاصل از فرضیه اول تحقیق

 ( همسو می باشد.2331( و ملکیان و عبدی پور )1116(، کریشنان )1117(، چی و هانگ )1122همکاران )
نتیجه فرضیه دوم، بیانگر آن است که شرکت هایی که دارای دوره تصدی بلند مدت حسابرس هستند دارای گزارش های 

رابطه بلندمدت حسابرس و صاحبکار از یک سو منجر به ایجاد روابط محافظه کارانه تری خواهند بود. ادعا می شود 
خاص، کاهش اعتماد عمومی و کاهش استقالل می شود. و از سوی دیگر شناخت حسابرس را از ساختار کنترل داخلی 

ه صاحبکار و عملیات آن عمق بیشتری می بخشد و موجب اثربخشی بیش تر فرآیند حسابرسی می شود. نتایج این فرضی
را میتوان اینگونه استنباط کرد که دانش حسابرس نسبت به صاحبکار زمانی که دوره تصدی حسابرس بلندمدت باشد، 
افزایش می یابد که این دانش بیشتر عدم تقارن اطالعاتی بین حسابرس و صاحبکار را کاهش می دهد در نتیجه 

از مدیریت خواهد داشت. نتایج این فرضیه با پژوهش حسابرس درخواست استفاده از رویه های محافظه کارانه تری را 
 ( همسو می باشد. 1111(، جنکینز و لوری )2311( و کرمی و بذرافشان )1121های دان لی )

از سویی دیگر، نتایج فرضیه سوم حاکی از این مطلب است که هرچه رابطه حسابرس با صاحبکار کوتاه مدت باشد می 
دوره تصدی کوتاه مدت حسابرس باعث عدم استفاده از رویه های محافظه کارانه تری از  توان اینگونه استدالل نمود که

 ( همسو می باشد.1126سوی مدیریت است. نتیجه این فرضیه با پژوهش ریکیت و آالم )
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 پيشنهادات مبتنی بر نتایج تحقيق
 با توجه به نتایج حاصل از تحقیق پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می گردد: 

 ا توجه به نتایج حاصل از فرضیه تحقیق به استفاده کنندگان از صورت های مالی پیشنهاد می شود به رابطه مثبت بین ب
دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری توجه داشته باشند چرا که دوره تصدی باالتر باعث استفاده از رویه های 

محافظه کاری بواسطه الزام قابلیت اثبات و تایید خود،  محافظه کارانه تری از سوی مدیریت است. با توجه به این که
رفتار فرصت طلبانه و جانبدارانه مدیران را محدود می کند، لذا استفاده کنندگان از صورت های مالی می توانند برای 

 کنترل کردن رفتار فرصت طلبانه مدیریت به دورع تصدی حسابرس توجه داشته باشند.

 ثبت و معناداری بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت حسابرسی، به استفاده کنندگان از نتایج با توجه به وجود رابطه م
کاربردی پژوهش پیشنهاد می گردد در ارزیابی ها و تصمیم گیری های خود به واکنش رفتاری مربوط توجه نمایند.اگر 

ر بازار کاهش یابد، حسابرسی با کاری حسابداری به دلیل عوامل داخلی و خاص شرکت یا عوامل خارجی د محافظه
 کیفیت می تواند این افت را بهبود ببخشد.

 

 منابع
 مجله  ،تاثیر محافظه کاری مدیریت بر پیش بینی های مدیریت از سود ،(2333)، یمرتض ات،یب ،نیغالمحس ،یاسد

 .31-23صص  ،2شماره   ،12دوره  ،یو حسابرس یحسابدار یها یبررس
 بررسی تاثیر محافظه کاری بر مدیریت سود مبتنی  ،(2331)، یعل رزاد،یش ،یسده، مصطف یدر ،یعبدالمهد ،یانصار

بر اقالم تعهدی، مدیریت واقعی سود وسطح کلی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
 .11-62، صص 23 ه، شمار6دوره  ت،یریمد یحسابدار ،تهران

 شرکت و نسبت اهرمی  اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه، (2311)، نهیتهم ،یباغبان ،بهمن ،مهد یبن
 .73، ص 71فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره  ،شرکت بر زیان دهی

 ،ریه پژوهش های نش، سود باقیمانده و مدت تصدی حسابرستاثیر تغییرات (، 2333، )مایش عوض پور، ،تایآز جهانشاد
 .117-213، صص 12حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 

 یفرصتها ،در ایران یحسابرس تیفیجامع ک یارزیاب، (2332) ،مسعود ،یغالم زاده لدار ،یییح گانه،ی حساس 
 .دانشگاه الزهرا، یحسابدار شیهما نیدهم، یقاتیتحق

 61-73، صص 3و  1شماره  ،سمیر ارحسابد هفصلنام  سحسابر تعویض یچالشها ،(2317)، روح اهلل ،جبیر.   
 سود تیریحسابرس و مد یدوره تصد نیرابطه ب یبررس ،(2331)، ریام ،یمحمد، آمنه بذرافشان،، نیغالمحس ،یکرم ،

 .11-67، صص 4، شماره 12دوره  ،یدانش حسابدار
 مختلف حسطودر  دسو یتمدیر یابیارز، (2337)، حسن ،یخلعتبر، فاطمه ،ییشوایپ، محمد دیس ،یریش یموسو 
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