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چكیده
نقش اساسی حسابرسی مستقل و کمیته حسابرسی به عنوان بخشی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی ،کاهش عدم تقارن
اطالعاتی بین مدیران و سهامداران است .انتظار بر این است که کنترل اثربخش از طریق این دو سازوکار حاکمیت شرکتی دارای
ارتباطی قابل مالحظه با کاهش سطوح مدیریت سود و مدیریت جریانات نقدی باشد .هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه بین کیفیت
حسابرسی مستقل و کمیته حسابرسی با مدیریت سود و مدیریت جریانات نقدی در شرکتهایی که تجدید ارائه داشتهاند است .برای
کیفیت حسابرسی از معیار رتبه بندی جامعه حسابداران رسمی ایران ،برای مدیریت سود از مدل دچو  )1991(1و برای مدیریت
جریانات نقدی از مدل رویچادوری  )2002(2استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در سازمان
بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی  1811تا  1898است .با توجه به محدودیتهای تعیین شده ،نمونه پژوهش شامل 108
سال -شرکت میباشد .یافتهها نشان میدهد شرکتهایی که توسط مؤسسات بزرگ حسابرسی شدهاند تجدید ارائه اقالم
تعهدی(مدیریت سود) کمتری دارند اما شواهدی مبنی بر رابطه کیفیت حسابرسی و تجدید ارائه اقالم نقدی یافت نشد .همچنین،
یافته ها حاکی از آن است که بین کمیته حسابرسی و مدیریت سود و مدیریت جریانات نقدی رابطه معنا داری وجود ندارد.
واژههاي كلیدي :کیفیت حسابرسی مستقل ،کمیته حسابرسی ،مدیریت سود ،مدیریت جریانات نقدی ،بورس اوراق بهادار تهران.
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 -1مقدمه

 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش

تصمیمگیری صحیح و بهموقع در بنگعاههعای اقتصعادی و
سععایر موسسععات ،مسععتوزم وجععود اطالعععات مسععتند ،شععفاف،
قابلمقایسه و قابلاتکا است .یکی از مهمتعرین عوامعل توسععه
کشورها استفاده از سیستمهای اطالعات مالی معتبر ،مربعو و
قابل فهم است .حسابداری یع سعامانه اطالععاتی اسعت و در
بنگاه های اقتصادی به مثابه ابزاری موثر در فرآیند تهیه و ارائعه
اطالععععات معععالی بمنظعععور تصعععمیمگیعععریهعععای آگاهانعععه
اسععتفادهکننععدگان مععورد توجععه قععرار دارد .اسععتفادهکننععدگان
اطالعات حسابداری براساس اطالعات گزارش شده در صعورت-
های مالی به ارزیابی سودآوری و پیشبینی جریانهعای نقعدی
آتی شرکت پرداخته و سپس با برقرار کردن ارتبا منطقی بین
سودآوری و جریانهای نقدی آتی ،ارزش شعرکت را ارزیعابی و
براساس این پیشبینیها تصمیمگیری میکند.
بحران مالی سال  1991که بازارهای سرمایه سراسر جهعان
را تحت تاثیر قعرارداد و بحعران هعای پعس از معاجرای شعرکت
انرون 8و وردکام 4نگرانیهای جدی را در معورد معدیریت سعود و
مدیریت جریانات نقدی را به وجود آورد و ضرورت برخعورداری
از اطالعات جام  ،شفاف و دارای قابویت مقایسه را برجسعتهتعر
کرد .وقوع این رسواییهای مالی باعث نشانه رفتن انگشت اتهام
بععه سععوی حسععابداری ،گزارشععگری مععالی و حسابرسععان ایععن
شرکتها شد .پیامد این نگرانیها به شکل تغییعرات بنیعادین و
گسترده در حوزه نظارت بر شرکتها و بازار سرمایه نمود یافعت
که از آن جموه میتوان به تفکر تقویت ساختار نظام حاکمیعت
شرکتی و قوانین و مقررات اشاره کرد .بررسی عوتها و شعرایط
وقوع فروپاشیها مشخص کرده است که در موارد نبود نظعارت
بر مدیریت ،راهبری ناقص سهامداران بر چگونگی اداره کارهعا و
سپ ردن اختیارات نامحدود به مدیران اجرایی ،زمینعه مسعاعدی
برای سوء استفاده آنان را فراهم کرده است .جوعوگیری از بعروز
چنین وضعیتی مسعتوزم اشعراف صعحیح سعهامداران از طریعق
نظارت دقیق بر هیات مدیره و حسابرسی منظم شعرکتهاسعت
که در مجموع تحت عنوان سیستم حاکمیت شعرکتی شعناخته
میشود .در نگاهی کوی سیستم حاکمیت شعرکتی را معیتعوان
مجموعه ای از فرآیندها و ساختارهایی دانست که با اسعتفاده از
سازوکارهای درونسعازمانی نظیعر هیعات معدیره ،کنتعرلهعای
داخوی اداری و حسابداری،کمیته حسابرسی ،حسابرسی داخوی
و مدیریت ریس و نیز سازوکارهای برونسازمانی مانند نظارت
قانونی ،نظام حقوقی ،نظارت بازار سعرمایه ،نظعارت سعهامداران
عمده ،حسابرسان مستقل و موسسات رتبهبندی در پی کسع
اطمینان از رعایت حقعوق يینفععان ،پاسعخگویی ،شعفافیت و
عدالت در واحد تجاری است.

 -2-1مبانی نظري
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از جموه اهداف گزارشگری مالی ،ارائه اطالعات سودمند به
سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و طیفی گسترده از دیگر
استفادهکنندگان صورتهای مالی به منظور تصمیمگیریهای
مختوف است .گزارشگری مالی همچنین نتایج ایفای وظیفه
مباشرت مدیریت یا پاسخگویی آنها را در قبال منابعی که در
اختیارشان قرار گرفته است ،نشان میدهد.
با توجه به اینکه بین مدیریت و سهامداران تضاد مناف
وجود دارد و مدیران در پی حداکثر کردن پاداش و مزایای خود
هستند ،انگیزه کافی برای دستکاری و تحریف ارقام حسابداری
در مدیران وجود دارد .در نتیجه ،مدیریت در پی حداکثر کردن
مناف خود به هزینه سهامداران و شرکت است .حسابرسان به
عنوان ی واسطه میتوانند تضاد مناف بین سهامداران و
مدیریت را کاهش داده و باعث کاهش هزینههای نمایندگی
شوند.
تجدید ارائه ،بازتابی از تایید شرکت در خصوص حذف یا
تحریف مواردی در صورتهای مالی خود را نشان می-
دهد(پالمروس و شولز  .)2004 ،1ارائه مجدد صورتهای مالی
شرکت موج ضرر و زیان قابل توجهی در ارزشهای بازار
(پالمروس و همکاران )2004 ،و افزایش هزینه سرمایه (هریبار
و جنکینز  )2004 ،2و تغییرات اجرایی زیاد میشود(هنز  8و
همکاران2001 ،؛ سرینیواسان  .)2001 ،1تجدید ارائه اعتبار
گزارشهای مالی آتی شرکت را تحت تاثیر قرار میدهد ،زیرا
کیفیت اطالعات مالی منتشر شده نازل تر نشان میدهد.
استفاده از مدیریت سود برای افزایش پاداش مدیران،
اجتناب از نقض قرارداد بدهیها ،تأثیر بر انتظارات
سرمایهگذاران و تأمین سرمایه برون سازمانی است ،به عبارت
بهتر میتواند منجر به تضاد مناف بین مدیران و سایر گروه
های يینف و افزایش هزینههای نمایندگی شود ،در نتیجه
تصمیمات غیربهینهای اتخاي میشود و به موفقیتهای
بوندمدت مالی شرکت آسی میرساند(فیودز و همکاران ،9
 .)2001برای مثال ،مدیران میتوانند ارقام مالی خود را با تغییر
دادن روشهای حسابداری خود ،تحت تغییر برآوردها و
مفروضات کویدی حسابداری ،ثبت نکردن درآمدها و غیره...
دستکاری کنند(بیسوی و همکاران .)1991 ،10
جریان نقد و دستیابی به وجوه نقد مورد انتظار عمدتا
مستقل از تاثیر تصمیمات و اعمال نظرهای مدیریت در نظر
گرفته میشود .اما شواهد نشان میدهد ،مدیران به دالیوی
مانند رسیدن به شاخصها و پیشبینیها ،جووگیری از اتالف
مناب  ،دستیابی به پاداش بیشتر و ...اقدام به مدیریت جریان-
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های نقدی میکنند (جاس و پوسکو  .)2000 ،11مدیریت
جریان های نقدی ،به اقدامات آگاهانه مدیریت به منظور دست-
کاری جریانهای نقدی با هدف مطووب نشان دادن و رف
نوسانات جریانهای نقدی گفته میشود ،که ابزاری دردست
مدیران برای دستیابی به اهداف آنان ،مثال گرفتن پاداش یا
مزایای بیشتر یا حفظ و تثبیت موقعیت آنها بهکار میرود
(گیوی .)2008 ،12
هرقدر سهم ی سهامدار از شرکت کمتر باشد ،مناف
حاصل از نظارت بر رفتار مدیر کمتر خواهد بود و تمرکز در
سهام ،نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و کاهش فرصتطوبی را به
همراه خواهد داشت (مشایخ و عبدالوهی)1890 ،؛ سازوکارهای
کنترل با یکدیگر مرتبط بوده و ارتبا آنها مبتنی بر تئوری
نمایندگی است (جنسن و موکینگ  .)1982 ،18به منظور
محدود نکردن ارزیابی اثربخشی ی سازوکار در حالت ایزوله،
مطووب است که اثر تداخوی آنها بر دستکاریهای حسابداری
مورد بررسی قرار گیرند (کادلین 14و همکاران2014 ،؛ دومنیکو
و رای  .)2014 ،11د ر این چارچوب ،ناکارآمدی ی سازوکار
بالقوه می تواند توسط اثر ی سازوکار جایگزین ،جبران شود
(براو و ماتیوس 2011 ،12؛ کی-هانگ  18و همکاران2012 ،؛
پائول  11و همکاران .)2014 ،افزایش تجدید ارائه صورتهای
مالی موج بررسی عمومی نقش حسابرسان در تضمین
کیفیت صورتهای مالی میشود( .رومانوس  19و همکاران،
 .)2001حسابرسان مستقل نقش با اهمیتی در افزایش اعتبار
صورتهای مالی از طریق اطمینان بخشی به سهامداران شرکت
درباره کامل بودن ادعاهای مدیران مندرج در صورتهای مالی
دارند .افزون بر آن ،حسابرسی نقش اساسی در محافظت و
حمایت از حقوق سرمایه گذاران برون سازمانی دارد(نیومن  20و
همکاران .)2001 ،نقش اساسی حسابرسی بهعنوان یکی از
سازوکارهای حاکمیت شرکتی ،کاهش عدم تقارن اطالعاتی
بین مدیران و سهامداران است (جونز 2011 ،21؛ عثمان ،22
 .)2018و کیفیت حسابرسی که تعیین کننده عموکرد
حسابرسی است تاب عوامل متعددی از قبیل تواناییهای
حسابرسی (شامل استقالل ،عینیت ،مراقبت حرفهای ،تضاد
مناف و قضاوت) میباشد(مجتهدزاده و همکاران .)1818 ،دی-
آنجوو  ،191228برداشت از کیفیت حسابرسی را استنبا (درک)
استفادهکنندگان از کیفیت خدمات حسابرسی و درجه قابویت
اعتماد به گزارشهای حسابرسی عنوان نموده است .از سوی
دیگر ،از آنجایی که مسئولیت اصوی کمیته حسابرسی نظارت بر
فرآیندهای گزارشگری مالی است ،در نتیجه وجود ی کمیته
حسابرسی کارآمد می تواند قدرت مدیریت برای دستکاری
صورتهای مالی را محدود کند .کمیته حسابرسی بخش

اساسی فرآیند گزارشگری مالی شرکتهاست .مسئولیت اصوی
آن نظارت بر سالمت رویهها و کنترلهای گزارشگری مالی
اعمال شده توسط مدیریت در راستای حمایت از حقوق
سهامداران و سایر يینفعان است که به نیابت از هیات مدیره
صورت میگیرد .کمیتههای حسابرسی از طریق نظارت موثر و
آگاهانه نقش ارزشمندی را در کم به جو اعتماد بازار به
گزارشگری مالی با کیفیت باال ایفا میکنند و یکی از حوقههای
اصوی زنجیره ارزش گزارشگری شرکت ،محسوب می-
شوند(مومنزاده.)1892 ،
با عنایت بر مطال مذکور ،در این پژوهش ،تجدید ارائه به
مدیریت سود و مدیریت جریانات نقدی دستهبندی شده و
رابطه کیفیت حسابرسی مستقل و کمیته حسابرسی با مدیریت
سود و مدیریت جریانات نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران ،بررسی شده است.
 -2-2پیشینه پژوهش
اینام  24و همکاران ( )2012در پژوهشی با عنعوان کیفیعت
حسابرسی و مدیریت سود در تونس ،به بررسعی تعاثیر کیفیعت
حسابرسی (اندازه حسابرس ،تخصص صعنعت حسعابرس و دوره
تصدی حسابرس) بر محدود کردن میزان مدیریت واقعی سعود
(دستکاری فعالیتهای واقعی) و مدیریت سود مبتنی بعر اقعالم
تعهدی پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که حسابرسعان
متخصص صنعت و حسابرسان  4موسسه بعزرگ حسابرسعی بعا
سطوح پایینتر مدیریت سود مبتنی بعر اقعالم تعهعدی معرتبط
هستند .هم چنین بین حسابرسان  4موسسه بزرگ حسابرسعی
و میزان مدیریت واقعی سود رابطه مثبعت و معنعیداری وجعود
دارد .افزون بر آن ،دریافتند افزایش دوره تصعدی حسعابرس بعا
مدیریت واقعی سود و مدیریت سود مبتنعی بعر اقعالم تعهعدی
بیشتر ،ارتباطی ندارد.
الوس  ) 2018(21اثر ترکیبی از وجود کمیته حسابرسی و
حسابرس مستقل را بر روی مدیریت سود بررسی کرد .در
مقایسه با نتایج پژوهشهای قبوی که عموکرد کمیته حسابرسی
و حسابرس مستقل به طور مستقل از یکدیگر فرض میشد،
این پژوهش رابطه مثبت بین وجود کمیته حسابرسی و
حسابرسی مستقل و اقالم تعهدی اختیاری شناسایی
کرد .همچنین آنها دریافتند که وجود کمیته حسابرسی و
حسابرس مستقل به طور مشترک مدیریت سود را کاهش می
دهد.
22
سان و لن ( )2014تاثیرگذاری کمیتههای حسابرسی
مستقل در محدود کردن مدیریت سود از طریق دستکاری اقالم
واقعی و روابط میان ویژگیهای کمیته حسابرسی را طی سال-
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های  2008تا  2010در بورس نیویورک مورد بررسی قرار
دادند .در این پژوهش شرکتهای مورد مطالعه با انگیزههای
قوی تر برای انجام مدیریت سود از طریق دستکاری اقالم واقعی
به عنوان نمونه انتخاب شدند .نتایج حکایت از آن داشت که
نظارت اعضای کمیته به طور مثبت با مدیریت سود واقعی
محاسبه شده از جریانهای نقدی غیرعادی ناشی از عمویات،
هزینه های اختیاری غیرعادی و هزینه تولید غیرعادی در
ارتبا هستند همچنین یافتهها با این موضوع که اشتغال
اعضای کمیته حسابرسی در شرکت ،اثربخشی نظارتشان را
مختل میکند ،سازگار است.
ژییانگ  28و همکاران ( )2011به بررسی تاثیر کیفیت
حسابرسی بر انواع تجدید ارائه صورتهای مالی در بازار بورس
اوراق بهادار شانگهای و شنين پرداختند .تقسیم بندی تجدید
ارائه به دو صورت تعهدی (مدیریت سود) و نقدی (مدیریت
جریانات نقدی) صورت گرفت و نتایج بدست آمده حاکی از این
بود که دستکاری درآمدها ،احتمال تجدید ارائه تعهدی
(مدیریت سود) را افزایش می دهد و این تجدید ارائه نتیجه
حسابرسی با کیفیت باال میباشد و بین مدیریت جریانات نقدی
و کیفیت ح سابرسی رابطه معنی داری مشاهده نگردید.
اعتمادی و همکاران ( ،)1811نشان دادند شرکتهایی که
حسابرس آنها ،متخصص صنعت است ،دارای سطح مطوق
اقالم تعهدی اختیاری کمتر و ضری واکنش سود باالتری
هستند نسبت به شرکتهایی که حسابرس آنها ،متخصص
صنعت نیست .به عبارت دیگر ،حسابرسان متخصص صنعت،
حسابرسی با کیفیتتری به صاحبکاران خود ارائه میکنند.
نونهال و همکاران ( ،)1892به ارزیابی تاثیر کیفیت
حسابرس بر مدیریت سود در شرکتهای تازه پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش
آنان بدون در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی بیانگر این مطو
است که مؤسسات حسابرسی بزرگتر و دوره تصدی طوالنیتر
حسابرس بر مدیریت سود در شرکتهای تازه پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران تاثیر منفی دارند .ولی با افزودن
متغیرهای کنترلی نتایج نشاندهنده عدم تأثیر مؤسسات
حسابرسی بزرگتر بر مدیریت سود و تاثیر منفی دوره تصدی
طوالنیتر حسابرس بر مدیریت سود در شرکتهای تازه
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
سپاسی و کاظمپور ( ،)1894رابطه بین وجود کمیته
حسابرسی و واحد حسابرسی داخوی با هموارسازی سود در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی کرد و
برای اندازهگیری هموارسازی سود از اقالم تعهدی اختیاری که
بر اساس مدل تعدیل شده جونز محاسبه شده است ،استفاده
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نمود .نتایج نشان داد که بین وجود کمیته حسابرسی و
حسابرس داخوی با هموارسازی سود رابطه معکوس و معناداری
وجود دارد .از سوی دیگر نتایج حاکی از آن بودند که بین تعداد
اعضای کمیته حسابرسی و هموارسازی سود رابطه معناداری
وجود ندارد.
نیری و همکاران( )1894در پژوهشی به بررسی ارتبا بین
حسابرسی داخوی ،کمیته حسابرسی و مدیریت سود در
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی
دوره  1810-1890به روش حذفی سیستماتی از بین جامعه
مورد نظر پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که بین مدیریت
سود و حسابرسی داخوی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد
درصورتیکه ارتباطی بین کمیته حسابرسی و مدیریت سود
مشاهده نگردید.
 -3روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیعت
و روش از نوع توصعیفی -همبسعتگی معیباشعد .جامععه معورد
مطالعه در این پژوهش ،شرکتهعای پذیرفتعه شعده در بعورس
اوراق بهادار تهران است ،که گزارشهای معالی و گعزارشهعای
هیئت مدیره آن ها طی یع دوره زمعانی شعش سعاله از سعال
 1811تا پایان سال  1898مورد بررسی قرار گرفته است .نمونه
آماری پژوهش شرکتهایی است که به روش حذفی و با در نظر
گرفتن تمام شرایط زیر انتخاب شدهاند:
 دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند هر سال باشد تا
بتوان دادهها را در کنار یکدیگر و در صورت نیاز ،به
صورت پانوی بهکار برد.
 جزء شرکتهای فعال در حوزه فعالیتهای مالی ،از
جموه شرکتهای سرمایهگذاری ،بان ها ،لیزینگ،
بیمهها و موسسات مالی نباشند.
 دادههای مورد نیاز جهت متغیرهای پژوهش ،در طول
دوره زمانی  1811الی  ،1898موجود باشند.
 در طول دوره پژوهش ،تغییر در سال مالی نداشته
باشند.
 صورتهای مالی شرکتها در سال مالی بعد ،تجدید
ارائه شده باشند.
 بر اساس شرایط يکر شده ،تعداد  108سال  -شرکت
به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید.
جهت گردآوری اطالعات از روش کتابخانهای و میدانی
استفاده گردید .ابزاری که در پژوهش حاضر به منظور گردآوری
دادههای پژوهش و استخراج نتایج به کار رفته است ،صورت-
های مالی حسابرسی شده و یادداشتهای همراه ،گزارشهای
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ساالنه هیئت مدبره و سایر مستندات شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .این اطالعات با استفاده از
اسناد موجود در نرم افزارهای بورس اوراق بهادار تهران و سایت
رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران جم آوری شدهاند.در
این پژوهش ،به منظور آزمون فرضیههای آماری و تحویل داده-
ها از رگرسیون خطی چندگانه به روش حداقل مربعات معمولی
( )OLSاستفاده شده .تحویل آماری دادهها نیز به کم نرم
افزارهای  Excelنسخه  2010و  SPSSنسخه  ،22انجام شده
است.
 -4فرضیههاي پژوهش
با عنایت به مبانی نظری و پیشینه موضوع ،فرضیههای پژوهش
به شرح زیر قابل صورت بندی است
 )1کیفیت حسابرسی مستقل با تجدید ارائه گزارشهای مالی
شرکتها ناشی از مدیریت سود رابطه معنیداری دارد.
 )2کیفیت حسابرسی مستقل با تجدید ارائه گزارشهای مالی
شرکتها ناشی از مدیریت جریانات نقدی رابطه معنی-
داری دارد.
 )8وجود کمیته حسابرسی با تجدید ارائه گزارشهای مالی
شرکتها ناشی از مدیریت سود رابطه معنیداری دارد.
 )4وجود کمیته حسابرسی با تجدید ارائه گزارشهای مالی
شرکتها ناشی از مدیریت جریانات نقدی رابطه معنی-
داری دارد
 -5متغیرهاي پژوهش
متغیرهای این پژوهش شامل سه دسته متغیرهای وابسته،
مستقل و کنترلی به شرح زیر است:
 -5-1متغیر وابسته
 = EMمدیریت سود با استفاده از مدل دچو و همکاران
( )1991و کوتاری  21و همکاران ( )2001محاسبه میشود .برای
تجزیه درآمدها به اختیاری) (DAو غیراختیاری )،(NDA
کوتاری و همکاران( )2001عموکرد مشابه با مدل DAرا برای
کاهش مشکل عدم تشخیص توسعه دادند (برای محاسبه مولفه
غیراختیاری از کل اقالم تعهدی) (NDAو  DAباقیمانده معادله
زیر است .به عنوان مثال:

DA = ACC – NDA

)

(

که در آن  ACCبرابر سود خالص منهای جریانهای نقدی
ناشی از فعالیتهای عمویاتی PPE ،خالص دارایی ،ماشینآالت

جزROA

و تجهیزات و ROAبازده دارایی است .همه متغیرها به
با داراییهای ابتدای دوره همگن شده اند EM .با استفاده از
دادههای مربوطه از صورتهای مالی قبل از اعالم تجدید ارائه
برای اندازهگیری شدت مدیریت سود قبل از تجدید ارائه
محاسبه شده است .ارزش مطوق اقالم تعهدی اختیاری برای
تجزیه و تحویل استفاده میشود زیرا حسابرسان باید در هر دو
مو رد اقالم تعهدی اختیاری افزایش درآمد و کاهش درآمد
نگران باشند.
 = CFMمدیریت جریان وجوه نقد از جریان غیرمنتظره
وجوه نقد عمویاتی مشتق شده است) . (CFOروی-
چادهاری( ) 2002جریان نقدی عادی عمویاتی در فروش برای
هر سال مالی را برای دستیابی به پارامترهای خاص صنعت در
هر سال تحویل کرد .دچو و همکاران( )1991و لی()2012
فرآیند تولید وجوه نقد ی شرکت را در سطح شرکت با
برگشت جریان نقدی عمویاتی روی پارامترهای خاص شرکت با
استفاده از داده های بیش از ده سال قبل مدل سازی کردند.
جریان نقدی عمویاتی غیرمنتظره تفاوت بین جریان نقدی
عمو یاتی واقعی و قابل انتظار است و برای مدیریت جریان وجوه
نقد مشتق شده است .ما در بررسیهای خود از معادله زیر
استفاده خواهیم کرد:

 ،جریانات نقدی عمویاتی از شرکت
که در آن
کل داراییهای شرکت  iدر پایان
برای دوره و
 ،فروش و تغییرات در فروش
و
و
دوره
شرکت در طول دوره هستند برای تولید جریانات نقدی
عمویاتی مورد انتظار با استفاده از تخمین پارامترها از معادله
باال عمل کردیم و جریانات نقدی عمویاتی غیرمنتظره تفاوت
بین جریانات نقدی عمویاتی مورد انتظار و واقعی میباشد.
 -5-2متغیرهاي مستقل
 = AUDITکیفیت حسابرسی ،در این پژوهش از رتبه
بندی انجام شده توسط جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده
شده است ،موسسات حسابرسی براساس معیارهای تدوین شده
جامعه حسابداران رسمی ایران و امتیازات کس شده به چهار
گروه تقسیم میگردند .در این پژوهش موسسات حسابرسی که
در گروه الف این رتبه بندی باشند ،جزو موسسات با کیفیت
درنظر گرفته میشوند .درنتیجه اگر موسسه حسابرسی درگروه
الف رتبه بندی جامعه حسابداران رسمی ایران باشد  1در غیر
این صورت صفر میگیرد.
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 = AUDIT COMMITTEEوجود کمیته حسابرسی
متغیری مجازی است که اگر شرکت دارای کمیته حسابرسی
باشد عدد  1و در غیر این صورت صفر میگیرد.

مدل )2

مدل)8
 -5-3متغیرهاي كنترلی
 = Leverageاهرم مالی که برابر اسعت بعا نسعبت بعدهیهعا بعه
داراییهای شرکت.
 = Ageلگاریتم عمر پذیرش در بورس.
 = Financeتامین مالی خارجی یا برون سازمانی.
 = Growthفرصت رشد ،متوسط نرخ رشد کل داراییهعا در دو
سال قبل ،که طبق معادله زیر محاسبه میشود:
(

)

(

)

مدل )4

 -7تجزیه و تحلیل یافتههاي پژوهش
 -7-1آمارههاي توصیفی پژوهش

 = BSIZEتعداد اعضای هیئت مدیره.
 = INSOWNمالکیت نهادی ،درصد تجمعی سهام شرکت که
متعوق به بان ها ،بیمهها ،نهادهای مالی،مادرشرکتها،
سازمانها ونهادها و شرکتهای دولتی است.
 = OWNCONتمرکز مالکیت ،درصد تجمعی تمو سهامدارانی
که حداقل  1درصد از سهام شرکت را دراختیار دارند.
 -6مدل پژوهش
برای آزمون فرضیههای پژوهش از چهار مدل رگرسیونی بشعرح
زیر استفاده شده است:
مدل )1

آمار توصیفی دادههای مربوطه متغیرهای پژوهش در
جدول ( )1ارائه شده است .با توجه به دادههای مندرج در
جدول ( ،)1شواهد حاکی از آن است که شرکتهای مورد
بررسی به طور متوسط  11درصد از داراییهای خود از طریق
بدهی تامین کرده اند .دلیل باال بودن اهرم مالی باالی ی نیز
وجود زیان انباشته بیش از  100سایر اقالم حقوق صاحبان
است که این شرکتها مشمول ماده  141شده و در سال های
آتی آن را رف نمودهاند .اندازه هیئت مدیره نشان میدهد که
اکثر شرکتها از  1نفر به عنوان هیئت مدیره دارا میباشند و
کمترین اعضای هیئت مدیره مربو به شرکت کم فنرایمند
در سال  1819میباشد .و دیگر حداقل ممکن  1نفر میباشد.

جدول  -1آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش
متغیر هاي پژوهش
مدیریت اقالم تعهدی()EM
مدیریت جریان نقد ()CFM
کیفیت حسابرسی(رتبه)
اندازه هئیت مدیره
مالکیت نهادی
تمرکز مالکیت
کمیته حسابرسی
سال ورود به بورس
اهرم مالی
تامین مالی
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شاخص هاي مركزي
میانگین
-01118
01044
01182
1101
82189
81118
0148
14118
01118
01288

میانه
01091
01018
1
1
11182
89182
0100
14
01112
01192

شاخص هاي پراكندگی
انحراف معیار
01188
01248
0188
0184
24121
18188
01491
9142
0121
01280
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حداقل
-2111
-0111
0
8
2111
18148
0
1
0100
0

حداكثر
0118
0192
1
8
99112
99
1
41
8102
0112

شاخص هاي شكل
توزیع
كشیدگی
چولگی
8012
-1111
1111
1108
1182
-1112
2111
4199
2111
-1181
8128
-1120
-119
01218
1181
1101
1918
2144
2811
8119
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 -7-2بررسی پیش فرضهاي مدل رگرسیون پژوهش
در انجام این پژوهش ،تخمین پارامترهای مدل با
استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره انجام شده است که
این امر بر این فرض استوار است که متغیر وابسته پژوهش از
توزی نرمال برخوردار باشد .بنابراین الزم است نرمال بودن
متغیرهای مدیریت اقالم تعهدی و مدیریت جریان نقدی
شرکت مورد آزمون قرار گیرد .برای آزمون فرضیه فوق ،از
آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده میشود .در این آزمون
هرگاه سطح معناداری کمتر از  1درصد باشد فرض صفر در
سطح اطمینان  91درصد رد شده و در غیر این صورت پذیرفته
خواهد شد .از آنجا که سطح معناداری برای متغیرهای مدیریت
اقالم تعهدی و مدیریت جریان نقدی شرکت پس از انجام
فرآیند نرمال سازی برابر با  01200میباشد فرض صفر یعنی
نرمال بودن متغیرهای وابسته رد نمیشود .و از جموه دیگر
مفروضات مهم رگرسیون خطی ،نرمال بودن توزی خطاهاست
که مورد بررسی قرار میگیرد .پس از انجام آزمون مذکور در هر
چهار مدل از آزمونهای انجام شده نشان میدهد که مدل از
توزیعی نرمال برخوردار است ،در نتیجه به معنی این است که
باقیماندههای هر مدل نرمال میباشند .یکی از مهمترین
ویژگی های مدل رگرسیون اطمینان از عدم وجود هم خطی
کامل بین متغیرهای توضیحی است .جهت بررسی وجود ارتبا
خطی از شاخص هم خطی استفاده میگردد .هم خطی
وضعیتی است که نشان میدهد ی متغیر مستقل تابعی خطی

از سایر متغیرهای مستقل است .یکی از روشهای بررسی هم
خطی بین متغیرها استفاده از آزمون  VIFمیباشد که این
آزمون نشان میدهد که  VIFهر متغیری که باالی  10باشد
مشکل هم خطی دارد و اگر کمتر از  10باشد هم خطی بین
متغیرها وجود ندارد .و میبایست به طور میانگین هم VIF
مدل کمتر از  10باشد .نتایج آزمون هر  4مدل گویای این
واقعیت است که  VIF ،همه متغیرها کمتر از  10میباشد و
همچنین به طور میانگین هم  ، VIFکمتر از  10هست در
نتیجه متغیرهای توضیحی دارای هم خطی نمیباشند .یکی
دیگر از مفروضات مهم رگرسیون خطی ،استقالل خطاها از
یکدیگر است .به منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر از
آزمون دوربین -واتسون استفاده میشود.در صورتی که مقدار
آماره دوربین واتسون بین  111تا  211باشد همبستگی پیاپی در
جمالت خطا تقریباً وجود ندارد و ما میتوانیم از رگرسیون
استفاده کنیم .نتایج آزمون هر چهار مدل بیانگر این واقعیت
است که آمارههای دوربین واتسون برای تمامی نمونهها بین
 111تا  211میباشد در نتیجه فرض عدم خود همبستگی بین
متغیرها رد نمیشود.
 -7-3نتایج آزمون فرضیهها
 -7-3-1نتایج برازش فرضیه اول:
نتایج برازش مدل برای فرضیه اول در جدول ( )2آمده است.

جدول -2مدل براي فرضیه اول
متغیرها
کیفیت حسابرسی
اهرم مالی
عمر پذیرش در بورس
تامین مالی
رشد
اندازه هیئت مدیره
مالکیت نهادی
تمرکز مالکیت
مقدار ثابت
آماره 181082 : F
ضری تعیین 0118:

خطاي
ضرایب
استاندارد
-2188
01001
-01019
-1110
01089
-01211
1122
01001
01010
4122
01042
01192
2114
01019
01401
2112
01011
01041
01198
01000
01000
-01121
01001
-01000
-2181
01108
-01211
معناداری آماره 0/000 : F
ضری تعیین تعدیلشده 0112:
آزمون دوربین واتسون2101:
آماره t
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سطح معناداري
01011
01000
01221
01000
01000
01012
01880
01904
01002
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در ارتبا با تحویل ضرای مدل که نتایج در جدول ()2
مشخص است با بررسی سطح معناداری آماره  tهر ی از
متغیرها نشان میدهد که متغیر کیفیت حسابرسی رابطه
معناداری منفی با مدیریت اقالم تعهدی در شرکتهایی که
تجدید ارائه شده اند دارد .در مورد متغیرهای کنترلی و تعدیوی
متغیرهای اهرم مالی ،تامین مالی ،رشد و اندازه هیئت مدیره به
ترتی رابطه ای معنادار منفی ،مثبت ،مثبت و مثبت با
مدیریت اقالم تعهدی داشته و سایر متغیرها رابطه ای ندارند.
در آزمون معنی داری مدل ،فرضیه صفر به این شکل تعریف
میشود که همه ضرای رگرسیون مدل ی جا برابر صفر است
و فرضیه مقابل آن به مخالف صفر بودن حداقل یکی از ضرای
اشاره میکند F .اعتبار کوی مدل را نشان میدهد .با توجه به
نتایج منعکسشده در جدول( )2نشان میدهد که  Fمحاسبه
شده از  Fجدول بزرگتر است( ،)P>%1پس میتوان گفت این
مدل با احتمال  91درصد معنیدار است .به عبارتی دیگر می-
توان گفت که این مدل از اعتبار باالیی برخوردار است .همچنان
با توجه به سطح معنیداری آماره  tدر مورد مقدار ثابت و
ضری متغیرهای مستقل ،که کمتر از  %1میباشند ،میتوان
معناداری ضرای را اثبات نمود .و همچنین ضری تعیین این

مدل  18درصد میباشد که این عدد نشان میدهد که 18
درصد مقدار متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیین میشود.
همچنین آماره دوربین واتسون از آنجایی که بین  111تا 211
می باشد نیز نشان می دهد که مشکل خود همبستگی بین
متغیرهای مدل وجود ندارد..
 -7-3-2نتایج برازش فرضیه دوم
نتایج برازش مدل برای فرضیه دوم در جدول ( )8آمده
است .در ارتبا با تحویل ضرای مدل که نتایج در جدول ()8
مشخص است با بررسی سطح معناداری آماره  tهر ی از
متغیرها نشان می دهد که متغیر کیفیت حسابرسی رابطه
معناداری با مدیریت جریان نقدی در شرکتهایی که تجدید
ارائه شده اند ندارد .در مورد متغیرهای کنترلی و تعدیوی
متغیرهای اهرم مالی ،تامین مالی ،رشد و مالکیت نهادی و
تمرکز مالکیت به ترتی رابطهای معنادار منفی ،مثبت ،منفی،
مثبت و منفی با مدیریت جریان نقدی داشته و سایر متغیرها
رابطهای ندارند.

جدول  -3مدل براي فرضیه دوم
متغیرها

ضرایب

خطاي استاندارد

آماره t

سطح معناداري

کیفیت حسابرسی

-01012

01021

-01428

01241

اهرم مالی

-01820

01011

-1118

01000

عمر پذیرش در بورس

-01002

01012

-1182

01191

تامین مالی

01148

01024

2129

01022

رشد

-01228

01012

-2180

01008

اندازه هیئت مدیره

01024

01021

01941

01848

مالکیت نهادی

01002

01001

2142

01014

تمرکز مالکیت

-01002

01001

-2120

01009

مقدار ثابت

01084

01144

01114

01208

آماره 91102 : F

معناداری آماره 0/000 : F

ضری تعیین 0109:

ضری تعیین تعدیلشده 0101:

آزمون دوربین واتسون1190:

 -7-3-3نتایج برازش فرضیه سوم
نتایج برازش مدل برای فرضیه سوم در جدول ( )4آمده
است .در ارتبا با تحویل ضرای مدل که نتایج در جدول ()4
مشخص است با بررسی سطح معناداری آماره  tهر ی از
متغیرها نشان می دهد که متغیر کمیته حسابرسی رابطه
02

معناداری منفی با مدیریت اقالم تعهدی در شرکتهایی که
تجدید ارائه شدهاند ندارد  .در مورد متغیرهای کنترلی و تعدیوی
متغیرهای اهرم مالی ،تامین مالی ،رشد و اندازه هیئت مدیره به
ترتی رابطه ای معنادار منفی ،مثبت ،مثبت و مثبت با مدیریت
اقالم تعهدی داشته و سایر متغیرها رابطهای ندارند.
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جدول -4مدل براي فرضیه سوم
متغیرها

ضرایب

خطاي استاندارد

آماره t

سطح معناداري

کمیته حسابرسی

-01001

01014

-0108

01948

اهرم مالی

-01214

01089

-1148

01000

عمر پذیرش در بورس

01010

01001

1121

01228

تامین مالی

01194

01042

4121

01000

رشد

01401

01020

2180

01000

اندازه هیئت مدیره

01044

01011

2141

01014

مالکیت نهادی

01000

01000

01922

01811

تمرکز مالکیت

-01000

01001

-01192

01144

مقدار ثابت

-01291

01108

-2118

01001

معناداری آماره 0/000 : F

آماره 121199 : F

ضری تعیین تعدیلشده 0112:

ضری تعیین 0118:
آزمون دوربین واتسون2108:

 -7-3-4نتایج برازش فرضیه چهارم
نتایج برازش مدل برای فرضیه چهارم در جدول ( )1آمده
است .در ارتبا با تحویل ضرای مدل که نتایج در جدول ()1
مشخص است با بررسی سطح معناداری آماره  tهر ی از
متغیرها نشان می دهد که متغیر کمیته حسابرسی رابطه
معناداری با مدیریت جریان نقدی در شرکتهایی که تجدید

ارائه شده اند ندارد .در مورد متغیرهای کنترلی و تعدیوی
متغ یرهای اهرم مالی ،تامین مالی ،رشد و مالکیت نهادی و
تمرکز مالکیت به ترتی رابطهای معنادار منفی ،مثبت ،منفی،
مثبت و منفی با مدیریت جریان نقدی داشته و سایر متغیرها
رابطهای ندارند.

جدول -5مدل براي فرضیه چهارم
متغیرها

ضرایب

خطاي استاندارد

آماره t

سطح معناداري

کمیته حسابرسی

-01029

01019

-1149

01182

اهرم مالی

-01821

01011

-1191

01000

عمر پذیرش در بورس

-01002

01012

-1180

01192

تامین مالی

01111

01024

2182

01011

رشد

-01198

01014

-2184

01019

اندازه هیئت مدیره
مالکیت نهادی

01024
01002

01021
01001

01944
2149

01841
01011

تمرکز مالکیت

-01002

01001

-2129

01008

مقدار ثابت

01011

01144

01128

01184

معناداری آماره 0/000 : F

آماره 91811 : F

ضری تعیین تعدیلشده 0109:

ضری تعیین 0110:
آزمون دوربین واتسون1191:

 -8نتیجه گیري و بحث
همان طورکه در نتایج مشهود بوده است ،اجرای دقیق
آزمون های آماری نشان داد که کیفیت حسابرسی مستقل،
رابطه معناداری با مدیریت سود دارد .این رابطه نشان میدهد
وجود موسسات حسابرسی باکیفیت باالتر این اطمینان را برای

مدیران شرکت ها بوجود میآورد که مدیریت اقالم تعهدی
(مدیریت سود) کمتری انجام می پذیرد و همچنین از آنجایی
که اثر روانی وجود مدیریت سود بر سرمایهگذاران بالقوه و
بالفعل باال میباشد با وجود حسابرس با کیفیت این مهم نیز
کاهش یافته و موج میشود که شرکت در تامین و جذب
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سرمایه ارزان قیمت موفق عمل کند .اینام و همکاران (،)2012
در پژوهش خود با عنوان کیفیت حسابرسی و مدیریت سود به
این نتیجه رسیدند که حسابرسان متخصص صنعت و
حسابرسان  4موسسه بزرگ حسابرسی با سطوح پایینتر
مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی مرتبط هستند همچنین
نتیجه فرضیه اول این پژوهش همسو با مطالعه الوس (،)2018
می باشد وی در پزوهش خود به این نتیجه رسید که وجود
کمیته حسابرسی و حسابرس مستقل به طور مشترک مدیریت
سود را کاهش می دهد .همچنین نتایج پژوهش نونهال و
همکاران ( )1892آنان بدون در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی
بیانگر این مطو است که مؤسسات حسابرسی بزرگتر و دوره
تصدی طوالنیتر حسابرس بر مدیریت سود در شرکتهای تازه
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر منفی دارند .و
از دیگر سو نتیجه فرضیه اول با نتایج و استداللهای ژییانگ و
همکاران ( )2011غیر همسو است .با توجه به رابطه معنادار
بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود و در نتیجه کاهش
مشکالت نمایندگی بین سهامداران و مدیریت ،به سرمایه-
گذاران بالقوه و بالفعل پیشنهاد میشود در ارتبا با تصمیم-
گیری در مسائل مدیریت سود مدیران و مسائل نمایندگی به
کیفیت موسسات حسابرسی توجه کنند .عدم تایید آزمون
فرضیه دوم ،که بررسی رابطه معنی دار بین کیفیت حسابرسی
مستقل با تجدید ارائه گزارشهای مالی شرکتها ناشی از
مدیریت جریانات نقدی بود نشان داد تجدید ارائههای صورت
گرفته بیشتر ناشی از اقالم تعهدی میباشد و مدیران به دنبال
این هستند که از طریق اقالم تعهدی مدیریت سود کنند .این
نتیجه را میتوان همسو با نتایج مطالعات ژییانگ و همکاران
( )2011دانست .در بررسیهای انجام شده تاثیر کیفیت
حسابرسی بر انواع تجدید ارائه صورتهای مالی در بازار بورس
اوراق بهادار شانگهای و شنين نیز بین مدیریت جریانات نقدی
و کیفیت حسابرسی رابطه معنی داری مشاهده نگردید .در
بررسی فرضیات سوم و چهارم رابطه کمیته حسابرسی با
مدیریت اقالم تعهدی و مدیریت جریانات نقدی تایید نشد این
نکته را باید یادآور شد که وجود کمیته حسابرسی در شرکتها
بهدلیل نوپا بودن هنوز دارای اثرات مثبتی نمیباشد یا به
عبارتی در شرکتها این کمیته به عنوان ی بخش سمبوی
که تنها الزام سازمان بورس را رعایت کنند میباشد و وظایف
حاکمیتی که برای این کمیته در نظر گرفته شده است به
خوبی انجام نمیشود .نیری و همکاران( )1894به بررسی
ارتبا بین حسابرسی داخوی ،کمیته حسابرسی و مدیریت سود
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که بین مدیریت سود و
00

حسابرسی داخوی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد
درصورتیکه ارتباطی بین کمیته حسابرسی و مدیریت سود
مشاهده نگردید .نتیجه این پژوهش همسو با پژوهش حاضر
میباشد و از دیگر سو پژوهشهای دیگری نظیر پژوهش سان و
لن  )2014( 29انجام شده که تاثیرگذاری کمیتههای حسابرسی
مستقل در محدود کردن مدیریت سود از طریق دستکاری اقالم
واقعی و روابط میان ویژگیهای کمیته حسابرسی در بورس
نیویورک را مورد بررسی قرار دادند نتایج حکایت از آن داشت
که نظارت اعضای کمیته به طور مثبت با مدیریت سود واقعی
محاسبه شده از جریانهای نقدی غیرعادی ناشی از عمویات،
هزینه های اختیاری غیرعادی و هزینه تولید غیرعادی در
ارتبا هستند میتوان از دالیل ناهمسو بودن نتایج این
پژوهش با پژوهش حاضر تفاوت ساختار حاکمیت شرکتی در
بازارهای مختوف را بیان نمود .شفافیت و افشای اطالعات
بیشتر راج به کمیته حسابرسی و اقدامات و فعالیتها و
برنامههای آتی ،اعتماد بیشتر سهامداران و سایر
استفادهکنندگان از گزارشهای مالی را فراهم خواهد کرد.
بنابراین پیشنهاد میشود شفافسازی الزم درخصوص کمیته
حسابرسی و عموکرد آنها برای سهامداران به عمل آید(افشای
اطالعات بیشتر درخصوص جوسات کمیته حسابرسی ،سوابق
کاری و مدیریتی اعضای کمیته و ).....
در پژوهش حاضر بهمنظور اندازهگیری مدیریت سود ،از
مدل دچو استفاده شده است .بنابراین به پژوهشگران عالقمند
پیشنهاد میشود تا در مطالعه ای دیگر ،از سایر معیارها (مانند
مدل جونز) نیز استفاده نموده و نتایج را قیاس نمایند.
 )1در این پژوهش از میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی ،به
بررسی اثر همزمان کیفیت حسابرسی ،مالکیت نهادی،
تمرکز مالکیت و اندازه هیئت مدیره پرداخته شد .لذا
پیشنهاد میشود که در مطالعات آتی ،اثر همزمان سایر
سازوکارهای حاکمیت شرکتی مانند تخصص حسابرس در
صنعت ،دوره تصدی حسابرس ،مالکیت مدیریتی و  ...نیز
بر مدیریت سود و مدیریت جریانات نقدی بررسی گردد و
نتایج مقایسه شوند.
 )2پیشنهاد میشود که تحقیق مشابه انجام پذیرد و ارتبا
بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و مدیریت سود و
مدیریت جریانات نقدی بررسی شود.
 )8رابطه رگرسیونی این پژوهش برای تمام صنای عضو نمونه
آماری به صورت ی جا برآورد شده است .از این رو،
پیشنهاد میشود در مطالعات آتی ،این رابطه ،برای صنای
گوناگون به تفکی برآورد شود.

سال پنجم  /شماره بیستودوم /تابستان 6931

 روحاله صديقي و فاطمه حسنزاده، يحیي حساس يگانه/ ... رابطه کیفیت حسابرسي مستقل و کمیته حسابرسي با مديريت سود و




























01

analysis of U.S. public companies. Research Report,
COSO.
Brav, A. P., & Mathews, R. D. (2011). Empty voting
and the efficiency of corporate governance. Journal
of Financial Economics, 99(2), 289–307.
Dechow, P., Kothari, S. P., & Watts, R. (1998). "The
relation between earnings and cash flows". Journal of
Accounting and Economics, 25(2), 133–168.
Dechow, P ,(1995)." Accounting earnings and cash
flows as measures of firm performance: The role of
accounting accruals". Journal of accounting &
economic, Vol 18(1), 3-42.
Domenico, C., & Ray, D. (2014). An assessment of
corporate governance reforms in Italy based on a
comparative analysis of earnings management. The
International Journal of Business in Society, 14(3).
Fields, T., Lys, T., Vincent, L., 2001. Empirical
research on accounting choice. Journal of
Accounting and Economics 31 (1–3), 255–307
Geile, A. (2007). "Cash Flow Management and The
Cost of Debt, a Dissertation Submitted to The
Faculty of The Committee of Business ad
Ministration". University of Arizona.
-Hennes, K. M., Leone, A. J., & Miller, B. P. (2008).
The importance of distinguishing errors from
irregularities in restatement research: The case of
restatements and CEO/CFO turnover. The
Accounting Review, 83(6), 1487–1519.
Hribar, P., & Jenkins, N. T. (2004). The effect of
accounting restatements on earnings revisions and
the estimated cost of capital. Review of Accounting
Studies, 9(2–3), 337–356.
Inaam, Z.G. (2012). "Audit Quality and Earnings
Management in the Tunisian Context". International
Journal of Accounting and Financial Reporting.
ISSN 2162-3082 2012, 2(2), 17-30.
Jensen, M. C. and Meckling, W.H. (1976). Theory of
the firm: managerial behavior, agency costs and
ownership structure. Journal of Financial Economics,
(October), 305-360.
Jiang, H., Habib, A., & Zhou, D. (2015). Accounting
restatement and audit quality in china. Advances in
International Accounting, Vol. 31, PP. 125-135.
Johnson, K. O. & Waidi, K. A. (2013). Mandatory
audit firm rotation and audit quality in Nigerian
deposit money banks. International Journal of
Business and Management Invention, 2(9), 63–69.
Jones, M. (2011). Creative accounting, fraud, and
international
accounting
scandals
(Edition:
November). Wiley.
Kathleen, F., Emre, U., & Jin, Y. (2014). Stock
repurchases as an earnings management mechanism:
the impact of financing constraints. Journal of
Corporate Finance, 25, 1–15.
Kee-Hong, B., Jae-Seung, B., Jun-Koo, K., & WeiLin,
L.
(2012).
Do
controlling
shareholders’expropriation incentives imply a link
between corporate governance and firm value?
Theory and evidence. Journal of Financial
Economics, 105(2), 412–435.
Kothari, S. P., A. J. Leone, and C. Wasley.)2005(.
"Performance matched discretionary accrual

 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق،) در این پژوهش4
 پیشنهاد میشود تا، بنابراین.بهادار تهران بررسی شدهاند
 این موضوع در شرکتهای فرابورس،در پژوهشهای آتی
.نیز بررسی گردد
فهرست منابع
 بررسی رابطه.)1890( . مهین، شهناز و عبدالوهی،مشایخ
 عموکرد شرکت و سیاست تقسیم سود،بین تمرکز مالکیت
.در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
.12-81 ،)10( 4 ،مجوه پژوهش های حسابداری مالی
"عوامل موثر بر.)1818( . پروین، ویدا و آقایی،مجتهدزاده
کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل و
82-18 ،)4( 11 ."استفاده کنندگان
. محمد هادی، محمد مهدی و مومنزاده،مومنزاده
 ماهنامه. سرمایههای فکری و کمیته حسابرسی.)1892(
.12-18  ص ص،109  و101  شماره،بورس
. مهدی، امیر و ناظمی اردکانی، حسین؛ محمدی،اعتمادی
"بررسی رابطه بین تخصص صنعت حسابرس و.)1811(
کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
1 ، مجوه پژوهشهای حسابداری مالی."بهادار تهران
.82-18 ،)2و1(
، مهدی و خضری، عوی اکبر؛ عوی نژاد ساروکالئی،نونهالنهر
"ارزیابی تاثیر کیفیت حسابرس بر مدیریت.)1892( .پریسا
سود در شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق
، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. "بهادار تهران
.114-108 ،)8(2
"تاثیر وجود.)1894(. سحر و مرتضی کاظم پور،سپاسی
کمیته حسابرسی و واحد حسابرس داخوی بر هموار سازی
."سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
.1894 .1 -2.دوماهنامه حسابرسان داخوی
 محمود و میرمحمدی، ناصر؛ معین الدین،نادری نیری
"بررسی ارتبا بین حسابرسی.)1894(. محمد،صدرآبادی
 کمیته حسابرسی و مدیریت سود در شرکتهای،داخوی
 دوماهنامه."پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
.1894.حسابرسان داخوی




















Alves, sandra .)2013(."The impact of audit
committee existence and external audit on earnings
management Evidence from portugal". journal of
financial reporting and accounting .vol.11 .No .2.
Anis, A. (2014). Auditors’ perceptions of audit firm
rotation impact on audit quality in Egypt.
Accounting & Taxation, 6(1), 105–120.
Beasley, S., Carcello, J., Hermanson, D., 1999.
Fraudulent financial reporting: 1987–1997: an

6931  تابستان/ شماره بیستودوم/ سال پنجم

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

یادداشتها

1

. Dechow
. Roychowdhury
3
. Enron
4
. Worldcom
5
. Palmrose & Scholz
6
. Hribar
7
. Hennes
8
. Srinivasan
9
. Fields
10
. Beasley
11
. Joos and Plesko
12
. Amy L. Geil
13
. Jensen and Meckling
14
. Kathleen
15
. Domenico & Ray
16
. Brav and Mathews
17
. Kee-Hong
18
. Paul
19
. Romanus
20
. Newman
21
. Jones
22
. Usman
23
. DeAnjelo
24
. Inaam
25
. Alves
26
. Sun And Lan
27
. Jiang
28
. Kothari
29
. Sun And Lan
2

















measures". Journal of Accounting and Economics 39
(1): 163-197.
Lee, L. F. (2012). "Incentives to inflate reported cash
from operations using classification and timing". The
Accounting Review, 87(1), 1–33.
Newman, D. P., Patterson, E. R., & Smith, J. R.
(2005). The role of auditing in investor protection.
The Accounting Review, 80(1), 289–313.
-Palmrose, Z. V., Richardson, V., & Scholz, S.
(2004). The determinants of market reactions to
restatement announcements. Journal of Accounting
and Economics, 37(1), 59–89.
Palmrose, Z. V., & Scholz, S. (2004). The
circumstances and legal consequences of nonGAAP
reporting:
Evidence
from
restatements.
Contemporary Accounting Research, 21(1), 139–
180.
Paul, H., George, S., Suraj, S., & Gwen, Y. (2014).
Market competition, earnings management, and
persistence in accounting profitability around the
world. Review of Accounting Studies, Working
paper.
Romanus, R. N., Maher, J. J., & Fleming, D. M.
(2008). Auditor industry specialization, auditor
changes, and accounting restatements. Accounting
Horizons, 22(4), 389–413.
Roychowdhury, S. (2006). "Earnings management
through real activities manipulation". Journal of
Accounting and Economics, 42, 335–370.
-Srinivasan, S. (2005). Consequences of financial
reporting failure for outside directors: Evidence from
accounting restatements and audit committee
members. Journal of Accounting Research, 43(2),
291–334.
Sun ,Jerry; Lan ,George.)2014(." Independent Audit
Committee Characteristics and real Earnings
Management".Managerial Auditing Journal .vol .29
No.2.
Usman, S. H. (2013). Financial reporting quality,
does monitoring characteristics matter? An empirical
analysis of Nigerian manufacturing sector. The
Business and Management Review, 3(2), 148–161

6931  تابستان/ شماره بیستودوم/ سال پنجم

01

