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میقدیبنابو سجادي

مقدمه
الزحمهحقحسابرسی، که اشاره به تعدیل الزحمهحقبر اساس فرضیه ریسک دعاوي حقوقی و 

مورد انتظار دعاوي هايهزینهوي حقوقی دارد، کاهش در حسابرسی به سمت باال براي انعکاس دعا
گزارشگري مالی به حسابرسان این امکان را خواهد داد که درشتریبکاريمحافظهحقوقی ناشی از 

کاري شرطی بیشتر باید هزینه مورد حسابرسی را تعدیل کنند. به این معنی که محافظهالزحمهحق
را در حسابرسانتواندیماز این مواردیآگاه.[21]کاهش دهدانتظار دعاوي حقوقی حسابرسان را 

و ریسک ذاتی معامالت، ریسک دعاوي حقوقی، ریسک اعتباري حسابرسازجملهشناخت محیطی بهتر 
نیز از گزارشگري محافظههاشرکتحسابرسی، یاري رساند. الزحمهحقگذاري درست همچنین قیمت
دهد، باعث مشارکت حسابرسی را کاهش میالزحمهحقکاري بیشتر، برند زیرا محافظهکارانه سود می
سازمانیبرونکنندگاناستفادهدر افزایش سطح کیفیت حسابرسی خواهد شد. کارصاحببیشتر مدیریت 

نیز از این امر منتفع خواهند شد زیرا سبب ایجاد محدودیت در راستاي مدیریت سود و رفتار گزارشگري 
مشروط بر ریسک کاريمحافظهتأثیردر این پژوهش ابتدا [9]شودمدیریت میطلبانهفرصتمالی 

کیفیت تأثیرشده، بررسی و در ادامه نحوه حسابرسی سنجیدهالزحمهحقحسابرسی که با شاخص 
موردبررسیحسابرسی الزحمهحقکاري شرطی و شرکتی بر رابطه بین محافظهعناصر حاکمیت

است.قرارگرفته
پژوهشمبانی نظري 

کاري مطرح شد. اي مهم از محافظهجنبهعنوانبه[7]کاري مشروط براي اولین بار توسط باسومحافظه
هاي نظارتی مهم براي محدود کردن گزارشگري مالی کاري حسابداري یکی از مکانیزممحافظه
پذیري تائیدق طلبانه مدیر را محدود و از طریکاري، رفتار فرصت. محافظه[7]مدیر استطلبانهفرصت

هايزیانموقعبهنامتقارن به شناسایی يریدپذییتا.[3]دهدهاي مدیریتی را کاهش مینامتقارن، سویه
. نبود نظارت [2]شودسودهاي عملیاتی اقتصادي منتهی میموقعبهعملیاتی اقتصادي و عدم شناسایی 

شود. بیشتر حسابداري میهايقاعدگیبیو اشتباهاتکارانه منجر به محافظهيگزارشگراز طریق 
ریسک قبولقابلمحتوایی بیشتري براي دستیابی به سطح هايآزمونحسابرسان نیاز به اجراي درنتیجه

کاري حسابداري در قالب شناخت نامتقارن سودها و حسابرسی دارند. ترجیح حسابرسان براي محافظه
در مقابل بیش از زیاداحتمالبههاآنلی است زیرا از دعاوي حقوقی احتماهاآن، ناشی از نگرانی هازیان

الزحمهحق، [7]شوند تا کمتر از واقع بودن آن. بر اساس تحقیق باسوواقع بودن سود، متهم شناخته می
. حسابرسان خودشان را با [22]هاي حسابرسی و ریسک دعاوي حقوقی استحسابرسی تابعی از تالش

- که داراي ریسک بیشتري هستند، محافظت میکارانیبصاحبیشتري از الزحمهحقمطالبه 

انداختن تأخیرها و به زیانموقعبهکاري شرطی از طریق ملزم کردن شناخت محافظه.[14]؛[16]کنند
. چندین مطالعه قبلی به [24]دهدهاي مدیریت سود را کاهش میشناخت سودهاي اقتصادي، فرصت
[12]اند. مطالعه گریفن و همکارانحسابرسی پرداختههالزحمحقبررسی رابطه حاکمیت شرکتی و 

حسابرسی است. الزحمهحقنشان داد که حاکمیت شرکتی هم داراي اثر مثبت و هم اثر منفی بر 
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هاي یک معیار جایگزین براي برخی مکانیزمعنوانبهتواند کاري در گزارشگري مالی میمحافظه

مدیران، باعث کاهش بینانهخوشکاري در رفتار محافظهواقع شود، چون اعمالمؤثرحاکمیت شرکتی 
مدیر به خود را طلبانهفرصتهاي مدیر را خنثی و پرداختدارانهجانبمسائل نمایندگی شده و رفتار 

هاي طرف قرارداد شرکت تقسیم و رفاه همه شرکت میان همه گروهیافتهافزایشکند و ارزش محدود می
یک مکانیزم قراردادي کارآمد محسوب عنوانبهکاري که در این مفهوم محافظهیابد ها افزایش میگروه
تواند منجر به کاهش دعاوي حقوقی، بنابراین کاهش . کیفیت حاکمیت شرکتی باال می[9]شودمی

یابد به دلیل حاکمیت شرکتی بهتر، ریسک حسابرسی شود و زمانی که ریسک حسابرسی کاهش می
هايشرکتشود. براي مثال حسابرسی میالزحمهحقسبب کاهش بیشتر ندرتبهکاري بیشتر محافظه

از اخبار خوب هنگام تراخبار بد را به هاشرکتهستند یعنی این کارترمحافظهتر، با ترکیبی مستقل
ترقويانتظار بر این است که هر چه قدر حاکمیت شرکتی درنتیجه. [1]کنندمنتشر و شناسایی می

.[15]، کاهش یابدترکارانهمحافظهالزحمه حسابرسی با گزارشگري در حقباشد، کاهش 
پیشینه پژوهش
کنند یا را ارزیابی میکارصاحبکاري ، با بررسی اینکه آیا حسابرسان، محافظه[19]مارك و همکاران

متر حسابرسی کالزحمهحقکار، محافظهکارصاحبخیر به این نتیجه رسیدند که حسابرسان در مقابل 
هاي ، حاکی از وجود رابطه منفی بین هزینه[12]فردیناند و همکارانکنند. نتایج پژوهشرا مطالبه می

تحقیقی با عنوان شواهدي از [4]احمد و دوئلمن.کاري در گزارشگري مالی استحسابرسی و محافظه
یران خارجی کاري حسابداري در حاکمیت شرکتی نشان دادند که بین درصد سهام مدنقش محافظه

کاري رابطه مثبت وجود دارد و بین میزان مالکیت ) و محافظهمدیرههیئت(معیار استقالل اعضاي 
در بررسی [10]داري و جود ندارد. دیسندر و همکارانکاري رابطه معنیسهامداران نهادي و محافظه

یدند که خدمات الزحمه حسابرسی به این نتیجه رسحاکمیت شرکتی و حقهايویژگیارتباط بین 
هم هستند که به این مطلب مکملزمانی که مالکیت پراکنده است،مدیرههیئتحسابرسی و استقالل 

هاي مناسبی براي در نظارت بر مدیریت جانشینمدیرههیئتاشاره دارد که مالکیت متمرکز و ترکیب 
قالل و دوگانگی (استمدیرههیئتهم هستند و همچنین به این نتیجه رسیدند که بین ترکیب 

حاکمیت شرکتی تأثیربه بررسی [8]حسابرسی ارتباط وجود دارد. بو و شارما الزحمهحق) و مدیرعامل
دولتی پرداختند. در این هايشرکتحسابرسی در الزحمهحقبر فرایند حسابرسی از طریق بررسی 

حسابرسی الزحمهحقبین اکثر متغیرهاي نظام راهبردي شرکتی وداريمعنیتحقیق هیچ ارتباط 
کنندگان شرکت دولتی به تضمین اضافی حسابرس به دلیل دهد ادارهمشاهده نشده است که نشان می

- در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه محافظه[18](دولت) نیازي ندارد. لیم گذارقانوننظارت دقیق 

داري استفاده کرد و به این کاري حسابکاري حسابداري با حاکمیت شرکتی از سه مدل سنجش محافظه
کاري حسابداري و محافظهمدیرههیئتنتیجه رسید که یک ارتباط مثبت بین میزان مدیران مستقل در 

در تحقیقی تحت عنوان [23]وجود دارد. تاي و کونتیسک موردمطالعهدر یک مدل از سه مدل 
یلند به این نتیجه رسیدند که در بورس تاسهامدارانکنترلی هايویژگیکاري حسابداري و محافظه
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و تمرکز مالکیت بیشتر (درصد اولین سهامدار عمده)، مدیرههیئتبا استقالل اعضاي هايشرکت

دیده نشد. ايرابطهکاري نهادي و محافظهسهامدارانکاري بیشتري دارند و بین میزان مالکیت محافظه
حسابرسی به این نتیجه رسیدند که الزحمهحق، با بررسی حاکمیت شرکتی و [12]گریفین و همکاران 

هاي مالی و کنترلهايصورتاست ولی سبب افزایش کیفیت برهزینهحاکمیت شرکتی خوب، اگرچه
شود. بر اساس حسابرسی میالزحمهحقداخلی خواهد شد که خود سبب کاهش ریسک حسابرسی و 

حسابرسی الزحمهحقو مدیرههیئتل ، یک رابطه منفی بین استقال[20]و همکارانمطالعه ماسودول 
حاکی از اثر حاکمیت شرکتی بر ؛ کهشودهاي رشد شرکت تعدیل میفرصتوسیلهبهوجود دارد که 

مهم در ارزیابی حسابرسان از عواملیکی از مدیرههیئتباشد. یعنی استقالل ریسک حسابرسی می
.باشدحسابرسی میالزحمهحقریسک کنترلی و تعیین 

پژوهشهايهفرضی
شود.حسابرسی میالزحمهحقکاري شرطی بیشتر، سبب کاهش فرضیه اول: محافظه

هايشرکتحسابرسی در الزحمهحقشرکتی سبب افزایش عناصر حاکمیتفرضیه دوم: سطح کیفیت 
شود.کاري باال میبا محافظه

ها و اطالعاتروش تحقیق و روش گردآوري داده
با . ، از نوع توصیفی و بر اساس ماهیت و روش از نوع همبستگی استپژوهش حاضر بر اساس هدف

قرار گیرد، نوع مورداستفادهگیري حسابرسان تواند در فرآیند تصمیماین تحقیق میتوجه به اینکه
روشازابتدااطالعات،وهادادهي آوري گردبراپژوهشنیادرشود. تحقیق کاربردي محسوب می

ی تخصصمجالتو کتباز، پژوهشي نظری مبان،ياکتابخانهدرروش. استشدهاستفادهي اکتابخانه
هاي فشرده هاي پژوهش حاضر از لوحشود. سپس، براي گردآوري دادهي میگردآورنیالتوی فارس

آرشیو تصویري و آماري سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت رسمی شرکت بورس اوراق بهادار 
ی اطالعاتمنابعگریدویبورسهايشرکتيحسابداراطالعاتهاي اینترنتی مرتبط، اهتهران و دیگر پایگ

است.شدهاستفاده
کاري شرطیمحافظهگیرياندازه

از:اندعبارتکه شدهاستفادهشرطی کاريمحافظهگیرياندازهدر این پژوهش سه نوع مدل براي 
از رگرسیون بین سود و بازده سهام، با استفاده[7]: باسوعدم تقارن زمانی سوداریمع

دریافت که پاسخ سود نسبت به بازده منفی (اخبار بد) به هنگام تر از پاسخ سود نسبت به بازده مثبت 
خود از جنبه به هنگامی، از رگرسیون مقطعی زیر هايبینیپیش(اخبار خوب) است. باسو براي آزمون 

استفاده کرد.
EPSit = β0 + it DRit + it RETit + it DRit*RETit + it (A1)

قسمت سهام سال برتقسیمtعبارت از سود هر سهم قبل از اقالم غیرعادي شرکت، در سال EPSکه 
DRitوtسه ماه بعد از پایان سال تاtماه قبل از پایان سال مالی 9بازده سهام براي RETirقبل،
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این صورتمنفی باشد مقدار آن برابر یک و در غیر RETitجازي است که اگر بازده ساالنه متغیر م

بودن اخبار خوب و اخبار بد در سطح شرکت، خان و موقعبهشود. براي برآورد مقدار صفر منظور می
، (C-score)و عدم تقارن زمانی اخبار (G-score)بودن اخبار خوب موقعبهدریافتند که [17]واتز

خاص شرکتی (اهرم، اندازه و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري) است:هايویژگیتابع خطی از 
G_Score = β2it = μ 1t + μ2t SIZEit + μ3t MTBit + μ4t LEVi(A2a)
C_Score = β3it = λ1t + λ2t SIZEit + λ3t MTBit + λ4t LEVit (A2b)

ارزش دفتري برتقسیم= ارزش بازار سرمایه MTBشرکت هايدارایی= لگاریتم طبیعی کل sizeکه 
در A2bو A2a)، با جایگذاري (1997. رگرسیون باسو هاداراییکلبه= نسبت بدهی LEVسرمایه و 

)A3:(شودمی) به شرح زیر تعدیل 1معادله (
EPSit = β0 + β1it DRit + RETit (μ1t + μ2t SIZEit + μ3t MTBit + μ4t
LEVit)+ DRit*RETit (λ1t + λ2t SIZEit + λ3t MTBit + λ4t LEVit) +(δ1t

SIZEit + δ2t MTBit + δ3t LEVit + δ4t DRit*SIZEit + δ5t DRit* MTBit+ δ6t
DRit*LEVit) + it

tttt)، ضرایب 3Aبعد از برآورد رگرسیون ساالنه معادله ( 1234 ,,,  براي معادله(C-score)ای
(A2b)ن را که آشدهتعیینBC-Scoreنامیممی .Bc-Score بر اساس انحراف هاشرکتمیان

خاص شرکت (اهرم، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و اندازه شرکت) هايویژگیمقطعی در هايداده
.Bc-Scoreشرطی عبارت است از افزایش در کاريمحافظهدر طول زمان متفاوت است. و انحراف 

 [7]: بال و همکاران نقد عملیاتیو جریانمعیار عدم تقارن در رابطه اقالم تعهدي

نقد مثبت است و این هايجریانعملیاتی ارتباط اقالم تعهدي و هايزیاندریافتند که در صورت وجود 
اساس نقد عملیاتی برهايجریانکارانه است. معیار مبتنی بر اقالم تعهدي و معیاري از رفتار محافظه

(B1)) به شرح زیر است: 1در معادله (کاريمحافظهبراي برآورد معیار ساالنه [17]روش خان و واتز

ACCit = β0 + β1it DCit + β2it CFOit + β3it DCit*CFOit + it
Accکه  it کل اقالم تعهدي در سال =t ،ارزش بازار سرمایه سال قبل برتقسیمCFOit, t-1 =

= متغیر مجازي DCitو t-1ارزش بازار سرمایه سال قبل برتقسیم، tعملیاتی در سال نقد هايجریان
CFOاست که اگر  it ضریب (شودمیعدد صفر منظور این صورتو در غیر 1منفی باشد، عدد .b3 (

بر اساس [17]مدل خان و واتزبر اساسA1شرطی است. این مدل نیز همانند مدلکاريمحافظهمعیار 
شود.خاص شرکت تعدیل میهايیویژگ

کاري از جنبه پایداري، محافظهگیرياندازهبراي [7]: باسومعیار عدم تقارن پایداري سود
آتی بیشتر از احتمال هايدورهکند که احتمال تکرار تغییرات مثبت سود براي استدالل میطوراین

شود تا کارانه سبب میحسابداري محافظهايهرویهکارگیريبهباشد. زیرا تکرار تغییرات منفی سود می
و در دوره جاري صورت گیرد ولی شناسایی و انعکاس سودهاي احتمالی سرعتبههازیانشناسایی 
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خود از جنبه پایداري از مدل هايبینیپیششود. باسو براي آزمون چند دوره انجامیو طتدریجبه

:(C1))[6]کوماربال و شیواکرد (رگرسیون مقطعی زیر استفاده 

ΔNIit = β0 + β1it DNit + β2it ΔNIit-1 + β3it DNit*ΔNIit-1 +it

ارزش برتقسیم، tتا سال جاري t-1از سال قبل غیرعاديتغییر در سود قبل از اقالم itNIکه 
این ی باشد، مقدار یک و در غیر منفNIیک متغیر مجازي اگر =DNitبازار سرمایه اول دوره، 

DNDNشود. ضریب متقابل بین صفر منظور میصورت , یعنی(B3)کاري ، درجه محافظه
تر از سودها، داللت بر منفی بودن موقعبهاقتصادي هايزیانکند. شناسایی میگیرياندازهشرطی را 

B3(B3<0)دارد. این مدل نیز همانند مدلA1هايویژگیبر اساس [17]مدل خان و واتزر اساسب
شود.خاص شرکت تعدیل می

کیفیت حاکمیت شرکتیگیرياندازه
و يچا؛[10]و همکاراندسندر؛[20]ماسودول و همکاران(یقبلدر این پژوهش با توجه به تحقیقات 

رصد مدیران مستقل د(مدیرههیئتمعیارهاي کیفیت حاکمیت شرکتی یعنی استقالل از)،[9]همکاران
درصد عمده ()، مالکیت مدیرههیئتتعداد اعضاي (مدیرههیئت)، اندازه مدیرههیئتخارج از شرکت در 

درصد سهام تحت (ينهاد) و مالکیت هاشرکتسهام تحت تملک صاحبان بیش از پنج درصد سهام 
است.شدهاستفادهتملک نهادها) 

مدل تجربی پژوهش
شرطی و سایر کاريمحافظهحسابرسی بر اساس معیارهاي الزحمهحقتخمین براي آزمون فرضیه اول،

يچو؛[5]و همکاراناشبوق؛[25]ویسننت و همکارانمانند (متغیرهاي کنترلی که در تحقیقات قبلی 
شودمی، انجام دهندمیقرار تأثیرحسابرسی را تحت الزحمهحق)، [13]و گودوینگول؛[14]و ژانگ

LAUDITit = β0 + β1 CONSERVATISMit + β2 BIGAFit + β3 SIZEit + β4 MtBit

+ β5 FINANCEit + β6 ROAit + β7 ARINVit + β8 MAOit + β9 REPLAGit + εit

کاريمحافظهبراي آزمون فرضیه دوم؛ با اعمال شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی و رابطه متقابل بین 
حسابرس بر اساس متغیرهاي پیش و زحمهالحقشرطی و شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی، تخمین 

و گول؛[14]و ژانگيچو؛[5]و همکاراناشبوق؛[25]ویسننت و همکاران(یقبلتحقیقات 
باشد:) به شرح زیر می[13]گودوین

LAUDITit = β0 + β1 CONSERVATISMit + β2 BIGAFit + β3 SIZEit + β4 MtBit

+ β5 FINANCEit +β6 ROAit + β7 ARINVit + β8 MAOit + β9 REPLAGit + β10

CONSERVATISM*CGit + β11 CGit + εit

ي پژوهشتعریف متغیرها
1-LAUDIT حسابرسی براي سال الزحمهحق: لگاریتم طبیعیt ،2-BC-SCORE شاخص اول :

: NC-SCORE-4شرطی،کاريمحافظه: شاخص دوم AC-SCORE- 3شرطی، کاريمحافظه
: متغیر مجازي که براي حسابرسی سازمان حسابرسی BIGAF-5طی،شرکاريمحافظهشاخص سوم 
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براي سال هادارایی: لگاریتم طبیعی کل SIZE-6،شودمیو در غیر این صورت عدد صفر منظور 1عدد 

t،7-MTB ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام براي سال برتقسیم: ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
t،8-FINANCE 20% افزایش در سهام منتشره و یا بیش از 10که اگر بیش از : متغیر مجازي %

-9،شودمیو در غیر این صورت عدد صفر منظور 1وجود داشته باشد، عدد بلندمدتافزایش در بدهی 
ROA 10شرکت،هايداراییکل برتقسیممعادل سود خالص هادارایی: بازده-ARINU مجموع :
: متغیر مجازي که اگر MAO-11،هاداراییکل برتقسیمرکت شهايموجوديدریافتی و هايحساب

-12،شودمیعدد صفر منظور این صورتو در غیر 1اظهارنظر حسابرسی، نامقبول باشد، عدد 
REPLAG،13: تعداد روزهاي بین پایان سال مالی و تاریخ گزارشگري مالی-CG شاخص کیفیت :

درصد مدیران مستقل (مدیرههیئتاست: استقالل هشداستفادهحاکمیت شرکتی که از چهار متغیر 
ينهاد)، مالکیت BSمدیرههیئتتعداد اعضاي (مدیرههیئت)، اندازه BIمدیرههیئتخارج از شرکت در 

درصد سهام تحت تملک صاحبان بیش از پنج عمده (تیمالک)،IOنهادها درصد سهام تحت تملک (
).MOهاشرکتدرصد سهام 

هاشرکتي انتخاب و نحوهي آماري جامعه
در بورس اوراق بهادار تهران است، دوره شدهپذیرفتههايشرکتي آماري تحقیق حاضر جامعه

در بورس شدهپذیرفتههايشرکتو نحوه انتخاب گیردبرمیرا در 1392تا 1387هايسالموردمطالعه
قابلیت مقایسه اطالعات، منظوربه) 1آوري اطالعات به شرح زیر است: اوراق بهادار تهران و روش گرد

در بورس 1391قبل از سال یک سال) حداقل 2به پایان اسفندماه باشد،ها منتهیشرکتدوره مالی 
گري مالی، لیزینگ و گذاري و واسطه، سرمایههاشرکت) نوع فعالیت 3اوراق بهادار فعال بوده باشند،

در دسترس باشند. بنابراین، با اعمال هاشرکتحقیق از تموردنیاز) اطالعات4بیمه، نباشد،هايشرکت
حسابرسی، تعداد اعضاي جامعه الزحمهحقهاي دلیل محدودیت در دسترسی به دادهو بهشرایط مذبور 

است.شدهتعیینشرکت 79قیتحقاین 
هاي پژوهشآزمون فرضیه

باتابلوییهايهدادروشازستفادهابررسیمنظوربهلیمرFآزمون تابودالزمالگوهابرازشازقبل
لیمر Fاز آزمون حاصلنتایج.شودانجامباالالگويبرايترکیبیايدادهروشدر مقابلثابتاثرات

که الزم است براي انتخاب از باشدمیبراي الگوي تحقیق، H0ي براي الگوي تحقیق حاکی از رد فرضیه
هاي تابلویی با اثرات تصادفی، آزمون هاسمن نیز انجام ثابت یا دادههاي تابلویی با اثرات بین الگوي داده

هاي تابلویی الگوي دادهدرنتیجهبراي الگوهایی تحقیق بوده، H0ي شود. نتایج حاکی از رد شدن فرضیه
هاي تابلویی با اثرات ثابت با اثرات ثابت ارجح است. بنابراین، براي تخمین الگوهاي تحقیق از روش داده

جدول بر اساسدهد. را نشان میکاريمحافظههاي ) تخمین مدل1شماره (نگاره است.شدهستفادها
که نشانگر باشدمی/ 0000مدل معادل هر سهبراي داريمعنیکاري، سطح محافظههايمدلتخمین 

شدهتعدیلهاي به نتایج و ضرایب حاصل از تخمین مدلبا توجهبودن مدل تخمینی است. دارمعنی
.شودمیتحقیق هايفرضیهبه آزمون اقدام،کاريمحافظه
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کاريمحافظهشدهتعدیلهايمدل):تخمین 1شماره (نگاره 
سهامو بازدهسود - مدل باسو مدل اقالم تعهدي و جریان نقد مدل عدم تقارن پایداري سود

متغیرها ضریب SIG متغیرها ضریب SIG متغیرها ضریب SIG

RET 03/0 91/0 CFO 06/0 78/0 ΔDN 27/0 50/0
DR 02/0 91/0 DC - 16/0 29/0 DN 26/0- 00/0
RET.SIZE 01/0- 95/0 DC.SIZE 01/0 39/0 DN.SIZE 01/0 00/0
RET.MTB 01/0 66/0 DC.MTB 01/0 22/0 DN.MTB - 00/0 05/0
RET.LEV 10/- 38/0 DC.LEV 02/0 67/0 DN.LEV - 06/0 01/0
DR.RET - 44/0 54/0 CFO.DC - 9/1 14/0 ΔDN.DN - 49/0 41/0
DR.RET.SIZE 04/0 45/0 CFO.DC.SIZE 05/0 59/0 ΔDN.DN.SIZE 00/0 94/0
DR.RET.MTB 06/0 23/0 CFO.DC.MTB - 01/0 97/0 ΔDN.DN.MTB 03/0 37/0
DR.RET.LEV - 22/0 52/0 CFO.DC.LEV 1/1 01/0 ΔDN.DN.LEV 28/0 13/0
SIZE 01/0 50/0 SIZE01 01/0 13/0 SIZE02 03/0 00/0
MTB 002/0 35/0 MTB02 - 04/0 00/0 MTB02 00/0 07/0
LEV - 35/0 03/0 LEV03 - 10/0 00/0 LEV02 - 09/0 00/0
DR.SIZE 01/0 21/0 CFO.SIZE - 01/0 55/0 DNITI.SIZE - 01/0 7/0
DR.MTB - 01/0 04/0 CFO.MTB 05/0 00/0 DNITI.MTB - 03/0 01/0
DR.LEV - 07/0 54/0 CFO.LEV - 90/0 00/0 DNITI.LEV 26/0- 02/0
C 19/0 45/0 C 10/0 02/0 C - 32/0 00/0

ضریب تعیین 64/0 56/0 67/0
ضریب تعیین تعدیلی 53/0 55/0 58/0
مقداردوربین واتسون 89/1 51/1 30/2

Fآماره 56/5 44/64 26/7
داريمعنیسطح  00/0 00/0 00/0

حسابرسی را الزحمهحقکاري براي محافظههايمدلحاصل از برآورد پارامترهاي ، نتایج2شماره نگاره 
است و 72/1، 84/1، 67/1برابر به ترتیب ها، آماره دوربین واتسوندهد. براي این مدلنشان می

/ 000برابر براي تصریح Fآماره شود. مقدار احتمال مربوط به اي اخالل رد میجملهخودهمبستگی
، درصد99نانیاطمشود. درنتیجه، در سطح فرض صفر مبنی بر خطاي تصریح مدل رد میلذاو است 
و /56/، 78با مدل به ترتیب برابر شدهتعدیلمقدار ضریبشود. مدل پذیرفته میدار بودنمعنی

تغییرات متغیر وابسته، درصد56و 78این موضوع است که حدود دهندهنشان/است. این آماره 78
سطح،2نگاره در شدهارائهبه نتایج با توجهمتغیر مستقل و کنترل قابل توصیف است. وسیلهبه
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/ 0166يتعهد/، مدل اقالم 000باسو مدل (/05از ترکوچککاريمحافظههايشاخصبراي داريمعنی

و کاري مدل باسوداري بین شاخص محافظه/) است، بنابراین رابطه معنی000سود و مدل پایداري 
کاري هاي محافظهداري بین شاخصرابطه معنیدار دومعکوس وجود صورتبهحسابرسی الزحمهحق

مستقیم وجود دارد.صورتبهحسابرسی الزحمهحقمدل اقالم تعهدي و مدل پایداري سود با 
): آزمون فرضیه اول تحقیق2شماره (نگاره 

متغیرها و بازدهمدل سود  تعهديمدل اقالم سوداريمدل پاید
ضرایب SIG ضرایب SIG ضرایب SIG

Conservatism - 59/5 00/0 37/6 02/0 01/4 00/0
BIGAF 48/0 00/0 66/2 02/0 51/0 00/0
SIZE 02/2 00/0 64/7 00/0 8/1 00/0
MTB 44/0 00/0 - 18/0 30/0 - 05/0 27/0
FINANCE - 23/0 03/0 - 88/0 35/0 - 17/0 12/0
ROA 21/0 05/0 26/1 06/0 18/0 07/0
ARINV 18/0 60/0 58/0 80/0 22/0 53/0
MAO - 47/0 00/0 - 9/1 04/0 - 45/0 00/0
REPLAG 00/0 09/0 03/0 13/0 00/0 09/0
C - 04/15 00/0 - 6/84 00/0 - 57/10 00/0

ضریب تعیین 782/0 620/0 758/0
شدهتعدیلضریب تعیین  781/0 563/0 780/0

مقداردوربین واتسون 67/1 84/1 71/1
Fآماره 12/21 36/14 88/20

داريمعنیسطح  00/0 00/0 00/0
و اثر و بازدهعدم تقارن سود- کاريمحافظه، نتایج حاصل از برآورد پارامترهاي مدل 3شماره نگاره 

دهد. براي این حسابرسی نشان میالزحمهحقحاکمیت شرکتی را براي هايشاخصمتقابل آن با 
ايجملهخودهمبستگیو است67/1، 71/1، 65/1، 66/1برابر به ترتیب اره دوربین واتسون، آمهامدل

فرض صفر مبنی بر و لذا/ است 00برابر براي تصریح Fشود. مقدار احتمال مربوط به آمارهاخالل رد می
پذیرفته هامدلدار بودنمعنی، درصد99نانیاطمشود. درنتیجه، در سطح رد میهامدلخطاي تصریح 

/است. این آماره 78و / 788و /78/، 52با مدل به ترتیب برابر شدهتعدیلمقدار ضریبشود. می
متغیر مستقل و وسیلهبهتغییرات متغیر وابسته، درصد78و 52این موضوع است که حدود دهندهنشان

حاکمیت هاياخصشعدم تقارن سود و -کاريمحافظهکنترل قابل توصیف است. ضرایب متقابل شاخص 
کاري بر با محافظهمدیرههیئتبودن اثر متقابل مالکیت نهادي و استقالل تأثیربیشرکتی، حاکی از 
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، نشانگر مدیرههیئتداري براي ضرایب مالکیت عمده و اندازه معنیسطح.باشدمیحسابرسی الزحمهحق

الزحمهحقکاري بر با محافظهمدیرههیئتاثر متقابل شاخص مالکیت عمده و اندازه داريمعنیرابطه 
، رد کرد و کاريمحافظهشاخص اول بر اساستوان فرضیه دوم تحقیق را حسابرسی است درنتیجه نمی

/=سطح 003(يکارو شاخص محافظهمدیرههیئتهمچنین بر اساس نتایج حاصله، اثر متقابل اندازه 
/=سطح 000(حسابرسی الزحمهحقبر کاري=ضریب) سبب تعدیل اثر محافظه33/1و داري معنی
=ضریب) از رابطه منفی به رابطه مثبت شده است.-58/16و داريمعنی

تقارن سودوبازدهعدمباسو،شدهتعدیل):آزمون فرضیه دوم با مدل 3شماره (نگاره 

رهایمتغ
مالکیت نهادي

)IO(
عمده مالکیت 

)MO(
مدیرههیئتاندازه 
)BS(

استقالل 
مدیرههیئت

)BI(
ضرایب SIG ضرایب SIG ضرایب SIG ضرایب SIG

BCCORE - 91/3 - 63/0 - 14/0 96/0 - 58/16 00/0 - 84/5 00/0
BIGAF 74/1 04/0 74/0 00/0 76/0 00/0 49/0 00/0
SIZE - 82/0 05/0 32/2 00/0 56/3 00/0 02/2 00/0
MTB - 84/0 08/0 38/0 00/0 61/0 00/0 45/0 00/0
FINANCE 11/1 21/0 - 11/0 37/0 - 68/0 00/0 - 24/0 02/0
ROA - 79/2 00/0 28/0 04/0 07/0 33/0 21/0 05/0
ARINV 16/2 22/0 07/1 00/0 40/0 22/0 17/0 64/0
MAO - 90/3 00/0 - 44/0 00/0 - 28/0 02/0 - 49/0 00/0
REPLAG 06/0 00/0 00/0 07/0 01/0 01/0 00/0 08/0
CG 07/0 00/0 - 01/0 02/0 04/1 00/0 02/0 92/0
CG.BCSCORE 10/0 19/0 - 09/0 03/0 33/1 00/0 43/0 83/0
C 54/18 00/0 - 64/18 00/0 - 41/41 00/0 - 07/15 00/0

ضریب تعیین 580/0 785/0 791/0 785/0
شدهتعدیلضریب تعیین  527/0 780/0 788/0 780/0

مقداردوربین واتسون 665/1 656/1 718/1 677/1
Fآماره 129/12 69/20 914/34 376/20

داريمعنیسطح  00/0 00/0 00/0 00/0
اقالم تعهدي و اثر متقابل آن -کاريمحافظههايمدل، نتایج حاصل از برآورد پارامترهاي 4شماره نگاره 

برابر به ترتیب ، آماره دوربین واتسونهامدلدهد. براي این حسابرسی نشان میالزحمهحقرا براي 
شود. مقدار احتمال مربوط به اخالل رد میايجملهخودهمبستگیو است86/1، 82/1،85/1، 89/1
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شود. رد میهامدلفرض صفر مبنی بر خطاي تصریح و لذا/ است 000برابر براي تصریح Fآماره

شدهتعدیلمقدار ضریبشود. پذیرفته میهامدلدار بودنمعنی، درصد99نانیاطمدرنتیجه، در سطح 
این موضوع است که دهندهنشان/است. این آماره 664و / 669و /666/، 667با ه ترتیب برابر مدل ب
به با توجهمتغیر مستقل و کنترل قابل توصیف است. وسیلهبهتغییرات متغیر وابسته، درصد66حدود 

هايشاخصاقالم تعهدي و - کاريضریب متقابل شاخص محافظه) براي4نگاره (نتایج حاصله در 
با شاخص هاي حاکمیت شرکتیبودن اثر متقابل شاخصتأثیربیحاکی از شواهدحاکمیت شرکتی،

فرضیه دوم تحقیق بر اساس جهیدرنتباشد.حسابرسی میالزحمهحقاقالم تعهدي بر -کاريمحافظه
.شودمیرد کاريمحافظهشاخص دوم 

نقديهايریانج):آزمون فرضیه دوم با مدل اقالم تعهدي و 4شماره (نگاره 

متغیرها
مالکیت نهادي

)IO(
عمده مالکیت 

)MO(

اندازه 
مدیرههیئت

)BS(

استقالل 
)BI(مدیرههیئت

ضرایب SIG ضرایب SIG ضرایب SIG ضرایب SIG

ACCORE 88/5 05/0 68/9 21/0 41/13 42/0 52/11 00/0
BIGAF 48/2 04/0 08/3 01/0 77/2 01/0 28/2 02/0
SIZE 46/7 00/0 69/7 00/0 13/8 00/0 42/7 00/0
MTB - 18/0 34/0 - 18/0 31/0 - 16/0 35/0 - 20/0 28/0
FINANCE - 81/0 39/0 - 79/0 40/0 - 93/0 32/0 - 92/0 34/0
ROA 04/1 18/0 67/1 02/0 90/0 19/0 23/1 07/0
ARINV 98/0 66/0 39/1 54/0 19/0 93/0 49/0 83/0
MAO - 88/1 05/0 - 85/1 05/0 - 50/1 12/0 - 99/1 04/0
REPLAG 02/0 24/0 03/0 17/0 02/0 35/0 03/0 17/0
CG - 06/0 05/0 - 11/0 09/0 24/0 90/0 - 70/7 07/0
CG.ACSCORE - 01/0 77/0 - 04/0 64/0 - 16/1 69/0 - 04/12 06/0
C - 8/79 00/0 - 5/76 00/0 - 1/91 00/0 - 31/78 00/0

ضریب تعیین 724/0 724/0 726/0 722/0
شدهتعدیلضریب تعیین  667/0 666/0 669/0 664/0

مقداردوربین واتسون 894/1 823/1 854/1 863/1
Fآماره 29/14 218/14 47/14 11/14

داريمعنیسطح  00/0 00/0 00/0 00/0
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عدم تقارن پایداري سود و اثر -کاريمحافظههايمدل، نتایج حاصل از برآورد پارامترهاي 5شماره نگاره 

به ترتیب ، آماره دوربین واتسونهامدلدهد. براي این الزحمه حسابرسی نشان میتقابل آن را براي حقم
شود. مقدار احتمال مربوط اخالل رد میايجملهخودهمبستگیو است71/1، 73/1، 67/1، 72/1برابر 

شود. رد میهامدلفرض صفر مبنی بر خطاي تصریح و لذا/ است 000برابر براي تصریح Fبه آماره
شدهتعدیلمقدار ضریبشود. پذیرفته میهامدلدار بودنمعنی، درصد99نانیاطمدرنتیجه، در سطح 

این موضوع است که دهندهنشان/است. این آماره 781و / 788و /788/، 778با مدل به ترتیب برابر 
و کنترل قابل توصیف است.متغیر مستقل وسیلهبهتغییرات متغیر وابسته، درصد78و 77حدود 

):آزمون فرضیه دوم با مدل پایداري سود5شماره (نگاره 

متغیرها
مالکیت نهادي

)IO(
عمده مالکیت 

)MO(

اندازه 
مدیرههیئت

)BS(

استقالل 
مدیرههیئت

)BI(
ضرایب SIG ضرایب SIG ضرایب SIG ضرایب SIG

NCCORE 53/8 00/0 04/11 05/0 52/36 00/0 40/5 00/0
BIGAF 54/0 00/0 68/0 00/0 75/0 00/0 49/0 00/0
SIZE 22/2 00/0 07/2 00/0 64/2 00/0 83/1 00/0
MTB - 16/0 00/0 - 13/0 02/0 - 05/0 31/0 - 08/0 10/0
FINANCE - 21/0 07/0 - 06/0 65/0 - 34/0 00/0 - 15/0 18/0
ROA 00/0 97/0 29/0 03/0 09/0 34/0 17/0 08/0
ARINV 99/0 00/0 10/1 00/0 - 12/0 64/0 21/0 55/0
MAO - 40/0 01/0 - 32/0 01/0 - 33/0 02/0 - 43/0 00/0
REPLAG 01/0 03/0 01/0 02/0 01/0 01/0 00/0 09/0
CG - 04/0 00/0 - 04/0 01/0 - 32/0 19/0 - 48/0 47/0
CG.NCSCORE - 07/0 06/0 - 10/0 18/0 - 87/5 00/0 - 12/2 44/0
C - 3/14 00/0 - 5/11 00/0 83/19 00/0 - 6/10 00/0

ضریب تعیین 783/0 791/0 791/ 7861/
شدهتعدیلضریب تعیین  778/0 778/0 788/0 782/0

مقداردوربین واتسون 722/1 677/1 739/1 713/1
Fآماره 19/18 46/34 82/33 82/21

داريمعنیسطح  00/0 00/0 00/0 00/0
پایداري سود و -کاريضریب متقابل شاخص محافظهبر اساس) 5نگاره (به نتایج حاصله در با توجه
حاکمیت شرکتیهايشاخصبودن اثر متقابل تأثیربیحاکمیت شرکتی، شواهد حاکی از هايشاخص
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پایداري سود بر - کاريبا شاخص محافظهمدیرههیئتو استقاللمالکیت نهادي، مالکیت عمده 

پایداري سود -کاريمحافظهو مدیرههیئتل اندازه اثر متقابولیباشدمیحسابرسی الزحمهحق
داري و مثبت دار بوده و سبب تعدیل اثر معنییمعن=ضریب)،- 87/5داري و /=سطح معنی0000(

شده )=ضریب52/36و داري /=سطح معنی000(یحسابرسالزحمه پایداري سود بر حق-کاريمحافظه
است.

گیرينتیجه
حسابرسی و همچنین بررسی الزحمهحقمشروط و کاريمحافظهن هدف این پژوهش بررسی رابطه بی

هاي فرضیه. نتیجه آزمونهاستآنکیفیت نظام راهبري شرکتی در رابطه بین کنندگیتعدیلنقش 
، نشان )EGLS(برآورديیافتهتعمیممربعاتپژوهش با استفاده از مدل اثرات تصادفی و حداقل

که شاخص ايگونهبهداري دارد؛ معنیتأثیرحسابرسی الزحمهحقکاري مشروط بر که محافظهدهدمی
اقالم تعهدي و -کاريهاي محافظهدار و شاخصي منفی معنیعدم تقارن سود رابطه-کاريمحافظه
مدل بر اساسنیبنابرادار مثبتی دارند.ي معنینقدي و عدم تقارن پایداري سود، رابطههايجریان

و ، لی [19]و همکارانکه موافق با نتایج مارك تائیدپژوهشسود، فرضیه اول عدم تقارن-کاريمحافظه
نقدي هايجریاناقالم تعهدي و -کاريهاي محافظهمدلبر اساسباشد و می[18]و لیم[15]همکاران

شود که این نتیجه در رابطه با مدل عدم تقارن و عدم تقارن پایداري سود، فرضیه اول پژوهش رد می
- باشد. دلیل این امر میمی[15]وافق و دو مدل دیگر، مخالف با نتیجه پژوهش لی و همکارانسود، م

کاري شاخص محافظهعنوانبهوبازده سهام سودعدم تقارنتواند این باشد که حسابرسان هنوز از 
شده هاي تعدیلمدلبر اساسگیرند. طبق نتایج حاصله براي فرضیه دوم پژوهش میبهرهمشروط،

- هاي محافظههاي حاکمیت شرکتی و شاخص، در هر موردي که اثر متقابل بین شاخصکاريحافظهم

حسابرسی شده است که الزحمهحقکاري و اثر سبب تعدیل رابطه بین محافظهنیادار بوده،کاري معنی
[23]سکمطابق با نتایج تاي و کونتیوتا حدي[15]این نتیجه مطابق با نتایج تحقیقات لی و همکاران

با توجه به نتایج حاصل براي فرضیه دوم پژوهش که نشانگر طورکلیبهباشد. ولی می[8]وبو و شارما
توان این نتیجه را به دلیل عدم هماهنگی بین عدم هماهنگی بین نتایج آماري پژوهش است، می

ه ایران دانست ایرانی و کارایی ضعیف بازار سرمایهايشرکتدر بین کاري شرطیهاي محافظهشاخص
کاري، کارایی الزم را نداشته و باعث انحراف نتایج شده است و مانع هاي تعدیلی محافظهمدلاحتماالًکه 

هاي حاکمیت گیري کلی و اظهارنظر صریح در رابطه با اثر مستقیم یا غیرمستقیم شاخصاز یک نتیجه
شود.شرکتی می
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The main propose of this research is the analyses of effect of Conditional
Conservatism on Audit Fees of listed companies in Tehran Stock Exchange. In this
study, The impact of conditional conservatism based on three models of a) Basu
(1997) standard regression, b) the accruals–cash flows–based model, and c) the
current and lagged earnings–changes model as well as their interaction with
corporate governance indicators on audit fees for the 79 companies listed on the
Stock Exchange, between the years 1391-1386, which were selected by random
removal method, Has been investigated. Chow test are used to determine whether
data are homogeneous or heterogeneous. The results of this test, indicate that either
the regression method or form of panel data should be used. For panel data, to
estimate the research model using the Eviews7 software, fixed effects and random
effects models were used.The results show that the Conditional conservatism has a
significant effect on audit fees. Interaction effect of conservatism models whit
corporate governance indicators on audit fees, in total is not significant and on cases
where the significance, this work is modify the audit fees.
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