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 چکيده

بر اقالم  یسود مبتن تیریبر مد یموسسات حسابرس یحسابرس و رتبه بند یمحافظه کار ریتاثبررسی  به پژوهش حاضر
 پس) علّی تحقیقات نوع از همبستگی شناسی روش بعد از و بوده کاربردی هدف لحاظ از این پژوهش. پردازد می یتعهد

که به  می باشد تهران بهادار اوراق بورس در شده  پذیرفته های  جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت. باشد می( رویدادی
 های سال بینساله  5 زمانی ی دورهدر  وشده   انتخاب پژوهش نمونه عنوان  شرکت به 111روش حذف سیستماتیک تعداد 

. گردیداستفاده  جونز تعدیل شدهبرای اندازه گیری متغیر مدیریت سود از مدل . مورد تحقیق قرار گرفتند 1131 تا 1131
 خطی چندگانه رگرسیون از ها فرضیه آزمون برای وبوده  ای کتابخانه اطالعات، آوری جمع جهت استفاده مورد روش

 پژوهش نتایج .شداستفاده  15نسخه  استاتاها از نرم افزار برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدل .است شده  استفاده
موسسات  یرتبه بند .داردن ریتاثمبتنی بر اقالم تعهدی  سود تیریبر مدحسابرس  یمحافظه کار که دهد می نشان

هایی که حسابرسی آنها توسط  در شرکت یعنی. منفی دارد ریتاث یبر اقالم تعهد یسود مبتن تیریبر مد یحسابرس
 .اندکمتری داشتهاقالم تعهدی  مبتنی بر مدیریت سودشده است موسسات رتبه برتر انجام 

.حسابرس یمحافظه کار، یموسسات حسابرس یرتبه بند ،الم تعهدیمبتنی بر اق سود تیریمد :یديکل واژگان

 

 مقدمه
 درباره مدیریت آشكارسازی انتظارات برای حسابداری های انتخاب که دارد می بیان سود مدیریت اطالعاتی رویكرد
 آشكار را مدیریت داخلی اطالعات تعهدی، که اقالم است داده نشان قبلی مطالعات. رود می بكار شرکت آتی عملكرد

   شرایط تحت که هایی  شرکت مورد در مثال، عنوان به .(3002، 3و رابینسون لویز. 3001، 1ساندر و گلور آریا،)سازد  می
 منظور به تعهدی اقالم ها از آن مدیران باشیم داشته انتظار که است منطقی کنند، می فعالیت زیاد عملیاتی اطمینان عدم

 حقیقت در. سازند منتقل دوره یک طی شرکت درباره عملكرد را خود داخلی اطالعات تا نمایند استفاده سود نوسان کاهش

                                                             
1 Arya   & Glover   & Sunder 
2 Louis   & Robinson 
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 1اولسن و قوش. سازند هموار گذاران سرمایه به سودآوری ثبات از عالمتی برای انتقال را سودها است ممكن مدیران
 اقالم باال از اطمینان عدم با محیط یک در شرکت فعالیت هنگام به مدیران که دادند نشان خود در مطالعه( 3003)

مدیریت سود را می توان روشی برای اطالع رسانی  .نمایند می استفاده شده گزارش سود در نوسان کاهش برای تعهدی
. رسد طریق دخالت مدیریت در فرآیند تعیین سود به انجام می ها به سهامداران دانست که از وضعیت مالی شرکت 

تواند در تهیه گزارش از عملكرد شرکت اعمال نفوذ کند و نتایج مورد نظر خود را  مدیریت سود از این جهت که می 
 (.1121بلكویی، )منعكس کند، مورد توجه قرار گرفته است 

به عنوان یک چالش در گزارشگری مالی و بازار سرمایه، هنوز محافظه کاری حسابرسان، از موضوعات مهمی است که 

به دنبال افزایش عدم تقارن اطالعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در . حل نشده باقی مانده است
ورت گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یكی از خصوصیات کیفی ص

محافظه کاری یعنی اینكه حسابرسان باید از بین (. 1131آقابیک زاده و همكاران، )های مالی مورد تایید قرار می گیرد 
درآمدها باید دیرتر شناسایی . ارزش های ممكن برای دارایی ها، کمترین و برای بدهی ها، بیشترین ارزش را گزارش کند

 (.3011بلک و همكاران، )ناسایی شوند نه دیرتر شوند نه زودتر و هزینه ها باید زودتر ش
معتقد است که ارزیابی کیفیت ( 1321)دی آنجلو . کیفیت حسابرس یا حسابرسی به طور ذاتی غیر قابل مشاهده است

حسابرسان بزرگ به دلیل شهرت باال و تعداد مشتریان زیاد به احتمال بیشتری . هزینه بر است  حسابرس مشكل و
براساس دیدگاه دی آنجلو  تحقیقات زیادی اندازه حسابرس را بعنوان نماینده ای از . ا حفظ می کننداستقالل خود ر

از طرف دیگر هنوز برای صاحبكاران مشخص (. 3011، 3دالتون و دیگران)کیفیت حسابرس مورد مطالعه قرار داده اند 
یی اثر حسابرس متخصص صنعت بر هاهر چند اخیرا پژوهش. نیست که کدام حسابرس، متخصص کدام صنعت هست

هنوز اطمینان خاطر وجود ندارد که آیا حسابرسان ایرانی می توانند . کیفیت گزارشگری مالی در ایران را بررسی کرده اند
کاهكش و ) در صنعتی متخصص شوند، زمانیكه تقاضای مناسبی برای حسابرس با کیفیت در کشور وجود ندارد

براین اساس، سازمان . رایطی، موضوع رتبه بندی موسسات حسابرسی در ایران مطرح شددر چنین ش (.1135  جهانبخش،

برای اولین بار موسسات معتمد بورس را به چهار طبقه اول، دوم، سوم و چهارم دسته  1133بورس و اوراق بهادار در سال 
برسی باالتری نسبت حسابرسان طبق این رتبه بندی موسسات گروه اول به احتمال زیاد باید کیفیت حسا. بندی کرد

بنابراین حسابرسی صاحبكاران بزرگ به موسسات حسابرسی معتمد گروه اول محول . معتمد سایر گروه ها داشته باشند
در واقع می توان گفت که در نبود هیچ معیاری برای کیفیت حسابرس در ایران، . (1131واعظ و دیگران، ) شده است

اما اینكه . رتبه بندی را معیاری برای تمایز کیفیت حسابرسان در کشور مطرح کرده است سازمان بورس و اوراق بهادار
واقعا موسسات حسابرسی معتمد گروه اول کیفیت حسابرسی باالتری نسبت به موسسات حسابرسی معتمد سایر گروه ها 

با توجه به (. 1133آذینفر، یگانه و ) دارند یک سوال پژوهشی که بنظر می رسد هنوز پاسخی به آن داده نشده است
معیارهای ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار، می توان پیش بینی کرد که موسسات حسابرسی معتمد گروه اول باید 

با تجربه و کافی، سیستم کنترل کیفیت مناسب، تعداد مشتریان زیاد و ( کارکنان و شرکای حسابرسی)منابع انسانی 
حسابرسانی که چنین خصوصیاتی دارند به وهش های قبلی، با توجه به یافته های پژ. نداستقالل بیشتری داشته باش

فوق بنابراین با توجه به مطالب  .(1131واعظ و دیگران، ) احتمال زیاد می توانند حسابرسی با کیفیتی داشته باشند
بر  یموسسات حسابرس یحسابرس و رتبه بند یمحافظه کار ریتاثپژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که 

 چگونه است؟ی بر اقالم تعهد یسود مبتن تیریمد
 

                                                             
1 Ghosh   & Olsen 
2 Dalton et al 
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 پيشينۀ پژوهش مبانی نظری و

 مدیریت سود
و شرکت های دیگر این احساس عمومی را در جامعه ایجاد کرد که مدیریت سود اعمال  1رسوائی اخیر در انرون و ورلدکام

شده توسط مدیران شرکت ها در اکثر مواقع به صورت فرصت طلبانه است، تا بتوانند از این نوع مدیریت سود حداکثر 
یت در جامعه که در اکثر مواقع با قوت گرفتن این ذهن. منفعت شخصی را ببرند و کمتر به منافع سهامداران توجه دارند

مدیریت سود منفی صورت می گیرد، اخیراً قانون گذاران در تعدادی از قوانین مدیریتی برای مقابله با مدیریت سود فرصت 
ها، بایستی مهارت  نظر کرده اند و مثالً قانونی وضع کرده اند که اعضای مشخص هیئت مدیره شرکت طلبانه تجدید

در عین حال، تعدادی از محققان با مطالعات علمی که انجام داده اند، ادعا دارند که مدیریت سود  .مالی داشته باشند
 ها بطور بالقوه اطالعات سودمند راجع به سود را افزایش می دهند زیرا آن. باشد( سودمندانه)ممكن بصورت کارآمد 

 ها آن عقیده به. اند نموده ارائه سود مدیریت خصوصدر  جامعی تعریف( 3001) 3مارشا و جونز (.3002 جیرپورن ودیگران،)
 و مالی در گزارشگری( تشخیص) از قضاوت استفاده با مدیران که افتد می اتفاق زمانی( سود کاری دست) سود مدیریت
 و گذاران سرمایه دولت، کارکنان، اعتباردهندگان، سهامداران، شامل) از ذینفعان بعضی نمودن گمراه جهت مبادالت ساختار

 وابسته شده گزارش حسابداری ارقام به که قراردادی نتایج قراردادن تأثیر تحت با شرکت اقتصادی عملكرد درباره ...(
 . کنند می تغییر ایجاد مالی در گزارشگری است،

  یحسابرسمحافظه کاری 
به صورت  یبه موضوع فشار روان ،یرونیو آثار ب یطیمح راتییمنطبق با تغ ینظر یها دگاهیگذشت زمان و توسعه د با

 یم انیب نیکردند، در واقع، چن ادیفرد  یبر عملكرد حرفه ا یمنف یامدیکه از آن به عنوان پ ییتر توجه شد تا جا یجد
 یها یژگیاز علل و و یآور باشد و ناش انیتواند ز یاست که م ردف یبرا دهیچیپ اریبس یتجربه ا یشود که فشار شغل

به لحاظ کار  جینتا نیمواقع الزم است حال بر اساس ا یدر بعض یفشار روان نیوجود، ا نیاست؛ با ا یرونیو ب یدرون
جنبه از جمله فشار زمان، حجم کار،  نیشامل چند( کننده فشار جادیعوامل ا)حسابرسان  یانتظارات شغل ،یحسابرس

 یاشاره کرد که زمان دیبا نیهمچن. است یها و وجود انتظارات اجتماع تیعملكرد نسبت به مسئول یابیارز نه،یکنترل هز
. کند یم دایکاهش پ یحسابرس تیفیهستند ک یفشار زمان رینظ یفشار مشتر یلیمهلت تحم شیکه حسابرسان تحت افزا

ها را در  هیبرسان روحسا. ماندیم یخود دارند باق اریرا در اخت شتریکه منابع ب یحسابرسان انیدر م یحت یمنف ریتأث نیا
را  یحسابرس تیفیامر ممكن است ک نیکنند که ا یم لیپرونده تكم لیتشك( افتهیبا توسعه ) ازین وردمهلت م یكینزد
 .(3015، عبدو الطیف وهمكاران) اندازدیبه خطر ب ازیبه گزارش مورد ن ییپاسخگو یبرا

 های حسابرسیشرکتبندی  رتبه
 ایو  یدر جامعه حسابداران رسم تیفیواحد نظارت به عنوان واحد کنترل ک کیتوسط  یموسسات حسابرس یطبقه بند

سازمان بورس و اوراق بهادار موسسات معتمد  10باشد، که طبق دستورالعمل ماده  یبورس اوراق بهادار م تیفیواحد ک
مطرح  1121از سال  یموسسات حسابرس یرتبه بند ضوعمو رانیدر ا. کرده است یبند میبورس را به چهار طبقه تقس

مربوط به  تیفیکنترل ک یدر اجرا رانیفعال در ا یحسابرس یبود که موسسه ها نیچن نیبحث ا نیاساس ارائه ا. دیگرد
. بزرگ و کوچک را مطرح شد یکردن موسسات حسابرس زیکنند، و طرح متما یعمل نم كسانیبطور  یخدمات حسابرس

 شتریو تعداد کارکنان ب تیبا حجم فعال یبه موسسات حسابرس یبورس یبزرگ یشرکت ها یبرسکه حسا فزودنددر ادامه ا
به  یخصوص، گزارش مكتوب نیجلسات متعدد در ا یپس از برگزار. بزرگتر واگذار گردد یو در واقع موسسات حسابرس

                                                             
1  Enron  &  Worldcom  
2 Jones & Marshal 
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 یدر رابطه با موسسات حسابرس یقاتیتحقخصوص  نیدر ا. دیجامعه حسابداران ارائه گرد یعال یسرپرست وقت شورا
موسسات  یآن عدم رتبه بند جهیکه نت دیانجام گرد یعموم یو سازمان نظارت بر شرکت ها كایو بورس آمر ایبزرگ دن
 یاز سو یموسسات حسابرس یرتبه بند. دیاعالم گرد تیفیک کنترل بر اساس یبورس و رتبه بند یاز سو یحسابرس

که در  یهمچون رتبه بند. ردیگ یانجام م یحسابدار یالملل نیمعتبر ب یها تیوب سا ایو  یحسابرس یالملل نیخبرنامه ب
از  نگلستانفعال در کشور ا یاعالم شد و در آن موسسات حسابرس یحسابدار یالملل نیخبرنامه ب لهیبه وس 3003سال 

 (.1125 ،یو امان یدوان)شد  یدرآمد در آن سال رتبه بند زانیلحاظ م
و  یموسسات حسابرس یرتبه بند ،یمراکز معتبر رتبه بند ریبر اساس در آمد، مجالت، بولتن ها و سا یبر رتبه بند عالوه

 نهادها تعداد گریو در د یشاغل در موسسات حسابرس انیهمچون تعداد اعضا، دانشجو یموارد رینهادها بر طبق سا ریسا
را انجام  ینیچن نیموارد ا ریمختلف و سا یبداران کشورهاجهان و شاغل در انجمن حسا یحرفه ا یانجمن ها یاعضا

 (. 1125 ،یو امان یدوان)باشند  ینم یموسسات حسابرس یدهند و تنها محدود به رتبه بند یم
ممكن است صاحبكاران  رد،یگ رارق یرتبه بند اریمع ،یاز حسابرسان معتقدند چنانچه در آمد موسسات حسابرس یبرخ

گفت که  دیدسته از حسابرسان با نیدر پاسخ به ا ند،یارائه نما تیفیاقدام کنند که کار با ک ینسبت به انتخاب حسابرسان
 نیرسد که همه صاحبكاران به دنبال ا یبه نظر نم. انتخاب حسابرس نقض کرد یتوان اراده و حق صاحبكار را برا ینم
دانند  یم تیفیباشند که چون صرف خود را با ک یکسان نكهیانتخاب کنند مگر ا تیفیحسابرسان بدون ک کهباشند  شهیاند

 گرید یبه همه خدمات و کاالها هیشب زیدر واقع حسابرسان ن. موضوع قرار دهند نیعدم انتخاب خود را مستمسک ا
قرار خواهند گرفت و به مصداق  انیاز مشتر یا دهداشته باشند حتما و الزاما مورد توجه ع یخاص یو برتر تیفیچنانچه ک

خواهد آورد  یخوب رو تیفیبه موسسات با ک تاینها ،یو بازار حسابرس هیبازار سرما ندیبگو گرانیگل آن است که د
 (. 1125 ،یدوان)

به  سبتن یحسابرس تیفیتفاوت فاحش در عوامل موثر بر ک جادیموجب ا رانیدر ا یموسسات حسابرس یعامل رتبه بند
 یابیشرکا، ارز یابیهمچون ارز یبه عوامل رانیدر ا یموسسات حسابرس یرتبه بند رایز. شده است گرید یکشورها

 یموسسات حسابرس تیتنوع ارائه خدمات و موقع یابیساختار و سازمان موسسه، ارز یابیارز ،یکارکنان موسسه حسابرس
 یکشورها برا ریدر سا یاست که موسسات حسابرس یدر حال نیا. ستخدمات ا تیفیک یابیارز تایو نها یدر بازار حرفه ا

و بورس و اوراق بهادار  یهمچون حسابداران رسم یینهادها یاز سو یبزرگ بورس یبه شرکت ها یارائه خدمات حسابرس
 معتبر یها، مجالت و بولتن ها هینشر یاز سو رانیدر خارج از ا یموسسات حسابرس یرتبه بند. شوند ینم یرتبه بند
 کی یدر ط شانیا یاعالم شده از سو یرا بر اساس درآمدها یکه موسسات حسابرس ردیگ یصورت م یو مال یحسابدار

 (.1131 پور، یمهربان پور و بطهائ) ندینما یم یسال رتبه بند
ایشان نشان نتایج پژوهش . در پژوهشی به بررسی خصوصیات پیگیری محافظه کاری حسابرسی پرداختند( 3013)الشافیه 

داد که بین محافطه کاری حسابرس و عدم تقارن اطالعاتی رابطه منفی وجود دارد یعنی با افزایس عدم تقارن اطالعاتی، 
و نیز نشان داد که ریسک سیستماتیک بر محافطه کاری حسابرس تاثیر منفی  .محافظه کاری حسابرس کاهش می یابد

 .دارد
موسسه  4عادی و ارائه بند تداوم فعالیت در گزارس حسابرسی را بر محافظه کاری تاثیر اقالم تعهدی غیر( 3011)تامی 

موسسه  4ایشان در این تحقیق، از طریق اقالم تعهدی غیرعادی محافظه کاری . بزرگ حسابرسی ژاپنی بررسی نموده اند
ه مدیریت سود مشتری و دوم بزرگ حسابرسی ژاپن را از دو منظر بررسی نموده اند او از منظر عكس العمل حسابرسان ب

موسسه بزرگ حسابرسی ژاپن در کاهش  4نتایج تحقیق نشان می دهد . از دیدگاه ذینفعان برای ارائه بند تداوم فعالیت
 . موسسه بزرگ حسابرسی ژاپن سطح اهمیت پایینی برای ارائه بند تداوم فعالیت دارند 4مدیریت سود مشتریان موثراند و 
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نتایج نشان می دهد که  .رابطه بین اندازه حسابرس و مدیریت سود در چین را بررسی کرده اند( 3015)چن و همكاران 
 .مدیریت سود برای مشتریان هشت موسسه حسابرسی بزرگ چین کمتر است

به عبارت . به بررسی رابطه دوره تصدی حسابرسی و رتبه حسابرسی با کیفیت حسابرسی پرداختند( 3015)لی و الینگ 
س بر طول دوره تصدی و رتبه بندی حسابردیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا 

باشد کیفیت حسابرسی متغیر کنترلی اظهار نظر سال قبل میکیفیت حسابرسی تاثیر می گذارد؟ تنها متغیر موثر بر متغیر 
 .می توان چنین نتیجه گرفت که شرکتها در عملكرد مالی و رعایت استاندارد یک ثبات رویه برخوردار هستند

 بزرگ مؤسسات حسابرسی تحت که هایی شرکت که رسیدند نتیجه این به پژوهشی در( 3002) 1دیگران و الی کین
 و معتبر بودن تر شده شناخته خاطر به این و دهند می نشان ها شرکت بقیه به نسبت کمتری تعهدی اقالم اند شده حسابرسی

 .است آن تجاری نام بودن
به بررسی رابطه اقالم تعهدی اختیاری و محافظه کاری حسابداری در بازار سرمایه ایران ( 1131)رستمی و همكاران 

از سوی . بود که اقالم تعهدی اختیاری با محافظه کاری حسابداری رابطه معنا داری دارد نتایج حاکی از آن. پرداخته اند

  دیگر، بررسی های انجام گرفته در این مطالعه، حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین اقالم تعهدی غیراختیاری و 
       محافظ کاری حسابداری است؛ لذا می توان بیان نمود که اقالم تعهدی اختیاری و غیراختیاری به یک اندازه 

 . محافظه کاری را تبیین نمی کنند
به بررسی رابطه ی بین رتبه موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و حق الزحمه ( 1135)صالحی 

از موضوعات مهم و مورد توجه در زمینه حسابرسی و اعتبار بخشی به صورت های مالی، بحث یكی . حسابرسی پرداختند
سازمان بورس و اوارق بهادار موسسات . کیفیت کار حسابرسی و به دنبال آن تعیین حق الزحمه حسابرسان است

ه بندی موسسات حسابرسی حسابرسی معتمد را به چهار طبقه اول، دوم، سوم و چهارم رتبه بندی کرده است و این رتب
با این وجود پژوهش های قبلی . بیانگر آن است که کیفیت کار موسسات طبقه اول نسبت به سایر طبقات باالتر است

انجام شده در زمینه کیفیت کار حسابرسان بر مبنای این رتبه بندی بیان گر آن است که کیفیت کار حسابرسان طبقه اول 

  .باالتر از سایر طبقات نیست
حسابرسان مستقل اعتبار . به بررسی رتبه بندی موسسات حسابرسی و اثرات آن پرداختند( 1135)ترشیزی و دیگران 

به طور معمول کیفیت . دهند و تضاد منافع بین مدیران و سهامداران را کاهش میدهد های مالی را افزایش می صورت
شرکت های حسابرسی بزرگ باید از درجه . می شود حسابرسی متناسب با اندازه ی شرکت حسابرسی در نظر گرفته

استقالل باالتری بر خوردار باشند و هم چنین دارای تخصص و منابع کافی باشند که بتوانند کیفیت باالتری از خدمات 
ل در این پژوهش مروری بر تحقیقات انجام شده پیرامون تاثیر اندازه حسابرس بر کیفیت و استقال. حسابرسی ارائه نمایند

همچنین تحقیقات انجام شده پیرامون ادغام موسسات حسابرسی و مزایای ادغام مورد بررسی . حسابرس انجام شده است
نتایج تحقیقات بیانگر این بود که موسسات حسابرسی بزرگ کیفیت حسابرسی صورت های مالی را . اند قرار گرفته
قدرت تمرکز باال، افزایش کارایی و کاهش هزینه ها را در دهند و ادغام موسسات حسابرسی مزایایی مانند  افزایش می

 .پی دارد
به بررسی رابطه بین رتبه موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و کیفیت حسابرسی ( 1134)رضایی 
، دیچو و (3005)در این پژوهش اقالم تعهدی اختیاری اندازه گیری شده براساس مدل های کوتاری و همكاران . پرداخت
نتایج حاصل از برآورد . به عنوان معیارهای کیفیت حسابرسی بكار برده شده اند( 3001)و بال و شیواکومار ( 3003)دیچف 

رگرسیون خطی چندگانه نشان می دهد که سطح قدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری صاحبكاران موسسات خصوصی معتمد 

                                                             
1 Kin Lo et al 
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به عبارت . دی اختیاری صاحبكاران موسسات معتمد سایر طبقات نیستطبقه اول کمتر از سطح قدر مطلق اقالم تعه
دیگر کیفیت حسابرسی موسسات حسابرسی خصوصی معتمد طبقه اول باالتر از کیفیت حسابرسی موسسات معتمد سایر 

 .نتایج این پژوهش با انجام چندین آزمون حساسیت پشتیبانی شده است. طبقات نیست
 

 پژوهش های   فرضيه
 .دارد ریتاث مبتنی بر اقالم تعهدی سود تیریبر مد محافطه کاری حسابرس: فرضیه اول
 .دارد ریتاث یبر اقالم تعهد یسود مبتن تیریبر مدموسسات حسابرسی  بندیرتبه : فرضیه دوم

 

 های پژوهشرگرسيونی برای فرضيه  هایمدل
 :مدل اول

 
EM it = β0+ β1 Aconit + β2lev it + β3Inow it + β4Age it +   it 

 

 :مدل دوم
 

EM it = β0+ β1 Ratingit + β2lev it + β3Inow it + β4Age it +   it 
 

 متغيرهای پژوهش

 (EM) تعهدی سود تیریمد: وابسته متغير

اقالم  عادی سطح .است رفته کار به تعهدی اقالم سود مدیریت شاخص منزلة به اختیاری، تعهدی اقالمدر این پژوهش 
 :آیدمی دست به زیر   رابطة اساس بر و( 1331) جونز شدة تعدیل مدل اساس بر کل تعهدی

          

      
 

     

      
     

 

      
       

       

      
      

     

      
                                 

 :نآ در که
 t  سال در عملیاتی نقد جریان منهای کسر بهره و مالیات از قبل سود:           

  t-1 سال درi  شرکت شرکت های دارایی جمع:       

 t-1 سال به نسبتt  سال درi  شرکت فروش درآمد تغییرات:       

    شرکت تجهیزات و آالت ماشین اموال، ناخالص مبلغ:      
به عنوان قدرمطلق گرفته مدل  برآوردشدة ماندة باقیاز  شود ومی برآورد ترکیبی هایداده از استفاده با فوق رابطة

 .مدیریت سود در نظر گرفته شده است

 مستقل هایمتغير

 (Acon) ه کاری حسابرسمحافظ .9
استفاده شده ( 3014)در این مقاله برای اندازه گیری متغیر محافظه کاری حسابرسی با استفاده از مدل ایئرجی و همكاران 

رگرسیون چند متغیره با بررسی عوامل مؤثر بر حسابرس اقدام به اندازه گیری محافظه کاری است که با یک مدل 
مدل مذکور به . نیز مورد استفاده قرار گرفته است( 3011)اند و این معیار در تحقیق چان لی و همكاران حسابرسی کرده
 :شرح زیر است
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 در مدل مذکور
Lnsize (اندازه شرکت :)شودهای شرکت، محاسبه میاندازه شرکت با استفاده از لگاریتم طبیعی کل دارایی. 

Loss (زیان شرکت :) یک و در غیر این صورت عدد صفر در صورتی که شرکت در سال موردنظر زیان داشته باشد عدد
 .یابدبه آن اختصاص می

Cratio (نسبت جاری :)نسبت جاری برابر با دارایی های جاری (ACT) تقسیم بر بدهی های جاری (LCT) در سال t 

 .است
Z_Score  (محافظه کاری مشروط ) برای محاسبه محافظه کاری حسابداری ابتدا معادله زیر از طریق رگرسیون مقطعی

 .ساالنه تخمین زده می شود
                                                                            

                                                     

 :گردید هر سال شرکت از طریق معادله زیر استفاده Z Score ضریب  که از معادله باال تخمین زده شد برای محاسبه
                                                  

EARN :سود قبل از بهره و مالیات بر ارزش بازار سرمایه در ابتدای سال 
RET: بازده ساالنه سهام 

 :شود که از طریق فرمول زیر محاسبه می ،kدر سال  iشرکت  بازده سهام
 

     
     β                           

               
 

 آن؛ که در
Ri,t : بازده سهام شرکتi  در سالt، 
Pi,t : قیمت سهام پایان سال شرکتi  در سالt، 

α : آورده نقدی،درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و 
β :ها درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته، اندوخته، 

Pi,t-1 : قیمت سهام ابتدای سال شرکتi  در سالt، 
DPSi,t :شرکت سود نقدی هر سهم i  در سالt. 
NEG :اگر بازده ساالنه سهام صفر یا منفی باشد مقدار آن برابر یک و در غیر این صورت صفر خواهد بود. 
SIZE : لگاریتم طبیعی دارایی ها 
LEV :نسبت بدهی به ارزش دارایی ها 
M/B :ارزش بازار بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام 
CFO (جریان وجوه نقد :)جریانات ورودی نقدی (OANCF) در سال بر مجموع دارایی (AT) 

 :بر اساس مدل مذکور، جریان های نقدی آزاد از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد
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 :که در آن

CFO : جریان های نقدی آزاد شرکتi  سالدر t 
INC : شرکت سود عملیاتی قبل از استهالکi  سال درt   

TAX :کل مالیات پرداختی شرکتi  سال  درt 
INTEP :هزینه بهره پرداختی شرکت i  در سالt 
PSDIV :سود سهامداران ممتاز پرداختی شرکت i  در سالt( .که در ایران وجود ندارد) 
CSDIV :سود سهامداران عادی پرداختی شرکت i  در سالt 

Ait-1 :کل ارزش دفتری دارایی های شرکت i  در سالt-1 
Growth (رشد فروش :)از تفاوت فروش دوره جاری با دوره قبل تقسیم بر فروش دوره قبل به دست می آید. 

Weak (ضعف کنترل داخلی :) اگر در گزارش حسابرسی برای شرکت موردنظر ضعف کنترل داخلی نشان داده شود عدد
 یک و در غیر این صورت عدد صفر به آن اختصاص داده می شود

Resate (تجدید ارائه صورتهای مالی :) اگر شرکت در سال مالی تجدید ارائه صورت مالی داشته باشد عدد یک و در غیر
 .صورت عدد صفر به آن اختصاص داده می شوداین 
Big (نوع حسابرس :) نوع حسابرس یک متغیر موهومی است که اگر شرکت توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار

گرفته باشد، متغیر مصنوعی عدد یک و در غیر این صورت اگر توسط سایر مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی، 

 .عی عدد صفر را می پذیردحسابرسی شود متغیر مصنو
AudChg (تغییر حسابرس :) در صورتی که شرکت حسابرس را در سال مالی مورد نظر تغییر دهد، برابر است یک، در غیر

 .این صورت صفر است
Comp (رقابت در بازار حسابرس :)هیرشمن استفاده  -ر بازار حسابرس از شاخص هرفیندالبرای اندازه گیری رقابت د

     این شاخص از جمله مهم ترین شاخص های سنجش تمرکز موجود در یک صنعت و درجه رقابت بازار. شده است
این شاخص از طریق مجذور نسبت فروش شرکت به کل فروش صنعت که شرکت مربوط به آن می باشد، به . باشدمی

 : آیددست می

         
 

   
 

ام است که از  i سهم بازار شرکت  Siبنگاه های فعال در بازار و  تعداد kشاخص هرفیندال هیرشمن،  HHIکه در آن 
 :رابطه زیر به دست می آید

        
 
                                                                                                            

شاخص هرفیندال هیرشمن، میزان . نشان دهنده نوع صنعت است lام و  jنشان دهنده فروش شرکت  Xjکه در آن 
هر چه این شاخص بزرگتر باشد، میزان تمرکز بیشتر بوده و رقابت کمتری در . تمرکز صنعت را اندازه گیری می کند

 . صنعت وجود دارد و بالعكس
Industry Dummies (نوع صنعت :) های نمونه که در صنایع  شرکت ،(3012)الشافیه از در پژوهش حاضر به تبعیت

استخراج معادن، نفت، فلزات، پتروشیمی و شیمیایی، چوب، کاغذ و کارتن بودند به عنوان شرکت های موجود در صنایع 
حساس در نظر گرفته شدند و عدد یک اختیار کرده و بقیه شرکت های نمونه که جزء این صنایع نبودند به عنوان شرکت 

مقدار خطای حاصل از مدل نشانگر  .اس طبقه بندی شده و عدد صفر اختیار می کنندهای موجود در صنایع غیر حس
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محافظه کاری حسابرسی می باشد بدین منظور که در صورت مثبت بودن مقدار این متغیر یعنی محافظه کاری حسابرس 
 .متغیر صفر لحاظ شده استوجود دارد و عدد یک برای این متغیر اختصاص داده می شود در غیر این صورت مقدار این 

 (Rat)رتبه بندی موسسات حسابرسی . 3
 ایو  یدر جامعه حسابداران رسم تیفیواحد نظارت به عنوان واحد کنترل ک کیتوسط  یموسسات حسابرس یطبقه بند

سازمان بورس و اوراق بهادار موسسات معتمد  10باشد، که طبق دستورالعمل ماده  یبورس اوراق بهادار م تیفیواحد ک
های حسابرسی یک متغیر ساختگی است بطوریكه اگر رتبه بندی شرکت .کرده است یبند میبورس را به چهار طبقه تقس

باشد مساوی یک، و برای ( متعلق به طبقه اول)موسسه حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار  13حسابرس جزو 

 .حسابرسی معتمد عدد صفر خواهد گرفت سایر موسسات

 متغيرهای کنترلی

منظور از اهرم . عبارت است از وجود هزینه های ثابت در فهرست هزینه های شرکت می باشد اهرم (:lev) اهرم مالی

مالی  شاخص اهرم عنوان به دارایی کل به بدهی کل نسبت تحقیق، از این در. های شرکتها استمالی میزان بدهی

 .می شود استفاده
( و سال مورد نظرشرکت اختالف زمانی بین سال تاسیس )از طریق لگاریتم طبیعی عمر شرکت  (:Age)سن شرکت 

 .اندازه گیری شده است
کنترل شرکت  یرا برا یا منابع  قابل  مالحظه ،یو مال یفن یها ییبخاطر توانا ینهادمالكان  :(Inow) نهادی مالکان

که  دهد ینشان م( 1332) بوش. کنند یاداره شرکت استفاده م یبرا یو از نظرات کارشناسان خبره مال دهند یم صیتخص
گذاران  هیسرما ،یگذاران نهاد هیسرما. است یشرکت تیموثر بر حاکم یرونیکنترل ب یاز سازوکارها یكیمالكیت نهادی 

 یابیاطالعات و ارز یآور جمع قیتند که از طرهس.. و  یگذار هیسرما یشرکتها مه،یب یبانكها، شرکتها ریبزرگ نظ
مگ  . کنند یبر شرکت نظارت م ح،یاداره نحوه عمل شرکت به طور صر قیو از طر یبطور ضمن تیریمد ماتیتصم

بر عملكرد  شتریب دیرا وادار به تاک رانیتواند مد یم یگذاران نهاد هینظارت بر شرکت توسط سرما هنشان داد ک( 1332)
     رانیقانون بازار اوراق بهادار ا 1ماده  31طبق بند . طلبانه کند شتنیخو ایشرکت و کاهش رفتار فرصت طلبانه 

شرکت  ،یصندوق بازنشستگ ،گذاریهیسرما هایتشرک ها،نگیهلد ها،مهبی و هابانک: عبارتند از ینهاد گذارنهیسرما
نحوه محاسبه آن، درصد سهام . ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار گذاریهیسرما هایو صندوق هسرمای نیتام

 .باشدیم یسهامداران نهاد لهیشده بوس ینگهدار
 

 شناسی پژوهش  روش
 نوع از حاضر تحقیق، تحقیق طرح نوع از جهت. باشد می کاربردی هدف لحاظ از و همبستگی روش لحاظ از تحقیق این

 که محیطی از ها داده و است متغیرها بین موجود روابط بررسی هدف، ها تحقیق نوع این در. است رویدادی پس تحقیقات
 و آوری جمع، است داده رخ گر پژوهش مستقیم دخالت بدون که گذشته وقایع از یا و اند داشته وجود طبیعی ای گونه به

 به. است شده استفاده خطی چندگانه رگرسیون  روش از ها  فرضیه آزمون برای تحقیق این در. شود می  تحلیل و تجزیه
 توصیف برای که ترتیب بدین. است شده استفاده استنباطی و توصیفی  آمار روشهای از آمده بدست های  داده تحلیل منظور

هاسمن ، اف لیمر هایآزمون از پژوهش های  فرضیه آزمون برای استنباطی سطح  در و فراوانی توزیع جدول از ها  داده
 .شود  می استفاده

  های شرکتکلیه  به آماری جامعه انتخاب برای. شود معین و مشخص آماری جامعه است الزم پژوهش هر اجرای برای
 بهادار اوراق بورس  در شده پذیرفته های شرکت اطالعات چون ه استشد رجوع تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته
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 برخوردار باالتری اتكاء قابلیت  از شرکتها سایر اطالعات به نسبت لذا، می شود حسابرسی، رسمی حسابداران توسط تهران
جامعه آماری مورد بررسی در این بنابراین،  .تر است  ها راحت سایر شرکت به نسبت اطالعات این به دسترسی و است

تا  1131های  و دوره مورد بررسی نیز سالبوده های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  پژوهش، کلیه شرکت
 :ه اندهای زیر بوده، به عنوان نمونه انتخاب شد که دارای ویژگی یهای شرکتو  باشد می 1131

 .ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد به دلیل افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی شرکت -1
گذاری به علت ماهیت و نوع  گری مالی، لیزینگ، هلدینگ و سرمایه ها و واسطه های مورد نظر جزو بانک شرکت -3

 . ها متفاوت است، نباشند فعالیت این گروه از شرکت

 .های مورد نظر تغییر داده باشد ها نبایستی سال مالی خود را در طی دوره شرکت -1
 .های مورد نیاز در دسترس باشد سی به منظور استخراج دادههای مورد برر اطالعات مالی شرکت -4
 .های مورد بررسی در بازه زمانی پژوهش از بورس خارج نشده باشد شرکت -5

 .شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند 111 با اعمال محدودیتهای فوقدر این پژوهش 

 

 های پژوهش یافته

 . دهد های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را نشان می ، آمار توصیفی داده(1)جدول 
 

 آمار توصيفی متغيرهای پژوهش :(9)جدول 
 انحراف معيار کمترین بيشترین ميانه ميانگين تعداد نماد نام متغير

 EMA 525 08121 08111 08341 080001 08101 مدیریت سود تعهدی

 Lev 525 08532 08525 18113 0802 08131 اهرم مالی

 Inst 525 08141 0811 0831 0811 08114 مالكان نهادی

 Age 525 18110 18044 4811 18345 08511 سن شرکت

دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای  ترین شاخص مرکزی، میانگین است که نشان اصلی
و باشد  می( 08121)برابر با  یسود تعهد تیریمدبرای مثال مقدار میانگین برای متغیر . هاست نشان دادن مرکزیت داده

از تامین مالی از ها درصد دارایی 53ه به طور میانگین یعنی در شرکت های نمون. می باشد 0853برابر با  اهرم مالیبرای 
طورکلی پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یكدیگر یا  به. تشكیل شده استها طریق بدهی

مقدار این پارامتر . ترین پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار است از مهم. ها نسبت به میانگین است میزان پراکندگی آن
دهد این دو متغیر  باشد که نشان می می 08101برابر است با ی سود تعهد تیریمدو برای  08511شرکت برابر با  سنبرای 

کمینه و بیشینه نیز کمترین و بیشترین را در هر متغیر نشان  .به ترتیب دارای بیشترین و کمترین انحراف معیار هستند
و  یموسسات حسابرس یرتبه بندمتغیرهای . است 18113ترین مقدار اهرم مالی برابر با  مثال بزرگ عنوان به. دهد می

 .دوشارائه می  1و  3ول ادر جدمتغیر این جدول توزیع فراوانی  که دنباش می کیفی متغیر ه کاری حسابرسمحافط
 

 رتبه بندی موسسات حسابرسیتوزیع فراوانی متغير  :(3)جدول 
 درصد فراوانی فراوانی عنوان

 10811 414 رتبه الفهای حسابرسی شده توسط مؤسسات  شرکت

 33834 111 حسابرسی ایر موسساتتوسط سهای حسابرسی شده  شرکت

 100 525 جمع
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سال توسط  -شرکت 111 های مالی تعداد سال، صورت -شرکت 525قابل مشاهده است از  3همانطور که طبق جدول  

 .، حسابرسی شده استتوسط موسسات رتبه الفسال  -شرکت 514 سایر موسسات حسابرسی و
 

 ه کاری حسابرسمحافظتوزیع فراوانی متغير  :(3)جدول 
 درصد فراوانی فراوانی عنوان

1 430 11813 

0 115 32831 

 100 525 جمع

 
سال محافظه کاری  -شرکت 430سال، حسابرسان تعداد  -شرکت 525قابل مشاهده است از  1همانطور که طبق جدول  

 .اندحسابرسی نداشتهها محافظه کاری درصد آن 32831سال معادل  -شرکت 115 اند و حسابرسی داشته
 

 آزمون مانایی متغيرها
برای بررسی وجود ریشه واحد در . سنجی الزم است قبل از برآورد مدل، مانایی متغیرها بررسی گردد مطابق ادبیات اقتصاد

 .گردد عرضه می 4صورت جدول  استفاده کرد که نتایج آن به و چو نیل نیتوان از آزمون لو های پانل، می داده
 

 پژوهش یرهايمتغ یتمام یبرا( لوین، لين و چو) ییآزمون مانانتایج  :(4)جدول 
 نتيجه سطح معناداری آماره آزمون نماد متغير

 مانا است EMA 1180124- 080000 مدیریت سود تعهدی

 مانا است Lev 183142- 080000 اهرم مالی

 مانا است Inst 1084003- 080000 مالكان نهادی

 مانا است Age 1181114- 080000 سن شرکت

درصد بوده و  5داری متغیرها در آزمون مانایی همه متغیرها کمتر از  شود که سطح معنی مشاهده می 4با توجه به جدول 
 .بیانگر مانا بودن متغیرها است

 

 (چاو)اف ليمر آزمون 
نتایج حاصل . گیرد صورت می( panel)های تابلویی  و داده( pool)این آزمون برای تشخیص بین الگوهای اثرات معمولی 

 :باشدشرح می  پژوهش بدین  از آزمون اف لیمر برای مدل

 
 (چاو)نتایج آزمون اف ليمر  :(5)جدول 

 نتيجه آزمون داری سطح معنی آماره آزمون مدل آزمون
 های تابلویی پذیرش الگوی داده 080000 1811 اولفرضیه 

 های تابلویی داده پذیرش الگوی 080000 1814 دومفرضیه 

درصد بوده و  5پژوهش کمتر از   که سطح معناداری آزمون برای هر دو مدلدهد  نشان می 5نتایج حاصل در جدول 
 .باشد می( پانل)های تابلویی بیانگر پذیرش الگوی داده
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 آزمون هاسمن
در این . شود انتخاب می panelای  باشد ساختار داده 0805کمتر از سطح ( prob)ی چاو  که میزان معناداری آماره درصورتی

 .حالت برای تشخیص اثرات ثابت یا تصادفی باید آزمون  هاسمن نیز انجام شود
 

 نتایج آزمون هاسمن  :(6)جدول 

 نتيجه آزمون داری سطح معنی آماره آزمون مدل آزمون
 عرض از مبدأ تصادفیاثرات  084401 1815 اولفرضیه 

 عرض از مبدأ تصادفیاثرات  083534 0811 دومفرضیه 

درصد بوده و بیانگر پذیرش اثرات  5از  بیشترکه سطح معناداری آزمون در مدلها دهد  نشان می 1نتایج حاصل در جدول 
 .باشد می تصادفی

 

 پژوهشاول  نتيجه آزمون فرضيه
 .دارد ریتاث تعهدیسود  تیریبر مدحسابرس  یمحافظه کار: دارد بیان می پژوهش اول فرضیه

 
 اول هيفرض آزمون يجهنت :(7) جدول
 تعهدیاقالم مبتنی بر مدیریت سود : متغير وابسته

 هم خطی سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغيرها
 Aconit 080013 080011 0833 08111 1800 حسابرس یمحافظه کار

 lev it 08042- 08031 1814- 08023 1801 اهرم مالی

 Inst it 08043- 08041 0833- 08151 1801 نهادی مالكان

 Age it 080005 080053 0811 08314 1800 سن شرکت

C 08123 08051 1851 08000  

 درصد 31 ضریب تعیین

 313834 والدآماره 

 080000 سطح معناداری

 080000 آزمون خود همبستگی سریالی

 
درصد می باشد  5از  بیشتر سطح معناداریدارای  حسابرس یمحافظه کارمتغیر شود که  ، مشاهده می1با توجه به جدول 

پذیرفته  پژوهشاول فرضیه دارد و نتاثیر تعهدی مدیریت سود بر  حسابرس یمحافظه کاربنابراین می توان گفت 
د نباشمیدرصد  5از  بیشتردارای سطح معناداری اهرم مالی، مالكان نهادی و سن شرکت  کنترلی هایمتغیر. شود مین

دهد متغیرهای  باشد که نشان می درصد می 31برابر با تعیین ضریب . دندارنمعناداری با متغیر وابسته  رابطهبنابراین 
 313834برابر با  والدآماره . درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند 31اند  مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته

 .توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است رو می باشد از این درصد می 5و سطح معناداری آن کمتر از 
بین خطاهای مدل  شان میدهدناست که  (080000)درصد  5از  کمترخودهمبستگی سریالی آزمون سطح معناداری مقدار 

 .رفع شده است  Auto Correlationکه این مشكل در تخمین نهایی مدل ها با اجرای دستور  داردوجود همبستگی 
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 دوم پژوهش نتيجه آزمون فرضيه
 .دارد ریتاثتعهدی سود  تیریبر مد یموسسات حسابرس یرتبه بند: دارد بیان می پژوهشدوم فرضیه 

 
 دوم هيفرض آزمون يجهنت :(8) جدول

 مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی: متغير وابسته

 هم خطی سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغيرها
 Ratingit 08035- 08013 3802- 08011 1801 رتبه بندی موسسات حسابرسی

 lev it 080023- 080111 0855- 08524 1803 اهرم مالی

 Inst it 080111- 080310 1841- 08110 1801 نهادیمالكان 

 Age it 080040 080011 0851 08513 1800 سن شرکت

C 08111 080334 5810 08000 --- 

 درصد 31 ضریب تعیین

 314811 والدآماره 

 080000 سطح معناداری

 080013 آزمون خود همبستگی سریالی

درصد و  5ی دارای سطح معناداری کمتر از موسسات حسابرس یرتبه بندمتغیر شود که  ، مشاهده می2با توجه به جدول 
تاثیر معكوس و معنادار دارد ی بر اقالم تعهد یمبتنبر مدیریت سود درصد ضریب منفی می باشد بنابراین می توان گفت 

مالكان نهادی و سن  اهرم مالی، متغیرهای کنترلی. شود درصد پذیرفته می 35فرضیه دوم پژوهش در سطح اطمینان و 
تعیین ضریب . باشند بنابراین رابطه معناداری با متغیر وابسته ندارنددرصد می 5شرکت دارای سطح معناداری بیشتر از 

درصد از تغییرات  31اند  دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته باشد که نشان می درصد می 31برابر با 
توان  رو می  باشد از این درصد می 5و سطح معناداری آن کمتر از  314811آماره والد برابر با . دهند متغیر وابسته را توضیح

     مقدار سطح معناداری آزمون خودهمبستگی سریالی کمتر از .گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است
وجود دارد که این مشكل در تخمین نهایی مدل است که نشان میدهد بین خطاهای مدل همبستگی ( 080013)درصد  5

  .رفع شده است  Auto Correlationها با اجرای دستور 
 

 گيری و پيشنهادات نتيجه

بر اقالم  یسود مبتن تیریبر مد یموسسات حسابرس یحسابرس و رتبه بند یمحافظه کار ریتاث یبه بررسر این پژوهش د
 111شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که تعداد  کلیه جامعه آماری پژوهش. شد پرداختهی تعهد

فرضیه در این پژوهش مطرح  دو. مورد تحقیق قرار گرفتند 1131تا  1131ساله بین سالهای  5در بازه زمانی  وشرکت 
رتبه بندی موسسات حسابرسی بر مدیریت مشخص گردید که فرضیه  های مربوط بهگردید که پس از بررسی و آزمون

  اگر حسابرسی که در بورس فعالیت دارند ی یهاشرکتدر  بدین معنی که. داردتاثیر معكوس و معنادار تعهدی سود 
 .می شودمبتنی بر اقالم تعهدی صورت های مالی توسط موسسات رتبه الف انجام پذیرد منجر به کاهش مدیریت سود 

با توجه به نتایج این . یعنی حسابرسی موسسات رتبه برتر بر کاهش مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی تاثیر دارد
مبتنی بر اقالم تعهدی مدیریت سود یری گ اندازه های مدلحاضر با استفاده از سایر  پژوهششود  یمپیشنهاد پژوهش، 

انجام داده و شرکت همچنین می توان پژوهش حاضر را در مراحل مختلف چرخه عمر و  نتایج مقایسه گرددو انجام شده 
را مقایسه و نتایج انجام داده صنایع مختلف  را به تفكیکپژوهش حاضر می تواند  نیزو  مقایسه کردپژوهش با نتایج این 

موسسات رتبه الف  توصیه می شود برای انجام حسابرسی صورت های مالی با هابه شرکت این نتیجه با توجه به . کرد
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س صورتهای مالی رهایی سرمایه گذاری کنند که حساب شرکترمایه گذاران پیشنهاد می شود در قرارداد ببندند و به س
. تری دارندیینتوسط موسسه های رتبه الف حسابرسی انجام می شود چون در این شرکت مدیران مدیریت سود تعهدی پا

 .ی یافت نشدمعنادار ریتاثمبتنی بر اقالم تعهدی سود  تیریبر مددر مورد تاثیر محافظه کاری حسابرس بر 
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