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 چکيده

 جمله از تواند یم ها شرکت یمال نیتام منابع نیتر مهم عنوان به ، یبده یها نهیهز راتییتغ و سود تیریمد نیب رابطه
 ارتباط یبررس در یحسابرس تیفیک یلگریتعد نقش . هدف پژوهش حاضر ارزیابیباشد یمال اتیادب در توجه قابل موضوعات

 حاضر پژوهش یآمار جامعه است. تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای در یبده نهیهز و سود تیریمد نیب
 1291 یزمان بازه در شرکت 111 به روش حذف سیستماتیک که است تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ یها شرکت

 پانل یها داده ساختار با ونیرگرس روش از ها دهدا لیتحل و هیتجز منظور به. دیگرد انتخاب یآمار نمونه عنوان به 1293 تا
 سود تیریمد و یمال نیتام یها نهیهز از یجزئ عنوان به یبده یها نهیهز نیب داد، نشان قیتحق از حاصل جینتا. شد استفاده

. کند ینم افیا سود تیریمد اعمال در ینقش ،یبده یها نهیهز کاهش ای شیافزا نیبنابرا. ندارد وجود یمعنادار رابطه چیه
 این ولی دارد، وجود سود مدیریت و حسابرس تصدی دوره و حسابرس اندازه معیارهای بین ضعیف و مثبت رابطههمچنین 

 .باشد نمی دار معنی آماری لحاظ از رابطه

 .یبده نهیهز سود، مدیریت حسابرس، تصدی دوره حسابرسی، کیفیت: واژه های کليدی

 

 دمهمق
 های صورت می است که مورد توجه و عالقه اغلب استفاده کنندگاناقال از یكیسود و زیان  بدون شک رقم پایانی صورت

 حسابداری های برآورد و ها روش از متأثر انتفاعی واحد یک خالص سود محاسبه اما. (1291)آقایی و همكاران،  است مالی

 تغییر نظیر هایی روش اعمال همچنین و بینی شپی و برآورد تطابق، و تحقق اصول از استفاده در مدیران عمل اختیار .است

 تعیین و توسعه و تحقیق های هزینه کردن تلقی ایه یسرما یا جاری هزینه سرقفلی، استهالك کاال، موجودی ارزیابی روش

 یک زا .دهند تغییر را سود آنها، اعمال طریق از میتوانند مدیران که هستند مواردی جمله از الوصول مشكوك مطالبات هزینه

 وضعیت که شود ارائه و تهیه اطالعات ای بگونه رود می انتظار شرکت، وضعیت از مدیران بیشتر آگاهی دلیل به طرف

 واحد مدیریت ،...و پاداش دریافت شرکت، در ابقاء نظیر دالیلی به بنا دیگر طرف از .کند منعكس نحو بهترین به را شرکت
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 و سود تیریمد نيب ارتباط یبررس در یحسابرس تيفيک یلگریتعد نقش

 یبده نهیهز
 

 فاطمه داروغه حضرتیدکتر 
 .ایران داریون، المی،اس آزاد دانشگاه داریون، واحد حسابداری، گروه

hazrati@iaudariun.ac.ir 
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 سود شرایطی چنین تحت.دهد جلوه مطلوب را شرکت وضعیت سود، دستكاری با است ممكن ناخواسته یا خواسته انتفاعی
 و ینماز) است داده رخ سود مدیریت عنوان تحت رویدادی و داشته مغایرت مالی های صورت در شده گزارش سود با واقعی

 های توانایی قبیل زا متعددی عوامل تابع است حسابرسی عملكرد کننده تعیین که کیفیت دیگر، سوی از .(1291 همكاران،
 ای، حرفه مراقبت عینیت، استقالل، شامل (ای حرفه اجرای و) فنی کارایی و تطبیق قدرت تجربه، دانش، شامل) حسابرس

 در داران سهام منافع از حفاظت حسابرسان، هدف کلی طور به (.1232 مجتهدزاده و همكاران،) است( قضاوت و منافع تضاد
 حرفه شهرت حرفه، اعتبار حفظ منظور به حسابرسان .است مالی های صورت در موجود اهمیت با اشتباهات و تحریفات مقابل

 در مدیران های انگیزه میان این در .هستند حسابرسی کیفیت افزایش دنبال به خود، علیه قضایی دعاوی از اجتناب و خود ای
 حسابرسان مقابل در .شوند می خود اهداف هب حسابرسان رسیدن از مانع سود، کیفیت در خود شخصی منافع اعمال جهت

 مدیریت اعمال در را مدیران و کرده کشف را مدیران توسط گرفته صورت سود مدیریت حسابرسی، کیفیت افزایش با میتوانند
 خصوصی روند که این به توجه با. دهند می تشكیل را ایران اقتصاد از بخشی خصوصی، های شرکت. دهند قرار تنگنا در سود

 ها شرکت این مالی های صورت کیفیت با حسابرسی لزوم است، گرفته بیشتری شتاب اساسی قانون 00 اصل اجرای با ازیس
 اعمال برای مدیران های انگیزه وجود با همچنین. میرسد نظر به ضروری تهران بهادار اوراق بورس در آنها سهام پذیرش برای

 بهتر گیری تصمیم جهت اطالعاتی ارائه منظور به حسابرسی کیفیت و سود مدیریت بین رابطه است الزم سود، در مدیریت
 طور به اقتصادی مفاسد با مبارزه طرف، یک از که اخیر سالهای در. شود مشخص و بررسی ها، صورت این کنندگان استفاده

 کنندگان استفاده و عام امیسه های شرکت تعداد و اندازه دیگر، طرف از و گرفته قرار مردان دولت و جامعه توجه مورد جدی
 خود کار کیفیت بر جامعه انتظارات با همگام حسابرسی حرفه میرود انتظار هستند، افزایش حال در حسابداری اطالعات از

 آنجایی از و نیست زیاد چندان شده گزارش های تقلب و سود مدیریت بین فاصله گرفته، صورت های پژوهش طبق. بیفزاید
 امید حسابرسی، کیفیت و سود مدیریت بین ارتباط بررسی با پژوهش این در نیست، تقلب کشف برسانحسا اصلی وظیفه که

 یبرا هم و کنندگان استفاده یبرا هم اند نموده دنبال را سود مدیریت که هایی شرکت در تقلب نقش و خطر که است
 این هدف شده، ذکر مطالب به توجه با .ندگرد شناسایی نیز حسابرسی کیفیت بر مؤثر های سازه و گردد روشن حسابرسان

 شده تهفپذیر های شرکت در یبده نهیهز و سود مدیریت نقش میانجی گری کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین بررسی پژوهش
  است. تهران بهادار اوراق بورس در

 

 پژوهش نهيشيپ بر یمرور و ینظر یمبان

 در. است افتهی یشتریب بعدشتاب به دوم یجهان جنگ از مردم یاجتماع -یاقتصاد رفاه سطح ارتقا یبرا ها دولت تالش روند
 در یزندگ سطح یکم و یفیک ارتقا یبرا وقفه یمتعدد،ب یها روش و ابزارها از استفاده با زیر برنامه یها ارگان مدت نیا

 یحسابرس یها روش و یارحسابد یها ستمیس گرفته قرار توجه مورد کهیی ابزارها از یكی. اند کرده تالش مختلف جوامع
 اطالعات داشتن چون. است بوده یزیر برنامه در یریگ میتصم یبرا نانیاطم مورد و موقع بهی مال اطالعات هیته جهت

 با حسابرسان انیم نیا در بوده، یاقتصاد توسعه و یزیر برنامه یبرا الزم ارکان از یكی شده دییتأ و نانیاطم قابل ق،یدق
 که است یابزار یحسابرس تیفیک و کنندی م فراهم را یحسابدار اطالعات به نانیاطم اساس یمال یها گزارش به یاعتبارده

 ازین آن به ها گزارش به شتریب نانیاطم جهت کنندگان استفاده ریسا و یاقتصاد زانیر برنامه و یاعتبارده جهت حسابرسان
 (.1291 ان،یپزشك) شود یم سریم آن تیفیک وجود هیسا رد است حسابرس فهیوظ که یمال یها صورت به یاعتباربخش. دارند
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 عبارت واقع در بازار ارزیابی. است نموده ارائه ،بازار ارزیابی عنوان تحت حسابرسی کیفیت از متداولی تعریف( 1931) آنجلو دی
 با تحریف هم و کند کشف را صاحبكار سیستم یا و مالی صورتهای در اهمیت با تحریفات هم حسابرس اینكه احتمال: از است

 و حسابرس شایستگی به کند، کشف را اهمیت با تحریفات موارد حسابرس که این احتمال. کند گزارش را شده کشف اهمیت
 می کند. پیدا ارتباط حسابرس استقالل به کند، گزارش را شده کشف اهمیت با تحریفات موارد حسابرس که این احتمال

 جادیا حسابرس، هدف که جا آن از. کند یم فیتعر حسابرس یاعتبارده زانیم حسب بر را یحسابرس تیفیک( 1933) زپالمرو
 از شده یحسابرس یمال یها صورت بودن یعار یمعن به یحسابرس تیفیک لذا، است، یمال یها صورت به نسبت نانیاطم
 یمال یها صورت بودن اعتماد قابل یعنی ورزد، یم دیتاک یحسابرس جینتا بر ف،یتعر نیا واقع در. است تیاهم با فاتیتحر

 استفاده چگونه: شود یم یمنته ریز پرسش طرح به فیتعر نیا. کند یم منعكس را یحسابرس یباال تیفیک شده، یحسابرس
 یمبتن یحسابرس تیفیک از فیتعر نیا کنند؟ یم یابیارز را شده یحسابرس یمال یها صورت بودن اعتماد قابل زانیم کنندگان

 یحسابرس انجام از قبل توان ینم را شده یحسابرس یمال یها صورت نانیاطم سطح رایز است، شده انجام یاهیحسابرس بر
 کیفیت گیری اندازه کمی شاخص مهمترین .دارد دیتاک یحسابرس یواقع تیفیک بر پالمروس فیتعر جه،ینت در. کرد نییتع

 باشد، بزرگتر حسابرس اندازه چه هر که طوری به رند،دا مستقیم رابطه هم با دو این که است حسابرس اندازه حسابرس،
. است( تجاری نام) حسابرس شهرت حسن حسابرس، اندازه از منظور پژوهش این در. بود خواهد باالتر هم حسابرسی کیفیت

 ودب خواهد باالتر حسابرسی کیفیت لذا و یافته افزایش مالی های صورت اطالعات اعتبار حسابرس، شهرت حسن نتیجه در
 دوره یعنی آن نظارت توانایی و حسابرس ای حرفه مراقبت میزان حسابرسی، کیفیت گیری اندازه کمی های شاخص از یكی

 خاص صنعت آن در او تخصص و کار صاحب از او شناخت باشد، بیشتر حسابرس تصدی دوره چه هر. است حسابرس تصدی
 دوره و حسابرس اندازه پژوهش این در(.  1112 همكاران، و ایرزم) شد خواهد حسابرسی کیفیت افزایش موجب و رفته باالتر

 استفاده دلیل. است شده گرفته نظر در حسابرسی کیفیت و حسابرس کیفیت های شاخص عنوان به ترتیب به حسابرس تصدی
 بحث تموضوعا از یكی سود تیریمد .است حسابرسی کیفیت از حسابرس کیفیت تفكیک پژوهش، این در متغیر دو این از

 که است یعیطب و ریفراگ دهیپد کی سود تیریمد امروزه. دیآ یم شمار به یوحسابدار یمال یها پژوهش در جذاب و زیبرانگ
 زیرا است دشوار بسیار سود مدیریت از درستی تعریف ارائه حسابداری، ادبیات در. است شده بازار یجار طیشرا و نیقوان وارد
 از ابتدا یمال نیتأم یبرا رانیمد نمود، تعیین روشنی به نمیتوان را مالی های تقلب و( سود هموارسازی) سود مدیریت بین مرز
 ژهیو ارزش بر را یبده ریمس نیا در و آورند یم یرو یخارج یبازارها به آنگاه. کنند یم اقدام سازمان یاتیعمل وجوه قیطر
 اعمال از پس و کرده اقدام خود استقرا تیظرف یابیارز به ابتدا یمال رانیمد عموم منطق، نیا اساس بر. دهند یم حیترج

 یمال منابع دهنده نشان سهام صاحبان حقوق و یبده .کنندی م جادیا یبده آمده، بدست تیظرف سطح تا خاص مالحظات
 نیتأم وام راه از را خود هیسرما از یبخش یشرکت اگر. کندی م استفاده آن از ها ییدارا آوردن دست به یبرا شرکت که هستند

 نیا. شودی م شتریب دارانش سهام بازده نرخ بیترت نیا به بسا چه و رندیپذ یم را یتر نیسنگ سکیر دارانش سهام کند،
 یشرکت اگر. شود یم داریپد شده دیسررس یها یبده پرداخت در شرکت قدرت کاهش صورت به اناًیاح سکیر درجه شیافزا

 تواندیم شرکت و ابدی یم شیافزا شرکت سهم هر سود آورد، دست به یافتیدر وام هرهب نرخ خود یگذار هیسرما محل از بتواند
 در که است نیا توجه قابل نكته اما کند منظور انباشته سود حساب به را یمابق و داران سهام یبرا را یاضاف سود از یقسمت

 ماتیتصم درباره یادیز یها پژوهش .ندارند ننایاطم و یآگاه یگذار هیسرما بازده نرخ به نسبت ها شرکت موارد از یاریبس
 یادی ز یكیتئور یکارها و ها تیفعال. است شده انجام ها شرکت هیسرما ساختار بر موثر عوامل نیهمچن و ها شرکت یمال
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 اصل به توجه با را یبده نسبت مطلوب حد که ییها شرکت توسط هیسرما سهام ای و یبده قیطر از یمال نیتأم نیب انتخاب
 به سود از بهره نهیهز کسر از یناش یاتیمال ییجو صرفه یسنت طور به. است کرده فیتوص كنند،یم انتخاب منفعت و نهیزه

 نیتر مهم از یبرخ ادامه در رو نیازا .است شده ارائه و یساز مدل یریاعتبارگ قیطر از یمال نیتأم تیمز نیاول عنوان
 .است شده آورده دارد، حاضر ژوهشپ با یكینزد ارتباط که شده انجام یها پژوهش

 

 پژوهش نهيشيپ

-1291 زمانی دوره در بدهی هزینه و نقدی جریانات مدیریت بین رابطه بررسی یپژوهش در ،(1293) یداود و فردی لیوک
 برای مدیر آگاهانه اقدامات به نقدی جریان مدیریت. پرداختند تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای در 1231
 نقدی جریانات مدیریت میدهد نشان تحقیق نتایج. میشود گفته عملیاتی نقدی جریانات بندی زمان یا و گزارش نحوه در تغییر

 جریانات مدیریت میزان در سرمایه ساختار نوع همچنین. دارد وجود تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای در
 نقدی جریان مدیریت میشود، تأمین بدهی محل از عمدتاً آنها مالی منابع که شرکتهایی در که بطوری است، اثرگذار نقدی
 آن بر دولت مالكیت میزان درحالیكه بوده، موثر نقدی جریانات مدیریت بر مالی اهرم درجه شرکت، اندازه همچنین. است بیشتر

 .است تأثیر بی
 شرکتها هیسرما نهیهز و سود یواقع تیریمد نیب رابطه بر یتعهد سود تیریمد ریتأث یبررس به( 1291) همكاران و یابیکام

. دارد وجود یمعنادار مثبت رابطه هیسرما نهیهز و یواقع سود تیریمد یارهایمع نیب که داد نشان آنان پژوهش جینتا. پرداختند
 تیریمد قیطر از و میمستقریغ بهطور بلكه م،یمستق صورت به تنها نه یواقع سود تیریمد دهدیم نشان ها افتهی ن،یهمچن
 .گذاردیم اثر هیسرما نهیهز بر( کامل گریانجیم) یتعهد سود

 یها شرکت در یبده نهیهز و یتعهد اقالم تیفیک رابطه بر حسابرس شهرت ریتاث یبررس به( 1291) همكاران و مرام كوین
. است پرداخت شرکت 01 یرو بر( 1239 تا 1232) ساله هفت مطالعه دوره طول در تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ
 پرداخته هیفرض دو یبررس به پژوهش نیا. است شده گرفته نظر در یکنترل یرهایمتغ عنوان به هاییدارا بر عالوه مطالعه نیا در

 نیهمچن و دارد وجود معكوس رابطه یبده نهیهز و یتعهد اقالم نیب که دهد یم نشان ها آزمون از حاصل جینتا که است
 .باشد یم یبده نهیهز و یتعهد اقالم تیفیک نیب معكوس رابطه دیتشد باعث حسابرس شهرت
 اختیاری تعهدی اقالم مدیریت و صنعت در حسابرس تخصص بررسی به یپژوهش در( 1291) اردکانی ناظمی و آقایی

 تعهدی اقالم مدیریت سطح یدارا است صنعت متخصص آنها حسابرس که شرکتهایی داد نشان پژوهش این نتایج. پرداختند
 .میباشند پایینتر اختیاری

 اوراق و بورس در شده رفتهیپذ یشرکتها سود تیریمد و یحسابرس تیفیک نیب رابطه یبررس به( 1291) همكاران و ینماز
 مدل از و یحسابرس تیفیک محاسبه منظور به حسابرس یتصد دوره و حسابرس اندازه اریمع دو از آنها. پرداختند تهران بهادار

 جهینت نیبد آنها. بود 1231 تا 1231 آنها پژوهش یزمان دوره. کردند استفاده سود تیریمد محاسبه منظور به جونز شده لیتعد
 دوره و سود تیریمد نیب نیهمچن و دار یمعن ریغ یول مثبت رابطه کی حسابرس، اندازه و سود تیریمد نیب که دندیرس

 .دارد وجود ادارمعن و مثبت رابطه حسابرس یتصد
 ها شرکت که یزمان افتندیدر آنها. کردند یبررس را سود ینیب شیپ و یحسابرس تیفیک رابطه ،(1233) همكاران و یطبر یعلو
. است کمتر سود ینیب شیپ انحراف و باالتر سود ینیب شیپ صحت شوند، یم یحسابرس صنعت متخصص حسابرسان لهیبوس
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 است آن از یحاک آنها قیتحق جینتا کل، در. دارد معكوس رابطه سود ینیب شیپ انحراف با یحسابرس مؤسسه اندازه نیهمچن
 سود تر قیدق ینیب شیپ با شود، یم مشخص حسابرس صنعت تخصص و حسابرس اندازه اساس بر که ،یحسابرس تیفیک که

 .دارد رابطه
 یبررس مورد را مهم نیا باالو یحسابرس تیفیک با را باال یگذار هیسرما یفرصتها با شرکتها ارتباط یقیتحق در( 1119) کام
 تواندیم باال یگذار هیسرما فرصت با یشرکت. شودیم سود تیریمد یبرا ینییپا احتمال به منتج ارتباط نیا ایآ که داد قرار

 بودن االب لیدل به بزرگ موسسه 1 حسابرسان یطرف از باشد، سود تیریمد از یریجلوگ یبرا یحسابرس یباال تیفیک یمتقاض
 سود تیریمد یبرا یکنندها محدود که کرد خواهند جادیا را ییباال یحسابرس تیفیک ،یحسابرس استقالل دادن دست از خطر

 با شرکتها نكهیا اول: است آمده بدست ریز شرح به قیتحق جینتا. دارند ییباال یگذار هیسرما یفرصتها که است، ییشرکتها
 هیسرما فرصت با یشرکتها به نسبت بزرگ پنج موسسات یحسابرس از استفاده به یادیز  زهیانگ باال یگذار هیسرما فرصت

 نیا دارند، یاریاخت یتعهد اقالم ارائه یبرا یادیز لیتما باال، یگذار هیسرما فرصت با شرکتها نكهیا دوم و دارند نییپا یگذار
 .شدبا بزرگ موسسه پنج از یكی آنها حسابرسان که است نییپا یوقت رابطه
 در بزرگ موسسه چهار یحسابرس تیفیک تفاوت توانیم ایآ که پرداختند موضوع نیا مطالعه به( 1119) همكاران و ریالست

 اقالم ،یحسابرس تیفیک موضوعات از یبررس نیا در داد؟ نسبت صاحبكاران مشخصات به را بزرگ ریغ موسسه چهار مقابل
 نشان جینتا. است شده استفاده لگریتحل ینیب شیپ صحت و شده ینیب شیپ سهام صاحبان حقوق نهیهز ،یاریاخت یتعهد

 اتیخصوص با یادیز حد تا حسابرسان بزرگ ریغ موسسه چهار و بزرگ موسسه چهار نیب موارد نیا در تفاوت که دهدیم
 .است منطبق صاحبكار اندازه با خاص طور به و صاحبكاران

 تقلب یبررس به ،یحسابرس تیفیوک یمال یگزارشگر در تقلب ت،یمالك اختارس ،عنوان با قیتحق در( 1119) همكاران و چانگ
 آنها. پرداختند ینیچ یشرکتها از یا نمونه یرو بر یحسابرس تیفیک و تیمالك باساختار آن رابطه و یمال یگزارشگر در
 که یزمان یکل طور به. دارد وجود سود یدستكار به یشتریب لیتما است، پراکنده تیمالك ساختار که یهنگام افتندیدر

 بزرگ سهامدار نیدوم که داد نشان آنها یها افتهی. دارد وجود آنها بر نظارت یبرا یشتریب لیتما شوندیم قدرتمند سهامداران
 گرید و یحسابرس بزرگ موسسه چهار در تقلب کشف نیب یمعنادار تفاوت نیهمچن. کند یریجلوگ سود یدستكار از تواندیم

 .دینگرد مشاهده یحسابرس موسسات
 شرکتها در یبده قیطر از یمال نیتأم و سود تیریمد ،یحسابرس تیفیک انیم رابطه یبررس به( 1113) یالزوب و میسل

 در حسابرس تخصص ،یحسابرس مؤسسه اندازه شامل) یحسابرس تیفیک یارهایمع که داد نشان آنان پژوهش جینتا. پرداختند
 شرکتها در سود تیریمد زانیم کاهش باعث یبده قیطر از یمال نیتأم و( حسابرس استقالل و حسابرس یتصد دوره صنعت،

 .شودیم
 قیطر از شرکتها سود تیریمد و یداخل یکنترلها ضعف یافشا نیب رابطه یبررس به خود پژوهش در( 1111) همكاران و لنارد

 نیب که داد نشان 1111 تا 1110 نیب یسالها یبرا آنان پژوهش جینتا. پرداختهاند یتعهد اقالم و یواقع یتهایفعال یدستكار
 و مثبت رابطه شرکتها در یتعهد اقالم و یواقع یتهایفعال یدستكار قیطر از سود تیریمد و یداخل یکنترلها ضعف یافشا

 .دارد وجود یمعنادار
 آن از یحاک یو پژوهش جینتا. پرداخت سهام یآت بازده و یواقع سود تیریمد ارتباط یبررس به یقیتحق در( 1111) یل اکس
 یآت بازده با یمعنادار و میمستق ارتباط شود انجام یاتیعمل ینقد یانهایجر اریمع از استفاده با سود تیریمد صورت در است
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 با یمعنادار و معكوس ارتباط شود انجام یرعادیغ دیتول یها نهیهز اریمع از استفاده با سود تیریمد که یحال در دارد، سهام
 .دارد سهام یآت بازده

 

 پژوهش روش

 نهیهز و سود تیریمد نیب ارتباط یبررس در یحسابرس تیفیک یلگریتعد نقش ارزیابی هدف، حاضر تحقیق در که آنجا از
 از رهایمتغ نیب ارتباط آزمون یبرا و باشدی م یهمبستگ نوع از نظر، مورد مطالعه انجام جهت پژوهش روش. باشد می یبده

 یتجرب شبه نوع از یلیتحل پژوهش کی است، یکاربرد هدف، لحاظ از پژوهش نیا .است شده استفاده رهیمتغ چند ونیرگرس
 از یبررس نظر از نیهمچن. گرددیم محسوب یاثبات یها پژوهش جزء تیماه نظر از و بوده یکم ها داده نوع نظر از. باشدی م

 یها شرکت یمال یها صورت از ازیموردن یمال اطالعات برداشت باپژوهش  نیا در .گرددی م محسوب یدادیرو پس نوع
 صفحه افزار نرم از استفاده با ها داده یآور جمع از پس. است آمده فراهم اتیفرض آزمون یبرا ازین مورد یها داده نمونه،
 رمن از اتیفرض آزمون یبرا سپسگردیده است  انجام ها هیفرض آزمون یبرا ها داده یبند طبقه و محاسبات ،Excel گستر
 .شد استفاده Eviwes افزار

 

 یزمان قلمرو و یآمار نمونه ،یآمار جامعه

 لیدال. است شده انتخاب یآمار جامعه عنوان به تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ یها شرکت ،پژوهش نیا در
 تیوضع خصوص در یجامع نسبتاً اطالعات تهران بهادار اوراق بورس سازمان که، است نیا مذکور یآمار جامعه انتخاب
 به توانی م آن از استفاده با که است یاطالعات منبع تنها که گفت توانی م و دارد آنها یاقتصاد عملكرد روند و ها شرکت

 یها شرکت از یآمار نمونه و داد قرار آزمون مورد را قیتحق یها مدل و افتهی یدسترس ها شرکت یمال یاطالعات منابع
 بود، 1293 تا 1291 یها سال یط ساله 1 دوره کی قیتحق یزمان دوره. است شده انتخاب بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ

 در شده رفتهیپذ یها شرکت یتمام انیم از که بیترت نیبد است، دهیگرد انجام سیستماتیک حذف روش به یریگ نمونه
 .اند شده خابانت باشند، ریز طیشرا واجد که ییها شرکت تهران، بهادار اوراق بورس

 حذف بصورت پژوهش شرکت 001 انتخاب نحوه: (0) جدول

 111 تعداد کل شرکتهای بورسی

 های باقیمانده تعداد شرکت های دارای محدودیت شرکت محدودیت موجود

 011 11 گری مالی و بیمه گذاری و واسطه های سرمایه شرکت

 211 121 سال مالی متفاوت

 112 111 91ز سالهای پذیرفته شده قبل ا شرکت

 111 111 های حذف شده بدلیل وقفه معامالتی  شرکت

 

 

 

 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد سوم(                                              0444 ، بهار44 ، شماره4دوره   

 

113 
 
 

 قيتحق رهایيمتغ ریيگ اندازهتعریف و 

 سود تیریمدمتغير مستقل 
( 1991 سویینی، و سلوان دچو، توسط شده ارائه) جونز شده تعدیل مدل از سود، مدیریت گیری اندازه برای پژوهش این در

 0 اساس بر( 1991) فوق پژوهشگران این بر افزون. باشد می پژوهش مسأله حل به قادر مدل نای زیرا است شده استفاده
 بررسی برای تری قوی و تر مناسب آزمون شده، تعدیل جونز روش که رسیدند نتیجه این به گرفته انجام های آزمون سری

 (1231 حسینی، و بولو از نقل به: )است زیر شرح به مدل این. باشد می سود مدیریت
 (1 رابطه

TACit/TAit-1=aoj(1/TAit-1)+a1j(REVit-RECit)/TAit-1+a2j(PPEit/TAit-1)+eit 

=TACit   سال در( عملیاتی نقدی های جریان منهای غیرمترقبه اقالم از قبل سود) تعهدی اقالم جمع t تحت شرکت برای 

 i  مطالعه

TAit-1   = سال در داراییها  جمع t-1 العهمط تحت شرکت برای i 

=∆REVit   سال طی درآمد تغییرات t-1 تا t مطالعه تحت شرکت برای i 

=∆RECit  های سال طی دریافتنی اسناد و حسابها تغییرات t-1 تا t مطالعه تحت شرکت برای i 

=PPEit سال در تجهیزات و آالت ماشین اموال، ناخالص مبلغ t مطالعه تحت شرکت برای i 

=eit  صفر میانگین با نرمال توزیع دارای و ناهمبسته مقطعی بصورت که است این بر فرض ن،رگرسیو خطای مجموع 

 .هستند

 هر برای شده مدیریت تعهدی اقالم میزان برآورد برای کنترل شرکت رگرسیونهای از حاصل برآوردی ضرایب این سپس

 .آید می بدست زیر شرح به تعهدی اقالم جمع از نشده مدیریت تعهدی اقالم نمودن کسر طریق از نمونه شرکت
 (1 رابطه

TAEMit=TACit/TAit-1-aoj(1/TAit-1)-a1j(REVit-RECit)/ TAit-1-a2j(PPEit/TAit-1) 

=TAEMit  مطالعه تحت شرکت تعهدی اقالم شده مدیریت اجزای i سال در t اختیاری تعهدی اقالم جمع معادل که 

 .است

 دارای سود مدیریت های داده توزیع که آنجا از .شد استفاده مجازی متغیر از ها، شرکت در سود مدیریت میزان تعیین از بعد

 شرکت برای که صورت این به .شد استفاده سود مدیریت بندی تقسیم جهت میانه مرکزی شاخص از بودند راست به چولگی

 از تر پایین سود مدیریت رایدا های شرکت برای و یک برابر مجازی متغیر مقدار میانه، از باالتر سود مدیریت دارای های

 .شد گرفته نظر در صفر برابر مجازی متغیر مقدار میانه،

 

 بدهی هزینهمتغير وابسته 

 و یدریپورح) محاسبه شده است سال یط در یپرداخت اقساط بر میتقس یپرداخت بهره نهیهز مبلغ نسبت بصورت: هزینه بدهی
 .(1292 ،یهمت
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 یحسابرس تيفيکمتغير تعدیلگر 

 استفاده مجازی متغیرهای صورت به حسابرس تصدی دوره و حسابرسی اندازه متغیر دو از حسابرسی کیفیت تعیین ایبر
 سایر مقابل در و( 1 درجه) باال شهرت و اعتبار دارای و بزرگ مؤسسه عنوان به حسابرسی سازمان پژوهش، این در. میشود

 کوچكتر حسابرسی سازمان به نسبت آنها اندازه که ،(رسمی نحسابدرا جامعه عضو حسابرسی مؤسسات) حسابرسی مؤسسات
 شرکت حسابرس که صورتی در. است شده گرفته نظر در( 1 درجه) پایین شهرت و اعتبار دارای مؤسسات عنوان به است،

 این غیر در و یک با برابر حسابرسی اندازه مجازی متغیر مقدار است، بوده حسابرسی سازمان پژوهش، دوره طی در صاحبكار
 از بیش حسابرس ساله، 3 پژوهش دوره طی در که صورتی در ترتیب همین به. شد گرفته نظر در صفر با برابر آن مقدار صورت

 صورت این غیر در و یک با برابر حسابرس تصدی دوره مجازی متغیر مقدار باشد، بوده صاحبكار شرکت حسابرس سال، 0
 مؤسسه از شناخت کسب برای را سال 2 حداقل( 1232) آقایی و زاده مجتهد میشود، گرفته نظر در صفر با برابر آن مقدار

 .میدانند ضروری و الزم صاحبكار

 

 کنترل یرهايمتغ

 شرایط وجود لیبهدل تهران، بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ یشرکتها در بازار ارزش از استفاده :شرکت اندازه 
 نیا در ن،یبنابرا. است تیمز یدارا تاریخی، ارزشهای اساس بر داراییها اقالم بودن نامربوط و ایران اقتصاد تورمی

 (.1113 ونه،یه) است شده استفاده هاییدارا بازار ارزش طبیعی لگاریتم از شرکت، اندازه سنجش یبرا پژوهش

 دارد داللت است، هنمود ینمالیتأم استقراض، ای وام قیطر از شرکت کی که یاندازها و حد به یمال اهرم: یمال اهرم .
 ن،یبنابرا دیآیم دست به هایی دارا به های بده میتقس از که است یبده نسبت اهرم، یها اسیمق نیتر مهم از یكی

 .(1113 ونه،یه) است شده استفاده یمال اهرم سنجش یبرا هایی دارا کل به های بده کل نسبت از پژوهش نیا در

 خالص سود میتقس از:  هایی دارا بازده (IN )ها ییدارا کل به TA  (1292 همكاران، و پور یمحمد). 

 

 و مدل آزمون فرضيه ها پژوهش یها هيفرض
 .دارد وجود یمعنادار رابطه یبده نهیهز و سود تیریمد نیب: اول هیفرض
 .دارد یمعنادار ریتأث یبد نهیهز و سود تیریمد نیب رابطه بر حسابرس اندازه: دوم هیفرض
 .دارد یمعنادار ریتأث یبده نهیهز و سود تیریمد نیب رابطه بر حسابرس یصدت دوره: سوم هیفرض

 :ریز مدل از اول هیفرض ازمون یبرا که بیترت نیبد م،یكنیم استفاده ریز یونیرگرس مدل سه از پژوهش اتیفرض آزمون یبرا

  
Debt C i,t = β0 + β1 EM i,t  + β2 Sizei,t  + β3 LEVi,t, + β4 ROAi,t  +εi,t 

 

 .میكنیم استفاده ریز مدل از دوم هیفرض ازمون یبرا

Debt C i,t = β0 + β1 EM i,t + β2 (AudS × EM i,t) + β3 Size i,t  + β4 LEV i,t  + β5 ROAi,t 

+εi,t 
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 .میكنیم استفاده ریز مدل از سوم هیفرض آزمون یبرا و

Debt C i,t = β0 + β1 EM i,t + β2 (TE × EM i,t) + β3 Size i,t  + β4 LEV i,t  + β5 ROAi,t +εi,t 

 

 تحليل و تجزیه در استفاده مورد آماری های تکنيك

 است، تجزیه و تحلیل اطالعات از اصلی پژوهشآوری شده از موضوع مورد  در بیشتر تحقیقاتی که متكی بر اطالعات جمع
  .محسوب میشود پژوهشهای  ترین بخش ترین و مهم

در آمار استنباطی، به  .شود ارائه می پژوهشمتغیرهای   ....میانه، انحراف معیار، حداقل و حداکثر ودر آمار توصیفی، میانگین، 
تا  1291شرکت در دوره زمانی  111های  ، دادهپژوهشدر این  .شود پرداخته می پژوهشهای  ها و آزمون فرضیه تحلیل داده

 ، با استفاده از نرمتحقیقه  آزمون های آماری الزم برای این الزم به ذکر است ک .مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند 1293
 .گردد انجام میEviews  افزار

 

 یافته های پژوهش
 .است شده پرداخته آنها حیتشر به ادامه در که باشد یم یاستنباط آمار و یفیتوص آمار شامل بخش نیا

 

 تحقيق متغيرهای توصيفی آمار

 .دهد ها را نشان می منظور بررسی و تجزیه و تحلیل اولیه داده به، نماد و نقش متغیرها 1جدول شماره 
 

 عالئم اختصاری متغيرهای مورد استفاده در تحليل: (1)جدول 

 متغیرنقش  نماد متغیر

 وابسته Debt C هزینه بدهی

 مستقل EM مدیریت سود

 تعدیلگر AudS اندازه حسابرس

 تعدیلگر TE دوره تصدی حسابرس

 کنترلی Size اندازه شرکت

 کنترلی LEV اهرم مالی

 کنترلی ROA بازده داراییها

 
و  ر(انحراف معیا)، شاخص پراکندگی (مانند میانگین و میانه)شاخصهای امار توصیفی، شامل شاخصهای مرکزی  ،(2)در جدول 

 .ستبرای تک تک متغیرهای تحقیق محاسبه شده ا (مانند شاخص چولگی و کشیدگی) شاخصهای شكل توزیع
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 های توصيفی متغيرهای پژوهش آماره: (3) جدول

 بیشینه کمینه کشیدگی چولگی انحراف معیار میانه میانگین متغیر

 11391 11111 11122 11111 11131 11119 11111 هزینه بدهی

 01312 -11301 11331 11191 11331 11311 11912 مدیریت سود

 1 11111 11113 11311 11131 11111 11119 اندازه حسابرس

 1 11111 11311 11121 11021 11111 11110 دوره تصدی حسابرس

 31233 01311 11122 11310 11110 11110 11133 شرکت اندازه

 11191 11111 01190 11133 11101 11111 11131 مالی اهرم

 11113 -11391 -11111 -11313 11131 11113 11131 دارایی بازده

 

فاصله چندانی با  رکزی میانگین است، با نگاهی به جدول فوق میتوان دریافت که میانگین عمده متغیرهااصلی ترین شاخص م
دارای  11131دارای باالترین میانگین و متغیر بازده دارایی با مقدار  11133در بین متغیرها، اندازه شرکت با مقدار  .هم ندارد

ی از مهمترین پارامترهای پراکندگی و معیاری است برای میزان پراکندگی همچنین انحراف معیار یك. کمترین میانگین میباشد
است به عبارت دیگر مقدار انحراف معیار فوق  11131 مقدار این پارامتر برای متغیر هزینه بدهی برابر .مشاهدات از میانگین

همچنین بیشترین انحراف  .است 11131نشان میدهد، متوسط میزان پراکندگی مقادیر متغیر هزینه بدهی حول میانگین برابر 
 .متغیرها بیشتر استراکندگی این متغیر نسبت به بقیه است، که نشان میدهد پ 11331معیار مربوط به متغیر مدیریت سود برابر 

اگر این شاخص منفی باشد، توزیع دارای چوله به چپ  .چولگی عدم تقارن توزیع را نسبت به شاخص میانگین نشان میدهد
ضریب چولگی همه  .اگر مثبت باشد، توزیع دارای چوله به راست است و در صورت صفر بودن توزیع متقارن خواهد بوداست و 

ضریب کشیدگی نشان دهنده ارتفاع توزیع  و نهایتاً .متغیرهای تحقیق به جز متغیر بازده دارایی مثبت و چوله به راست میباشد
غیر از توزیع نرمال باالتر و کشیدگی منفی نشانه پایینتر بودن قله از توزیع نرمال متغیر است، کشیدگی مثبت یعنی قله توزیع مت

شاخصهای آماری  نهایتاً .در این پژوهش کشیدگی همه متغیرهای پژوهش به جز متغیر بازده دارایی مثبت میباشد.است
 ت.مناسب برای استفاده از متغیرهاس متغیرهای پژوهش بیانگر دامنه

  

 یآمار استنباط

 خطی رگرسيون مدل مفروضات بررسی

مطرح می  (یا خطای مدل مدل)مجموعه ای از فروض، تحت عنوان فروض کالسیک وجود دارد که در مورد جمله باقیمانده 
برای اینكه در مدل رگرسیون خطی، تخمین زن های ضرایب رگرسیون، بهترین تخمین زن های بدون تورش خطی  .گردند

لذا در ادامه، نحوه آزمون این مفروضات بیان شده و سپس  .روضات این مدل بررسی و آزمون شوندباشند، الزم است تا مف
  .نتایج حاصل از برآوردهای انجام شده تشریح می گردد

 

 (ها باقيمانده) خطا جمله واریانس بودن ثابت

در عمل ممكن است  .برابر باشندیكی دیگر از فروض رگرسیون خطی این است که، تمامی جمالت باقیمانده دارای واریانس 
شكل نادرست تابع مدل، وجود نقاط پرت، شكست ساختاری در  :این فرض چندان صادق نبوده و به دالیل مختلفی از قبیل
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برای بررسی این مشكل آزمون های مختلفی توسط اقتصاددانان  .شاهد پدیده ناهمسانی واریانس باشیم ...جامعه آماری، و 
گودفری مورد بررسی  -پاگان -در این مطالعه فرض همسانی واریانس باقیمانده ها از طریق آزمون بروش .معرفی شده است

 .قرار گرفت

 بدست آمده نتیجتاً 1111کمتر از  11111داری ازمون برای هر سه مدل برابر  با توجه به نتایج جدول زیر چون سطح معنی
بنابراین، به منظور رفع ناهمسانی  .ر سه مدل پژوهش رد می شودفرضیه صفر مبنی بر عدم وجود همسانی واریانس در ه

 .استفاده می کنیم  (GLS)واریانس از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته
 

 گودفری -پاگان -نتایج آزمون بروش: (4)جدول 

 احتمال مقدار آماره نوع آماره مدل پژوهش

 F 11111 11111آماره  اولمدل 

 F 111112 11111آماره  دوممدل 

 F 111021 11111آماره  سوممدل 

 

 (ها باقيمانده) خطا جزء همبستگی خود وجود عدم

 .این فرض مدل کالسیک رگرسیون خطی بیان می دارد که بین جمالت باقیمانده رگرسیون، همبستگی وجود نداشته باشد
واتسون در محدوده  -اگر مقدار آماره دوربین .واتسون استفاده شده است -از آماره دوربینبرای بررسی استقالل باقیمانده ها 

به  .باشد( 111-111)اما اگر این آماره خارج از محدوده مجاز  .باشد، استقالل باقیمانده ها پذیرفته می شود (111-111)مجاز 
نتایج تخمین مدل های پژوهش  .استفاده می شود  AR(1)زمانی مرتبه اول( وقفه)منظور رفع خود همبستگی از تكنیک تأخیر 

مدل در محدوه مجاز خود قرار دارند و لذا دلیلی برای رد عدم وجود خود همبستگی  2نشان می دهد، میزان این آماره در هر 
استفاده در به عبارت دیگر، فرض عدم وجود خود همبستگی جزء خطا در مدل های مورد  .بین جمالت باقیمانده وجود ندارد

 .پژوهش برقرار است
 

 نتایج حاصل از آزمون عدم وجود خود همبستگی جزء خطا :(5)جدول 

 مقدار آماره نوع آماره مدل های پژوهش

 11111 واتسون -دوربین اولمدل 

 11122 واتسون -دوربین دوممدل 

 11121 واتسون -دوربین سوممدل 

 

  توضيحی جمالت بين خطی هم وجود عدم

در صورت وجود هم خطی،  .ی به معنای وجود رابطه شدید بین متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل می باشدخط هم
ضرایب برآوردی الگو دارای خطای معیار باالیی خواهد بود و در نتیجه این مسأله باعث می شود که تعداد متغیرهای معنی دار 

وقتی  .استفاده شد  (VIF)عدم وجود هم خطی از معیار عامل تورم واریانس در این معادله برای بررسی .در معادله کاهش یابد
نتایج حاصل از این آزمون نشان می  .باشد، نشان دهنده عدم وجود هم خطی می باشد 11که شاخص تورم واریانس کمتر از 
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داشته و لذا از این بابت  حد مجاز خود قرارمستقل و کنترلی در هر سه مدل در یانس متغیرهای راکه میزان تورم و، دهد
 .مشكلی وجود ندارد

 اولنتایج آزمون عدم وجود هم خطی بين جمالت توضيحی در مدل : (6) جدول

 عامل تورم واریانس متغیر 

 11101 مدیریت سود 

 11113 اندازه شرکت

 11033 اهرم مالی

 11113 نرخ بازده داراییها

 دومن جمالت توضيحی در مدل نتایج آزمون عدم وجود هم خطی بي: (7)جدول 
 عامل تورم واریانس متغیر 

 11101 مدیریت سود

 11113 مدیریت سود*دوره تصدی حسابرس

 11033 اندازه شرکت

 11113 اهرم مالی

 11131 نرخ بازده داراییها

 سوم نتایج آزمون عدم وجود هم خطی بين جمالت توضيحی در مدل: (8)جدول 

 سعامل تورم واریان متغیر 

 11101 مدیریت سود

 11113 مدیریت سود*اندازه حسابرس

 11033 اندازه شرکت

 11113 اهرم مالی

 11131 نرخ بازده داراییها

 

 (ها باقيمانده) خطا جمله بودن نرمال

ه به منظور آزمون نرمال بودن جمل .یكی از فروض مهم راجع به جمله باقیمانده این است که توزیع جمالت آن نرمال است
  .برا استفاده شده است -واره آزمون جارکخطا از آم

مدل کم تر  2برا، در هر  -همانطور که نتایج مندرج در جدول شماره زیر نشان میدهد، مقدار سطح معناداری آماره آزمون جارکو
ونه به اندازه کافی بزرگ زمانی که اندازه نم .است بنابراین، باقیمانده های مدلهای پژوهش تابع توزیع نرمال نیستند 1111از 

 .است و پیش فرضهای کالسیک نیز برقرار است، انحراف از فرض نرمال بودن معموالً بی اهمیت و پیامدهای آن ناچیز است
های آزمون به طور  ها نرمال نیست، آماره در شرایط مزبور، با توجه به قضیه حد مرکزی میتوان دریافت که حتی اگر باقیمانده

بنابراین، نرمال نبودن باقیمانده ها مشكلی  .وزیع نرمال پیروی میكند، بدون تورش است و از کارآیی برخوردار استمجانبی از ت
 .را در روند تحلیل ایجاد  نمیكند
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 نتایج حاصل از نرمال بودن جمله خطا :(9)جدول 

 احتمال مقدار آماره نوع آماره مدل پژوهش

 11111 031331 برا -جارکو اولمدل 

 11110 111101 برا -جارکو دوممدل 

 11101 11211 برا -جارکو سوممدل 

 

 پژوهش متغيرهای مانایی ررسیب

یک متغیر، وقتی ماناست که میانگین، واریانس و کواریانس  .قبل از تخمین مدل، مانایی متغیرهای آن مورد بررسی قرار بگیرد
و کواریانس تغییری  ، تغییر کند و میانگین و واریانسأ زمانی یک متغیربه طور کلی اگر مبد دآن در طول زمان ثابت باقی بمان

متغیرهایی که احتمال حاصل از آزمون آنها در  .ماناست و در غیر این صورت متغیر، نامانا خواهد بود نكند، در آن صورت متغیر
 درصد 1است درصورتیكه بیشتر از آن متغیر در سطح مان می باشد فرضیه صفر در مورد آن رد شده و درصد1کمتر از  سطح

احتمال چون مقدار  بر اساس آزمون لوین، لین وچو .نتایج آزمون مانایی در جدول زیر درج گردیده است .استباشد، نامانا 
اند  های مستقل، وابسته و کنترلی در دوره پژوهش در سطح پایا بودهبوده است، همه متغیر درصد1ازمون همه متغیرها کمتر از 

ایی بدین معنی است که میانگین و واریانس متغیرهای پژوهش در طول زمان و کواریانس متغیرها بین سالهای مختلف پای
 .ها مانا هستند و نیازی به آزمون هم جمعی نداریمجدول زیر مالحظه میشود همه متغیرهمانگونه که در  .ثابت بوده است

 نتایج آزمون مانایی متغيرهای پژوهش: (04)جدول 

 نتیجه احتمال آماره لوین، لین و چو تغیرهام

 مانا 11111 11912 هزینه بدهی

 مانا 11111 21913 مدیریت سود

 مانا 11111 31913 اندازه حسابرس

 مانا 11111 11301 دوره تصدی حسابرس

 مانا 11111 01201 اندازه شرکت

 مانا 11111 91101 اهرم مالی

 مانا 11111 31233 بازده دارایی

 

  ليمر  Fآزمون

تلفیقی )اما قبل از تخمین مدلها الزم است که روش تخمین  .های این پژوهش از نوع ترکیبی می باشد دادهاینكه با توجه به 
برای مشاهداتی که احتمال آزمون آنها بیشتر از  .لیمر استفاده شده است F برای این منظور از آزمون .مشخص گردد (یا تابلویی

به عبارتی دیگر آماره آزمون آنها کمتر از آماره جدول باشد، از روش تلفیقی استفاده می شود و برای مشاهداتی باشد یا  درصد1
همانطور که در جدول زیر  .است، برای تخمین مدل از روش تابلویی استفاده می شود درصد 1 که احتمال آزمون آنها کمتر از

می باشد لذا برای تخمین هر سه مدل از روش تابلویی  درصد 1کمتر از لیمر هر سه مدل پژوهش   Fمنعكس گردیده، احتمال
 .استفاده می شود
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 ليمر Fنتایج حاصل از آزمون : (00) جدول

 احتمال مقدار آماره نوع آماره مدل پژوهش

 11111 11390 لیمرF   (1-1)مدل 

 11111 11311 لیمرF  (2-1)مدل 

 11111 21111 لیمرF  (3-1)مدل 

 

 هاسمن آزمون

برای تعیین اینكه از کدام مدل  .می تواند انجام گیرد اثرات ثابتو  اثرات تصادفیروش تابلویی خود با استفاده از دو مدل 
ز مدل اثرات ثابت است ا درصد1 مشاهداتی که احتمال آزمون آنها کمتر از .استفاده شود از آزمون هاسمن استفاده گردیده است

 .است از مدل اثرات تصادفی برای تخمین مدل استفاده شده است درصد1و مشاهداتی که احتمال آزمون آنها بیشتر از 
می باشد از  درصد1همانطور که در جدول زیر منعكس گردیده، با توجه به اینكه احتمال آزمون هاسمن هر سه مدل کمتر از 

 .سه مدل استفاده شده است مدل اثرات ثابت برای تخمین هر

 
 نتایج حاصل از آزمون هاسمن: (01) جدول

 احتمال مقدار آماره نوع آماره مدل پژوهش

 11111 121992 هاسمن  اولمدل 

 11111 211911 هاسمن دوممدل 

 11111 231911 هاسمن سوممدل 

 

 نتایج تحليل و تجزیه و مدل تخمين

کالسیک مربوط به رگرسیون و مانایی متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و روش تخمین مدل بعد از اینكه فروض 
الزم به ذکر  .لیمر و هاسمن براورد شوند  Fهم مشخص گردید، حال نوبت آن است که مدلهای تحقیق با توجه به نتایج آزمون

های  ید شده است لذا برای تخمین مدلهای تحقیق از دادهاست که در هر سه مدل مورد استفاده، وجود ناهمسانی واریانسها تای
 .استفاده میشود  GLSتابلویی با روش اثرات ثابت و براورد به روش حداقل مربعات تعمیم یافته

 

 :به شرح زیر است اولنتایج تخمین مدل 

 نتایج حاصل از تخمين مدل اول پژوهش: (03) جدول

Debt C i,t = β0 + β1 EM i,t  + β2 Sizei,t  + β3 LEVi,t, + β4 ROAi,t  +εi,t 

 احتمال tآماره  خطای استاندارد ضریب برآوردی متغیر

 11111 31121 11122 11133 (عرض از مبدأ)مقدار ثابت 

-11111 مدیریت سود  11111 31111- 11111 

 11912 -11111 11110 -111111 اندازه شرکت

 11193 -11113 11111 -11111 اهرم مالی

 11011 -11311 11111 -11119 خ بازده داراییهانر
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 11313 ضریب تعیین

 11101 ضریب تعین تعدیل شده

 F 111019آماره 

 11111 (Fآماره )احتمال 

دار بوده و  باشد، بنابراین، مدل معنی می 1111و کمتر از  11111برابر با  F با توجه به جدول فوق مقدار سطح احتمال آزمون
R)همچنین ضریب تعیین رگرسیون .قل و وابسته یک رابطه خطی وجود داردبین متغیر مست

2
این موضوع  .است 11313برابر  (

کاری براساس تغییرات متغیرهای مستقل و  (متغیر وابسته)درصد تغییرات متغیر هزینه بدهی  31 بیانگر آن است که تقریباً
 .که در این تحقیق بررسی نشده است کنترل بیان می شود و مابقی آن متأثر از سایر عواملی است

 

 .دارد وجود معناداری رابطه بدهی هزینه و سود مدیریت بين :اول فرضيه

بوده و  1111کوچكتر از  11111 برمربوط متغیر مدیریت سود برا  Tمارهآ، مقدار احتمال 12بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 
فرضیه نه بدهی تاثیر معكوس دارد و لذا ن می توان گفت مدیریت سود بر هزیبنابرای .باشد منفی و می 11111ن برابر آضریب 

  .درصد تایید میشود 91اول با اطمینان 

 :به شرح زیر است دومنتایج تخمین مدل 

 نتایج حاصل از تخمين مدل دوم پژوهش: (04) جدول

Debt C i,t = β0 + β1 EM i,t + β2 (AudS × EM i,t) + β3 Size i,t  + β4 LEV i,t  + β5 ROAi,t +εi,t 

 احتمال tآماره  خطای استاندارد ضریب برآوردی متغیر

 11111 -11101 11132 -11011 (عرض از مبدأ)مقدار ثابت 

 11111 21910 11139 11219 مدیریت سود

 11111 01333 11112 11101 اندازه حسابرس *مدیریت سود

 11113 11111 11101 11211 اندازه شرکت

 11110 -11331 11112 -11210 م مالیاهر

 11111 -11101 11119 -11111 نرخ بازده داراییها

 11190 ضریب تعیین

 11119 ضریب تعین تعدیل شده

 F 111311آماره 

 11111 (Fآماره )احتمال 

دار بوده و  ، مدل معنیباشد، بنابراین می 1111و کمتر از  11111برابر با   Fبا توجه به جدول فوق مقدار سطح احتمال آزمون
R)همچنین ضریب تعیین رگرسیون .بین متغیر مستقل و وابسته یک رابطه خطی وجود دارد

2
این موضوع  .است 11190برابر   (

درصد تغییرات متغیر تعهدات اختیاری براساس تغییرات متغیرهای مستقل و کنترل بیان می شود  19 بیانگر آن است که تقریباً
 .ر از سایر عواملی است که در این تحقیق بررسی نشده استو مابقی آن متأث

 .دارد معناداری تأثير بدهی هزینه و سود مدیریت بين رابطه بر حسابرس اندازه :دوم فرضيه

بوده و 1111کوچكتر از  11111مربوط متغیر مدیریت سود برابر   Tمارهآ، مقدار احتمال 10 بر اساس نتایج ارائه شده در جدول
و نشاندهنده این است که متغیر تعدیلگر در مدل فرضیه دوم در جهت مثبت  باشد مثبت و معنی دار می 11219برابر  ضریب ان
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و دارای  و رو به باال افزایش میباشد، بدین معنی که با افزایش میزان مدیریت سود، عملكرد شرکت نیز بهتر و کاراتر میگردد
لذا نقش تعدیل کنندگی متغیر مدیریت سود در رابطه بین اندازه حسابرس و  .ندبا هم هست (هم جهت)رابطه مثبت و معنادار 

 .درصد تأیید میشود 91هزینه بدهی تایید شده و فرضیه دوم با اطمینان 

 :به شرح زیر استسوم نتایج تخمین مدل 

 نتایج حاصل از تخمين مدل سوم پژوهش :(05) جدول

Debt C i,t = β0 + β1 EM i,t + β2 (TE × EM i,t) + β3 Size i,t  + β4 LEV i,t  + β5 ROAi,t +εi,t 

 احتمال tآماره  خطای استاندارد ضریب برآوردی متغیر

 11111 -11011 11111 -11110 (عرض از مبدأ)مقدار ثابت 

 11111 11103 11112 11119 مدیریت سود

 11111 121911 11119 11031 دوره تصدی حسابرس *مدیریت سود

 11111 91130 11133 11300 شرکتاندازه 

 11111 -11212 11113 -11113 اهرم مالی

 11111 -111391 11113 -11299 نرخ بازده داراییها

 11319 ضریب تعیین

 11319 ضریب تعین تعدیل شده

 F 111213آماره 

 11111 (Fآماره )احتمال 

 

باشد، بنابراین، مدل معنیدار بوده و بین  می 1111و کمتر از  11111برابر با   Fبا توجه به جدول فوق مقدار سطح احتمال آزمون
R)همچنین ضریب تعیین رگرسیون .متغیر مستقل و وابسته یک رابطه خطی وجود دارد

2
این موضوع  .است 11319برابر   (

ل بیان می شود و درصد تغییرات متغیر هزینه بدهی براساس تغییرات متغیرهای مستقل و کنتر 31بیانگر آن است که تقریبا 
 .مابقی آن متأثر از سایر عواملی است که در این تحقیق بررسی نشده است

 .دارد معناداری تأثير بدهی هزینه و سود مدیریت بين رابطه بر حسابرس تصدی دوره :سوم فرضيه

 1111کوچكتر از  11111بر شرکت برا مدیریت سودمربوط متغیر   Tمارهآ، مقدار احتمال 11 بر اساس نتایج ارائه شده در جدول
بنابراین می توان و نشاندهنده این است که متغیر تعدیلگر در مدل  .و معنی دار میباشد مثبت 11119بوده و ضریب ان برابر 

فرضیه سوم در جهت مثبت و رو به باال افزایش میباشد، بدین معنی که با افزایش میزان مدیریت سود، عملكرد شرکت نیز بهتر 
لذا نقش تعدیل کنندگی متغیر مدیریت سود در رابطه  .با هم هستند (هم جهت)دارای رابطه مثبت و معنادار  و میگردد و کاراتر

 .درصد تأیید میشود91بین دوره تصدی حسابرس و هزینه بدهی تایید شده و فرضیه سوم با اطمینان 

 

 گيری نتيجه

 اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در سود مدیریت و یحسابرس کیفیت بین رابطه تعیین پژوهش این انجام از هدف
 سود تیریمد بیانگر این است که سود تیریمد ریمتغ مربوط مارهآ احتمال مقدار شده ارائه نتایج اساس بر .است تهران بهادار

 با قیتحق نیا جینتا .شودیم دییتا درصد 91 نانیاطم با اول هیفرض لذا و دارد یداری معن و معكوس ریتاث یبده نهیهز بر
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 پژوهش رغم علی گفت، توان می حاضر پژوهش در .است سازگار ،(1113) یالزوب و میسل ،(1290) یافروز و ییرضا: قیتحق

 بین رابطه هیچ ،بدهی افزایش ازای در سود مدیریت اعمال انگیزه برافزایش مبنی همكاران و نوروش توسط شده انجام

 و گذاران سرمایه بنابراین .ندارد وجود نظر،دمور زمانی بازه در بررسی مورد های شرکت در سود مدیریت و بدهی هزینه
 بر تاثیری ها، شرکت در بدهی هزینه کاهش یا افزایش که کنند توجه نكته این به باید مالی های صورت از کنندگان استفاده

 عملكرد خود تصمیمات در گذاران، سرمایه و گاندهند اعتبار شود می پیشنهاد بنابراین .داشت نخواهد سود مدیریت اعمال

 در گذارن سرمایه همچنین و نكنند بسنده شرکت وزیان سود صورت به صرفاً و کنند ارزیابی مختلف های جنبه از را شرکت

 رقم بر تاکید جای وبه دهند قرار نظر مد را سود مدیریت احتمال وزیان سود صورت ویژه به مالی های صورت از استفاده

 سود تیریمد نیب رابطه بر حسابرس اندازه: که كندیم انیب دوم هیفرضنتایج آزمون . دهند قرار توجه مورد را سود ماهیت سود،
 دار یمعن و مثبت سود تیریمد ریمتغ مربوط  Tمارهآ احتمال مقدار شده ارائه نتایج اساس بر. دارد یمعنادار ریتأث هیبد نهیهز و
 نیبد باشد،ی م شیافزا باال به رو و مثبت جهت در دوم هیفرض مدل در لگریتعد ریمتغ که است نیا نشاندهنده و باشدی م

( جهت هم) معنادار و مثبت رابطه یدارا و. گرددیم کاراتر و بهتر زین شرکت عملكرد سود، تیریمد زانیم شیافزا با که یمعن
 اندازه نیب رابطه در سود تیریمد ریمتغ یکنندگ لیدتع نقش لذا. است شده( 11101) بزرگتر آن عدد چون و هستند هم با

 و یابیکام: قیتحق با قیتحق نیا جینتا. شودیم دییتأ درصد 91 نانیاطم با دوم هیفرض و شده دییتا یبده نهیهز و حسابرس
 یتصد دوره: که كندیم انیب سوم هیفرض .است سازگار (1119) محمد قسیم ،(1291) همكاران و ینماز ،(1291) همكاران
  T مارهآ احتمال مقدار شده ارائه نتایج اساس بر. دارد یمعنادار ریتأث یبده نهیهز و سود تیریمد نیب رابطه بر حسابرس

 در سوم هیفرض مدل در لگریتعد ریمتغ که است نیا نشاندهنده و باشدی م دار یمعن و مثبت شرکت مدیریت سود ریمتغ مربوط
 کاراتر و بهتر زین شرکت عملكرد سود، تیریمد زانیم شیافزا با که یمعن نیبد باشد،یم شیافزا باال به رو و مثبت جهت

 لیتعد نقش لذا. است شده( 11031) بزرگتر آن عدد چون و هستند هم با( جهت هم) معنادار و مثبت رابطه یدارا و گرددیم
 درصد 91 نانیاطم با سوم هیفرض و شده دییتا یبده نهیهز و حسابرس یتصد دوره نیب رابطه در سود تیریمد ریمتغ یکنندگ

 ستهیشا و اصل بزرگ ،(1291) همكاران و پوری کاشان ،(1293) یمجتهد و انیپناه: قیتحق با قیتحق نیا جینتا. شودیم دییتأ
 .است سازگار( 1119) محمد قسیم ،(1291) مند
 

 پژوهش های یافته مبنای بر پيشنهادهایی

 گذاران سرمایه به رو این از. میدهد نشان سرمایه بازار در را مقایسه قابلیت یسودمند پژوهش این نتایج کل در 
 توجه مقایسه قابلیت بحث به خود های تصمیم در ها، گذاری سرمایه کارآمد تخصیص راستای در میشود پیشنهاد
 برای میشود صیهتو حسابداری یاستانداردها کنندگان تدوین و تجاری واحدهای مدیران به همچنین،. کنند بیشتری

 .کنند توجه مالی صورتهای سهیمقا قابلیت بهبود به ها، شرکت عملكرد ارزیابی در گذاران سرمایه به کمک

 منظور به یحسابرس مؤسسات زین و ربطیذ و قانونگذار ینهادها ریسا و ،یحسابرس سازمان بورس، سازمان مسئوالن 
 و دهند خرج به یشتریب تیحساس یواقع یها تیفعال یاردستك به نسبت گذاران، هیسرما حقوق از بهتر انتیص

 .شندیندیب آنها با برخورد و سود تیریمد خاص یروشها نیا کشف و یریشگیپ یبرا زین را یریتداب
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 یآت یها پژوهش یبرا شنهاداتيپ

  د:گرد ارائه دتوان می حاضر تحقیق موضوع با ارتباط در آتی تحقیقات انجام بمنظور پیشنهاداتی بعنوان زیر موارد

 یبده قیطر از یمال نیتأم به یدسترس و یبده نهیهز بر شرکت یاجتماع عملكرد ریتأث یبررس. 

 یتعهد سود تیریمد نحوه در یحسابرس تیفیک ریتأث. 

 یور بهره شیافزا در یبده یها نهیهز کاهش یبررس. 

 یبده نهیهز کاهش با رابطه در سود تیریمد عملكرد نحوه. 

 گردد شرکت گردش در هیسرما شیافزا سبب تواندی م ودس تیریمد چگونه. 

 کرد کمک ها نهیهز کاهش به یحسابرس زمان کاهش و یحسابرس تیفیک شیافزا با توانیم ایآ. 
 

 پژوهش یتهایمحدود

 به ها افتهی همه میتعم که است، شده استفاده ساله هفت دوره کی طول در شرکت 111 یها داده از پژوهش نیا در .1
 .گردد انجام اطیاحت با ستیبای م ندهیآ ها افتهی ینیب شیپ یبرا و بورس یها دوره

 .دهدی م کاهش را پژوهش نیا رییپذ میتعم قدرت بانكداری، و مهیب ،یمال عیصنا در ها شرکت کردن یمستثن .1

 

 منابع 
 دانش ،یاریاخت یتعهد اقالم تیریمد و صنعت در حسابرس تخصص (،1291، )یمهد ،یاردکان یناظم ،یمحمدعل ییآقا 

 .13-0صص  ،01شماره ، 11 جلد ی،حسابرس

 بهادار اوراق بورس ،سود تیریمد و حسابرس یتصد مدت نیب رابطه (،1291، )درضایحم ،مند ستهیشا ،یموس ،اصل بزرگ، 
 .122-112 صص ،12شماره 

 تهران بهادار اوراق بورس در هیسرما نهیوهز یبده نسبت نیب رابطه یبررس ،(1233) ،امیپ ،یمجتهد ،نیحس ان،یپناه ،
 .31-11 صص ،29 شماره ،11سال  ،تیریمد یراهبرد یها پژوهش

 مدت تصدی حسابرسی بر کیفیت حسابرسی رابطه یبررس ،(1291) ،مهدیسید ،حسینی ازان اخاری ،علیرضاسید ،زشكیانپ ،
 .110-121 صص، 13 شماره ،دانس حسابرسی

 یقاتیتحق فرصتهای: رانیا در یحسابرس تیفیک جامع یابیارز ،(1291) ،ودمسع دلداری، زاده غالم ،ییحی گانه،ی حساس، 
 .11-1 صص ،یحسابرس پنجم جلد مقاالت مجموعه ران،یا حسابداری یمل شیهما نیدهم

 یاسیس ارتباطات یدارا یها شرکت در یشرکت تیحاکم با یبده نهیهز رابطه ،(1290) ،الیل ،یافروز ،نیفرز ،ییرضا ،
 .111-31، صص 1شماره ، 1، دوره جامعه منافع و ییخگوپاس ،یحسابدار

 قاتیتحق ،سود ینیب شیپ و یحسابرس تیفیک، (1233) ،ندا ان،یشهبند ،احمد دیس سلطان، فهیخل ن،یدحسیس ،یطبر یعلو 
 .21-11 صص، 2 شماره ،یحسابدار

 یواقع تیریمد نیب رابطه بر یتعهد سود تیریمد ریتاث یبررس (،1291، )رسول ،یسلمان معصومه، یشهسوار ،ییحی یابیکام 
 .23-19 صص ،1، شماره 12دوره  ،یحسابرس و یحسابدار یهایبررس ،هیسرما نهیهز و سود
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 ،بورس در شده پذیرفته های شرکت در سود مدیریت های انگیزه بررسی ،(1293) ،امیر شاکری، ،زهرا قفقازی، ،احمد مدرس 
 .33-19 صص ،0 شماره ،1 دوره ،مالی حسابداری ،(فلزی و میاییشی نفتی، صنایع مورد) تهران بهادار اوراق

 2، دوره حسابداری پژوهش ،سود تیریمد یها زهیانگ یبررس ،(1291) ،معصومه فر، یمیرح ،زهرا اربابی، ،شهناز خ،یمشا ،
  .31-12، صص 9شماره 

 ارائه شده در بیست و یكمین کنفرانس بین سود واقعی تیریمد نتایج ،(1119) ،اعظم ،، ولی زاده الریجانیویدا ،جتهدزادهم ،
 .المللی حسابداری آسیا پاسفیک الس وگاس آمریكا

 ،بورس در شده رفتهیپذ یها شرکت در سود مدیریت بررسی ،(1290) ،محمدرضا بخت، کین ،سحر سپاسی،، ایرج نوروش 
  .133-111، صص 1، شماره 11، دوره شیراز دانشگاه انسانی و اجتماعی علوم مجله ،تهران

 سود تیریمد و یحسابرس تیفیک نیب رابطه یبررس ،(1291) ،سعید ،جبارزاده کنگرلویی ،انور ،بایزیدی ،محمد ،مازین 
 .11-0صص  ،9 شماره ،2دوره  ،و حسابرسی یحسابدار قاتیتحق ،تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ یها شرکت

 اقالم تیفیک رابطه بر حسابرس شهرت ریتاث یبررس، (1291) ،سمانه ،وپورخسر ،اهلل قدرت ا،ین طالب ،هاشم كومرام،ین 
 .33-33 صص، 1 شماره دوم، سال، تیریمد یحسابرس و یحسابدار دانش ،یبده نهیهز و یتعهد
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