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 چکيده
در این تحقیق به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام شرکت های پذیرفته شده در 
بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. هدف از پژوهش حاضر تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی در 

 گزارش حسابداری سود بر که است فعالیت هایی برای چتری سود باشد. مدیریتزمان عرضه اولیه سهام شرکت ها می 
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق  120برای بررسی  این موضوع پژوهش تعداد  .می گذارد اثر تفسیر آنها یا شده

هایی  شرکت می دهد نشان پژوهش از حاصل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج 1400تا  1390بهادار تهران طی سال های 
 باال سطح یک سال درهمان شوند؛ می حسابرسی بزرگ مؤسسات توسط و شود می عرضه اول بار برای ها آن سهام که

همچنین از دو متغیر هزینه های غیر عادی اختیاری و . می کنند تجربه را تعهدی دستکاری اقالم طریق از سود ازمدیریت
 الیت های عملیاتی برای سنجش مدیرپت سود استفاده شده است. جریان غیر عادی وجوه نقد ناشی از فع

 کیفیت حسابرسی، مدیریت سود، زمان عرضه اولیه سهام، مدیریت سود اقالم تعهدی. کليدی: واژگان

 

 مقدمه

حرفه حسابرسی، مانند سایر حرفه ها برای حفظ جایگاه خود نیازمندکسب اعتماد عمومی است. آنچه جامعه از حرفه 
(. حسابرسان به 1389)حساس یگانه و مقصودی،  زارش حسابرسی با کیفیت مطلوب استسی انتظار دارد ارائه گحسابر

منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود واجتناب از دعاوی قضایی علیه خود، همواره به دبنال افزایش کیفیت 
نافع شخصی خود در کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسی هستند. در این میان انگیزه های مدیران در جهت اعمال م

حسابرسان به اهداف خود می شوند. در مقابل حسابرسان می توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود صورت 
(. بنا 1390نمازی و همکاران، ) مدیریت سود در تنگنا قرار دهند گرفته توسط مدیران را کشف کرده و مدیران را در اعمال

ستدالل ، نظریه تقاضا برای کیفیت حسابرسی از آنجا ناشی می شود که بین مدیران شرکت و سرمایه گذاران تضاد به ا
 احتمال بعد برگردانند، های دوره در را تعهدی اقالم که مجبورند مدیران که موضوع این به توجه نمایندگی وجود دارد. با

 بعد های دوره در اند( نموده مدیریت سود به مبادرت ضعیف عملکرد دلیل به عموماً شرکتها )که این سود کاهش

 نقدی های جریان احتماالً یپردازند، م سود به مدیریت که ضعیف عملکرد با های شرکت برای زیرا، یابد. می افزایش

 کشف هک می رود انتظار بنابراین، .(2012 )الهداب، نباشد کافی برگردانده شده تعهدی اقالم تأثیر سازی مخفی جهت

 خود برداشت در سرمایه گذاران که شود سبب بعد های دوره در سهام، اولیه عرضه زمان شرکت در مدیران سود مدیریت
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 شرکت سهام اوليه عرضه زمان در سود مدیریت بر حسابرسی کيفيت تاثير بررسی
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 کنند می پردازند، تعدیل سود مدیریت به که ها شرکت گونه این از را خود ارزیابی و کنند بازنگری سود کیفیت آتی از

 از ( مستفاد1389گردد )دستگیر و رستگار،  شرکت سهام بازدهی و قیمت کاهش باعث نهایت در می تواند مساله این که

 عرضه زمان در تعهدی سودِ مدیریت بر حسابرسی تأثیر کیفیت که است آن دنبال به همچنین پژوهش این فوق گفتار

 .(1389 ،سجادی )سید حسن نماید بررسی را سهام اولیه
 الزم اطالعات فراهم آوردن آنها، عمده اهداف از که می شوند محسوب حسابداری سیستم ستانده مالی، گزارش های

 قرار توجه مورد منظور این برای که مالی است صورتهای اقالم از شده گزارش سود. است شرکت عملکرد ارزیابی برای
 تا ودس تعهدی اقالم و است تعهدی و نقدی اقالم از سود متشکل که است این به توجه اهمیت، حائز نکته. می گیرد

 پیش بینی قابلیت افزایش و شرکت عملکرد دادن جلوه بهتر برای می توانند و آنها هستند مدیران کنترل در زیادی حدود
 در مدیر هدفمند مداخله سود، مدیریت .(1387 )مهرآذین، کند مدیریت را سود تعهدی، طریق اقالم از آینده سودهای

 به منجر آن اعمال نماید، خود عاید را شخصی منافع برخی که است آن وربه منظ برون سازمانی مالی گزارشگری فرآیند
 .(1400 رخشی،مریم ) نباشد استاندارد اهداف با، مطابق آن انجام و شود تصمیم گیری در استاندارد تضعیف سودمندی

 را ساختارمعامالت و کنند استفاده مالی گزارشگری در شخصی قضاوتهای از مدیران که می دهد رخ سود، زمانی مدیریت
 اقالم طریق مدیران از نظری، مبانی براساس .(1999)هیلی و واهلن،  نمایند دستکاری مالی گزارشگری تغییر برای

 مبنای بر و تعهدی براساس سیستم حسابداری سود تفاوت به تعهدی اقالم. می کنند سود مدیریت به اقدام تعهدی،
مدیران  شرکت، مالی گزارشگری فرآیند در .(1399، منصور فرغالمرضا ، یجوادسمیرا ) می شود گفته نقدی حسابداری
 اقالم از گروه آن .(1379 )عالمه حایری، نمایند اعمال را سود مدیریت اختیاری، تعهدی اقالم دستکاری با می توانند

 با تالش می کنند رانمدی. کند کنترل کوتاه مدت در را آنها می توانند مدیران که می شوند محسوب تعهدی، اختیاری
 اعتقاد مدیران و اغلب سرمایه گذاران زیرا، کنند؛ خلق ثابت و پیش بینی قابل نتایجی حسابداری، مجاز روشهای انتخاب

 شرکت های به نسبت نمی شود عمده دچار تغییرات آنها سود و دارند مناسبی سودآوری روند که شرکت هایی دارند
 .(2007)مایانگساری،  بیشتری دارند مقایسه و ش بینیپی قابلیت و بیشتر ارزش مشابه،

وجود اطالعات مالی شفاف و قابل اتکا، از عوامل اصلی ارزیابی وضع موجود و عملکرد یک شرکت در فعالیت های خود و 
همچنین تصمیم گیری در مورد داد و ستد اوراق بهادار آن شرکت می باشد در محیط اقتصادی امروز با حضور فعاالن 
اقتصادی متنوع و ساختار پیچیده روابط اقتصادی میان آنها اطالعاتی قابل اتکا تلقی می شوند که توسط گروهی حرفه 

نمونه بارز گروه های حرفه ای  .(1395، ثقفیعلی )آنها نظارت و اظهار نظر شده باشد ای و مستقل بر فرآیند تهیه و ارائه 
ساختار کنترل داخلی واحد گزارشگر و محصول نهایی آن یعنی صورت  مستقل، موسسات حسابرسی می باشند که عمدتاً

های مالی را مورد بررسی و نظارت قرار داده و در این مورد اظهار نظر می نمایند پس کیفیت حسابرسی بسیار مهم است 
به منظور گمراه  مدیران اغلب .(1395 ،حاجیهازهره ) مالی با کیفیت باالیی نظارت شود زیرا باعث می شود صورت های

ساختن سهامداران نسبت به عملکرد اقتصادی واقعی شرکت را مدیریت می کنند. این مدیریت سود که از طریق 
دستکاری ارقام حسابداری یا فعالیت های واقعی انجام می شود دقت و صحت پیام رسانی سود را کاهش می دهد، 

 می دهد و همچنین احتماالً منجر به عدم تقارن اطالعات و کاهشریسک و عدم اطمینان افراد برون سازمانی را افزایش 
به طور کلی  .(1396، عظیم زادهنفیسه ، حسنیمحمد ( و )2008، مک نیکولزواتسیون کارایی سرمایه گذاری می گردد )

ت اول : مدیریت سود مبتنی بر ارقام تعهدی و مدیریت واقعی سود در حالت سود از دو طریق امکان پذیر استمدیری
مدیریت از طریق اقالم تعهدی اختیاری به آرایش ارقام حسابداری مطابق با اهداف مطلوب خود می پردازد اما در حالت 
دوم مدیریت با اتخاذ برخی تصمیمات عملیاتی و به عبارتی دستکاری فعالیت های واقعی به مدیریت واقعی سود روی 
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 پی در حاضر بنابراین، پژوهش .(2009 ،چنو ) (1395مشایخی،  بیتا)خویش دست می یابد آورده و به سوی مورد نظر 

 دارد؟ تاثیری چه سهام اولیه زمان عرضه در سودِ مدیریت بر حسابرسی کیفیت است: زیر سؤال به پاسخ

 مبانی نظری تحقيق:

  کيفيت حسابرسی:

ت را پر رنگ و ضرورت توجه به نقشی مهم گزارشگری مالی معتبر و با کیفی بحران های مالی اخیر، نقش حیاتی و وقوع
( 1395را بیش از پیش نمایان نموده است )عباس زاده و همکاران،  که کیفیت حسابرسی در ارتقای گزارشگری مالی دارد

به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی انجام  (.1395و )عباس زاده و همکاران، 
رابطه بین کیفیت حسابرسی و دیگر متغیرهای آن کشف شود. به هر حال، از آنجا که کیفیت حسابرسی در گرفته است تا 

ایمانی برندق و شکالت زیادی رو به روبوده اند )عمل به سختی قابل مشاهده است، پژوهش ها در این زمینه همواره با م
مالی می بخشد به سادگی قابل مشاهده نیست. یافته زیرا، میزان اعتباری که حسابرس به صورت های  .(1395همکاران، 

های پژوهش های مطالعه کیفیت حسابرسی همگی حاکی از آن است که عوامل متعددی مانند معقول بودن حق الزحمه 
حسابرسی، تعویض ادواری حسابرسان محدودیت ارتباط با صاحبکاران، ادغام موسسات کوچکتر و تشکیل موسسات 

ردن حسابرسان، تخصص گرایی حسابرسان، تاکید بر بررسی هم پیشگان رتبه بندی موسسات بزرگتر ، پاسخگو ک
)حاجیها و حسنی القار،  ر، منجر به کیفیت حسابرسی می شودحسابرسی، وجود قوانین حمایتی از حسابرسان و موارد دیگ

رس است که این دو با هم (. یکی از مهمترین شاخص کمی اندازه گیری کیفیت حسابرسی، اندزه موسسه حساب1395
یفیت حسابرسی هم بیشتر خواهد بود رابطه مستقیم دارند، به طوری که هر چه اندازه موسسه حسابرس بزرگتر باشد، ک

در نتیجه حسن شهرت حسابرسی، اعتبار اطالعات صورت های مالی افزایش یافته و لذا  .(1401 )رستمی و همکاران،
بود. همچنین هر چه موسسه حسابرسی از شهرت و بزرگی بیشتری برخوردار باشد حق  کیفیت حسابرسی نیز باالتر خواهد

در این پژوهش اندازه موسسه حسابرسی به عنوان  (.1385ابراهیمی،  و ه بیشتری را از آن خود خواهد کرد )سجادیالزحم
ر حسابرسی تعریف می شاخص کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شده است. کیفیت حسابرسی تحت عنوان ارزیابی بازا

: احتمال اینکه حسابرس هم تحریفات با اهمیت در صورت های مالی و یا سیستم یابی بازار در واقع عبارت اند ازشود. ارز
صاحبکار را کشف کند و هم تعریف با اهمیت کشف شده را گزارش کند احتمال اینکه حسابرس موارد تمرینات با اهمیت 

 . (1981دی آنجلو، الل حسابرس ارتباط پیدا می کند )تقسکشف شده را گزارش کند به ا

 

 مدیریت سود واقعی: 
ارائه تعریف روشن از مدیریت سود مشکل است، زیرا میان مدیریت سود و تقلب های مالی مشخص نمی باشد، ولی 

رچوب اصول تفاوت های مفهومی آشکاری میان فعالیت های حسابداری تقلبی و قضاوت ها و برآوردهایی که در چا
استفاده نمود ) نوروش و  پذیرفته شده حسابداری قرار می گیرند. وجود دارد واز آن ها می توان جهت مدیریت سود سالم

، متداول ترین روش ها برای مدیریت کردن سود مدیریت سود تعهدی و در ادبیات حسابداری .(1384، همکاران
مدیریت سود اقالم تعهدی  .(1392، واقعی است )انصاری و همکارانیا همان مدیریت سود  دستکاری فعالیت های واقعی

 ( 1394ایزدی نیا و همکاران، نظور دستیابی به اهداف مهم است )استفاده از اختیارات مجاز حسابداری و گزارشگری به م
مطلوب خود می به عبارت دیگر، مدیریت از طریق دستکاری اقالم تعهدی به آرایش ارقام حسابداری مطابق با اهداف 

پردازد. در این روش مدیر به وسیله تسریع در شناخت درآمدها و تاخیر در شناخت هزینه ها، به منظور ارائه عملکرد بهتر 
 و همکاران، نیکبختمحمدرضا )( و 1392سعیدی و همکاران، ری اقدام به مدیریت سود می کند )در دوره های جا

های گزارش شده را از راه انتخاب اقالم تعهدی اختیاری که توسط اصول عمومی . بنابراین مدیران می توانند سود(1394
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(. به سخنی دیگر مدیریت 1394و همکاران،  یری زارعم بهمن)داری اجازه داده شده مدیریت کنند پذیرفته شده حساب
تعریف فعالیت های براساس فعالیت های واقعی روشی است که مدیران می توانند سودهای گزارش شده را از راه  سود

واقعی مدیریت کنند. به طور خاص آن ها می توانند زمان و میزان فعالیت های واقعی در سراسر دوره حسابداری را به 
( برای تشخیص مرز بین 2013کیم و سان، هدف درآمدی خاصی دست پیدا کنند )گونه ای تغییر دهند که به یک 

عی شناخت وجه تمایز بین آن ها اهمیت دارد. از این رو، برخی از تفاوت مدیریت سود اقالم تعهدی و مدیریت سود واق
 (:2009وگانی  2006 ،رویچو دهریرا می توان به این شرح بر شمرد )های مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی 

ر جریان نقدی ، مدیریت واقعی سود با تغییر در فعالیت های عملیاتی همراه است و ببرخالف مدیریت سود تعهدی -1
که مدیریت سود تعهدی مدیران به منظور مدیریت واقعی سود آزادی عمل بیشتر دارند در حالی  -2آینده تاثیر می گذارد. 

های برای مدیران، ریسک و هزینه  -3، احتمال کشف بیشتری در بررسی های حسابداری دادگاهی دارد. یا حسابداری
ای حالی که برای واحد تجاری، معموالٌ مدیریت واقعی سود هزینه ه است. در شخصی مدیریت سود تعهدی بیشتر

، مدیریت واقعی سود در طی دوره مالی اتفاق می افتد در حالی که مدیریت سود تعهدی اغلب -4بیشتری را در بر دارد. 
 .(1397، فاضل دهکردی عاطفه احی نافچی،فتحسن )یان دوره مالی به وقوع می پیوندد معموالً در پا

 

 پيشينه پژوهش
 بر مبتنی سود مدیریت بر محصول بازار در رقابت و مالکیت نهادی تأثیر بررسی به پژوهشی در (2018) همکاران و لما

 و منفی تأثیر نهادی مالکیت که بود این از آنها حاکی پژوهش نتایج. پرداختند واقعی سود مدیریت و اقالم تعهدی
 از حاکی آنها پژوهش نتایج این بر عالوه. واقعی دارد سود مدیریت و تعهدی الماق بر مبتنی سود بر مدیریت معناداری

 .است واقعی سود مدیریت تعهدی و اقالم بر مبتنی سود مدیریت بر محصول بازار در معنادار رقابت تأثیر
میزان  ینتعی برای وی. پرداخت واقعی سود مدیریت بر غیر شرطی محافظه کاری بررسی به پژوهشی در (2018) لی

غیرعادی  عملیاتی نقدی های جریان و غیرعادی تولید غیرعادی، هزینه اختیاری هزینه معیار سه از واقعی سود مدیریت
واقعی  سود مدیریت بر معناداری و مثبت تأثیر غیر شرطی محافظه کاری که داد نشان وی پژوهش نتایج. کرد استفاده

 .دارد غیرعادی( نقدی عملیاتی های جریان و عادیغیر تولید هزینه غیرعادی، )هزینه اختیاری
 بدهی ، حسابرسی کیفیت رابطه بررسی به سود مدیریت و بدهی حسابرسی، کیفیت عنوان با پژوهشی در (2017) الزوبی

 بدهی و سود مدیریت توانایی کاهش باعث کم بدهی و حسابرسی کیفیت که دریافتند است. پرداخته سود مدیریت و

 شد. خواهد سود مدیریت ریسک افزایش به جرمن های باال
 کمیته اثربخشی بررسی به حسابرسی بر کیفیت حسابرسی تاثیرکمیته باعنوان پژوهشی در ، (2017) غفران و سولیوان

 نشان پژوهش این های یافته اند. حسابرسی پرداخته های هزینه یعنی حسابرسی کیفیت معیار یک بر حسابرسی های

 در پژوهش این. اند مواجه هزینه حسابرسی و تخصص از باالتری سطوح با حسابرسی باالتر کیفیت با های کمیته داد

 است. شده انجام شرکت 810 حسابرسی های برهزینه انگلستان
 که شرکت داد نشان نتایج. پرداختند شرکت اندازه و سود بین مدیریت رابطه بررسی به پژوهشی در (2013) سان و کیم
نکردن  گزارش منظور به کوچک های شرکت و هستند مدیریت سود درگیر بزرگ های شرکت از ربیشت کوچک های
 شرکت واقع، در. پردازند می سود مدیریت به سود نکردن کاهش گزارش منظور به متوسط و بزرگ های شرکت و زیان

 بزرگ های شرکت با مقایسه در دارد، وجود ها آن و آینده ذاتی ارزش مورد در که بیشتری ابهامات دلیل به های کوچک
از  کمتر گذاری قیمت سطح لذا گیرند، می قرار گذاران سوداگرانه سرمایه اهداف معرض در بیشتر و دارند ریسک بیشتری

 .است بیشتر کوچک های شرکت سهام در انتظار مورد واقع
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سود واقعی و تعهدی در بورس ( در پژوهشی به تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت 1398طهماسبی کیهانی، )ریحانه 
اوراق بهادار تهران پرداخت. به این نتیجه رسید که بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی 

 رابطه معناداری وجود دارد.
ید ( در پژوهشی به تاثیر کیفیت حسابرسی و مدیریت سود تعهدی و واقعی بر تجد1398جهانشاد، )آزیتا و  لطیفیعلی 

 تحقیق هدف راستای ارائه صورت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در
تا  1389تهران طی دوره زمانی  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت های از شرکت 120 از متشکل ای نمونه
 تحقیق های شد. یافته گرفته بهره لوجستیک رگرسیون زا پژوهش، های فرضیه به منظور آزمون دید.انتخاب گر 1395
 و تعهدی سود مدیریت که، حالی دارد در منفی تأثیر مالی های صورت ارائه تجدید بر حسابرسی کیفیت که دهد می نشان
 .دارند مثبت تأثیر مالی های صورت ارائه تجدید بر واقعی

به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی: در پژوهشی  (1396)بحری ثالث، جمال و  پاک مرامعسگر 
شرکت پذیرفته  52مطالعه تجربی شواهدی از عرضه اولیه سهام پرداختند. به منظور بررسی این موضوع در ایران تعداد 

نشان مورد برسی قرار دادند. نتایج حاصل از این مطالعه 1392تا  1383شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 
داد که شرکت هایی که برای بار اول سهام آنها عرضه می شود به دستکاری فعالیت های واقعی از طریق هزینه های 

 اختیاری غیر عادی و جریان های نقدی عملیاتی اختیاری غیر عادی دست نمی زنند.  
ه کننده اولیه در مقایسه با ( در پژوهشی به عنوان بررسی مدیریت سود در شرکت های عرض1394) نیکبخت و همکاران

 68سایر شرکت ها پرداختند. با توجه به محدودیت های جمع آوری اطالعات مربوط به شرکت های عرضه کننده اولیه، 
مورد بررسی قرار دادند. و به این نتیجه رسیدند که تفاوت معناداری بین  1391تا  1382شرکت عرضه کننده اولیه از سال 

تیاری  شرکت های عرضه اولیه  و شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده نشد سطح اقالم تعهدی اخ
 که این نتیجه مشابه با نتیجه تحقیق آهارونی می باشد. 

( در پژوهشی به رابطه بین محافظه کاری و کمتر قیمت گذاری 1394ساالری ابرقوئی، )محمد و  سعیدا اردکانیسعید 
 پایین اطالعاتی تقارن باعدم های شرکت به باالنسبت اطالعاتی باعدم تقارن های ه درشرکتعرضه های عمومی اولی

 فعال شرکت 98 تعداد سیستماتیک حذف گیری نمونه ازروش استفاده با بدین منظور .است بهادارتهران اوراق دربورس
 محافظه بین دهدکه می نشان بررسی این نتایج .است گردیده انتخاب بررسی نمونه عنوان تهران به بهادار اوراق دربورس

 کاری محافظه بین و ارتباط وجود ندارد معناداری ارتباط اولیه های عمومی عرضه گذاری قیمت کمتر و حسابداری کاری
 .ترنیست نمایان باالتراست، اطالعاتی تقارن عدم که زمانی اولیه عمومی عرضه های گذاری قیمت وکمتر حسابداری

 

 جام پژوهشاهميت ضرورت ان
انگیزه های مدیران برای اعمال مدیریت در سود، الزم است رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی به منظور ارائه 
اطالعاتی جهت تصمیم گیری بهتر استفاده کنندگان این صورت ها بررسی و مشخص شود. طبق پژوهش های صورت 

ه چندان زیاد نیست و از آنجایی که وظیفه اصلی حسابرسان گرفته، فاصله بین مدیریت سود و تقلب های گزارش شد
، امید است که خطر و نقش اط بین مدیریت سود کیفیت حسابرسیکشف  تقلب نیست در این پژوهش با بررسی ارتب

تقلب در شرکت هایی که مدیریت سود را دنبال نموده اند هم برای استفاده کنندگان و هم برای حسابرسان روشن گردد و 
 ازه های موثر بر کیفیت حسابرسی نیز شناسایی کردند.س
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 روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع همبستگی، علی و پس رویدادی و براساس اهداف از نوع کاربردی و همچنین روش آزمون فرضیه 

و مقاالت و ها رگرسیون خطی چند متغیره  است. به منظور تدوین مبانی نظری و ادبیات تحقیق از مطالعات کتابخانه ای 
سالنامه  و مجالت از پژوهش پردازش فرضیه های برای نیاز مورد اطالعات به دستیابی سایت ها استفاده شده است. برای

 تدبیرپرداز شرکت افزار نرم در اطالعات موجود و ساالنه های گزارش و تهران بهادار اوراق سازمان بورس انتشارات های
 بهادار اوراق بورس در پذیرفته شده شرکت های مالی های صورت بررسی و مرتبط هاینرم افزار دیگر و نوین آورد ره و

 . است گردیده محقق سازمان بورس کتابخانه به مراجعه با تهران

 

 اهداف تحقيق

 هدف کلی
بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام در شرکت  حاضر قیتحق انجام از یکل هدف
 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران می باشد. های

 هدف آرمانی

بین  یاحتمال رابطه بهتر درک نیهمچن و یحسابدار علم شرفتیپ و توسعه بههدف آرمانی از انجام این تحقیق کمک به 
 مهم نیا هب پژوهش نیا انجام با رود یم انتظار کهعرضه اولیه سهام است   یت حسابرسی و مدیریت سود در زمانکیف

 .میابی دست

 اهداف کاربردی

کمک به سرمایه گذاران، زیرا هرچه کیفیت حسابرسی باالتر باشد جلوی مدیریت سود را خواهد گرفت کمک به اعتبار 
دهندگان زیرا اعتبار دهندگان می دانند که صورت های مالی با کیفیت حسابرسی شده و سود درست است و می توانند 

. کمک به فروشندگان زیرا فروشندگان می دانند که صورت های مالی با کیفیت حسابرسی شده و تسهیالت اعطا کنند
 سود شرکت صحیح است می توانند به آن اتکا کنند و کاالیی را بفروشند.

 

 پژوهش مکانی قلمرو
 . تهران است بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت پژوهش این مکانی قلمرو

 تحقيق موضوعی قلمرو
 این پژوهش به لحاظ موضوعی در حوزه حسابرسی انجام گرفته است.

 

 فرضيه های پژوهش

 فرضيه اصلی

شرکت هایی که سهام آنها برای بار اول عرضه می شود و توسط موسسات بزرگ حسابرسی می شوند، در همان سال 
 ند. یک سطح باال از مدیریت سود از طریق دستکاری اقالم تعهدی را تجربه می کن
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 تجزیه و تحليل داده ها

 نتایج به و شده استفاده Excelافزار  نرم از نیاز مورد و محاسبات بندی جمع جهت آمار، های داده آوری جمع از پس
 نهایی قرار تحلیل مورد پژوهش اهداف حصول برای و شده وارد  SPSS23آماری افزار نرم بسته در آن، از آمده دست
 باقیمانده محاسبه و تخمین برای همچنین .باشد می( پانل دیتا) شرکت  -سال به نیز ها داده یبررس روش .اند گرفته

 .است شده ارائه زیر شرح به آن نتایج که شود می استفاده Eviews9سنجی  اقتصاد افزار نرم از های رگرسیون

 

 آمار توصيفی:
 :است شده داده نشان 1 جدول شماره ها در شرکت کل سطح در پژوهش توصیفی آمار نتایج

 نتایج تحليل توصيفی داده های پژوهش (:1) جدول
 تعداد  عالمت متغیر

 مشاهدات
 انحراف  میانگین

 معیار
 بیشینه کمینه

 مدیریت سود
 واقعی

اختیاری غیر  -جریان نقدی عملیاتی
 عادی

ADE 610 0.257 0.249 0.000 0.948 

 ACF 610 0.208 0.193 0.001 0.613 هزینه های اختیار غیر عادی

 Ln(mk) 610 14.830 2.389 9.867 19.307 اندازه شرکت                            

 MB 610 2.957 2.552 1.335 13481 نسبت ارزش بازار به دفتری                      

 AGE 610 2.905 0.707 1.476 4.244 عمر شرکت                         

 Capex 610 0.696 1.308 0.097- 7.074 مخارج سرمایه ای                         

 LEA 610 0.621 0.287 0.200 1.020 اهرم مالی                         

 ROA 610 0.271 0.247 0.303- 0.839 نرخ بازده دارایی ها                         

 IO 610 0.652 0.414 0.133 1.050 درصد مالکیت سهامداران نهادی                

 %25 30 سازمان حسابرسی Big 120 کیفیت حسابرسی                         

 %75 90 سایر موسسات

 3/8 10 زیان ده loss 120 زیان ده بودن شرکت                         

 7/91 110 سود ده

 7/16 20 افزایش سرمایه دارد SEO 120 افزایش سرمایه در سال اول پذیرش              

 3/83 100 افزایش سرمایه ندارد

 

 نتایج آزمون فرضيه پژوهش
 های شرکت سهام اولیه عرضه زمان در واقعی سود مدیریت بر حسابرسی کیفیت تأثیر بررسی پژوهش، این از هدف

 بار برای آنها سهام که شرکتهایی فرضیه؛ اساس بر هدف این که بوده است تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 از سود مدیریت از باال سطح یک سال همان در می شوند، حسابرسی بزرگ مؤسسات توسط و می شود عرضه اول

 است که: آن از حاکی آزمون نتایج. شود می آزمون می کنند، تجربه را واقعی اقالم دستکاری طریق

 

 غيرعادیاختياری  هزینه های متغير بکارگيری با پژوهش فرضيه آزمون
و  شده استفاده غیرعادی اختیاری هزینه های متغیر با فرضیه پژوهش آزمون برای زیر خطی متغیره چند رگرسیونی مدل
 شده است: ارائه 2 جدول در نتایج
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6 ) + βit (Capex5 ) + βit (Age4 ) + βit (MB3 ) + β it(Ln ( MK)2 ) + βit (Big1 = C + βit ADE

it) + €it (Io10 ) + βit (SEO9 ) + βit (ROA8 ) + βit (Loss7 ) + βit v(Le 

 
 (ADE)نتایج آزمون رگرسيون فرضيه ی پژوهش در رویکرد اول  (:2)جدول 

 سطح معنی داری tآماره        ضریب تعیین      نماد متغیر    نام متغیر          

         
 C               0.249      1.149        0.356 مقدار ثابت

 1β        0.096         0.248-        0.965  (Big) کیفیت حسابرسی

 2β        0.016-      2.274-        0.131  (Ln(MK)) اندازه شرکت

 3β        0.089-       0.116        1.068  (MB) ارزش بازار به دفتری

 4β        0.151      2.174        0.133  (Age) عمر شرکت

 5β        0.101       0.841       0.546  (capex) مخارج سرمایه ای

 6β        0.270       1.713       0.202  (Lev) اهرم مالی

 7β        0.392       2.545       0.108  (Loss) زیان ده بودن شرکت

 8β        0.365       1.689       0.207  (ROA) نرخ بازده دارایی ها

 9β        0.079-       0.383-       0.861  (SEO) افزایش سرمایه

 10β       0.284       2.726-       0.102  (IO) درصد مالکیت سهامداران نهادی

 Fآماره 
 (prob)سطح معنی داری 

4.935 
(0.000) 

 2.127 واتسون -آماره دوربین 

 (Breusch – GodFrey)گی سریالی)آزمون آزمون خود همبست
 (prob)سطح معنی داری 

0.109 
(1.071) 

 (ARCHآزمون ناهمسانی واریانس )آزمون 
 (prob)سطح معنی داری 

0.091 
(1.082) 

 (R2)ضریب تعیین 
 (AdjR2)ضزیب تعیین تعدیل شده 

0.631 
0.519 

سطح  است، شده ارائه 2 جدول در که غیرعادی اختیاری های هزینه رویکرد در پژوهش فرضیه آزمون نتایج به توجه با
( آرچ آزمون) واریانس ناهمسانی آزمون نتایج و پذیرش بوده مورد خطای سطح از باالتر آرچ آزمون آماره معنی داری

 یزن( گادفری براش )آزمون ضرایب الگرانژ نتایج آزمون همچنین،. ندارد وجود مدل در واریانس ناهمسانی می دهد نشان
 قبول قابل دامنه در نیز واتسون  -دوربین آماره. وجود ندارد رگرسیونی مدل در سریالی همبستگی خود دهد می نشان
( کمتر از 0.000) Fآماره  داری معنی سطح وجود ندارد. مدل خطای اجزای بین همبستگی دهد می نشان دارد، که قرار

احتمال  سطح بودن باال به توجه رسیون معنی دار است. بادرصد(  بوده و کل مدل رگ 5سطح خطای مورد پذیرش )
(Prob)  آمارهt 1ضریب  برای پذیرش مورد خطای از سطح خطای مورد پذیرش برای سطحβ می  نشان آزمون نتایج

 آماری معنی تأثیر غیرعادی اختیاری های هزینه طریق از مدیریت سود بر پذیرش اول سال در حسابرسی کیفیت دهد،
همچنین نتایج  .نمود پذیرش  %95 اطمینان سطح در را رویکرد اول در پژوهش فرضیه توان نمی نتیجه در اردند داری

 شرکت بودن ده زیان و شرکت عمر شرکت، اندازه در رگرسیون، شده وارد کنترلی متغیرهای از دهد می نشان پژوهش
مالکیت  درصد مقابل نقطه در و داشته داری معنی و تأثیر مثبت غیرعادی اختیاری های هزینه طریق از سود بر مدیریت
سایر  همچنین. دارد غیرعادی اختیاری های هزینه از طریق سود مدیریت بر داری معنی و منفی تأثیر نهادی سهامداران

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

               (                                                                                                                  )جلد دوم1401، تابستان 61، شماره 5دوره 
 

86 
 

 که دهد می نشان نیز مدل تعیین ضریب. ندارند متغیر وابسته بر داری معنی تأثیر مدل در شده وارد کنترلی های متغیر
 .می کنند تبیین را وابسته متغیر تغییرات از درصد 1/54مدل  شده در وارد کنترلی و مستقل متغیرهای

 

 غيرعادی اختياری نقدی عملياتی جریانات متغير بکارگيری با پژوهش فرضيه آزمون

غیرعادی  اریاختی عملیاتی نقدی جریانات متغیر با فرضیه پژوهش آزمون برای زیر خطی متغیره چند رگرسیونی مدل
 :است شده ارائه 3 جدول در نتایج و شده استفاده

6 ) + βit (Capex5 ) + βit (Age4 ) + βit (MB3 ) + β it(Ln ( MK)2 ) + βit (Big1 = C + βit ACF

it) + €it (Io10 ) + βit (SEO9 ) + βit (ROA8 ) + βit (Loss7 ) + βit (Lev 

 
 (ACF)ی پژوهش در رویکرد اول  نتایج آزمون رگرسيون فرضيه (:3)جدول 

   سطح معنی داری tآماره        ضریب تعیین      نماد متغیر    نام متغیر          

       
 C               0.235        1.539        0.245 مقدار ثابت

 1β        0.106-        0.665-        0.658  (Big) کیفیت حسابرسی

 Ln(MK))( 2β        0.091-           0.263-        0.953 اندازه شرکت

 3β        0.133        2.087        0.139  (MB) ارزش بازار به دفتری

 4β        0.107-        1.001-        0.457  (Age) عمر شرکت

 5β        0.111-        2.202-        0.130  (capex) مخارج سرمایه ای

 6β        0.039        0.626         0.684  (Lev) اهرم مالی

 7β        0.249        2.045        0.147  (Loss) زیان ده بودن شرکت

 8β        0.468        3.393        0.092  (ROA) نرخ بازده دارایی ها

 9β       0.091-        0.142-        1.048  (SEO) افزایش سرمایه

 10β        0.193         2.199-        0.131  (IO) درصد مالکیت سهامداران نهادی

 Fآماره 
 (prob)سطح معنی داری 

4.394 
(0.000) 

 2.428 واتسون -آماره دوربین 

 (Breusch – GodFrey)آزمون خود همبستگی سریالی)آزمون 
 (prob)سطح معنی داری 

0.976 
(0.510) 

 (ARCHاهمسانی واریانس )آزمون آزمون ن
 (prob)سطح معنی داری 

0.154 
(0.890) 

 (R2)ضریب تعیین 
 (AdjR2)ضزیب تعیین تعدیل شده 

0.602 
(0.483) 

 شده ارائه 3 جدول در که غیرعادی اختیاری عملیاتی جریانات نقدی رویکرد در پژوهش فرضیه آزمون نتایج به توجه با
 واریانس ناهمسانی آزمون نتایج و بوده پذیرش خطای مورد سطح از باالتر آرچ زمونآ آماره داری معنی سطح است،

 براش )آزمون ضرایب الگرانژ نتایج آزمون همچنین، .ندارد وجود مدل در واریانس ناهمسانی دهد می نشان( آزمون آرچ)

 دامنه در نیز واتسون  -دوربین آماره .وجود ندارد رگرسیونی مدل در سریالی همبستگی خود دهد می نشان گادفری نیز

 Fآماره  داری معنی سطح وجود ندارد. مدل خطای اجزای بین همبستگی دهد می نشان دارد، که قرار قبول قابل

 بودن باال به توجه درصد(  بوده و کل مدل رگرسیون معنی دار است. با 5( کمتر از سطح خطای مورد پذیرش ) 0.000)
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 آزمون نتایج 1βضریب  برای پذیرش مورد خطای از سطح خطای مورد پذیرش برای سطح tآماره  (Prob)احتمال  سطح

 تأثیر غیرعادی جریانات نقدی عملیاتی طریق از مدیریت سود بر پذیرش اول سال در حسابرسی کیفیت می دهد،  نشان

 .نمود پذیرش  %95 ناناطمی سطح در را رویکرد دوم در پژوهش فرضیه توان نمی نتیجه در ندارد داری آماری معنی
 و دفتری به ارزش بازار ارزش در رگرسیون، نسبت شده وارد کنترلی متغیرهای از دهد می نشان نتایج پژوهش همچنین،

 داشته داری و معنی مثبت تأثیر غیرعادی اختیاری عملیاتی نقدی طریق جریانات از سود مدیریت بر ها دارایی بازده نرخ

 از سود بر مدیریت داری معنی و منفی تأثیر ای سرمایه مخارج و سهامداران نهادی لکیتما درصد مقابل نقطه و در

 معنی تأثیر در مدل شده وارد کنترلی های متغیر سایر همچنین. دارد اختیاری غیرعادی عملیاتی نقدی جریانات طریق
مدل  در وارد شده کنترلی و ستقلم متغیرهای که می دهد نشان نیز تعیین مدل ضریب. ندارند وابسته متغیر بر داری

 .می کنند تبیین را وابسته متغیر تغییرات از درصد 2/51

 

 بحث و نتيجه گيری
 سود مدیریت پرداخته شده است. کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام تاثیر در این تحقیق به

 است دارند. مدیران ممکن خود مالی گزارشگری در دیرانم که است اعمال نظری و انعطاف قابلیت از هایی درج برآیند
استفاده  شرکت آتی عملکرد درباره محرمانه اطالعات انتقال سود یا طلبانه فرصت مدیریت برای خود قدرت این از

 اراعتب و گذاران سرمایه نیاز مورد اطالعات از ای بخش عمده مالی های صورت اینکه به توجه با دیگر، طرف نمایند. از
 حسابرسان حضور اهمیت مالی، های به صورت اعتمادی سطح چنین براساس کند، می تأمین را شرکت دهندگان یک

 به باید حسابرسی خدمات کیفیت رو، افزایش این از .است حیاتی مالی گزارشگری فرایند بر از نظارت بخشی عنوان به
 رسالت تا گیرد قرار توجه مورد های حسابرسی موسسه رد حسابرسی عملیات اجرای فاکتورهای ترین از مهم یکی عنوان

 صورت از کنندگان استفاده و پذیرد اطمینان انجام سطح باالترین در است مالی های صورت به که اعتباردهی حسابرسی
ر ب حسابرسی کیفیت تأثیر پژوهش این در اساس این بر .کنند دریافت حسابرسان از را خدمات ترین با کیفیت مالی های

 اولیه عرضه زمان در( غیرعادی عملیاتی نقدی و جریانات غیرعادی اختیاری های هزینه منظر از) واقعی سود مدیریت
 و بررسی مورد نمونه از ها داده آوری جمع با .بررسی شد تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های سهام شرکت
 در حسابرسی کیفیت بین معناداری رابطه فرضیه پژوهش، اول یکردرو در داد نشان ها یافته پژوهش، های آزمون فرضیه

 فرضیه توان نمی نتیجه در ندارد، غیرعادی وجود اختیاری های هزینه طریق از سود مدیریت با اول پذیرش سال
 رشپذی %95 اطمینان سطح در رویکرد اول در را پژوهش فرضیه توان نمی نتیجه در ندارد، رویکرد وجود در را پژوهش

 طریق از سود مدیریت بر اول پذیرش سال در حسابرسی کیفیت بین معناداری رابطه وجود دلیل عدم به همچنین،. نمود
 را دوم رویکرد در پژوهش فرضیه %95 اطمینان سطح در توان نمی نیز غیرعفادی عملیاتی اختیاری نقدی جریانات
  .نمی گردد تایید مطالعه مورد تهایشرک برای پژوهش این فرضیه اصلی بنابراین،. نمود پذیرش

 چن ،لین (،2007) همکاران و جال (،2008) لن انسترای و (، تندلو2008) پاین و چمبرز قبلی های یافته با موضوع این
می  را یافته این. نیست ( همسو1390) همکاران و و سجادی (1393) اشکانی و اسدی (،2005) (، چن و همکاران2006)

 سود مدیریت به بیشتر می شود عرضه اول بار برای ها سهام آن که هایی شرکت مدیران که کرد توجیه گونه این توان
 شاید بپردازند سود دستکاری به واقعی اقالم از طریق بخواهند اینکه تا می دهند نشان عالقه تعهدی اقالم از طریق

 از سود مدیریت تا دارد تمایش قابلیت بیشتر واقعی اقالم طریق از سود مدیریت که باشد این بیشتر این مورد دلیل
 این از است سهامداران و گذاران سرمایه بر نظر تأثیرگذاری بیشتر مدیران هدف اینکه به توجه با و اقالم تعهدی، طریق

 .می دانند سود دستکاری موارد از را یکی راهکار این رو،
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مدل  در شده وارد کنترلی متغیرهای بین از پژوهش اول فرضیه رویکرد در که داد نشان پژوهش نتایج همچنین،
سهامداران  مالکیت درصد مقابل نقطه در و معنادار و تاثیر مثبت بودن ده زیان و شرکت، عمر شرکت، اندازه متغیرهای

 رویکرد در دیگر، طرف از. دارد غیرعادی اختیاری های طریق هزینه از سود مدیریت بر داری معنی و منفی تاثیر نهادی
 دارایی بازده نرخ و دفتری ارزش به بازار ارزش نسبت در مدل؛ شده وارد کنترلی متغیرهای بین از پژوهش فرضیه دوم

داری  معنی و منفی تاثیر ای سرمایه مخارج و نهادی مالکیت سهامداران درصد مقابل نقطه در و معنادار و مثبت ها تاثیر
و  کیم قبلی های یافته با نیز موضوع این .دارد اختیاری غیرعادی یعملیات نقدی جریانات طریق از سود مدیریت بر

 می همسو (1396) و پاک مرام و بحری ثالث( 1389) و کمالی هاشمی (2003) کوه (،2008) مامدووا (،2014) همکاران

 .باشد
   

 منابع 

 م تعهدی اختیاری بررسیهای نقش حسابرسان مستقل در کاهش اقال ،(1387)، سیدی، سید عزیز ،ابراهیمی کردلر، علی
 .16-3، صص54، شماره 15حسابداری وحسابرسی، دوره 

 بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در  ،(1385) ،ابراهیمی کردلر، علی، حسنی، آذر دارایانی، الهام
، 45حسابرسی، شماره داری و شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بررسی های حساب

 .23-3صص
 عهدی در بورس اوراق بهادار تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی و ت ،(1398)، طهماسبی کیهانی، ریحانه

 .358-337دوره سوم، شماره نهم، صص ، فصلنامه علمی حقوقی قانون یار، تهران

 مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام: بررسی  تاثیر کیفیت حسابرسی بر، (1390)، دستگیر، محسن، رستگار، مجید
، اندازه اقالم تعهدی و بازده سهام با کیفیت اقالم تعهدی، مجله پژوهش های )پایداری سود( رابطه بین کیفیت سود

 .20-1صص حسابداری مالی، سال سوم، شماره اول، 

 ،بر واقعی های فعالیت دستکاری ثیرتأ بررسی، (1392، )مسعود ،نرگسی ،مصطفی سده، دری عبدالمهدی، انصاری 
 ملی حسابداری همایش یازدهمین تهران، بهادار اوارق در بورس شده پذیرفته های شرکت در تعهدی سود مدیریت)

 .مشهد فردوسی ایران دانشگاه

 ،کمیته استقرار و حسابرسی کیفیت مدیریت، اعتماد فرا بین بررسی رابطه (.1395) القار، حسنی مسعود و زهره حاجیها 
 حسابداری ایران، ملی همایش چهاردهمین تهران، بهادار بورس اوراق در شده پذیرفته های شرکت در حسابرسی

 .ارومیه دانشگاه

 ،کشف  در تعهدی اقالم بر مبتنی های مدل ارزیابی ،(1387) ،هاشم نیکومرام، علیرضا، نوروش، ایرج، مهرآذین
 .تهران تحقیقات علوم واحد آزاد دانشگاه حسابداری، دکتری نامه پایان سود، مدیریت

 دکتری، پایان نامه سهامداران، ثروت و سود هموارسازی بین ارتباط میزان بررسی ،(1379) ،ریدالدینف حایری، عالمه 

 .تهران تحقیقات علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه
 حسابرسی،  قضاوت کیفیت بر جربهت و ای حرفه آیین رفتار تأثیر ،(1389) ،امید ،مقصودی ،یحیی یگانه، حساس

 .57-49 ، صص9 شماره رسمی، حسابدار
 ،ششم، دوره  رسمی، حسابدار سود، مدیریت بر حسابرسی تاثیر کیفیت ،(1389، )مهدی ،عربی ،حسین سید سجادی 

 .108 -104  صص ،12 شماره
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 ،آتی  عملکرد و واقعی سود مدیریت بین رابطۀ بر های مدیریت توانایی تأثیر، (1395) ،عابد ،عظیمی ،بیتا مشایخی
 .267 -253 صص ،2 شماره سوم، و دوره بیست حسابرسی، و حسابداری های بررسی فصلنامه شرکت،

 ،تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های  ،(1395) ثقفی، علی، طالبی نجف آبادی، عبدالحسین
 .24-1، صص 50، شماره 13، سالالعات تجربی حسابداری مالیعرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران، مط

 ،و عملکرد شرکت پس از عرضه  ارتباط بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی ،(1391) مرادی، مهدی، رستمی، امین
 : شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دو فصلنامه اقتصاد پولی و مالی، دوره جدید،اولیه

 .22-1صص ، 4سال نوزدهم، شماره 
 ،بررسی مدیریت سود در  ،(1394) نیکبخت، محمدرضا، طاهری، مسعود، غزنوی، محمد صادق، غواصی کناری، محمد

 .20-1، صص 28شماره  شرکت های عرضه کننده اولیه در مقایسه با سایر شرکت ها،
 (، راهنمای کاربردی پروپزال نویسی در مطالعات 1394)، خیاط بهبهان، زهرا، دهدار بهبهانی، حسین، رستمی، یزدان

 انسانی، انتشارات سخنوران، تهران.علوم 
 ( ،آزمون های آماری فصل 1394دهدار بهبهانی، حسین، خیاط بهبهانی، زهرا، حسن زاده، محبوبه، رستمی، یزدان ،)
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