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 چکیده

الزحمه غیرعادی حسابرسی با مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی در رابطه بین حقهدف اصلی پژوهش حاضر تعیین 
-های مالی سالباشد. دوره زمانی تحقیق پنج ساله براساس صورت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شرکت

های ترکیبی استفاده شده است. به جهت آزمون فرضیات از مدل رگرسیونی و روش دادهگیرد. را در بر می 2931تا  2931های 
شرکت انتخاب گردید. در این پژوهش  77های موردنظر در پژوهش، نمونه نهایی متشکل از  که پس از اعمال محدودیت طوری

های پژوهش برای پردازش بندی دادهاستفاده شده است. همچنین پس از طبقه Excelافزار ها از نرمداده بندیجهت طبقه
-ها حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین حقاستفاده گردید. نتایج آزمون فرضیه Eviewesها از نرم افزار ها و انجام تخمینداده

 .باشدالزحمه غیرعادی حسابرسی با مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی می

 حسابرسی، مدیریت سود تعهدی، مدیریت سود واقعی.الزحمه غیرعادی حق :های کلیدی واژه

 

 مقدمه

الزحمه خدمات حسابرسی پرداخت شود. این مبلغ توسط حسابرس برای استفاده از خدمات حسابرسی باید مبلغی به عنوان حق
حسابرسی ت الزحمه پرداختی افزایش یابد و به تبع آن کیفیگردد. هرچقدر حقحجم و ریسک حسابرسی تعیین می بهباتوجه 

-دهد. در عوض ممکن است، حقالعمل مثبت نشان میرود. در نتیجه بازار نسبت به کیفیت باالی اطالعات عکسمیباال نیز 

ها را از لحاظ اقتصادی به صاحبکاران وابسته سازد. چنین وابستگی موجب عدم استقالل الزحمه باالی حسابرسان، آن
العمل منفی حبکاران به اطالعات شرکت اتکاء نکنند و نتیجه چنین عملی، عکسشود صاشود و این سبب میحسابرس می

الزحمه واقعی نسبت الزحمه غیرعادی حسابرسی را مازاد کسری حقبازار نسبت به کیفیت پایین اطالعات است. همچنین حق
وشش و ریسک دعاوی قضایی های تالش و ککننده هزینهالزحمه استاندارد، منعکسکنیم. حقبه استاندارد تعریف می

گذاران باشد. از نظر سرمایهالزحمه پرداختی به حسابرسان میهای واقعی همان میزان حقالزحمهباشد و حقحسابرسان می
های اقتصادی صاحبکار با حسابرس باشد )پایدار و رحمانی، الزحمه غیرعادی حسابرسی ناشی از وابستگیممکن است حق

های عادی حسابرسی مطالبه شده توسط شرکتهای غیر(، حق الزحمه1222، 2ن )چوی و همکاران(. تحقیقات پیشی2931

                                                           
1  Choi, et al. 

الزحمه غیرعادی حسابرسی با مدیریت سود ررسی رابطه بین حقب

 تعهدی و مدیریت سود واقعی

 
 امیر عمادالدینی

 )نویسنده مسئول(ان ایر گرگان، اسالمی، آزاد دانشگاه ،گرگان واحد حسابداری، گروه حسابداری، دکتری دانشجوی
emad5583@gmail.com 

 دکتر پرویز سعیدی

 کتول، ایرانآباد ، دانشگاه آزاد اسالمی، علیکتولآباد شیار گروه مدیریت، واحد علیدان
parvizsaeedi@yahoo.com 

 

 مهناز آذری قلیچی
.مربی گروه حسابداری، واحد گرمی، دانشگاه آزاد اسالمی، گرمی، ایران  

Hamdam.aed@gmail.com 
 

 

ت )
یری

مد
 و 

ی
دار

ساب
 ح

داز
م ان

چش
وم

ه د
ور

د
)

 

ره
ما

ش
 3/ 

ان
ست

تاب
 

29
37

 
م(

دو
د 

جل
(

ص
ص

 /
87-

38
 

http://www.jamv.ir/
mailto:Hamdam.aed@gmail.com


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                                       (                                                                                          دوم)جلد  8991 تابستان، 9، شماره 2دوره 

 

83 
 

های حسابرسی اساساً به عوامل رایج در الزحمهاند. سطح عادی حقعادی تقسیم کردهعادی و غیر حسابرسی را به دو سطح
عادی حق که، سطح غیرشده است. در حالی بین مشتریان مانند اندازه شرکت، پیچیدگی، ساختار ریسک و تنوع نسبت داده

الزحمه عادی است بستگی به ارتباط بین های حسابرسی که همان وجه اضافی پرداخت شده توسط مشتریان، جدا از حقالزحمه
 شان دارد.های حسابرسی و مشتریانشرکت

-ای توسط شرکتد واقعی بطور گستردهاند که مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و مدیریت سوتحقیقات گذشته نشان داده

های زیادی برای این رفتار وجود دارد، به عنوان مثال هنگام عرضه های عمومی در انگلستان بکار گرفته شده است. انگیزه
، 9(، هنگام عرضه فصلی سهام )اقبال و همکاران1221و الهاداب و همکاران،  1221، 1عمومی اولیه سهام )الهاداب و همکاران

های گزارشگری )پیسنل و ( و اجتناب از زیان1223، 4(، اجتناب از نقض تعهدات بدهی )آیتریدیسا و کادورینیسب1223
 (.1221، 1همکاران

حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی بخوبی مطالعه شده های حسابرسی، خدمات غیرالزحمهعموماً، ارتباط بین حق
اند، نتایج متفاوتی گزارش شده است. برای ضیه برای تأیید این ارتباط مورد آزمون قرار گرفتهاست. در مواقعی که چندین فر

کنند، سطح الزحمه حسابرسی پرداخت میهایی که میزان بیشتری حق( نشان دادند شرکت1221) 1مثال، فرانکل و همکاران
الزحمه کند که وجه اضافی حقاین موضوع اشاره می دهند کهتری از مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی را نشان میپایین

  های حسابرسی سبب افزایش کیفیت حسابرسی شده است.مطالبه شده توسط شرکت

الزحمه خدمات غیر حسابرسی بطور منفی مستقل بودن حسابدار را تحت تاثیر دریافتند که حق (1224) 8فرگوسن و همکاران
حسابرسی و اقالم تعهدی اختیاری شدند. ضمناً، الزحمه خدمات غیرمثبت بین سطح حق ها متوجه یک ارتباطدهد. آنقرار می

های قیمت گذاری، عرضه و تقاضا برای نظریه اقتصاد هدف، بازی 1های مفصلی در رابطه با ( بحث1221) 7آنتل و همکاران
الزحمه یل مختلفی در خصوص ارتباط بین حقها دالخواری، اثر ناخود آگاه و اثرات تولیدی انجام دادند. آنخدمات، رشوه

الزحمه که مطالعات پیشین بر کل حقحسابرسی و مدیریت سود ارائه کردند. در حالیالزحمه خدمات غیرحسابرسی، حق
الزحمه کل به دو سطح حسابرسی و ارتباط آن با کیفیت حسابرسی و مدیریت سود تمرکز داشتند، تحقیقات اخیر، با تقسیم حق

کنند الزحمه حسابرسی و مدیریت سود روش جدیدی را دنبال میعادی حقی و غیر عادی و بررسی ارتباط بین سطح غیرعاد
؛ کرائوب و 1221، 22؛ گوپتا و همکاران1222؛ چوی و همکاران، 1223، 22؛ میترا و همکاران1228، 3)هویتاش و همکاران

الزحمه ند که هنگام بررسی ارتباط بین حقاعات نشان داده(. این مطال1221، 29و جونگ و همکاران 1221، 21همکاران
الزحمه که موضوع الزحمه باید معیار اصلی باشد و نه سطح عادی حقعادی حقحسابرسی و کیفیت حسابرسی، سطح غیر

، شان مانند اندازه شرکتاساس خصوصیات مشاهده شده از مشتریانهای حسابرسی برشرکت مطالعات پیشین بوده است.
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الزحمه باید کنند که چه مقدار حقشود، تعیین میالزحمه حسابرسی نامیده میپیچیدگی، ساختار ریسک و... که سطح عادی حق
اساس ارتباط بین شرکت حسابرسی و مشتریان آن شرکت الزحمه اضافی که برها مطالبه کنند. از طرف دیگر، هرگونه حقاز آن

-عادی حقا خصوصیات مشتری مانند اندازه، پیچیدگی و... نداشته باشد به عنوان سطح غیردریافت شود و این مبلغ ارتباطی ب

اند که های آمریکا متمرکز بوده است و نشان دادهشود. این بخش جدید از تحقیقاتی غالباً بر دادهالزحمه حسابرسی تعریف می
؛ انتل 1224، 24باشد )الرکر و ریچاردسوندر ارتباط میعادی حسابرسی با کیفیت حسابرسی و مدیریت سود های غیرالزحمهحق

، 21؛ کاناگارتنام و همکاران1223؛ میترا و همکاران، 1228؛ هویتاش و همکاران، 1221، 21؛ هیگس و اسکانتز1221و همکاران، 
-الزحمهحق عادی(. مطالعات دیگر بررسی بیشتری بر سطح غیر1224، 28و هریبار و همکاران 1222؛ چوی و همکاران، 1222

عادی به دو سطح مثبت و منفی تقسیم شده است، اما نتایج مطالعات ها سطح غیراند. در بررسی آنهای حسابرسی انجام داده
عادی مثبت و منفی حق اند که هر دو سطح غیر( گزارش کرده1221) 27ها متناقض بوده است. برای مثال، آستانا و بونآن

( و شلمان و 1221) 23باشد. از طرف دیگر، بالنکلی و همکارانبرسی بطور منفی در ارتباط میالزحمه حسابرسی با کیفیت حسا
 باشد.عادی حسابرسی بطور مثبتی با کیفیت حسابرسی مرتبط می( نشان دادند که سطح مثبت حق الزحمه غیر1224گو )

اند )چوی و ریت سود اقالم تعهدی متمرکز بودهعادی حسابرسی و مدیهای غیرالزحمهتحقیقات اخیر غالباً بر ارتباط بین حق
( و مطالعات خیلی کمی مدیریت سود واقعی را مورد 1221، 12و کامپا و دونلی 1224هریبار و همکاران،  ؛1222همکاران، 

( در پژوهش خود به این نتیجه رسید که حق الزحمه غیرعادی حسابرسی باعث کاهش 1227) 12اند. الهاداببررسی قرار داده
با توجه به خصوصیات متفاوت مسئولیت حسابرس، انواع خدمات منع شده حسابرسی، مکانیسم  شود.مدیریت سود واقعی می

-حاکمیت شرکتی، سیستم افشاء و فهرست احتیاجات، در بازار سرمایه ایران نسبت به سایر کشورها و با توجه به اهمیت حق

 یک فضای خالی در ادبیات حسابداریو همچنین وجود فیت گزارشگری مالی الزحمه غیرعادی و تأثیر آن بر مدیریت سود و کی
الزحمه غیرعادی چه تأثیری در شود که حق در رابطه با این موضوع، این سوال برای ما مطرح میبرای تحقیق و حسابرسی 

 باشد می سؤال نیپاسخ به اجهت  یشواهد تجرب افتنی در پیمطالعه حاضر  ،گذارد. بنابراین مدیریت سود واقعی و تعهدی می
  ؟گذاردحق الزحمه غیرعادی بر مدیریت سود واقعی و تعهدی تأثیر می ایکه آ

 :باشد داشته زیر شرح به علمی افزوده دستاوردها و ارزش بتواند پژوهش این نتایج رود می انتظار
 الزحمه غیرعادی دروص حقدر خص گذشته های پژوهش نظری مبانی بسط موجب تواند می پژوهش نتایج اینکه اول

عادی حسابرسی های غیرالزحمهاینکه، مطالعه ما در فهم  تأثیر حق دوم. شود ایران نظیر بازار سرمایه توسعه حال در کشورهای
 علمی دستاورد یک عنوان به موضوع این کند کهبر مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و مدیریت سود واقعی، کمک می

 و کنندگان استانداردهای حسابداری سرمایه، تدوین بازار گذاران قانون گذاران، سرمایه اختیار در را سودمندی عاتاطال تواند می
 .دهد قرار حسابداری اطالعات کنندگان استفاده سایر
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 الزحمه غیرعادی حسابرسی با مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدیحق
کنند. ابرسی برای خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی ارائه شده برای مشتریان حق الزحمه دریافت میهای حسشرکت

های حسابرسی و مدیریت سود واقعی ارائه الزحمهتحقیقات قبلی چندین فرضیه رقابتی برای توضیح ارتباط مورد انتظار بین حق
های حسابرسی شود و از مکن است منجر به تالش بیشتر شرکتهای باالتر حسابرسی مالزحمهاند. به عنوان مثال، حقکرده

های باالتر حسابرسی ممکن است از طریق اجازه دادن جهت دستکاری یابد یا اینکه حق الزحمهاینرو دستکاری سود کاهش می
ن زمینه و پنج ( تحقیقات انجام شده در ای1221بیشتر سود باعث به خطر افتادن استقالل حسابرس شود. آنتل و همکاران )

های قیمت گذاری، عرضه و تقاضا برای خدمات، رشوه خواری، تأثیر ناخودآگاه و تئوری مرتبط شامل اقتصادهای هدف، بازی
های غیر حسابرسی و مدیریت های حسابرسی، حق الزحمهاثرات تولیدی که ممکن است بیان کننده ارتباط بین حق الزحمه

کند که ( بیان کردند، تئوری اقتصادهای هدف پیشنهاد می1221گونه که آنتل و همکاران )سود باشد را بررسی کردند. همان
شود که ارائه خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی برای مشتری باعث یک پیوند اقتصادی بین شرکت حسابرسی و مشتری می

ی عرضه و تقاضا برای خدمات اشاره این مسئله به نوبه خود ممکن است باعث به خطر افتادن استقالل حسابرس شود. تئور
شود. برای مثال، باالتر بودن کند که افزایش در اقالم تعهدی اختیاری منجر به افزایش تقاضا برای خدمات حسابرسی میمی

رو حسابرسان برای کاهش این سطح اقالم تعهدی غیرعادی با احتمال بیشتر ریسک قضایی در آینده مرتبط است و از این
که تئوری رشوه خواری پیشنهاد (. در حالی1221های حسابرسی اضافی را انجام خواهند داد )آنتل و همکاران، رویه ها،ریسک

های بعدی نیز به عنوان شرکت حسابرسی مشتریان فعالیت کنند، کند که حسابرسان به منظور اطمینان از اینکه در دورهمی
دهند. این موضوع به نوبه خود شانس حسابرسان را برای شتریان انجام میهای حسابرسی شان را مطابق با انتظارات مرویه

کنند. های اضافی دریافت میالزحمه خدمات غیر حسابرسی به مشتریان افزایش خواهد داد و از اینرو حق الزحمهارائه حق
النی مدت، یک رابطه قوی اش به دلیل دوره تصدی طوکند که وقتی حسابرس و مشتریتئوری تأثیر یا سوگیری اشاره می

شود، حتی اگر های حسابرسی به نفع مشتری میکند، این موضوع سبب سوگیری در رویهطی یک دوره زمانی برقرار می
-(. در نهایت، همان1221و آنتل و همکاران،  1229، 11حسابرس قصد و نیتی برای انجام اینکار نداشته باشد )مور و همکاران

کند که سطح اقالم تعهدی غیرعادی در نتیجه ( بیان کرده اند، تئوری اثر تولیدی فرض می1221ن )گونه که آنتل و همکارا
ها افزایش سیستم عامل است، کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر، افزایش اثر بخشی ارائه خدمات غیرحسابرسی که هدف آن

پذیری مدیران را در مدیریت سود محدود خواهند کرد.  های مشتریان از طریق خدمات غیرحسابرسی، انعطافیا کارآیی عملیات
های خدمات غیر الزحمهالزحمه های حسابرسی، حقهای باال برای توضیح ارتباط بین حقکه تئوری حالی در است ذکر شایان

ست تا ارتباط ها انجام نشده ااند، هیچ تالشی برای ساخت این تئوریحسابرسی و مدیریت سود اقالم تعهدی بکار گرفته شده
برای این موضوع این مسئله های غیرعادی حسابرسی و مدیریت سود واقعی را توضیح دهند. یک دلیل ممکن بین حق الزحمه

باشد های تجاری طبیعی میهای مدیریتی منحرف شده از رویهدهنده فعالیتواقعی نشانهای فعالیتاست که 
دهند که ها خارج از هدف حسابرسی هستند. هرچند که تحقیقات اخیر نشان میت( و بنابراین، این فعالی1221، 19)رویچودهوری

باشند، به های واقعی با ریسک قضایی باالتری مرتبط می(، فعالیت1221در مقایسه با اقالم تعهدی اختیاری )چوی و همکاران، 
(. در نتیجه جهت اجتناب 1221و همکاران،  های واقعی نتایج منفی شدیدی بر عملکرد شرکت دارد )الهادبویژه اینکه فعالیت
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های مبتنی های حسابرسی با کیفیت باال نظارت کنند و دستکاریرود که شرکتگونه ریسک قضایی در آینده، انتظار میاز هر
 های واقعی را محدود نمایند.بر فعالیت

عادی حسابرسی ممکن های غیرالزحمهحق نماید که آیا( این موضوع را بررسی می1227های باال الهادب )براساس تئوری
(، ابتدا با در نظر گرفتن سطوح عادی حسابرسی و حق 1224است با مدیریت سود واقعی در ارتباط باشد. الرکر و ریچاردسون )

الزحمه خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی با های خدمات غیر حسابرسی این موضوع را بررسی کردند که آیا حقالزحمه
مشاهدات سالیانه شرکتی دریافتند  1229ها با استفاده از یک نمونه متشکل از سود اقالم تعهدی در ارتباط هستند. آن مدیریت

های حسابرسی کل، ارتباط مثبتی با اقالم تعهدی اختیاری مطلق دارد. های غیر حسابرسی به حق الزحمهالزحمهکه نسبت حق
های خدمات غیر هایی با سطوح باالتر حسابرسی و حق الزحمهادند که شرکت( همچنین نشان د1224الرکر و ریچاردسون )

( همچنین ارتباط بین حق 1221دهند. آنتل و همکاران )اقالم تعهدی اختیاری را نشان می تری ازحسابرسی، سطح پایین
( با استفاده از نمونه 1221)های خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی و مدیریت سود را بررسی کردند. آنتل و همکاران الزحمه

-های غیرالزحمهنشان دادند که حق 1222تا  2334های های واقع در آمریکا و انگلستان، بین سالهای متشکل از شرکت

-کند انجام خدمات غیر حسابرسی باعث میعادی بطور منفی در ارتباط هستند که پیشنهاد میحسابرسی با اقالم تعهدی غیر

ها همچنین متوجه یک ارتباط مثبت بین مدیریت سود اقالم تعهدی مدیریت سود اقالم تعهدی محدود شود. آنشود استفاده از 
های حسابرسی ممکن است رفتار فرصت باشد که شرکتهای حسابرسی شدند که تائید کننده این موضوع میالزحمهو حق

. در تضاد با مطالعات پیشین، تحقیقات اخیر در بررسی ارتباط شان را به دلیل وابستگی اقتصادی نادیده بگیرندطلبانه مشتریان
اند )هویتاش و های حسابرسی متمرکز شدهعادی حق الزحمههای حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر سطح غیر الزحمه بین حق

د که برای ده(. این بخش جدید از تحقیقات نشان می1221و گوپتا و همکاران،  1222؛ شی و همکاران، 1228همکاران، 
باشیم های حسابرسی بر استقالل حسابرس و کیفیت حسابرسی، ما نیازمند توجه به این مسئله میالزحمهدرک کامل تأثیر حق

-شود، سطح عادی محسوب نمیهای حسابرسی مطالبه میهای حسابرسی که توسط شرکتالزحمهعادی حقکه سطوح غیر

وسط فاکتورهایی همچون اندازه مشتری، پیچیدگی، ساختار ریسک و تنوع های حسابرسی تالزحمهشوند. سطح عادی حق
های بزرگ با ساختار ریسک باال و عملیات رود، شرکت(. برای مثال، انتظار می1222تعیین شده است )چوی و همکاران، 

های حسابرسی باالیی مهشان، حق الزحهای حسابرسیپیچیده به دلیل زمان، تالش و نیروی کار بیشتر مورد نیاز جهت رویه
الزحمه پرداخت شده در سطح غیر عادی نسبت به سطح عادی نیز توسط حسابرسان مطالبه شود. از طرف دیگر، میزان حق

شود و بستگی به ارتباط خاص موجود بین شرکت حسابرسی و های حسابرسی مرتبط نمیبیشتر است که این موضوع به رویه
 مشتریان آن شرکت دارد.

اند. برای مثال، در های غیرعادی حسابرسی پرداخته اند، نتایج متناقضی را گزارش کردهالزحمهات اخیر که به بررسی حقتحقیق
های حسابرسی الزحمه( ارتباط مثبتی بین مدیریت سود و سطوح عادی و غیرعادی حق1228که، هویتاش و همکاران )حالی

( با استفاده از 1223ها را گزارش کردند. میترا و همکاران )متناقض با نتایج آن ( نتایجی1223پیدا کردند، میترا و همکاران )
عادی یک ارتباط منفی با های حسابرسی غیرالزحمهاقالم تعهدی اختیاری به عنوان یک متغیر اندازه گیری نشان دادند که حق

های چینی به بررسی مشاهده سالیانه از شرکت 8217( با استفاده از 1222مدیریت سود دارند. عالوه بر این، شی و همکاران )
-های غیرالزحمهها نشان دادند که حقعادی حسابرسی با اظهار نظر حسابرسی پرداختند. آنهای غیرالزحمهارتباط بین حق

تر طح پایینهایی با سعادی حسابرسی ارتباط مثبتی با بهبود اظهار نظر حسابرسی دارند، اما این امر تنها مربوط به شرکت
ها این ارتباط مثبت را برای سایر که آنهای حسابرسی شده توسط حسابرسان بومی بود. درحالیبازگشت دارایی و شرکت
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عادی حسابرسی پرداختند و های غیرالزحمه( نیز به بررسی ارتباط بین حق1222ها مشاهده نکردند. چوی و همکاران )شرکت
های حسابرسی را به دو الزحمهها حقمنفی را با توجه به کیفیت حسابرسی مقایسه کردند. آن های غیرعادی مثبت والزحمهحق

های حسابرسی در نظر الزحمهنده شده مدل حقسطح عادی را به عنوان مقدار برازسطح عادی و غیرعادی تقسیم کردند و 
ن سطح مطلق اقالم تعهدی اختیاری را به عنوان یک ها همچنیباشد. آندهنده باقیمانده مدل میعادی نشانگرفتند. سطح غیر

تری از اقالم متغیر کیفیت حسابرسی استفاده کردند که داللت بر این امر دارد که کیفیت باالی حسابرسی منجر به سطح پایین
ه سالیانه مشاهد 3721( در مطالعه خود از یک نمونه آمریکایی متشکل از 1222شود. چوی و همکاران )تعهدی اختیاری می

های غیر عادی حسابرسی بطور منفی با کیفیت الزحمه، استفاده کردند و نشان دادند که حق1229تا  1222های طی سال
که برای عادی مثبت گزارش شد. در حالیهای غیرالزحمههایی با حقحسابرسی مرتبط است، اما این نتایج تنها برای شرکت

عادی و کیفیت حسابرسی پیدا های غیرالزحمهعادی منفی، مدرکی دال بر ارتباط بین حقهای غیرالزحمههایی با حقشرکت
الزحمه بیشتری نسبت به سطح عادی شان حقهای حسابرسی هنگامی که مشتریانکند شرکتنکردند. این نتایج پیشنهاد می

( در تحقیقی مشابه، ارتباط 1221تا و همکاران )گیرند و برعکس. گوپکنند شیوه مدیریت سود را نادیده میها پرداخت میبه آن
های الزحمهها بر سطح منفی حقعادی حسابرسی و مدیریت سود را بررسی کردند، اما تمرکز اصلی آنهای غیرالزحمهبین حق

، 1227تا  1224های مشاهده سالیانه شرکتی، طی سال 29211عادی بود. با استفاده از یک نمونه آمریکایی تشکیل شده از غیر
ها اشاره به این موضوع دارد باشد. نتایج آنعادی منفی با مدیریت سود در ارتباط میهای غیرها متوجه شدند که حق الزحمهآن

تر از سطح عادی باشد، به مشتریان شان های حسابرسی پایینالزحمهعادی حقکه سطح غیرهای حسابرسی هنگامیکه شرکت
( است که 1222دهند. این نتایج در تضاد با نتایج گزارش شده توسط چوی و همکاران )سود را میدیریت اجازه شرکت در م

های غیر عادی حسابرسی ( ارتباط بین حق الزحمه1221ران )مدرکی در خصوص این ارتباط پیدا نکرده بودند. کراوس و همکا
ها سابرسی ارتباط منفی دارند را بررسی کردند. آنو کیفیت حسابرسی و اینکه حق الزحمه های غیر عادی مثبت با کیفیت ح

های مالی و تحقق یا عدم چندین متغیر مربوط به کیفیت حسابرسی مانند، اقالم تعهدی اختیاری مطلق، ارائه مجدد صورت
یریت های مد( اشاره شد، شیوه2338) 14گونه که توسط هوگانهمان سود تحلیگران را استفاده کردند. هایبینیتحقق پیش

های حسابرسی مرتبط است که به سود با کیفیت پایین گزارشگری مالی با احتمال باالتر ریسک قضایی در آینده برای شرکت
رود حسابرسان نقش مهمی در نظارت و شناسایی هرگونه شود. بنابراین، انتظار مینوبه خود منجر به آسیب اعتباری شدید می

های غیر عادی باالتر اتفاق بیافتد. در نتیجه الهادب الزحمهمکن است هنگام دریافت حقشیوه مدیریت سود داشته باشند که م
های حسابرسی سبب افزایش کیفیت حسابرسی یا الزحمه( برای بررسی بیشتر این موضوع که آیا سطح غیرعادی حق1227)

ای متر دخیل شود، مطالعه حاضر نمونهتر یا کهای مدیریت سود بیشتواند در روششود و اینکه آیا این تاثیر میتضعیف آن می
های تحقیق الهادب بررسی نمود. یافته 1221تا  1221های های انگلستان را طی سالمشاهده سالیانه شرکت 2121متشکل از 

د کنعادی با مدیریت سود واقعی کمتری مرتبط است. این موضوع پیشنهاد میالزحمه های غیردهد که حق( نشان می1227)
های حسابرسی عامل اصلی افزایش کیفیت حسابرسی از طریق کاهش انعطاف پذیری مدیران الزحمهعادی حقکه سطح غیر

عادی های غیرالزحمهویژه اینکه مشخص شد که حقباشد. بهدر اعمال مدیریت سود واقعی و دستکاری سود گزارش شده، می
گیری کلی مدیریت سود واقعی، ارتباط منفی عادی تولید و اندازههای غیرعادی، هزینههای اختیاری غیرحسابرسی با هزینه

های حسابرسی با کند که هر وجه اضافی پرداخته شده به شرکتدارد. این نتیجه در توافق با تئوری مولد می باشد که اشاره می
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-هره وری سیستم عملیاتی مشتریان میهای رسیدگی بیشتری در ارتباط است که بطور کلی منجر به افزایش کارآیی و برویه

( نشان داد این 1227شود. همچنین الهادب )شود که از این طریق دستکاری سود گزارش شده توسط مدیران خیلی سخت می
های ها فعالیتگذارد، بلکه تأثیر آنعادی حسابرسی نه تنها بر اقالم تعهدی اختیاری اثر میهای غیرالزحمهموضوع که حق

شود. تحقیقات اخیر غالباً بر ارتباط بین حق الزحمه دهد، موجب ارتقاء منابع علمی موجود میرا نیز تحت تأثیر قرار میواقعی 
( و مطالعات خیلی کمی 1222اند )چوی و همکاران، های غیر عادی حسابرسی و مدیریت سود اقالم تعهدی متمرکز بوده

های های مدیریتی است که خارج از رویهدهنده فعالیتند. فعالیتهای واقعی نشانمدیریت سود واقعی را مورد بررسی قرار داده ا
( که نه تنها نتیجه منفی بر عملکرد 1221های اختیاری )رویچودهری، منتظره در هزینهمعمول تجاری باشد مانند کاهش غیر

تواند منجر به ورشکستگی شرکت شود می( بلکه همچنین 1222، 11بازده سهام و عملکرد عملیاتی آتی دارد )کوهن و زاروین
 (. 1221)الهادب و همکاران، 

 

 پیشینه تجربی تحقیق
الزحمه غیرعادی حسابرسی و مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود ای به بررسی رابطه بین حق( در مطالعه1227الهادب )

های یافته پرداختند. 1221تا  1221های لهای انگلستان طی سامشاهده سالیانه شرکت 2121واقعی با نمونه ای متشکل از 
-الزحمه غیرعادی حسابرسی و مدیریت سود تعهدی رابطه مثبت و معنادار و بین حقدهد که بین حقتحقیق حاضر نشان می

های غیر عادی با مدیریت سود الزحمهالزحمه غیرعادی حسابرسی و مدیریت سود واقعی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. حق
های غیر عادی عادی، هزینههای غیر عادی حسابرسی با اقالم تعهدی اختیاری غیرالزحمهاقعی کمتری مرتبط است. حقو

کند که باشد که اشاره میگیری کلی مدیریت سود واقعی، ارتباط منفی دارد. این نتیجه در توافق با تئوری مولد میتولید و اندازه
های رسیدگی بیشتری در ارتباط است که بطور کلی منجر به های حسابرسی با رویهتهر وجه اضافی پرداخته شده به شرک

شود که از این طریق دستکاری سود گزارش شده توسط مدیران وری سیستم عملیاتی مشتریان میافزایش کارآیی و بهره
 شود.  خیلی سخت می

س و حق الزحمه غیرعادی حسابرسی و شهرت حسابرس تأثیر رابطه بین تصدی حسابر ( به1227) 11هاپسورو و رانی سانتوسو
در ارائه اظهارنظر حسابرس با بند تأکید بر عدم تداوم فعالیت با توجه به نقش میانجیگری کیفیت حسابرسی پرداختند. نتایج 

ی الزحمه غیرعادی تصدی حسابرس و شهرت حسابرس اثر مثبتی بر کیفیت حسابرسی دارند. درحالی که حقدهندهنشان
دهد وضعیت مالی شرکت تأثیر کیفیت همچنین نتایج نشان میگذارد. نفی بر کیفیت حسابرسی میحسابرسی دارای اثر م

 دهد.حسابرسی بر اظهارنظر حسابرس با بند تأکید بر عدم تداوم فعالیت را کاهش نمی
ند و در پژوهش خود به این نتیجه ( در پژوهشی به بررسی تاثیر تمرکز مشتری بر مدیریت سود پرداخت1228) 18کیم و لو

 رسیدند که بین تمرکز مشتری و مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 جنسیت آیا: سود مدیریت و جنسیت حسابرسی، کمیته تخصص مالی ،( پژوهشی تحت عنوان1228) 17زاالتا و همکاران
 را سود مدیریت تخصص مالی و جنسیت کمیته حسابرسی،انجام داد و به این نتیجه رسیدند که است؟  مهم مالی متخصص

                                                           
25

 Campa, D. & Donnelly, R 
26 Hapsoro, D., Rani Santoso, T 
27

 Kim, R.,  Luo, W 
28

 Zalata.A.M, Tauringana.V, Tingbani.E 
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 ارتباط کمتر سود مدیریت با توجهی قابل طور حسابرسی به کمیته در متخصصان مالی زن دهد و همچنین نسبت می کاهش
 گذارد.نمی تاثیر سود مدیریت بر توجهی قابل طور به مرد مالی متخصصان نسبت که حالی در دارد،

( به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی و تعهدی پرداختند و به این نتیجه 1228) 13کلهر ادب وهال
 شوند. کیفیت حسابرسی باعث کاهش مدیریت سود واقعی و تعهدی میرسیدند که 

داد و به انجام  ،کیفیت حسابرسی، تامین مالی بدهی و مدیریت سود: شواهدی از اردن ،( پژوهشی تحت عنوان1228) 92الزوبی
( کم بدهی) بدهی مالی تامین و( استقالل و تخصص اندازه، حسابرسی، صالحیت) حسابرسی کیفیت این نتیجه رسید که

 باال های بدهی دائمی، بطور. دهد می افزایش را مالی گزارشگری کیفیت خود نوبه به و دهد می کاهش را سود مدیریت پتانسیل
 .شود می سود مدیریت ریسک افزایش باعث

به این نتیجه رسیدند  ،اسپانیایی شرکتهای در سود مدیریت و حسابرسی ،در پژوهشی تحت عنوان (1228) 92هوگوئت و گوندیا
 نشان را توجهی قابل تفاوت حسابرسان بین اما هستند، تر پایین اختیاری اقالم تعهدی دارای حسابرسی های که شرکت

 کند. می محدود اجباری های حسابرسی به نسبت کمتری حد در ،را سود مدیریت داوطلبانه های حسابرسی. دهد نمی

های حاضر در بورس سهام آمریکا  سال مشاهده از شرکت -شرکت  91122( با انتخاب نمونه ای متشکل از 1221) 91ساهن
 و تعهدی الماق بر مبتنی سود های مالی با مدیریت به بررسی ارتباط بین قابلیت مقایسه صورت 1221تا  2379های  طی سال
ها پرداخت و به این نتیجه رسیدکه قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری، باعث کاهش مدیریت سود  سود شرکت واقعی مدیریت

  شود. مبتنی بر اقالم تعهدی و در مقابل، افزایش مدیریت واقعی سود می

 در شده تسریع سهام بازپرداخت از تفادهاس طریق از سود مدیریت تأثیر ،در پژوهشی تحت عنوان (1221) 99برایان و ماسون
 از استفاده بین دار معنی و مثبت رابطه از که شواهدی دهد می به این نتیجه رسیدند که نشان ،حسابرسی های هزینه

 که دهد می نشان نتایج. کنیممی پیدا حسابرسی هایهزینه و سود مدیریت روش عنوان به کننده تقویت سهام بازپرداخت
 شود. می استفاده سود مدیریت برای سهام بازپرداخت سهام که است زمانی از بیشتر درصد 1 حسابرسی های هزینه

نقش تعدیلی مدیریت  توجه بهبا  را تأثیر تمرکز مشتری براجتناب مالیاتی ( طی پژوهشی2938خدامی پور  و شیبانی تذرجی )
شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران برای دورۀ  83. نمونه آماری پژوهش شامل مورد بررسی قرار دادندسود واقعی 

که تمرکز مشتری شرکت دارای تأثیر مثبت و معنادار بر  بیانگر آن بودهای پژوهش  . یافتهبود 2934تا  2971زمانی 
تر است  ی برجستهمثبت بین تمرکز مشتری و اجتناب از مالیات زمان رابطههای اجتناب مالیاتی آن است. عالوه بر این،  فعالیت

 .که شرکت کمتر در مدیریت سود واقعی درگیر شود

های مالی بر مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و  به بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت (2931) گرایلی صفری و کیا
های مالی  ه صورتهای پژوهش حاکی از آن است که با افزایش قابلیت مقایس ها پرداختند. یافته مدیریت سود واقعی شرکت

 کنند. تعهدی می اقالم دستکاری جایگزین های مدیریت سود واقعی را روش مدیران

تعهدی انجام دادند.  اقالم ازطریق سود مدیریت بر حسابرسی کمیته های ویژگی تاثیر ( به بررسی2931نصیرزاده و همکاران )
. دارد وجود معناداری و منفی رابطه تعهدی سود مدیریت و حسابرسی کمیته مالی تخصص بین که است آن از حاکی ها یافته

                                                           
29
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33
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 در. گردید مشاهده معناداری و مثبت رابطه تعهدی سود مدیریت و حسابرسی کمیته تجربه بین محققین انتظار خالف بر اما
 .ندارد جودو معناداری رابطه تعهدی سود مدیریت با حسابرسی کمیته اندازه و استقالل بین که داد نشان هایافته ادامه

 در تعهدی اقالم از ناشی سود مدیریت و حسابرسی کیفیت بین رابطه ارزیابی به پژوهشی در( 2931) زاده عظیم و حسنی
 رابطه حسابرسی کیفیت و تعهدی سود مدیریت بین پژوهش شواهد طبق. پرداختند نقدینگی ضعف و سودآوری ضعف شرایط
 .است برقرار منفی و دار معنی

در  سود مدیریت تفاوت بررسی و سود مدیریت روی بر مدیرعامل مالی دانش تأثیر بررسی به( 2931) مکارانه و مالزاده
 مالی دانش که دهد می نشان پژوهش های یافته. پردازد می ها شرکت سایر و مالی با دانش مدیرعامل دارای های شرکت

 تفاوت دیگر طرف از. ندارد تأثیر اختیاری تعهدی اقالم و واقعی رویدادهای اساس بر شرکت سود مدیریت روی بر مدیرعامل
 دارای مدیرعامل با های شرکت در واقعی رویدادهای بر مبتنی و اختیاری تعهدی اقالم بر مبتنی سود مدیریت بین داری معنی
 .ندارد وجود ها شرکت سایر و مالی دانش

را مورد پژوهش قرار  عادی حسابرسی با کیفیت حسابرسیحق الزحمه غیر رابطه ساختار مالکیت،( 2931پایدار و رحمانی )
-الزحمه غیرعادی حسابرسی و کیفیت اقالم تعهدی برای شرکتدهد ارتباط منفی بین حقدادند. نتایج بدست آمده نشان می

 هایی با درصد مالکیت باالیی از سهامداران همراه بوده است.
را مورد  بین حق الزحمه غیرعادی حسابرسی و توانایی پیش بینی سود رابطه (2931) نژادی و غفاریان صالحیموسوی شیر

الزحمه غیرعادی حسابرسی و پیش بینی سود رابطه معناداری تحلیل قرار دادند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین حق
 وجود دارد. 

 برای. پرداختند واقعی اقالم طریق از سود مدیریت بر حسابرسی کمیته های ویژگی اثر بررسی به (2934) همکاران و فخاری
مورد  مقطعی روش به2931 سال در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 221 به مربوط های داده منظور این

 کمیته های ویژگی بین داری معنی رابطه که است آن از حاکی پژوهش است. نتایج قرارگرفته و تحلیل  تجزیه و بررسی
 .    دارد وجود واقعی اقالم طریق از سود یریتمد و حسابرسی

 ارزش بر سود مدیریت منفی اثر کاهش در شرکتی حاکمیت نقش بررسی به پژوهشی در( 2934) نوروزی و مهرانی
 بین رابطه بر شرکتی حاکمیت سازوکارهای داد نشان حاصله پرداختند. نتایج بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت

 مواجه کمتری منفی اثر با باالتر شرکتی حاکمیت رتبه دارای های شرکت و دارد مثبت تأثیر شرکت ارزش و سود مدیریت
          هستند.

های غیرعادی حسابرسی در الزحمهالعمل بازار سهام نسبت به حق( به بررسی عکس2931تنانی )و  همنصوری سرنجیان
پرداختند. و جهت آزمون فرضیه از روش  2973تا  2971های ر تهران طی سالهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداشرکت

های غیرعادی الزحمهرگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بازار سهام نسبت به حق
 دهد. العمل نشان میحسابرسی بطور مثبت عکس

 

 های پژوهش فرضیه
 د:نشو به صورت زیر بیان می پژوهش   های فرضیه پیشینه پژوهش، با توجه به مبانی نظری و

 وجود دارد. یالزحمه غیرعادی حسابرسی و مدیریت سود تعهدی رابطه معنادارفرضیه اول: بین حق
 الزحمه غیرعادی حسابرسی و مدیریت سود واقعی رابطه معناداری وجود دارد.فرضیه دوم: بین حق
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 روش شناسی تحقیق
رویدادی در  تجربی پس ها از نوع تحقیقات نیمه کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ،پژوهشی ضر از نظر هدفتحقیق حا

سنجی انجام شده  های اقتصاد حوزه تحقیقات توصیفی حسابداری است که با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و مدل
 2931های  ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی ساله است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش را شرکت

 باشند که مجموعه شرایط زیر را دارا باشند: هایی می دهد و نمونه انتخابی تحقیق نیز شرکت تشکیل می 2931الی 
 در نیز 2931 لسا پایان تا و بوده 2931 سال از قبل بهادار اوراق بورس سازمان در ها آن پذیرش تاریخ که هایی شرکت. 2

انحراف معیار جریان نقد عملیاتی و محاسبه متغیرهای کنترلی  برای که آنجا از همچنین،. باشند بورسی های شرکت فهرست
 ساله 3 دوره برای باید نمونه های شرکت نیاز مورد های داده رو این از است، بوده قبل نیاز سال 4 های داده انحراف معیار فروش

 .باشد دسترس در( 2931 تا 2977 های سال)
 ها منتهی به پایان اسفندماه باشد؛ . به منظور افزایش قابلیت مقایسه، سال مالی آن1

 . طی دوره مورد نظر، تغییر فعالیت و یا تغییر سال مالی نداده باشد؛9

ماهیت فعالیت با بقیه های سرمایه گذاری، به علت تفاوت  گری مالی نباشد )شرکت گذاری و واسطه های سرمایه . جزء شرکت4
 ها، در جامعه آماری منظور نشده اند(؛ شرکت

 .باشد شده افشاء یمال یها صورت یحیتوض یها ادداشتی در ها آن یحسابرس الزحمه حق زانیم. 1

های تحقیق حاضر با  شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. داده 77های فوق تعداد  پس از اعمال محدودیت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  های مالی شرکت های توضیحی همراه صورت های مالی و یادداشت عه به صورتمراج

 جهت تجزیه و تحلیلآورد نوین استخراج گردید.  افزار ره تهران موجود در سامانه کدال، پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار و نرم
 استفاده شده است. Eviews اقتصادسنجی نرم افزارهای از نیزها  داده نهایی

 

 مدل و متغیرهای مورد استفاده 
 .گیرد می قرار استفاده مورد (1227های زیر بر مبنای مطالعه الهادب ) آزمون فرضیات تحقیق مدل منظور به

 مدل اول:
                                                                    

                                 
 مدل دوم:

                                                                    

                                 
 که در مدل فوق:

حق  : t ، AbnFees i,tدر سال iشرکت : مدیریت سود واقعی         ، tدر سال iشرکت : مدیریت سود تعهدی       
لگاریتم   :t، LnMKi,tدر سال  iاندازه مؤسسه حسابرسی شرکت  :t ، BIGi,tدر سال iشرکت  ابرسیالزحمه غیرعادی حس

اقالم تعهدی   :t، LagTA i,tدر سال  iزیان شرکت  :t ، LOSS i,tدر سال iطبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت 
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 انحراف معیار درآمدفروش  :t، VolSale i,tدر سال  i تیانحراف معیار جریان نقد عملیا :t، VolCFO i,tدر سال  i سال گذشته

i  در سالt  وεi,tپردازیمتغیرهای تحقیق میمدر ادامه به معرفی  باشد.: جزء خطای مدل رگرسیون می: 
 

 :مستقلمتغیر 
های چوی و ه برای سنجش آن مطابق با پژوهشالزحمه غیرعادی حسابرسی است کحقمتغیر مستقل پژوهش حاضر 

 ( از مدل زیر استفاده می شود.1227( و الهادب )1221(، گوپتا و همکاران )1222) 94ژی و همکاران (،1222مکاران )ه
                                                                      

                                                    

 
 که در مدل فوق:

(: یک متغیر مجازی است. درصورتیکه حسابرسی شرکت توسط سازمان حسابرسی انجام شده BIGاندازه مؤسسه حسابرسی)
 می باشد. 2در غیر اینصورت  2باشد برابر با 

 ی شرکت.ها برابر است با لگاریتم طبیعی مجموع دارایی (:LnAssetsاندازه شرکت )
 (: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام.MBهای رشد)فرصت

    (: نسبت تغییرات فروش جاری و سال گذشته تقسیم بر فروش سال گذشته. Sales Growthرشد فروش)
 باشدهای شرکت می(: برابر با نسبت سود خالص به مجموع داراییROAبازده دارایی )

و در صورتی که بازده مثبت باشد  2(: متغیر مجازی است که اگر بازده دارایی منفی باشد عدد NegROA)بازده دارایی منفی 
 گیرد. را به خود می 2عدد 

 .شده است شرکت استفاده  یها ییبه دارا هایکل بده از نسبت(: LEVاهرم مالی)
Z-Score: باشد. ( می2317) 91های وضعیت مالی مدل آلتمنهای رایج در پژوهشیکی از مدل 

                                      

 که در آن:
 Z-Score:  ،نسبت سود انباشته به کل    :ها، نسبت خالص سرمایه در گردش به کل دارایی   :امتیاز مربوط به توان مالی

نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به کل  :  ها، کل دارایینسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به    :ها، دارایی
 باشد.  ها میبیانگر نسبت فروش به کل دارایی   :ها، دارایی

ARInv: نسبت حسابهای دریافتنی به کل موجودی کاال و 

 باشد. الزحمه غیرعادی حسابرسی میی حق: مقادیرخطای مدل که نشان دهنده 
 

 ستهواب هایمتغیر
 باشد:( شامل موارد زیر می1227متغیرهای وابسته مطابق پژوهش الهادب )

 91پژوهش حاضر مدیریت سود برگرفته از مدل تعدیل شده دیچو و دیچفمتغیر وابسته اول مدیریت سود تعهدی: 

  . ( توسعه یافته است1221) 98بال و شیواکومار ( می باشد و که توسط1221)
                                                           
34

  Xie, z. cal, c & ye, j 
35

  Altman E.I 
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 که در مدل فوق:
TA i,t:  .اقالم تعهدی کل 

SALES i,t ∆:  .تغییرات فروش در سال جاری نسبت به سال قبل 
PPE i,t: باشد.زات( میآالت، تجهیهای ثابت )اموال، ماشینبیانگر جمع دارایی 
CFO i,t :.جریان نقد عملیاتی در سال جاری 

DCFO i,t:  باشد.می 2در غیراینصورت  2متغیر مجازی است که اگر جریان نقدی عملیاتی منفی باشد کد 

 اقالم تعهدیآید که نشان دهنده  (، بدست می       سال، مقادیر خطای مدل ) -پس از برآورد مدل فوق برای هر شرکت
 .است تیاری )مدیریت سود تعهدی(اخ
 

متغیر وابسته دوم پژوهش حاضر مدیریت سود واقعی است که برای سنجش آن از مدل سه بخشی : 97مدیریت سود واقعی

 مدلهای مزبور به شرح زیر است. ه( استفاده می شود ک1221) 93روی چاوداری
                                                               

2)                                                     
                                                                         

            
 فوق: های که در مدل

CFO i,t: ان نقد عملیاتی در سال جاری.جری 
ASSETS i,t:  .دارایی ابتدای سال 
SALES i,t: .درآمد فروش در سال جاری 
SALES i,t ∆:  .تغییرات فروش در سال جاری نسبت به سال قبل 

DISX i,t: های توزیع، فروش و عمومی )عملیاتی(.جمع هزینه 
PRODCST i,t: ی کاالی فروش رفته.بهای تمام شده 

است، بیانگر مدیریت سود واقعی از  ی جریان نقد عملیاتی غیرعادیمقادیر خطای مدل اول که نشان دهنده         :
مانده مدل اول حاکی از افزایش سطح باشند. افزایش در باقیمی 42طریق دستکاری اقالم غیرعادی جریان وجه نقد عملیاتی

 جه، مدیریت سود واقعی کمتر است )رابطه معکوس(.  غیرعادی جریان های نقد عملیاتی و در نتی
های عملیاتی دارند، بیانگر مدیریت سود واقعی از مقادیر خطای مدل دوم که نشان از اقالم غیرعادی هزینه           :

ی از سطح غیرعادی مانده مدل دوم حاکباشند. افزایش در باقیهای توزیع و فروش و عمومی میطریق دستکاری در هزینه
 های عملیاتی و در نتیجه مدیریت سود واقعی کمتر است )رابطه معکوس(.هزینه

                                                                                                                                                                                               
36

 Dechow, p. m. & dichev. i. d 
37

 Ball, r. & shivakumar, l 
38

 Real earning management 
39

 Roychowdhury, s 
40

 Discretionary cash flows 
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ی کاالی فروش رفته است و بیانگر مدیریت سود مقادیر خطای مدل سوم اقالم غیرعادی بهای تمام شده          :
-مانده مدل سوم حاکی از سطح غیرعادی هزینهزایش در باقیباشند. افواقعی از طریق دستکاری در اقالم بهای تمام شده می

 های تولید و در نتیجه مدیریت سود واقعی بیشتر است )رابطه مستقیم(.
در نهایت برای سنجش معیار کلی مدیریت سود واقعی معکوس جمله خطای مدل اول و دوم با جمله خطا مدل سوم جمع می 

 گیرد. ورد استفاده قرار میشود و به عنوان شاخص کلی مدیریت سود م
 

 متغیرهای کنترلی
به عنوان متغیرهای کنترلی مدنظر قرار ( 1227الهادب ) ترین متغیرهایی که بر مبنای مطالعاتدر این پژوهش برخی از مهم

 :گرفتند که عبارتند از
ان حسابرسی انجام شده (: یک متغیر مجازی است. درصورتیکه حسابرسی شرکت توسط سازمBIGاندازه مؤسسه حسابرسی)-2

 می باشد. 2در غیر اینصورت  2باشد برابر با 
 (: برابر است با لگاریتم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام.lnMkلگاریتم ارزش بازار ) -1
(: متغیر مجازی است، اگر شرکت مورد رسیدگی در یک سال زیان خالص گزارش نماید مقدار آن برابر Lossزیان شرکت ) -9

 باشد.در غیراینصورت صفر می 2با عدد 
(: از طریق سود قبل از کسر مالیات منهای نسبت جریان نقد عملیاتی تقسیم بر کل LagTAاقالم تعهدی سال گذشته )  -4

 گردد.های شرکت در سال گذشته محاسبه میدارایی
از وجه نقد عملیاتی تقسیم بر میانگین (: از طریق انحراف معیار جریان ناشی VolCFOانحراف معیار جریان نقد عملیاتی ) -1

 آید.سال قبل بدست می 4دارایی سال جاری و 
سال قبل  4(: از طریق انحراف معیار فروش تقسیم بر میانگین دارایی جاری و VolSaleانحراف معیار درآمد فروش ) -1

 گردد.محاسبه می

 

 های پژوهش یافته

 آمار توصیفی
ای  باشد که برای نمونه های مرکزی و پراکندگی می ی مورد آزمون که شامل برخی شاخص(، آمار توصیفی متغیرها2جدول )

گونه که در این جدول  دهد. همان نشان می 2931 -2931های  سال مشاهده در فاصله زمانی سال -شرکت 442متشکل از 
بوده که کمترین و بیشترین مقدار  262293-و میانه  262111الزحمه غیرعادی حسابرسی دارای میانگین شود، حق مالحظه می

 باشد.می 263199و  -169939این متغیر به ترتیب برابر است با 
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 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش (:8) جدول

  انحراف

 معیار
 متغیر نماد میانگین میانه بیشترین کمترین

262233 269823- 269112 262291- 262298- AEM مدیریت سود تعهدی 

269221 269112- 267114 262911 262228 REM مدیریت سود واقعی 

261422 169939- 263911 262293- 262111 ABNFEES الزحمه غیرعادیحق 

262919 2263149 2867189 2967271 2967418 LNMK  ارزش بازارلگاریتم 

262142 261821- . 261182 262221- 262238 LAGTA اقالم تعهدی سال گذشته 

262387 262231 268492 262948 262181 VOLCFO 
انحراف معیار جریان نقد 

 عملیاتی

269711 262422 462942 261149 269822 VOLSALE انحراف معیار فروش 

 
وجهی اندازه مؤسسه حسابرسی و زیان شرکت که   های درصد فراوانی و نما )مد( را برای متغیر دو ( شاخص1جدول شماره )

درصد کنند.  ارائه می 2931-2931های  شرکت مشاهده شده در فاصله زمانی سال -سال 442 برای نمونه ای متشکل از
درصد  14دهد به طور متوسط حسابرسی  نشان می  درصد است که 23/14برای اندازه مؤسسه حسابرسی برابر با  2فراوانی عدد 

برای زیان شرکت برابر  2صد فراوانی عدد توسط سازمان حسابرسی انجام شده است و همچنین درمورد بررسی های  از شرکت
ده  های نمونه زیاندرصد از شرکت 29درصد است که نشان دهنده این موضوع است که به طور متوسط حدود  27/29با 

 هستند.
 )مد( برای متغیرهای دو وجهی درصد فراوانی و نما (:2)جدول 

 مد 8درصد فراوانی  0درصد فراوانی  نماد متغیر

 BIG %81632 %14623 2 سسه حسابرسیاندازه مو

 LOOS %71671 %29627 2 زیان شرکت

 

 ها نتایج آزمون فرضیه
 یجبا توجه به نتا ها مشخص گردد. بودن داده ییتابلو یا یقیشود تا تلفیاستفاده م یمرل Fابتدا از آزمون  یبیترک یها در داده

است،  21/2مدل کمتر از  سههر  یبرا یمرل Fآماره  یعنادار( ارائه شده است، سطح م9)جدول شماره  بدست آمده که در
استفاده  ییتابلو یها از روش داده یدپژوهش با یها مدل ینتخم یآن است که برا یانگرب وصفر آزمون رد شده  یهفرض ینبنابرا
( از آزمون یتصادف یات )روش اثرات ثاب ییتابلو یها نوع داده یینتع یبرا یدبودن مدل، با ییسپس با توجه به تابلو شود.

آن، در  یآزمون و سطح معنادار ینا یجبا توجه به نتا شود، یمالحظه م یزن( 9)جدول طورکه در  هاسمن استفاده شود. همان
 ناهمسانی فرض بررسی برای بروش پاگان آزمون نتایج گردد. ها به روش اثرات ثابت برآورد ها الزم است که مدل مدل یتمام

وجود ناهمسانی واریانس بوده که برای رفع این مشکل، از روش  از نیز حاکی های تحقیق ای اخالل در مدلاریانس در اجزو
ها استفاده شده است. همچنین، برای اطمینان از عدم وجود مشکل همخطی بین  حداقل مربعات تعمیم یافته برای برآورد مدل
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که مقادیر  مورد بررسی قرار گرفت که با توجه آن( VIF) واریانسمتغیرهای توضیحی، آزمون همخطی با استفاده از عامل تورم 
 ندارد. ها وجود آن بین خطی هم است، لذا 22این آماره برای متغیرهای توضیحی کمتر از 

 
 لیمر، هاسمن و ناهمسانی واریانس آزمون اف(: 9)جدول 

 مدل
 آزمون ناهمسانی واریانس آزمون هاسمن لیمر Fآزمون 

 آماره
سطح 

 ناداریمع
 آماره

سطح 
 معناداری

 آماره
سطح 

 معناداری

 262222 169812 262222 1461423 262222 962919 اول

 262222 161122 262222 4267143 262222 363192 دوم

 

  نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش
 باشد.( می4نتایج حاصل از برآورد مدل اول پژوهش به شرح جدول )

 
 تایج آماری آزمون مدل اول پژوهشخالصه ن (:4)جدول شماره 

 
درصد  1طای های رگرسیونی برازش شده در سطح خ بیانگر معناداری کلی مدل در این جدول، F های مالحظه مقادیر آماره

طورکه  نیز  حکایت از عدم وجود مشکل خود همبستگی درمیان جمالت پسماند دارد. همان واتسن -است. مقادیر آماره دوربین
( ABNFEES) الزحمه غیرعادی حسابرسیمتغیر حقمربوط به  tشود، ضریب برآوردی و آماره  در جدول فوق نیز مالحظه می

                                                                   

                                 

 ضرایب مادن متغیر
انحراف 

 معیار
 Tآماره 

سطح 

 معناداری

آزمون 
VIF 

 ---- Β0 269741- 262123 169242- 262222 عرض از مبدا

 ABNFEES 262221 262218 461217 262222 2629 حق الزحمه غیرعادی حسابرسی

 BIG 262931 262221 961179 262221 2621 اندازه موسسه حسابرسی

 LNMK 262118 262249 162111 262222 2619 سهامارزش بازار حقوق صاحبان 

 LOOS 262282- 262271 267182- 264277 2627 زیان شرکت

 LAGTA 261371 262293 416728 262222 2621 اقالم تعهدی سال گذشته

 VOLCFO 262498 262121 162111 262491 2621 انحراف معیار جریان نقد عملیاتی

 VOLSALE 262922- 262233 962178- 262211 2622 انحراف معیار فروش

 فیشر Fآماره 
 Fمقدار معناداری آماره 

1463312 

262222 
 161344 آماره دوربین واتسون

 267923 شده ضریب تعیین تعدیل 267411 ضریب تعیین
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الزحمه غیرعادی حسابرسی و حقبوده که حاکی از وجود رابطه مثبت معنادار بین  اردرصد معناد 1مثبت و در سطح خطای 
 شود. درصد پذیرفته می 1 اول پژوهش در سطح خطای  باشد. بر این اساس، فرضیه مدیریت سود تعهدی می

 

  نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش
 باشد.( می1نتایج حاصل از برآورد مدل اول پژوهش به شرح جدول )

 خالصه نتایج آماری آزمون مدل اول پژوهش (:5) جدول شماره

 

درصد  1های رگرسیونی برازش شده در سطح خطای   بیانگر معناداری کلی مدل در این جدول، F های مالحظه مقادیر آماره
طورکه  حکایت از عدم وجود مشکل خود همبستگی درمیان جمالت پسماند دارد. هماننیز  نواتس -است. مقادیر آماره دوربین

( ABNFEES) الزحمه غیرعادی حسابرسیمتغیر حقمربوط به  tشود، ضریب برآوردی و آماره  در جدول فوق نیز مالحظه می
الزحمه غیرعادی حسابرسی و حقبین  بوده که حاکی از وجود رابطه مثبت معنادار درصد معنادار 1مثبت و در سطح خطای 

 شود. درصد پذیرفته می 1 دوم پژوهش در سطح خطای باشد. بر این اساس، فرضیه می مدیریت سود واقعی
 

 گیری  نتیجه
مساله مورد بررسی در پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین حق الزحمه غیرعادی حسابرسی با مدیریت سود تعهدی و مدیریت 

های پژوهش از اطالعات  باشد. برای آزمون فرضیه های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می سود واقعی در شرکت
استفاده شده است،  2931تا  2931های  شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال های پذیرفته مالی شرکت

شرکت انتخاب گردید. پس از  77، نمونه نهایی متشکل از های موردنظر در این پژوهش که پس از اعمال محدودیت به طوری

                                                                   

                                 

 ضرایب نماد متغیر
انحراف 

 معیار
 Tآماره 

سطح 

 معناداری

آزمون 
VIF 

 ---- Β0 262981 261238 164112 262222 عرض از مبدا

 ABNFEES 262982 262211 163121 262298 2629 حق الزحمه غیرعادی حسابرسی

 BIG 262728- 262427 162221- 262411 2621 اندازه موسسه حسابرسی

 LNMK 262743- 262212 161177- 262222 2619 ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

 LOSS 262318 262177 462731 262222 2627 زیان شرکت

 LAGTA 264422 262429 226191 262222 2621 اقالم تعهدی سال گذشته

 VOLCFO 262213- 262211 262183- 2623888 2621 انحراف معیار جریان نقد عملیاتی

 VOLSALE 262232 262982 163422 262291 2622 انحراف معیار فروش

 فیشر Fآماره 
 Fمقدار معناداری آماره 

2367114 

262222 
 267118 آماره دوربین واتسون

 267221 شده ضریب تعیین تعدیل 267298 ضریب تعیین
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شد.  های پژوهش استفاده  متغیره، برای آزمون فرضیهنداز تجزیه تحلیل رگرسیون خطی چ گیری متغیرهای پژوهش اندازه
 پذیرفته است.  های تلفیقی صورت های آماری داده و تکنیک Eviewsافزار اقتصادسنجی  ها نیز با استفاده از نرم آزمون فرضیه

الزحمه غیرعادی حسابرسی با مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی را آزمون نموده های پژوهش رابطه بین حق  فرضیه
الزحمه غیرعادی حسابرسی و مدیریت های پژوهش حاکی از آن است که بین حق  های فرضیهاست. نتیجه حاصل از آزمون

الزحمه غیرعادی مثبت و معنادار وجود دارد. این بدان معناست که هر چه حقبطه تعهدی و مدیریت سود واقعی راسود 
الزحمه غیرعادی حسابرسی منجر توان اینگونه استنباط کرد که حق حسابرسی بیشتر باشد مدیریت سود بیشتر خواهد شد. می
ل حسابرس و کیفیت حسابرسی شود که حاصل آن کاهش استقالبه ایجاد وابستگی اقتصادی بین صاحبکار و حسابرس می
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درآمد وابستگی مالی بیشتری به صاحبکاران داشته باشند، مدیریت سود آن صاحبکار بیشتر از صاحبکاران دیگر بوده است. 
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الزحمه غیرعادی حسابرسی و مدیریت ( مطابقت دارد. همچنین نتیجه فرضیه دوم پژوهش مبنی بر رابطه مثبت بین حق1227)
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