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 مالی بحران طول در سود مدیریت و گذار سرمایه از حفاظت حسابرسی، کیفیت بین ارتباط بررسی

 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در
 مالک رضایی 

 کارشناس ارشد حسابداری
parvosh5@gmail.com 

 
 چکیده 

 در سود مدیریت و گذار سرمایه از اظتحف حسابرسی، کیفیت بین ارتباط بررسی پژوهش این انجام از هدف

 ایدن  آمداری  جامعده . باشدد  می تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در مالی بحران طول

 مدی  0931-0931 سدالهای  بدین  در تهدران  بهدادار  اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 68 شامل تحقیق

 ندو   از هدا  داده گدردآوری  نحدوه  و ماهیدت  اسداس  رب و است کاربردی هدف براساس حاضر تحقیق.   باشد

 و گدذار  سدرمایه  از حفاظدت  حسابرسی، کیفیت بین ارتباط بررسی منظور به. باشد می همبستگی-توصیفی

 آزمدون  چهدار  تهدران  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در مالی بحران طول در سود مدیریت

 سدرمایه  از حفاظدت  و حسابرسدی  کیفیدت  بدین   که داد نشان اصلی هفرضی آزمون نتایج گردید، انجام مجزا

 داد نشان پژوهش اول فرعی فرضیه آزمون نتایج.. دارد وجود معنادار و مثبت ارتباط سود مدیریت با گذاران

 دوم فرعی فرضیه در.دارد وجود معنادار و مثبت ارتباط گذار سرمایه از حفاظت و حسابرسی کیفیت بین که

. دارد وجود معنادار و مثبت ارتباط سود مدیریت و حسابرسی کیفیت بین دهنده نشان آزمون یجنتا پژوهش

 ارتبداط  سدود  مدیریت و گذار سرمایه از حفاظت بین که دهد می نشان پژوهش نتایج سوم فرعی فرضیه در

 .دارد وجود معنادار و مثبت

 

 سود، یتمدیر گذار، سرمایه از حفاظت حسابرسی، کیفیت :کلیدی واژگان
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 مقدمه -1

باتوجه به تعاریف مختلف مطرح شده در مورد کیفیت حسابرس، چارچوب آن را مدی تدوان بده ایدن صدورن بیدان کدرد  کیفیدت         

حسابرس عبارن است از حسن شهرن و مراقبت حرفه ای حسابرس، که در نتیجه حسن شهرن حسابرس، اعتبار اطالعان صورن 

اثر نظارن و مراقبت حرف های حسابرس، کیفیت اطالعان صورن های مالی افدزایش وواهدد یافدت.    های مالی افزایش یافته و بر 

مهم ترین شاوص اندازه گیری حسن شهرن حسابرس، اندازه آن است که این دو با هم رابطه مستقیم دارند، به طوری که هرچده  

ود. دی آنجلدو کیفیدت حسابرسدی را بدا واعه اعتبدار      اندازه مؤسسه حسابرسی بزرگ تر باشد، کیفیت حسابرس هم باالتر وواهد بد 

حسابرس تعریف کرده و اظهار می دارد که ذی نفعان می توانند ازاندازه مؤسسه حسابرسدی بده عندوان جانشدین حسدن شدهرن       

 بده  هدا  هیسدرما  انباشدت  در رییتغ یمعنا به اقتصاد علم در یگذار هیسرما از(. 4102، 1حسابرس استفاده نمایند)بونه و همکاران

 یانسدان  منابع و سانیتاس ها، ساوتمان آالن، نیماش مجمو  هیسرما انباشت از منظور. شود یم ادی ودمان و کاالها دیتول منظور

 سداوتمان،  و آالن نیماش و ابزار لیقب از یکیزیف هیسرما به هیسرما انوا  رو نیا از. باشد یم زمان از لحظه کی در رهیغ و موجود

 و جامعده  سدط   در موجدود  ینگینقدد  و قرضده  اوراق سهام، شامل یمال هیسرما منابع، تیریمد و کار یروین انندم یانسان هیسرما

 یاجتماع اعتماد هنجارها، ،یاجتماع یها شبکه جادیا به منجر که یاجتماع روابط از ینوع واقع در که یاجتماع هیسرما نیهمچن

محفوظی و همکداران،  ند)شدو  یمد  یبندد  میتقسد  گردند یم یاجتماع نافعم به یابیدست منظور به یهمکار و یهماهنگ لیتسه و

0931.)  
 

 بیان مسئله -2

 درکنتدرل  از کشدورها  بسدیاری  اقتصداد  .اسدت  برووردار حیاتی اهمیت از اتکا قابل مالی اطالعان وجود امروز صنعتی دردنیای

 که سرمایه گذاران .اند کرده سرمایه گذار تامین ها ونمیلی از را وود نیاز مورد سرمایه که دارد قرار بزرگی سهامی های شرکت

 شرکت توسط که فصلی یا سالیانه مالی های به صورن توجه با اند داده قرار سهامی های شرکت اوتیار در را وود پس اندازهای

 در مدنعکس  عدان اطال مدی کنندد،   حاصدل  اطمینان وود شده سرمایه گذاری وجوه موثر و درست استفاده از می یابد انتشار ها

 ویژگدی  از یکی .باشد برووردار الزم کیفی های ویژگی از که است موثر و استفاده کنندگان مفید برای زمانی مالی های صورن

 سدایر  و معدامالن  آثارمدالی  کده  اتکاسدت  و اعتمداد  قابل مالی هنگامی اطالعان است. اعتماد مالی، قابلیت اطالعان کیفی های

حسابرسدی   باشدد.  مجددد  تاییدد  قابدل  و معتبدر  گیری ها ه انداز نتایج و شده گیری اندازه بیطرفانه ای گونه به رویدادهای مالی

، 2)هوگان و ویلکیندز افزایدد  مدی  مهدم  ایدن  بدر  حسابرسدی  باالی کیفیت و گردد می آنها کیفیت ارتقای باعث مالی های گزارش

6102.) 

 ها شرکت سایر به نسبت بیشتری اهمیت تواند می زیاد، گذاری سرمایه امکانان با های شرکت در باال کیفیت با حسابرسان وجود

 حسابرسدی  وظیفده  برووردارندد.  بداالتری  حسابرسدی  ریسدک  و کنتدرل  ریسدک  از هدا  شدرکت  این که دلیل این به .باشد داشته

 کیفیت از که کند ایفا ربهت را وظیفه  این تواند می زمانی حسابرسی .باشد می مالی های صورن به بخشی اطمینان یا اعتباردهی

 اطالعداتی  تقدارن  گدذاران  سدرمایه  و شرکت مدیران بین که شود می ناشی آنجا از حسابرسی کیفیت به باشدنیاز برووردار باالیی

 بااهمیدت) شدامل   تحریدف هدای   (حسدابرس 0. کند می احتمال تعریف دو بر مبتنی را حسابرسی کیفیت 3آنجلو ندارد. دی وجود

                                                           
1 - Boone & et al 2014 
2 - Hogan and Wilkins 2016 
3  -Deangelo  
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 کشدف  را انحرافدان(  سدایر  و حسابداری های رویه در برآوردهای حسابداری،انحراف در قوانین،انحراف در ،انحرافمالیاتی انحرافان

 (.6101 ،1کرنیا و فریدی(است موارد این (گزارش6. کند

 صورن. آورد می وجود به را نظارتی منافع، نیازهای تضاد وجود و ارتباطان فناوری توسعه افزون واحدهای اقتصادی، روز گسترش

 اطالعدان  اتکدای  قابلیدت  مدورد  در تردید مهم مسئله اما. شود می محسوب مالی اطالعان مجموعه ترین مهم به عنوان مالی های

 اسدتفاده  مسدتقیم  دسترسدی  عددم  قبیل از دیگری مسائل منافع تضاد بر عالوه. گیرد می سرچشمه منافع تضاد از است که مزبور

 اطالعدان  کیفیدت  ارزیدابی  حسابرسی نقش درواقع. است شده مستقل حسابرسی ودمان برای تقاضا موجب اطالعان کنندگان به

 (.  0931 الدن، است)سجادی و ناص  کنندگان برای استفاده

 مدالی  صدورتهای  در موجود اهمیت با اشتباهای و ها تحریف در مقابل سهامداران منافع از حفاظت حسابرسان، هدف کلی طور به 

 افدزایش  دنبدال  بده  ودود،  علیده  قضدایی  دعداوی  از اجتناب و وود حرفه ای حرفه، شهرن اعتبار حفظ ظورمن به حسابرسان.است

 توسدط  صدورن گرفتده   سدود  مددیریت  حسابرسدی،  کیفیدت  افزایش با توانند می حسابرسان مقابل در. هستند حسابرسی کیفیت

 کیفیدت  مشدتر   اثدر  بده بررسدی   پدژوهش  ایدن  .ندد ده قدرار  تنگنا در سود مدیریت اعمال در را مدیران و کرده کشف را مدیران

 (6102،  2می پردازد)لین و لیا تجاری های شرکت در سود مدیریت در گذاری سرمایه از حفاظت و حسابرسی

 و مسدتقیم  ارتبداط  گدذاری  سدرمایه  از حفاظدت  بدا  حسابرسدی  کیفیت که رسیدند نتیجه این به (6102)3پرساکیسالتریدیس و 

 در امدر  ایدن  و اسدت  یافتده  کداهش  حسابرسدی  کیفیدت  2008 سدال  مدالی  بحدران  طول در که اند کرده یانب آنها دارد معناداری

 جنبده هدای   اثران گذشته های پژوهش بیشتر.است مشهودتر بوده مند بهره تری ضعیف گذاری سرمایه حفاظت از که کشورهایی

( و هوگدان و  2014)4همکداران  و بدل  مثدال  عندوان  اند بده  داده قرار بحث مورد حسابرسی ریسک بر را حسابرسی کیفیت مختلف

 و (، هادیدب 6102دارد، لین و لیا ) وجود حسابرسی ریسک و حسابرسی الزحمه حق بین مثبت رابطه که (  یافتند6102ویلکینز)

 6نهمکدارا  و چیدا  همچنین. شد وواهد حسابرس باالتر مالی گردش به منجر باالتر تجاری ریسک که دادند نشان (6101)5کو  

هستند)سدجادی و    گدذار  تداثیر  سدود  مدیریت بر توجهی قابل طور به بزرگ های شرکت در حسابرسان که کردند بیان ( 6101)

 (.0931 الدن، ناص 

 حیداتی بدرای   عوامدل  مشدتر   حقدوقی  نظام و قوانین قوی،اجرای گذاری سرمایه از حمایت که دهد می نشان اویر های پژوهش

 و قدوی  گدذاری  سدرمایه  بدا حفاظدت   ها شرکت در سود است کیفیت حسابرسی باالی کیفیت و فیتکی با مالی های صورن تهیه

 بدا  بداالتر  گدذاری  سدرمایه  از حفاظت که شده است تاکید نکته این بر  راستا همین در .است باالتر منظم صورن به قوانین اجرای

 گدذاری  سدرمایه  از حفاظدت  و سدود  کیفیدت  بین که رددا توجه نیز امر این به این پژوهش .است همراه بیشتر حسابرسی کیفیت

 از نظدر  صرف حسابرسی کیفیت و سود کیفیت معناداری و مثبت ارتباط که رود می وجود دارد و انتظار معناداری و مثبت ارتباط

 مثبدت  طور به که حسابرسی کیفیت و گذاری سرمایه از حفاظت مشتر  اثر پژوهش بنابراین این  باشد داشته وجود مالی بحران

 .کند می بررسی را است گذار اثر کیفیت سود بر

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -3

 ها شرکت سایر به نسبت بیشتری اهمیت تواند می زیاد، گذاری سرمایه امکانان با های شرکت در باال کیفیت با حسابرسان وجود

 بیشدتری  احتمال به بنابراین، برووردارند باالتری یحسابرس ریسک و کنترل ریسک از ها شرکت این که دلیل این به. باشد داشته

                                                           
1 - Furiady & Kurnia 2015 
2 - Lin and Liu 2016 
3 - Iatridis & Persakis 2016 
4 - Bell & et al 2014 
5 - Hadib & Cook 2015 
6 - Chia & et al 2015 
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 سدرمایه  هدای  فرصدت  طرفدی  از هسدتند.  باال یکفیت با حسابرسی متقاضی کمتر، گذاری سرمایه فرصت با های شرکت به نسبت

 یدل تما و مدالی  مندابع  در محددودیت  وجدود  دلیل به شود می گذار سرمایه ثرون افزایش و سودآوری افزایش باعث موفق گذاری

 مدی  انتظدار  بخشی اطمینان ودمان ارایه در حسابرسی حرفه اهمیت و گذاری سرمایه ازفرصت بهینه استفاده به گذاران سرمایه

 تصدمیم  آگاهانده  کدرده و  جلوگیری اشتباهان از است ممکن که آنجایی تا گذاری سرمایه های فرصت درست مطالعه با افراد رود

 حسابرسی کنندده،  موسسان اندازه می نمایند. استفاده حسابرسی موسسان میان تمایز برای معیارهایی از محققان نمایند. گیری

 همچنین و بزرگتر موسسان یعنی می باشد. حسابرسی موسسان کیفیت متمایزکننده معیارهای از موسسان تجاری نام و قدمت

 موسسدان  زیدرا  هستند، باالتری کاری یتکیف دارای هستند دیگر موسسان به نسبت مشهورتری تجاری نام دارای که موسساتی

 که نمی بینند دلیلی لذا دارند، حسابرسی موسسان سایر به نسبت بیشتری مشتریان برووردارند بزرگتری اندازه از که حسابرسی

 لیلد همین به باشند. جدید مشتریان کردن پیدا یا وود مشتریان کردن وشنود دنبال حسابرسی یکفیت آوردن یین پا و تقلب با

 حسابرسدی شدونده   شرکت اگر نتیجه در دارند، نگه سط  باالترین در را وود حسابرسی کیفیت نندمیک سعی موسسان نو  این

 تداثیر  حسابرسی نظر اظهار برروی و گذشت نخواهد آن از راحتی به نندهحسابرسی   شرکت باشد وطایی و ایراد هرگونه دارای

 .(0939)حاتم و همکاران ، وواهد

 ریسدک  از هدایی کده    شرکت توان بیان نمود که زیاد، می گذاری سرمایه امکانان با ها شرکت در باال کیفیت با حسابرسان وجود

 کمتر،متقاضدی  گذاری سرمایه امکانان با های شرکت به نسبت بیشتر احتمال برووردارند. به باالتری حسابرسی ریسک و کنترل

 برای را بیشتری تهدید که دارد وجود هایی زیاد،موقعیت گذاری سرمایه امکانان با اه شرکت هستند. در باال کیفیت با حسابرسی

 احتمدال  اعتبارشدان،به  و شدهرن  از حفاظدت  منظدور  باال،به کیفیت با نتیجه،حسابرسان در و شود می موجب حسابرس استقالل

گدذاریمی تدوان    سدرمایه  کدارایی  با مالی رشگریگزا کیفیت درباره ارتباط دهند  می را ارائه باالتری کیفیت با بیشتری،حسابرسی

 در و اطالعداتی  تقدارن  عددم  کداهش  اثر بر را ای سرمایه اقالم در گذاری سرمایه باالتر،کارایی گزارشگری کیفیت که بیان داشت 

  گردد می رمنج حد از کمتر و بیشتر گذاری سرمایه کاهش به داده، افزایش اوالقی، وطر یا نادرست گزینش چون نتیجه،عواملی

 و اوالقدی  وطر از عمدتاً که را دو این میان های تنش تواند می گذاری سرمایه کارایی و مالی گزارشگری میان مکانیسمی وجود

 بده  حداقل تواند حسابرسی،می کیفیت  .دهد نماید،کاهش می مختل را گذاری سرمایه کارایی و گیرد می نشأن نادرست گزینش

 و شدرکت  بدین  اطالعداتی  تقدارن  عدم کردن کم به توجه حسابرسی،با (کیفیت0 باشد مرتبط گذاری سرمایه کارایی با صورن دو

 سدرمایه  و شدرکت  بدین  اطالعداتی  تقدارن  عددم  (وجدود 6 مدی شدود   ناسدازگار  انتخاب های هزینه کاهش گذاران،موجب سرمایه

 افدزایش  را شدرکت  مدالی  تدامین  هزینده  و کداهش  را سدهام  شرکت،قیمت سرمایه کنندگان تامین تا شود باعث تواند گذاران،می

 .(0931)نمازی و همکاران ، دهند

  است زیر قرار به پژوهش این انجام ضرورن

 ۴۴وصوصدی سدازی بدا اجدرای اصدل       شرکت های وصوصی، بخشی از اقتصاد ایران را تشکیل می دهند. با توجه به این که روند

کیفیت صورن های مالی این شرکت ها برای پدذیرش سدهام آنهدا در     باقانون اساسی شتاب بیشتری گرفته است، لزوم حسابرسی 

اسدت   همچنین با وجود انگیزه های مدیران برای اعمال مدیریت در سدود، الزم  ضروری به نظر می رسد. بورس اوراق بهادار تهران

فاده کنندگان این صدورن هدا،   بهتر است اطالعاتی جهت تصمیم گیری رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی به منظور ارائه

 .بررسی و مشخص شود

جامعه و دولت مردان قرار گرفتده و از طدرف    در سالهای اویر که از یک طرف، مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور جدی مورد توجه

 حرفده  میرود نتظارا هستند، حال افزایش در حسابداری اطالعان از دیگر، اندازه و تعداد شرکتهای سهامی عام و استفاده کنندگان

 .  بیافزاید وود کار کیفیت بر جامعه انتظاران با حسابرسی همگام
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اصدلی   وظیفده  که آنجایی از و نیست زیاد چندان شده گزارش تقلبهای و سود مدیریت فاصله بین گرفته، صورن پژوهشهای طبق

نمدوده   دنبدال  را سود مدیریت که تهاییشرک در تقلب نقش و وطر که است امید  پژوهش این در نیست، تقلب کشف حسابرسان

 .گردند شناسایی نیز کیفیت حسابرسی بر مؤثر سازه های و گردد روشن حسابرسان برای هم و استفاده کنندگان برای اند هم

 

 پیشینه پژوهش -4

 پژوهش های داخلی : 4-1

ن جریدان نقددی آزاد مدازاد و مددیریت سدود      اثر تعاملی کیفیت حسابرسی بر رابطه بی (، به بررسی5931حبیبی کیا و همکاران )

پرداوته اند. متغیر وابسته این پژوهش مدیریت سود که بوسیله مدل تعدیل شده جونز اندازه گیری می شود و متغیر مسدتقل آن  

. جریان نقدی آزاد مازاد می باشد. همچنین در این پژوهش از کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر تعدیل گدر اسدتفاده شدده اسدت    

کیفیت حسابرسی با استفاده از دو معیار اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت اندازه گیری می شود. در ایدن تحقیدق از   

اندازه شرکت و اهرم مالی، به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده می شود. جامعه آماری این پژوهش از شرکت های پذیرفتده شدده   

شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدده اندد. دوره    571از در نظر گرفتن شرایطی تعداد در بورس اوراق بهادار تهران که پس 

( می باشد که داده های مورد نیاز از صورن هدای مدالی   5981تا 5931سال ) 7( و دوره آزمون 5981تا  5931سال ) 8تحقیق 

ان از رگرسدیون پدانلی بدا اثدران ثابدت و      حسابرسی شده و سایر گزارشان عضو نمونه استخراج شدده اسدت. بدرای آزمدون فرضدی     

رگرسیون حداقل مربعان تجمیع شده استفاده شده است. یافته اصلی این پژوهش این است که کیفیت حسابرسی بر رابطده بدین   

 .جریان نقدی آزاد مازاد و مدیریت سود تاثیر ندارد

آزاد و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود شدرکت هدای    (، به بررسی رابطه بین مازاد جریان های وجه نقد5931فاور و همکاران )

شرکت پذیرفته شده در بدورس اوراق   78پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداوته اند. بدین منظور نمونه ای متشکل از 

سود ) اقالم تعهددی   مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش برای ارزیابی مدیریت 5939الی  5987بهادار تهران، در بازه زمانی 

اوتیاری ( از مدل تعدیل شده جونز از مدل لن و پلسن برای تعیین جریان های نقد آزاد واحد تجاری مورد ارزیدابی قدرار گرفتده    

و رگرسیون چند متغیدره و روش اثدران ثابدت جهدت آزمدون فرضدیه هدای         Eviews و EXCEL است. در نهایت از نرم افزارهای

ت. نتایج بررسی نشان می دهد که بین مازاد جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود شرکت رابطده مثبدت و   پژوهش استفاده شده اس

معناداری وجود دارد، بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکت رابطه منفی و معنادار وجود دارد و بین کیفیت حسابرسی بدر  

منفی و معنادار وجود دارد بدین معنی که کیفیت حسابرسی باعث  ارتباط بین مازاد جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود رابطه ی

 .کم شدن ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود و در نتیجه موجب افزایش کارایی تصمیمان سرمایه گذاری می شود

ت و مددیریت سدود در   (، بررسی تأثیر کیفیت و تداوم حسابرسی بر رابطده بدین سداوتارمالکی   5931محمودی کوهی و همکاران )

 5988بورس اوراق بهادار تهران پرداوته اند. آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آماری داده های تلفیقی و بدرای دوره ی زمدانی   

شرکت منتخب به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انجام شده اسدت. نتدایج تحقیدق     511با استفاده از اطالعان  5939الی 

ت و تدوام حسابرسی و مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت باعث کاهش مدیریت سود می شدوند. همچندین روابدط    نشان داد که کیفی

تعاملی بین متغیرهای فوق نیز نشان داد که با افزایش کیفیت و تداوم حسابرسی؛ مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت بصورن فزاینده 

 .وندباعث کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیر و مدیریت سود می ش

(، به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفتده شدده در بدورس    5931والقی و همکاران )

اوراق بهادار تهران پرداوته اند که به منظور انجام آن یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی در نظرگرفته شد تا مشدخص شدود کده    

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ای وجود دارد؟ با توجه به  آیا بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود

( 5931-5988فرضیان و قلمرو مکانی)که شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد( و زمانی)سدال  
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رسی گزارش ها و صورن های مدالی شدرکت هدای پذیرفتده     اطالعان با استفاده از داده های موجود در نرم افزار ره آورد نوین و بر

شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مراجعه به وبگاه رسمی بورس اوراق بهدادار تهدران جمدع آوری شدد. نتدایج حاصدل از       

 .تحقیق نشان داد که بین نو  موسسه حسابرسی، تداوم حسابرسی و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد

(، به بررسی تاثیر قانون تشویق و حفاظت سدرمایه گدذار ودارجی بدر روندق کسدب و کدار و اقتصداد         5931نلو  و همکاران )مژدکا

پرداوته اند. امروزه جذب سرمایه گذاری وارجی یکی ازنشانه های جهانی شدن وتحقق تفکردهکده جهانی است. جدذب سدرمایه   

ل وتحت سیستمی نظام مند در حال حاضرمورد قبول اکثراقتصاد دانان مدی  ها و سرمایه گذاران وارجی در چارچوب قوانین واصو

باشد،امری که مشخصا منتج به رونق کسب وکار واقتصاد می گردد.ایران نیز به این موضدو  توجده داشدته و مقدنن ایراندی تحدت       

هت تامین امنیت روانی سدرمایه  قانون تشویق و حمایت و حفاظت سرمایه گذار وارجی به آ ن اندیشیده است، قانونی که درآن ج

 گذاران به حمایت ازآن پرداوته و حقوق حقه و مکتسبه آنان را به رسمیت شناوته وتضمین نموده است.

 پژوهش های خارجی : 4-2

(، در ایددن پددژوهش تددأثیر کیفیددت حسابرسددی بددر مدددیریت سددود از طریددق دسددت کدداری فعالیددت   1157) 1ولکددر و همکدداران

د. از شدداوص هددای اندددازه حسددابرس بدده عنددوان معیددار کیفیددت حسابرسددی و تددأثیر آن بددر متغیرهددای هددای واقعی،پرداوتدده اندد

(. بده منظدور بررسدی رابطده بدین دو متغیدر پدس از        5385دست کاری فعالیت هدای واقعدی اسدتفاده شدده اسدت ) دی آنجلدو       

ان نموندده انتخدداب و جهددت شددرکت پذیرفتدده شددده در بددورس در بددازه زمددانی چهددار سدداله بدده عنددو  511غربددال گددری تعددداد 

( اسدتفاده شدده اسدت. نتدایج تحقیدق حاضدر حداکی از اینسدت کده          1151بررسی و آزمون فرضدیان از مددل کدوهم وزارویدن )    

 .با افزایش کیفیت حسابرسی، میزان مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی کاهش می یابد

مدددیریت سددود در شددرکت هددای پذیرفتدده شددده دربددورس بررسددی تدداثیر کیفیددت حسابرسددی بددر  (، بدده1151) 2دو و همکدداران

پرداوتدده انددد. بدده عبددارتی دیگددر در ایددن پددژوهش سددعی بددرآن شددد تددا بدده ایددن پرسددش پاسدد  داده شددود کدده آیددا کیفیددت     

حسابرسی بر مددیریت سدود درشدرکت هدای پذیرفتده شدده در بدورس تداثیر مثبدت)منفی( دارد؟ بدرای پاسد  گدویی بده ایدن               

شدددرکت پذیرفتددده شددده در بدددورس در دوره ی زمدددانی پددنج سددداله مدددورد بررسدددی   35از پرسددش نمونددده ایدددی متشددکل   

قرارگرفتند.رونددد مطالعدده از نددو  کتابخاندده ایددی بددوده اسددت. متغیددر مدددیریت سددود و اقددالم تعهدددی اوتیدداری بددا اسددتفاده از    

یه هدا از رگرسدیون   مدل تعددیل شدده جدونز مدورد ارزیدابی قدرار گرفدت. در ایدن پدژوهش بدرای آزمدون و تحلیدل نتدایج فرضد              

اسدتفاده شدده اسدت. یافتده هدای کلدی نشدان مدی          Eviews3و Excel چند متغیره و آزمون چاو هاسدمن بدا کمدک ندرم افدزار     

دهنددد کدده میددان کیفیددت حسابرسددی و مدددیریت سددود در شددرکت هددای پذیرفتدده شددده در بددورس رابطدده منفددی ولددی معنددی   

 داری وجود دارد.

ی اثددر تعدداملی کیفیددت حسابرسددی بددر رابطدده بددین مالکیددت نهددادی ومدددیریت سددود   (، بدده بررسدد1151)3فانددو و همکدداران 

پرداوته اندد. متغیدر وابسدته ایدن پدژوهش مددیریت سدود و متغیدر مسدتقل آن مالکیدت نهدادی مدی باشدد. همچندین در ایدن                

ی از پددژوهش از کیفیددت حسابرسددی بعنددوان متغیددر تعدددیل گددر اسددتفاده شددده اسددت. بددرای اندددازه گیددری کیفیددت حسابرسدد   

دومعیددار اندددازه حسددابرس و تخصددص حسددابرس در صددنعت اسددتفاده شددده اسددت.جامعه آمدداری ایددن پددژوهش از شددرکت هددای 

شدرکت بده عندوان نمونده تحقیدق انتخداب شدده اندد.          155پذیرفته شده در بدورس کده پدس ازدر نظدر گدرفتن شدرایط تعدداد        

ی مددالی حسابرسددی شددده و سددایر گزارشددان عضددو سددال  مددی باشددد کدده داده هددای مددورد نیدداز از صددورن هددا 7دوره تحقیددق 

نمونه اسدتخراج شدده اسدت. بدرای آزمدون فرضدیان از رگرسدیون حدداقل مربعدان تجمیدع شدده اسدتفاده شدده اسدت . یافتده                

                                                           
1 - Welker & et al 2017 
2 - Dou & et al 2016 
3 - Fang & et al 2015 
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اصددلی ایددن پددژوهش ایددن اسددت کدده بددین مالکیددت نهددادی و مدددیریت سددود رابطدده معنددی داری وجددود دارد ولددی کیفیددت      

 نهادی ومدیریت سود تاثیر ندارد. حسابرسی بر رابطه بین مالکیت

حمایددت قددانونی و حفاظددت از سددرمایه گددذاران طددرز اداره امددور شددرکت هددا و ارزش  بدده بررسددی (،1151)1کدداالپر و همکدداران 

اضددافی قابددل سددرمایه گددذاری در بازارهددای در حددال ظهددور پرداوتدده انددد. بددا اسددتفاده ازمجموعدده داده هددای نددو درچندکشددور  

تعدادشددرکت هددای بددا قددوانین دولتددی بهتددر کدده قیمددت سددهام قابددل تددوجهی را دارا وواهنددد شددد   مشددخص دریافتدده انددد کدده

باوصوصی سازی بدازار افدزایش مدی یابندد ایدن امردرحالیسدت کده حتدی شدرکت هدای بدا قدوانین دولتدی بهتدر درکشدورهای                

نددازه گیدری شدده اسدت     ا  Q’Tobinفقیر نیز بودجه قابدل سدرمایه گدذاری بیشدتری را وواهندد داشدت کده ایدن امدر توسدط          

سددرمایه گددذاران حتددی بدده سددرمایه گددذاری درکشددورهای ضددعیف درصددورن وجددود سدداوتارمطلوب توجدده نمددوده و حاضددر بدده  

 سرمایه گذار ی دربخش وصوصی هستند.

 
 روش تحقیق  -5

مدی باشدد.   همبسدتگی  -تحقیق حاضر براساس هدف کاربردی است و بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری داده ها از ندو  توصدیفی  

حل مشکل واصی باشد، تحقیق کاربردی است. تحقیق کداربردی عدالوه   گیری مسئله ناشی از ضرورن دستیابی به راههرگاه شکل

شدود و نتدایج آن   دست آوردن دانش فنی و علمی جدید، از ابتدا برای رسیدن به یک هدف عملی مشدخص، جهدت داده مدی   بر به

توان از این پژوهش  شود. به همین دلیل میکار گرفته میها بهها و نظامیا عملیان، روش اساساً جهت افزایش کارآیی یک محصول

 پدژوهش  ایدن  در شوند. ی( آزمون می)پانل یبیترک یبر اساس داده ها قیتحق یها هیفرض .به عنوان یک تحقیق کاربردی نام برد

 ودارجی  و داولدی  نشدریان  و مختلف مقاالن و کتب املش ای کتابخانه روش پژوهش، ادبیان به مربوط اطالعان گردآوری روش

 استفاده تجربی های داده از و بوده میدانی ها فرضیه آزمون جهت تحقیق، این در نیاز مورد اطالعان آوری جمع برای و باشد، می

 بهدادار  اوراق بدورس  رد موجدود  هدای  شدرکت  به مربوط آماری های داده دریافت برای تدبیرپرداز افزار نرم از استفاده و گردد می

 .تهران

 گیدری  بدا روش نمونده   0931لغایت  0931پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی  یهادر این پژوهش شرکت

 که دارای شرایط ذیل باشند  شوندمی انتخاب صورتی در سیستماتیک حذف

 ودارج  0931 سدال  پایان و تا باشند شده پذیرفته رانته بهادار اوراق بورس در 0931 سال از قبل باید شرکت ها این .0

 .باشند نشده

 .باشد ماه اسفند پایان آنها مالی دوره مقایسه، قابلیت افزایش لحاظ به .2

 .نباشد مالی گری واسطه و گذاری سرمایه های شرکت جزء شرکت .9

 .باشد اوتیار در و دسترس قابل آنها نیاز مورد اطالعان کلیه .1

شرکت محاسبه شد، لذا پس از اعمال حدذف   938بورس تهران  یل جامعه آماری پژوهش بر اساس وبگاه رسماز آنجا که تعداد ک

شرکت به عندوان جامعده    68شرکت حذف شدند و در نتیجه تعداد  901های فوق الذکر تعداد سیستماتیک  بر اساس محدودیت

 است. بیان شده زیرکاوی قرار گرفتند. در ادامه جزئیان بیشتر در جدول آماری  انتخاب و مورد داده

 

 

 

 

                                                           
1 - Klapper & et al 2015 
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 جدول جزئیان انتخاب نمونه آماری

  شرکت ها تعداد شــرح

  171 .در بورس حضور داشته اند 0931تعداد شرکت های که در سال 

 860 .در بورس حضور داشته اند 0931تعداد شرکت های که در سال 

 938 .در بورس حضور داشته اند 0931الی  0931تعداد شرکت های که در سال های 

منتهی نمی باشد و شرکت هایی که تغیر در سال مالی داشدته   23/02 به شرکت هایی که پایان سال مالی آنها

 اند.

 (072) 

 ( 71) نک ها ...شرکت های هلدینو ، واسطه گر مالی ، بیمه و با

 ( 81) شرکت هایی که اطالعان مالی آنها ناقص می باشد.

 68 تعداد شرکت هایی که داده های آنها جمع آوری شده است )نمونه نهایی(

 

مدورد   191شدرکت   –. تعداد داده ها بر اسداس سدال  سال می باشد 1شرکت در بازه زمانی  68تعداد شرکت ها پس از غربالگری 

 است .

 
 پژوهش های رضیهف -6

  ارتبداط   تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ یها شرکت دربین کیفیت حسابرسی و حفاظت از سرمایه گذار

 مثبت و معنادار وجود دارد.

  ارتبداط مثبدت و    تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ یها شرکت دربین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود

 معنادار وجود دارد.

 ارتبداط   تهدران  بهدادار  اوراق بدورس  در شدده  رفتهیپذ یها شرکت درین حفاظت از سرمایه گذار و مدیریت سود ب

 مثبت و معنادار وجود دارد

 نحوه اندازه گیری متغیرها: -7

 جدول تعاریف عملیاتی

 متغیر معیار اندازه گیری نحوه محاسبه

  AQ1حق الزحمه حسابرسی  یحسابرس یها نهیهز زانیم

 یر مستقلمتغ

)کیفیت 

 حسابرسی(

حسابرس داشته باشد  4متغیر ساوتگی اگر شرکت بیش از 

 0و در غیر اینصورن برابر  1بزرگ محسوب شده و برابر 

  AQ2وضعیت شرکت حسابرس

 یحسابرس یمشترشرکت های  یها ییدارا مربع شهیر مجمو 

 ییدارا کل از مربع شهیر مجمو  بر میتقس ، بزرگ ریغ و بزرگ

 یم نشان بزرگتر ریغ ای بزرگ بازار سهم ها شرکت همه یاه

 دهد

  AQ3 تقاضا برای حسابرسی

اگر شرکت به شرکت بزرگ تبدیل  1متغیر ساوتگی و برابر با 

 0شود و در غیر اینصورن 

  AQ4 تغییر حسابرس
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   EQ1محافظه کاری واقعی  (1991) 1مدل باسو

 متغیر وابسته

 )مدیریت سود(

  EQ2 ارتباط ارزشی (1991) 2نمدل اولسو

  EQ3کیفیت اقالم تعهدی (1991) 3مدل دیچاو و همکاران

  EQ4پایداری سود (1991) 4مدل کورمدی و لیپ

  EQ5هموارسازی سود (3002مدل لوز و همکاران )

از  اندازه گیری قدرن و حمایت از حقوق مالکیت و محددوده هدا  

ضدعیف تعریدف شدده و نده     نشان می دهد  1، که در آن 1به  1

نشان مدی دهدد بده وضدوح      1توسط قانون محافظت می شود و 

 تعریف شده و به ووبی توسط قانون محافظت می شود.

   Invpr1 حقوق مالکیت

 

 

 

 متغیر میانجی

)حفاظت از 

 سرمایه گذار(

 انددددازه گیدددری اینکددده قدددوه قضدددائیه مسدددتقل از نفدددوذ      

 ،1تدا   1اسدت و بدین    از اعضای دولت، شهروندان و یا شرکت ها

بده طدور کامدل     1به شدن تحت تأثیر قدرار مدی گیدرد و     1که 

 مستقل بودن را نشان می دهد  

 Invpr2 استقالل قضایی

اندازه گیری توسط نهاد های قضایی و حکومتی در تصدیق 

 شرکت ها به داشتن سوابق واض 

  شفافیت در سیاست گذاری دولت

 Invpr3 

تبار مالی و گزارش دهدی اسدتانداردها کده    اندازه گیری میزان اع

، کده در  1تدا   1چگونه است با توجه به عملکرد مالی و محدوده 

 بسیار قوی است 1نشان دهنده بسیار ضعیف است و  1آن

قدرن حسابرسی و گزارش 

  Invpr4 استاندارد ها

و  رهیمدد  ئتیه و گذاران هیسرما بر نظارن قدرتمند یریگ اندازه

 آن در کده  ،1 تدا  1 یها محدوده و یتیریمد یها یریگ میتصم

 نشدان  1 و دارد یکمد  تیمسدئول  تیریمدد  که دهد یم نشان 1

 یقدو  نظدارن  رهیمد ئتیه و گذاران هیسرما که است آن دهنده

 کند یم اعمال را یتیریمد مانیتصم بر

 اثر هیئت مدیره شرکت های بزرگ

Invpr5  

و سهامداران چه اندازه  اندازه گیری اینکه حمایت از منافع اقلیت 

نشددان مددی دهددد  1، کدده در آن 1تددا  1قدوی اسددت و محدددوده  

قانون حفاظت شدده و بده    1محافظت نشده است توسط قانون و 

 طور فعال اجرا می شود.

 حفاظت از منافع سهامداران جزء

Invpr6  

اندازه گیری میزان محافظت از سرمایه گذار چقدر قوی اسدت و  

نشدان مدی دهدد کده      1اسدت، کده در آن    10تا  1دامنه آن از 

 نشدان مدی دهدد کده     10محافظت سرمایه گذار ضعیف اسدت و  

 حمایت سرمایه گذار باال است

 قدرن حفاظت از سرمایه گذار

Invpr7  

  Invpr8 شاوص حقوق قانونی است یقو چقدر گذاران هیسرما یقانون حقوق نکهیا یریگ اندازه

                                                           
1 - Basu (1997) model 
2  -Ohlson (1995) 
3 - Dechow et al. (1995) model 
4 - Kormedi and Lipe (1987) model 
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 حقدوق  که دهد یم نشان 1 آن در که ، 10تا 1 یها محدوده و

 یمد  نشدان  10 و است شده محافظت کم گذاران هیسرما یانونق

 شود یم محافظت اریبس گذاران هیسرما یقانون حقوق که دهد

   NI درآمد والص والص درآمد مقدار

 

 

 متغیرهای کنترل

  Currentدارایی های فعلی  یفعل یها یبده بر میتقس یکنون یها ییدارا

  Corpsizeاندازه شرکت کل یها ییدارا  از یعیطب تمیلگار

  Debtبدهی کلی کل یها ییدارا بر میتقس یبده کل

  Leverنرخ اهرم کل یها ییدارا بر میتقس کل یها یبده

  ROAنرخ بازگشت دارایی ها کل یها ییدارا بر میتقس والص درآمد

 

 ر استفاده گردیده است  جهت بررسی فرضیه اول پژوهش از مدل زی

 بین کیفیت حسابرسی و حفاظت از سرمایه گذار ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.

 جهت بررسی فرضیه دوم پژوهش از مدل زیر استفاده گردیده است  

 بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.

 ر استفاده گردیده است  جهت بررسی فرضیه سوم پژوهش از مدل زی

 بین حفاظت از سرمایه گذار و مدیریت سود ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.

 

  یافته ها-8

 فرضیه اول 

زندیم کده   را با استفاده از الگوی پانل دیتا تخمدین مدی   گذار هیسرما از حفاظت و یحسابرس تیفیکهای تشخیصی،  پس از آزمون

ه است. مدل نهایی پس از تصری  و برآورد چندین مدل در چارچوب مدل اقتصاد سدنجی تحقیدق بده    نتایج آن در جدول ارائه شد

 دست آمده است

 

 (گذار هیسرما از حفاظتجدول  نتایج حاصل از برآورد مدل اول )

سط   tآماره  انحدددددراف  بتا متغیر های توضیحی
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  .sigمعناداری معیار

 312/29 393/13 291/3 021/0 

AQ1لزحمه حسابرسی حق ا
                                       119/0 230/0 233/3 041/0 

 AQ2                                       231/0 401/0 339/2- 009/0وضعیت شرکت حسابرس 

 AQ3                                             111/0 294/0 139/2- 001/0 تقاضا برای حسابرسی

 AQ4                                                     249/0 432/0 292/3 011/0 تغییر حسابرس

 NI                                                           133/0 441/0 231/3 019/0 درآمد والص

 Current                                        292/0 493/0 319/3 000/0دارایی های فعلی 

 Corpsize                                                                      210/0 291/0 214/2 000/0اندازه شرکت

 Debt                                               399/0 209/0 211/3- 002/0بدهی کلی

 Lever                                              213/0 399/0 211/2 001/0نرخ اهرم

 ROA                                         391/0 494/0 111/2 032/0نرخ بازگشت دارایی ها

 های آزمون   آماره

                                                             110/0= 

11/3 =DW 

3631F-statistic= 
060003Prob (F-statistic)= 

 گادفری –نتایج آزمون بروش 

 F=21214/0آماره 

 F =1112/0احتمال 

 3934/0احتمال کای دو=

 آزمون نرمال بودن

Jarque-Bera  1100/1=  

=  احتمال919/0  

 

 

 یبدرا  تقاضدا ، حسدابرس  شدرکت  تیوضدع ی، حسابرسد  الزحمده  حدق همانطور که در جدول باال مشخص گردیده است متغیرهدای  

بدا   هدا  یدی دارا بازگشدت  ندرخ ، اهدرم  ندرخ ی، کل یبده، شرکت اندازهی، فعل یها ییدارا، والص درآمد، حسابرس رییتغی، حسابرس

و سط  معناداری آن  93/1برای این متغیرها بزرگتر از   tضریب مثبت در جدول قرار گرفته است و با توجه به اینکه مقدار آماره 

دارد. لدذا   گذار هیسرما از حفاظتمی باشد می توان نتیجه گرفت که این متغیرها ارتباط مثبت و معناداری با  01/0کوچک تر از 

 و ده متغیر دیگر در این جدول ارتباط مثبت و معنادار برقرار می باشد. گذار هیسرما از حفاظتبین 

نشان مدی دهدد در سدط     ( > 01/0p_valueجه به مقدار )با توو3.31برابر با  Fهمانطور که در جدول مشاهده می شود ،آماره 

 مدل رگرسیون وطی از نظر آماری معنی دار است.  %99اطمینان 

اندد حددود   است که بیانگر آن است که متغیّرهای توضیحی مدل توانسته 110/0( نیز برابر با مقدار آمارۀ ضریب تعیین مدل )

 دیگر است.درصد آن ناشی از عوامل  32سته را توضی  دهد و حدود درصد از تغییران متغیّر واب 11

 احتمدال  ارزش بده  توجده  بدا  وودهمبسدتگی،  وجود عدم بر مبنی صفر فرضیه گادفری ، –باال با توجه به ازمون بروش  جدول در

 شدده  زده تخمدین  معادله پسماندهای در وودهمبستگی عدم وجود بیانگر آزمون نتایج بنابراین و شده پذیرفته جدول، در موجود

 است.
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 بده  مربدوط  باقیمانده های درصد 91 از بیش احتمال با که است آن بیانگر جدول باال در پسماند جمالن بودن نرمال آزمون نتایج

 می باشند. نرمال توزیع دارای برآوردی مدل

 فرضیه دوم

زنیم که نتایج آن مین میه از الگوی پانل دیتا را تخبا استفاد سود تیریمد و یحسابرس تیفیک در رانییتغهای تشخیصی، آزمون

ارائه شده است. مدل نهایی پس از تصری  و برآورد چندین مدل در چارچوب مدل اقتصاد سنجی تحقیق به دست آمده  در جدول

 است.

 نتایج حاصل از برآورد مدل فرعی دوم )مدیریت سود( جدول

وطدددددددای  بتا متغیر های توضیحی

 استاندارد

سددددددددددددط   t  آماره

  .sigمعناداری

 112/43  129/11  414/3  003/0  

AQ1                                                                         191/0حق الزحمه حسابرسی   203/0  143/3  003/0  

AQ2                                                                                         393/0وضعیت شرکت حسابرس   249/0  241/2-  009/0  

AQ3                                                                                 231/0 تقاضا برای حسابرسی  424/0  201/3  001/0  

AQ4                                                                                 199/0 تغییر حسابرس  292/0  231/3-  031/0  

NI                                                                                  231/0 درآمد والص  414/0  393/3  001/0  

Current              111/0دارایی های فعلی   393/0  341/2-  000/0  

Corpsize            209/0اندازه شرکت  413/0  393/3-  002/0  

Debt        313/0بدهی کلی  211/0  411/2  001/0  

Lever        319/0نرخ اهرم  313/0  134/3  000/0  

ROA                                           232/0نرخ بازگشت دارایی ها  433/0  443/2  000/0  

 های آزمون   آماره

                                                                         193 /0= 

19/1 =DW 

3639F-statistic= 
060001Prob (F-statistic)= 

 گادفری –نتایج آزمون بروش 

 F=21100/0آماره 

 F =3913/0احتمال 

 3140/0احتمال کای دو=

 بودن نرمال آزمون

Jarque-Bera  1181/1=  

=  احتمال91239/0  

 

 
 یبدرا  تقاضدا ، حسدابرس  شدرکت  تیوضدع ی، حسابرسد  الزحمده  حدق همانطور که در جدول باال مشخص گردیده است متغیرهدای  

، بدا  هدا  یدی دارا بازگشدت  ندرخ ، اهدرم  نرخی، کل یبده، شرکت اندازهی، فعل یها ییدارا، والص درآمد، حسابرس رییتغی، حسابرس

و سط  معنداداری آن   93/1برای این متغیرها بزرگتر از  tنکه مقدار آماره ضریب مثبت در جدول قرار گرفته است و با توجه به ای
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می باشد می توان نتیجه گرفت که این متغیرها ارتباط مثبت و معناداری با مدیریت سود دارد. لذا بین مدیریت  01/0کوچکتر از 

 سود  و ده متغیر دیگر در این جدول ارتباط مثبت و معنادار برقرار می باشد.

نشان مدی دهدد در سدط     ( > 01/0p_valueبا توجه به مقدار )و3.39برابر با  Fانطور که در جدول مشاهده می شود ،آماره هم

 مدل رگرسیون وطی از نظر آماری معنی دار است.  %99اطمینان 

اندد حددود   ی توضیحی مدل توانستهاست که بیانگر آن است که متغیّرها 193/0( نیز برابر با مقدار آمارۀ ضریب تعیین مدل )

 دیگر است.درصد آن ناشی از عوامل  33درصد از تغییران متغیّر وابسته را توضی  دهد و حدود  19

 احتمدال  ارزش بده  توجده  بدا  وودهمبسدتگی،  وجود عدم بر مبنی صفر فرضیه گادفری ، –باال با توجه به آزمون بروش  جدول در

 شدده  زده تخمدین  معادله پسماندهای در وودهمبستگی عدم وجود بیانگر آزمون نتایج نابراینب و شده پذیرفته جدول، در موجود

 است.

 بده  مربدوط  باقیمانده های درصد 91 از بیش احتمال با که است آن بیانگر جدول باال در پسماند جمالن بودن نرمال آزمون نتایج

 می باشند. نرمال توزیع دارای برآوردی مدل

 فرضیه سوم 

زندیم  با استفاده از الگوی پانل دیتا را تخمین مدی  سود تیریمد و گذار هیسرما از حفاظت در رانییتغهای تشخیصی، مدل آزمون

که نتایج آن در جدول  ارائه شده است. مدل نهایی پس از تصری  و برآورد چندین مدل در چارچوب مدل اقتصاد سنجی تحقیدق  

 .به دست آمده است

 آورد مدل فرعی سوم )مدیریت سود(نتایج حاصل از برجدول 

  .sigسط  معناداری tآماره   انحراف معیار ضرایب متغیر های توضیحی

 992/29 421/19 129/3 001/0 

 Invpr1             119/0 219/0 394/3 002/0 حقوق مالکیت

 Invpr2           349/0 292/0 121/2- 009/0 استقالل قضایی

 Invpr3                   131/0 491/0 234/2- 003/0   در سیاست گذاری دولتشفافیت 

 Invpr4    313/0 231/0 331/3 000/0 قدرن حسابرسی و گزارش استاندارد ها

 Invpr5              199/0 219/0 292/3 000/0 اثر هیئت مدیره شرکت های بزرگ

 Invpr6                    114/0 493/0 111/3 000/0 حفاظت از منافع سهامداران جزء

 Invpr7                    330/0 219/0 304/3 009/0 قدرن حفاظت از سرمایه گذار

 Invpr8     191/0 222/0 212/2 004/0 شاوص حقوق قانونی

 NI        132/0 402/0 219/3- 001/0 درآمد والص

 Current         113/0 239/0 433/3 001/0دارایی های فعلی 

 Corpsize     329/0 494/0 131/2 001/0اندازه شرکت

 Debt            121/0 292/0 212/3- 001/0بدهی کلی

 Lever         399/0 432/0 442/2 000/0نرخ اهرم

 ROA    191/0 431/0 142/3 003/0نرخ بازگشت دارایی ها
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 های آزمون  آماره

                                                                       190/0= 

11/3 =DW 

3622F-statistic= 
060003Prob (F-statistic)= 

 گادفری –نتایج آزمون بروش 

 F=21212/0آماره 

 F =1193/0احتمال 

 3999/0=احتمال کای دو

 آزمون نرمال بودن

Jarque-Bera  1978/1=  

=  احتمال911/0  

 
، دولدت  یگدذار  اسدت یس در تیشفافیی، قضا استقالل، تیمالک حقوقهمانطور که در جدول باال مشخص گردیده است متغیرهای 

 از حفاظدت  قدرن، جزء سهامداران منافع از حفاظت، بزرگ یها شرکت رهیمد ئتیه اثر، ها استاندارد گزارش و یحسابرس قدرن

ا هد  ییدارا بازگشت نرخ، اهرم نرخی، کل یبده، شرکت اندازهی، فعل یها ییدارا، والص درآمدی، قانون حقوق شاوص، گذار هیسرما

و سدط  معنداداری    93/1برای این متغیرها بزرگتر از  tبا ضریب مثبت در جدول قرار گرفته است و با توجه به اینکه مقدار آماره 

غیرها ارتباط مثبت و معناداری بدا مددیریت سدود دارد. لدذا بدین      می باشد می توان نتیجه گرفت که این مت 01/0آن کوچکتر از 

 مدیریت سود  و چهارده متغیر دیگر در این جدول ارتباط مثبت و معنادار برقرار می باشد.

نشان مدی دهدد در سدط     ( > 01/0p_valueبا توجه به مقدار )و3.22برابر با  Fمشاهده می شود ،آماره  همانطور که در جدول

 مدل رگرسیون وطی از نظر آماری معنی دار است. %99اطمینان 

اندد حددود   است که بیانگر آن است که متغیّرهای توضیحی مدل توانسدته  19/0( نیز برابر با مقدار آمارۀ ضریب تعیین مدل )

 .دیگر استدرصد آن ناشی از عوامل  31درصد از تغییران متغیّر وابسته را توضی  دهد و حدود  19

 احتمدال  ارزش بده  توجده  بدا  وودهمبسدتگی،  وجود عدم بر مبنی صفر فرضیه گادفری ، –باال با توجه به ازمون بروش  جدول در

 شدده  زده تخمدین  معادله پسماندهای در وودهمبستگی عدم وجود بیانگر آزمون نتایج بنابراین و شده پذیرفته جدول، در موجود

 است.

 بده  مربدوط  باقیمانده های درصد 91 از بیش احتمال با که است آن بیانگر جدول باال در ماندپس جمالن بودن نرمال آزمون نتایج

 .می باشند نرمال توزیع دارای برآوردی مدل

 نتیجه گیری

 ارتباط سود مدیریت با تواند می گذار سرمایه از حفاظت و حسابرسی کیفیت که است داده نشان شده انجام پژوهش نتایج.  

 بتوانند بهادار اوراق بورس در سهامداران تا باشد می امکانان این از استفاده برای پژوهش این تالش باشد داشته ریمعنادا و مثبت

 و ورید با ارتباط در قبل به نسبت را تری عقالیی جنبه وود های گیری تصمیم در گذار، تاثیر و مستقل های متغیر کمک با

در بیان محدودیت های پژوهش . مایندن یاری عالیه اهداف به رسیدن در را وود قیتموف های زمینه و نمایند بروورد سهام فروش

 جو نیز و کشور اقتصادی و سیاسی شرایط .است کم باشند، داشته را تحقیق نمونه در حضور شرایط که  افراد تعدادمی توان به 

ازجمله پیشنهاد های کاربردی که در بکار  ..ها شرکت از بروی اطالعان  اطالعان آوری جمع در محدودیت. بورس در حاکم روانی

  گیری نتایج این پژوهش می توان ارائه نمود به شرح زیر است 
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 مددیریت  انگیدزه  از تا یافته افزایش حسابداری اطالعان افشای در شفافیت و گذار سرمایه از حفاظت گردد می پیشنهاد 

 بدا  آندان  واسدطه  بددون  و مسدتقیم  ارتبداط  و گدذاران  هسدرمای  سدوی  از مسدتقل  بررسی هیئت ایجاد. شود کاسته سود

 .بکاهد مدیران منافع از حاصل سود مدیریت از تواند می حسابرسان

 بدا  کدار  ایدن  و کند می استفاده وود شخصی قضاون از مالی گزارشگری برای مدیر که دهد می رخ زمانی سود مدیریت 

 حسابداری ارقام به که قراردادهایی نتایج در تاثیر برای یا و عیواق عملکرد درباره سهامداران از بروی کردن گمراه هدف

 محددود  مدالی  اطالعدان  کلیه به مدیران دسترسی که گردد می پیشنهاد لذا. دهد می انجام دارند، بستگی شده گزارش

 هدای  روش از گدردد  مدی  پیشدنهاد . کاهد می سود دستکاری جهت مدیران های انگیزه از حسابرسی منظم انجام گردد،

 .یابد کاهش مدیران طلبانه فرصت رفتارهای تا شود کاسته حسابرسی در تردید قابل

 از ناشدی  ایدن  و یابد می افزایش نیز گذار سرمایه از حفاظت حسابرسی کیفیت افزایش با که دهد می نشان پژوهش این 

 را هدایی  انگیدزه  و هدا  مشوق مدیریت که گردد می پیشنهاد رو این از. باشد می یکدیگر با متغیر دو این مستقیم ارتباط

 بررسدی  در. گیدرد  قدرار  ذینفعدان  اوتیدار  در شفاف اطالعان و پذیرفته صورن احسنت نحو به حسابرسی تا نماید ایجاد

 .شود کاسته حسابرس به داولی فشارهای از امکان حد تا و شود استفاده وبره لفراد از حسابرسی کیفیت

 
 منابع:

 :سیاربع فامن

 

 حمایت قانونی از سرمایه گذاران طرز اداره امور شدرکت هدا و ارزش اضدافی قابدل      (.0939 ب .)باقریان، ؛ف  ،حاتم

 11 -535 صص(  1)9 ت،یریمد یحسابدار سرمایه گذاری در بازارهای در حال ظهور،

 و مددیریت   اثر تعاملی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین جریان نقددی آزاد مدازاد   (.0931   .)متقی، ؛م  ،حبیبی کیا

 .75 - 15(  صص 12)8حسابداری مدیریت،   سود،

 ارتباط بین ساوتارمالکیت و مدیریت سوددرشرکت های پذیرفتده شدده    (.0931   .)باغانی، ؛ ،حو؛ جعفری، والقی

 11 -1(  صص 2)1تحقیقان بازاریابی نوین،  دربورس اوراق بهادارتهران،

 رتباط بین کیفیدت حسدابداری، حسابرسدی و حاکمیدت شدرکتی،     بررسی ا (.1093 م .)، الدن ناص  ؛س  ،سجادی 

 118 -535(  صص 1)9حسابداری مدیریت، 

  (.بررسی رابطه بین مازاد جریان های نقد آزاد و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود در 0931فاور، م ؛ احمدی،م .)

(  صدص  51)2ی و حسابرسی ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران، پژوهش های حسابداری مال

5 - 53. 

 بررسدی رابطده بدین مددیریت سدود و چسدبندگی       (. 0931م .)بزرگی سندی،  ؛ ،مغ؛ نوربخش لنگرودی ،محفوظی

(  51)2پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسدی،   هزینه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران،

 11 -29صص 

 تاثیر قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری وارجی بر روندق کسدب و    (.0931 م .)فی،یوس ؛ ،فد؛ اندی ،مژدکانلو

 115 -587 صص(  51)9 اقتصادی، پژوهشنامه کار و اقتصاد،

 (. ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس 1093، و؛ جعفری،م .) نمازی

 .18 - 23(   صص 3)1کار،  اوراق بهادار تهران،  مدیریت کسب و
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