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 سهام غیرعادی بازده و سود مدیریت بین رابطه بر حسابرسی تعدیلی اثر بررسی

 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در

 

 1جابری محمدعلی

 :چکیده

 تالشندكه در همواره مديران ،دارد سود كهبااليي اطالعاتي یمحتوا و سود اهميت به توجهبا

 و ؛نمايند دستكاری را شده گزارش سود مبلغ كنند،مي دنبال كه خاصي اهداف راستای در

شركت را مطلوب اين طريق وضعيت مالي  تا از، برسانند خود انتظار مورد سطح به را سود

غيرعادی برای عالوه بر باالبردن سطح پاداش خود منجر به كسب بازده  جلوه داده و

  .سهامداران شوند

 حسابرسي فرايند به مربوط متغيرهای برخي كه است موضوع اين بررسي مقاله اين هدف 

 تعهدی حسابداری اقالم دستكاری از ناشي سود مديريت بين رابطه بر اثرتعديلي چه مستقل

 در شده پذيرفته شركت 27مالي اطالعات از منظور بدين باشد. داشته تواند مي سهام بازده و

 به پاسخ برای است. شده استفاده 8327 تا 8313 مالي دوره طي تهران بهادار اوراق بورس

 در گيرد، مي قرار آزمون بوته به سهام بازده بر سود مديريت تاثير ابتدا تحقيق اصلي سوال

 حسابرس اظهارنظر نوع حسابرسي، موسسه نوع :شامل حسابرسي به مربوط متغير سه ادامه

 مديريت بين رابطه رب ها آن تعديلي اثر تا شوند مي رگرسيون مدل وارد حسابرسي هزينه و

  گيرد. قرار بررسي  مورد سهام بازده و سود

 ی رابطه بر بااليي كنندگي تعديل اثر حسابرسي متغيرهای كه دهد مي نشان تحقيق نتايج

 دارند. سهام بازده و سود مديريت بين

 اظهارنظر، نوع حسابرسي، موسسه سهام، غيرعادی بازده ،سود مديريت کلیدی: های واژه  

 حسابرسي نههزي
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 ارشناس ارشد حسابرسيك 
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 :مقدمه

 از مديريت ،ها شركت اداره شدن تخصصي و امروز دنيای در بازرگاني و امورتجاری رشد با

 و اقتصادی پيچيده مسائل به وآگاه ای حرفه مديران به شركتها ی اداره و شده جدا مالكيت

 يطرفاز .دهند مي قرار مديران اختيار در را خود ثروت مالكان، است. شده سپرده مالي

 مي ايفا را خود عملكرد قبال در پاسخگوئي مسئوليت ،اطالعات ارائه طريق از  نيز مديران

 تصميم اطالعاتي نيازهای از عظيمي بخش حسابداری اطالعات ،ميان اين در .كنند

 كه است تجاری واحدهای اطالعاتي سامانه حسابداری، واقع در .سازد مي تأمين را گيرندگان

 مالي های صورت در حسابداری اطالعات بيشتر .پردازد مي مالي العاتاط ارائه و تهيه به

 جمله از گيرندگان تصميم اطالعاتي نياز اتفاق به قريب اكثر و شود مي منعكس اساسي

 استفاده ساير و مالي گران تحليل اعتباردهندگان، بالقوه، گذاران سرمايه سرمايه، صاحبان

 كه اساسي مالي های صورت از يكي .پذيرد مي حققت مالي ازصورتهای بااستفاده كنندگان

 منعكس گزارش اين .باشد مي زيان و سود گزارش گيرد، مي قرار استفاده مورد بيشتر

 (.8313 ،و همتي )پورحيدری است مالي دوره يک در تجاری واحد عملكرد ی كننده

 است ممكن ها،شركت مالي عملكرد های شاخص مهمترين از يكي عنوان به سود بنابراين

 خاصي، اهداف با هستند، عادی سهامداران با بالقوه منافع تضاد دارای كه مديران توسط

ها به دنبال حال با توجه به آنكه مديران شركت گويند. سود مديريت آن به كه د،وش مديريت

تامين سياست ها و اهداف خود هستند، از طريق كاربرد روش های گوناگون حسابداری، 

 عمده روش دو يابند.كنند تا به سود مورد انتظار خود دست دستكاری سود مياقدام به 

 در سود. واقعي مديريت و حسابداری ارقام بر مبتني سود مديريت از: عبارتند سود مديريت

 با مطابق حسابداری ارقام آرايش به اختياری تعهدی اقالم طريق از مديريت اول حالت

 عملياتي تصميمات برخي اتخاذ با مديريت دوم، حالت در اام .پردازد مي خود مطلوب اهداف

 به و آورده روی سود واقعي مديريت به واقعي های فعاليت كاری دست ديگر عبارت به و

 (.7222اسكاينر، و يابد)دچو مي دست خويش نظر مورد سود

 مي شركت جعلي مالي اطالعات شدن فاش به منجر سود مديريت به مربوط اقدامات   

 گذاران سرمايه وقتي .ه استديگردن ارائه واقعي شرايط با مطابقاين اطالعات  زيرا ،شود
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 وجود موجب كنند ارزيابي مناسب بطور را خود گذاری سرمايه بازده و ريسک ميزان نتوانند

 مديريت به مربوط اقدامات به بردن پي نتيجه در شود. مي آنان های گيری تصميم در خطا

 آنها به و باشد مفيد مالي های گزارش كاربران برای اضافي اطالعات وانعن به تواند مي سود

 بكار مالي اطالعات تحليل زمان در را احتياطي اقدامات كه دهد را امكان اين

 حسابرسان توسط مالي های صورت حسابرسي انجام صورت اين در (.8318 گيرند)دستگير،

 و گيرد)چوی مي مديران از را سود مديريت و واقع خالف های گزارش فرصت مستقل،

 اطالعات از كنندگان استفاده گذاران،سرمايه نياز و اهميت به توجه با (.7287 همكاران،

 های مكانيزماثر تعديلي  به بررسي پژوهش، اين در نظارتي، نهادهای و حسابرسان مالي،

 ؟مي پردازيم سهام بازده و سود مديريت بين رابطه بر حسابرسي
 

 پژوهش ینظر مبانی

های مالي با آگاهي كامل از وضعيت مالي واحد تجاری مديران به عنوان مسئول تهيه صورت

گذاران و اعتبار دهندگان به طور بالقوه و با برخورداری از اطالعات بيشتر نسبت به سرمايه

 از سود را برای خود كسب كنند. از سوی ديگر یسعي دارند كه سطحي مورد انتظار

 تجاری واحد ارزيابي توان مستلزم مالي، هایصورت كنندگان ازاستفاده صادیاقت تصميمات

 بر تمركز طريق ارزيابي از اين كه است آن ايجاد قطعيت و زمان نقد، وجه ايجاد منظور به

 بينيپيش در آنها استفاده از و تجاری واحد نقدی هایجريان و مالي عملكرد مالي، وضعيت

 همچنينشود.  آسان مي مالي پذيریانعطاف سنجش و تظاران مورد نقدی هایجريان

 منعكس منابعي برابر را در آنها حسابدهي يا مديريت مباشرت وظيفه نتايج مالي هایصورت

 را نقش مهمترين حسابداری، سود ميان اين در .است گرفته قرار اختيارشان در كه كندمي

 (.8311 صمدی، و هاشمي(ردعهده دا بر اطالعات اين ارائه منظور به

هدف اوليه از گزارش سود، تامين و ارائه اطالعات مفيد برای كساني است كه بيشترين عالقه 

را به گزارش های مالي دارند؛ اما تبيين هدف های مشخص تر نيز، برای درک بهتر 

گزارشگری سود ضرورت دارد. يكي از هدف های اساسي كه با اهميت ترين هدف از ديدگاه 

تمايز بين سرمايه  ستفاده كنندگان گزارش های مالي محسوب مي شود، ايجادتمامي ا
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، به عنوان بخشي از فرآيند توصيفي حسابداری است. (منابع و جريان هاگذاری و سود )

 هدف های مشخص گزارش سود شامل موارد زير است:

 استفاده از سود به عنوان معياری برای اندازه گيری كارآيي مديريت -8

ستفاده از مبالغ تاريخي سود برای پيش بيني آينده واحد انتفاعي و توزيع آتي سود ا -7

 سهام

 استفاده سرمايه گذاران از سود جهت تصميم گيری در مورد خريد سهام شركت -3

گزارش سود به عنوان ابزاری برای مديريت جهت برنامه ريزی آينده ی شركت  -4

 (.8227)هندريكسون و ون بردا، 

نترل مديريت واحد تجاری مي سود و زيان در برگيرنده بازده حاصل از منابع تحت كصورت  

 تهيه و مسئوليت است حسابداری برآوردی هایاز روش متأثر واحدها سود محاسبه باشد.

با توجه به دسترسي مستقيم مديران به  تجاری است. واحد مديريت عهدهبه  مالي صورتهای

 داليل به است بنا ممكن روش های اختياری حسابداری، اطالعات و داشتن حق انتخاب

 (. 8313 و همتي، كند)پورحيدری سود مديريت به  اقدام مديريت مختلف،

 پذيرفته اصول و استاندارد های روش پذيری انعطاف از گيری بهره سود، مديريت یفلسفه

 اجرايي های شرو از توان مي كه گوناگوني تفسيرهای البته .باشد مي حسابداری یشده

 اين .باشد مي سود وجود مديريت داليل ديگر از كرد، برداشت حسابداری استاندارد يک

تفسير  كه زماني در .است حسابداری های روش در موجود تنوع اصلي دليل پذيری انعطاف

 مالي صورتهای در شده ارائه های داده يكپارچگي است، انعطاف پذير بسيار استاندارد يک

شود  سود مديريت باعث تواند مي نيز كاری فرض محافظه تطابق و ود. اصلمي ش كمتر

به  نسبت سايرين تواند ديدگاه مي مديريت سود، مديريت از استفاده (. با7227)ميلر و يون، 

گردد، در نتيجه  شركت سودآوری دهد و سبب تعبير اشتباه قدرت تغيير را شركت عملكرد

 اشتباهاتي درون شركت كه شود. هنگامي سرمايه و بدهي اوراق قيمت تعيين نامناسب باعث

 كاهش باعث اين آورد و نخواهد دست به را بازار اطمينان ديگر شركت شود، مي كشف

شركت از يكسو و كاهش شديد بازده آتي سهامداران  سرمايه ی و بدهي اوراق قيمت شديد

ی سود به دو يل دهندهاجزای تشك .(7227كوميسكي،  و شد )مافورد خواهد از سوی ديگر
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بخش نقدی و تعهدی تقسيم مي شود. بخش نقدی سود كمتر مورد دستكاری مديريت قرار 

مي گيرد. بخش تعهدی نيز خود به دو بخش اقالم تعهدی اختياری و غير اختياری تقسيم 

مي شود. بخش غير اختياری اقالم تعهدی نيز معموال مورد دستكاری قرار نمي گيرد، 

تنها راه دستكاری سود كاهش يا افزايش اقالم تعهدی اختياری است. با افزايش بنابراين 

ميزان اقالم تعهدی اختياری احتمال رفتار های اختياری )فرصت طلبانه( مديريت افزايش 

مي يابد و نشانه ای از قابليت اتكای پايين سود مي باشد. در بررسي های انجام شده پيرامون 

( و )ويلسون و 7223، واتس(؛ )7227ر مطالعات )دچو و ديچو، موضوع مديريت سود، نظي

( اقالم تعهدی اختياری يعني اقالمي كه مديريت مي تواند آن را دستكاری 7282وانگ، 

 .كند، نقش مهمي در فرآيند مديريت سود دارند

از يكسو و لزوم كنترل  مديران مسئله نمايندگي و وجود تضاد منافع بين سهامداران و

منجر به  از سوی ديگر،ت سود فرصت طلبانه با استفاده از سيستم های نظارتي مديري

؛ ديچو و 8221)ويلد، گردد حسابرسان مستقل برای اطمينان بخشي بيشتر مي گمارش 

 .(8221همكاران، 

 با اشتباهاتو  تحريفات مقابل در سهامداران منافع از حفاظت حسابرسان، هدف كلي به طور

مالي و همجنين ارائه قضاوت های مستقل و حرفه ای در رابطه  ورتهایص در موجود اهميت

بدين ترتيب حسابرسي مستقل يكي از مكانيزم های  .است با پايدار بودن اين گزارش ها

كنترل مديريت مي باشد تا اينكه مديريت مجبور شود اطالعات مالي موثق، قابل اطمينان و 

 اجتناب و خود حرفه ايي اعتبار حفظ منظور به سانحسابر .بدون هرگونه تقلب را ارائه دهد

 ميان اين در .هستند حسابرسي كيفيت افزايش دنبال به شان، عليه قضايي طرح دعاوی از

 رسيدن از مانع سود، كيفيت در خود شخصي منافع اعمال جهت در مديران های انگيزه

 كيفيت افزايش با توانند مي حسابرسان مقابل در .شوند مي خود اهداف به حسابرسان

 اعمال در را مديران و كرده كشف را مديران توسط گرفته صورت سود مديريت حسابرسي،

 .(7287، جي آ او و كلينگدهند) قرار تنگنا در سود مديريت
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در اين تحقيق به منظور بررسي اثرتعديلي حسابرسي مستقل بر  با توجه به مطالب ذكر شده،

سهامداران از سه شاخصه بارز حسابرسي مستقل يعني نوع  رابطه بين مديريت سود و بازده

 هزينه حسابرسي و نوع اظهار نظر حسابرس استفاده شده است.   موسسه حسابرسي،

 پژوهش پیشینه

 داخلی هایپژوهش

( در پزوهشي به بررسي تأثير مديريت واقعي سود بر بازده 8322قرباني و همكاران )

پژوهش آنها بيانگر آن است كه  بين مديريت واقعي سود و غيرعادی سهام پرداخته كه نتايج 

 .طه منفي و معناداری وجود داردبراآتي به عنوان  بازده غيرعادی
 حسابرس، اندازه و سود مديريت بين كه يافتنددر تحقيقي در (8322) همكاران و نمازی

 حسابرس تصدی دوره و سود مديريت بين همچنين و معني دار ولي غير مثبت رابطه يک

 مدل كل معني داری تعيين برای پژوهش آنها در .وجود دارد معناداری و مثبت رابطه

 بود. شده استفاده 7درست نمايي نسبت آماره و 8فادن تعيين مک ضريب آماره از رگرسيوني

و  براستقالل مؤثر عوامل" عنوان تحت پژوهشي در (8314همكاران) و يگانه حساس

كيفيت  بررسي به ،"گواهي خدمات ارائه در ايران رسمي بدارانحسا جامعه اعضای شايستگي

 حسابرسي كيفيت ارتقای جهت زير مؤثر عامل 2 تعيين آن نتيجه كه پرداختند حسابرسي

 تضاد (4 اهميت، با تحريفات كشف (3 حسابرسي، (كارايي7 تخصص گرايي، (8 مي باشد:

 .حسابرسي مؤسسات اندازه (2 و بازار مكانيزم (1 مقررات، و قوانين وجود (۵منافع، 

حسابرسي  كيفيت بر مؤثر عوامل"عنوان  تحت پژوهشي در (8313) همكاران و زاده مجتهد

 كيفيت بر مؤثر عامل 74 ،"استفاده كنندگان و مستقل حسابرسان ديدگاه از مستقل

 مستقل حسابرس بازديد -8 از: عبارتند آنها مهمترين كه كرده شناسايي حسابرسي را

 صنعت مورد در كافي اطالعات داشتن -7 حسابرسي، كار مراحل از مدير ارشد و کشري

 
1 McFadden determination coefficient 
2 Likelihood Ratio 
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نوع  -4حسابرسي و  مؤسسه برای حسابرسي اهميت حق الزحمه -3صاحبكار،         

 موسسه حسابرسي
 

 خارجی هایپژوهش

عنوان تاثير مكانيزم های راهبری شركتي و  با( در تحقيقي 7287) جي آ او و كلينگ

مستقل بر بهبود كيفيت افشای شركتها دريافتند كه هزينه باالی حسابرسي رابطه  حسابرسي

مي كنند كه بهبودكيفيت  بيانآنها دراين تحقيق . مثبت معناداری با بهبود كيفيت افشا دارد

لذا  .افشاء ازطريق اجرای صحيح استانداردهای حسابداری و رعايت قوانين امكان پذيراست

مديريت سود كه نمونه بارز آن است نيز دراين شرايط كاهش مي  ه وامكان تحريف و اشتبا

 .يابد

( طي پژوهشي رابطه بين حاكميت شركتي، كيفيت اطالعات حسابداری و 7222پری يرا )

ازمدل الجيت برای در اين تحقيق  .نوع اظهارنظر حسابرسان مستقل را مورد ارزيابي قرار داد

موسسه  4ميتي همچون استفاده از خدمات حسابرسي بررسي رابطه بين ساز و كارهای حاك

ارائه اظهار نظر مقبول توسط حسابرسان مستقل استفاده شده است. نتايج حاصل از  و بزرگ

بررسي يافته ها نشان داد كه ويژگي های غالب برای شركتهايي كه حسابرسان از اظهارنظر 

اعضای از:  اندرده بودند، عبارت استفاده ك ها نآ مشروط برای بيان مطلوبيت صورتهای مالي

موسسه  4از خدمات حسابرسان مستقلي غير از  استفادههيات مديره فاقد تخصص مالي، 

ازسوی ديگر مهمترين عاملي كه منجربه صدور  .دعاوی حقوقيداشتن بزرگ حسابرسي و 

نه اظهارنظرمردود ازسوی حسابرسان گرديده است تحريفات با اهميت ازجمله مديريت عامدا

 .مي باشدسود 

 در مالي تصميمات با را حسابرسان شهرت و كيفيت بين رابطه( 7221همكاران ) و چانگ

 بر حسابرسان شهرت و كيفيتقرار دادند. نتايج بيانگر آن است كه  بررسيمورد  ها شركت

 بر بازار شرايط تأثير از حسابرسي باالی كيفيت و دارد تأثير شركتها مالي تصميمات

 .كاهد مي آنها سرمايه ساختار نيز و نظر مورد شركتهای مالي تصميمات
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در بررسي عوامل تاثير گذار بر افشای به موقع سود دريافتند كه  (7221) چاندر و ماهاجان

اندازه شركت، نوع صنعت، سود آوری و نوع موسسه حسابرسي از عوامل مهم در افشای به 

نين دريافتندكه اين افشاء به موقع مي تواند آنها همچ .موقع اطالعات مريوط به سود هستند

 .دست مديران  را درمديريت سود بسته نگه دارد

برای  سود مديريت و حسابرسي كيفيت"عنوان  تحت پژوهشي در (722۵) همكاران و چن

به  حسابرسي بزرگ شركت 4 انتخاب با ،"تايوان  سهام عمومي عرضه در درگير شركتهای

 4 اين توسط شده حسابرسي شركتهای در سود مقايسه و تكيفي با حسابرسان عنوان

 به شده اند، حسابرسي شركت 4 اين غير توسط كه شركتهايي ساير در سود شركت با

 عمومي عرضه از بعد و قبل مراحل در سود مديريت و حسابرسي ارتباط كيفيت بررسي

مي  رخ سود مديريت شركتهايي چنين در اوال، كه رسيدند نتيجه به اين و پرداختند سهام

 اين به دارد، وجود معني داری ارتباط حسابرسي كيفيت و سود بين مديريت ثانيا، و دهد

 مي شركتها اين در سود مديريت كاهش موجب حسابرسي بودن كيفيت باالتر كه صورت

 شود.

 حسابرس تصدی گری دوره بودن باال كه دادند نشان پژوهشي در) 7223 (همكاران و مايرز

 دوره چه هر و مي شود مربوطه صاحبكار صنعت در حسابرس تخصص و شناخت موجب

مي  بيشتر و مديريت آن كاهش هم سود پايداری و كيفيت باشد بيشتر حسابرس تصدی

 يابد.

خود به بررسي  های پژوهش در (8222) همكاران و فرانسيس و (8221) همكاران و بكر

 بزرگ مؤسسه چهار كه دريافتندآن ها  د.پرداختنتأثير كيفيت حسابرسي بر مديريت سود 

 صورتهای بخشي آگاهي و اعتبار كه كنند مي فراهم باكيفيتي حسابرسي خدمات حسابرسي،

از  مديريت سود كاهش با حسابرسي كيفيت بودن االب . همچنيندهند مي افزايش را مالي

 .است همراه سو وكاهش بازده غيرعادی ازسوی ديگر يک

، ارتباط بين كيفيت حاكميت شركتي و مواردی در پژوهشي( 822۵)اسلوان و همكاران 

همچون انحراف از اصول پذيرفته شده حسابداری و احتمال وقوع تقلب و سوء جريان كه 

منجر به انتشار گزارش حسابرسي غير از گزارش مقبول مي شوند، را مورد بررسي قرار دادند. 
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اصول پذيرفته شده حسابداری داشته و سود را آنها پي بردند، در شركتهايي كه انحراف از 

بيش از مقدار واقعي گزارش مي كنند، احتمال اينكه مديران داخلي بر هيات مديره مسلط 

باشند و مديرعامل و رئيس هيات مديره يكنفر باشد، بيشتر و احتمال وجود كميته 

 .حسابرسي و سهامداران عمده برون سازماني كمتر است

در تحقيقي تحت عنوان اندازه موسسه حسابرسي و كيفيت حسابرسي  (8218دی آنجلو )

دريافت كه موسسات حسابرسي بزرگ و مشهور خدمات متنوع و باكيفيت تری ارائه مي 

نمايند كه اين مي تواند فرايند حسابرسي با كيفيت تری را به دنبال داشته باشد ونهايتاً به 

همچنين گزارش مالي با كيفيت موجب  ارائه اطالعات با كيفيت و شفاف منجر شود.

 .اطمينان خاطر اعتبار دهندگان در تصميم گيری و كاهش ريسک اطالعاتي آنها مي شود
 

 پژوهش های فرضیه

مديريت سود با هدف بيش نمايي آن منجر به مطلوب جلوه دادن شرايط شركت در بازار 

مي شود. در  هام ازسوی ديگريكسو، و افزايش غير عادی قيمت س اذهان عمومي از سرمايه و

هزينه حسابرسي به  اين تحقيق متغيرهايي همچون نوع موسسه حسابرسي، نوع اظهار نظر و

عنوان متغير های مربوط به حسابرسي مستقل در نظر گرفته شده اند تا از اين طريق به اين 

ريت سود و سوال پاسخ دهيم كه آيا فرايند حسابرسي مستقل مي تواند رابطه مثبت بين مدي

 شود: مي بازده غيرعادی را كاهش دهد. بر اين اساس فرضيه های تحقيق به شرح زير بيان

  دارد. وجود معناداریبين مديريت سود وكسب بازده غيرعادی ارتباط مثبت 

 .هزينه حسابرسي باال رابطه مثبت بين مديريت سود و بازده غيرعادی را كاهش مي دهد 

 افزايشس رابطه مثبت بين مديريت سود و بازده غيرعادی را اظهار نظر غيرمقبول حسابر 

 مي دهد.

 رابطه مثبت بين مديريت سود و بازده غيرعادی را كاهش مي  نوع موسسه حسابرسي

 دهد.

 

 آماری نمونه و آماری جامعه ،پژوهش روش
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 شناسي روش .است رگرسيوني _ همبستگي و توصيفي پژوهش، اين در استفاده مورد روش

 .است رويدادی پس نوع از

 لذا است. شده انجام سيستماتيک حذف روش از استفاده با گيری نمونه پژوهش، اين در

 دوره در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته های شركت كليه شامل انتخابي نمونه

 باشند: زير شرايط واجد كه 8327 الي 8313 زماني

 پژوهش مورد دوره در نظر مورد شركت 

 . باشد بورس در فعال های ركتش جزء

 حذف و گزارشگری تاريخ همساني جهت به 

 . باشد اسفند 72 به منتهي آن مالي دوره فصلي، اثرات

 مستمر فعاليت پژوهش دوره طيها  شركت 

 باشد. گرفته قرار مبادله مورد آن سهام و داشته

 نمونه از ايي بيمه های شركت و بانكها 

 .شوند مي حذف

 های داده كه شوند مي ابانتخ هايي شركت 

 باشند. دسترس در رسيدگي مورد دوره طي آنها نظر مورد

 اوراق بورس در شده پذيرفته های شركت بين از فوق، های محدوديت و شرايط به توجه با

  شدند. انتخاب شركت 27 مجموع در تهران، بهادار
 

 ها داده تحلیل و تجزیه و گردآوری روش

 مالي هایصورت و مقاالت ای،كتابخانه منابع از اطالعات یگردآور جهت تحقيق اين در

 سازمان" اينترنتي پايگاه طريق از اطالعات اين به دستيابي كه است شده استفاده هاشركت

و  محاسبه جهت همچنين باشد.مي ميسر "پرداز تدبير" اطالعاتي بانک و "بهادار اوراق بورس

 .شودمي استفاده Eviews7 و Excel، Stata12 افزارهای نرم ازها تجزيه وتحليل داده
 

  پژوهش و مدل متغیرها
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روزنبوم  در اين پژوهش برای آزمون فرضيه ها از مدل تعديلي به كار گرفته شده در پژوهش

 بهجهت آزمون فرضيات مطرح شده گام های الزم  .است شده( استفاده 7223و همكاران )

  شرح زير است.

 ؛(722۵) 8كوتاری و همكارانتعديل شده   مدلم تعهدی از طريق : محاسبه جمع اقال8گام 

 (:8) مدل

 

TACCi,t اقالم تعهدی كل شركت :i  در سالt. 

)i,tCASH- i,tΔ(CAهای جاری به جز وجه نقد شركت : تغيير در داراييi  در سالt. 

)i,tCPLD- i,tΔ(CLمدت شركت های بلندهای جاری به جز حصه جاری بدهي: تغيير در بدهي

i  در سالt. 

i,tDEP هزينه استهالک شركت :i  در سالt. 

ASSETSt-1های كل در ابتدای دوره شركت : داراييi  در سالt. 

 كل در به جای اقالم تعهدی  : جايگذاری مبلغ محاسبه شده اقالم تعهدی كل گام يک7گام 

(، و برآورد ضرايب و جزء 722۵تعديل شده جونز بر مبنای عملكرد)كوتاری و همكاران،  مدل

 خطای پيش بيني.

 (: 7) مدل

 

 

TACCi,t اقالم تعهدی كل شركت :i  در سالt. 

ΔSALESi,t تغييرات فروش شركت :i  در سالt. 

 
1 Kothari et al 
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ΔARi,tهای دريافتني شركت : تغييرات حسابi  در سالt. 

PPEi,tی ثابت مشهود شركت ها: داراييi  در سالt. 

ROAi,tهای شركت : بازده داراييi  در سالt كه با تقسيم سود قبل از اقالم غيرمترقبه بر ،

 گردد.محاسبه مي  tدر سال  iها شركت ميانگين دارايي

β0,β1,…,βkهای مدل رگرسيون: پارامتر 

εi,tجزء خطای پيش بيني : 

 عادی؛: محاسبه اقالم تعهدی غير3گام 

( است به عنوان اقالم تعهدی 7( و )8) مدل هایتفاوت  كه( i,tεمبلغ جزء خطای برآورد)

 محسوب مي شود. ()عادیغير

 ؛بازده واقعي سهام: محاسبه 4گام 

 (:3)مدل 

 
ازار مي باشد كه با استفاده از قيمت ب tماه در دوره  87در طول  i: بازده سهام شركت   

سهام شركت در اول و آخر هر دوره و نيز منافع مالكيت سهامدار در آن دوره، به صورت 

 باشد و در آن:ماهانه مي

 t  در دوره i: قيمت سهم شركت  

 t-1  در دوره i: قيمت سهم شركت  

 t  در دوره i: سود نقدی هر سهم شركت  

  i: درصد سهام جايزه شركت  

 i: مبلغ اسمي هر سهم شركت  

پيش بيني شده: بازده پيش بيني شده سهام با استفاده از مدل تنظيم بازده : محاسبه ۵گام 

يک تعهد  زدهبازار بدست مي آيد. در اين مدل آمده است كه بهترين تخمين جهت تخمين با
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در آن زمان. با استفاده از اين مدل ديگر نيازی  )بازده بورس( زاراست با بازده شاخص با برابر

تعهد استفاده كرد، زيرا كه تخمين بازده تعهد  از دوره تخميني جهت تخمين بازده نيست كه

 با بازده شاخص بازار برابر است.

 (:4)مدل 

 
به عنوان  ، tهدر دورماه  87طول  در (بورسبازار )معرف نرخ بازده  كه در آن

 است. t دوره ابتدایبه عنوان شاخص بورس در  و  t دورهشاخص بورس در انتهای 

 ؛سهام عادیغير بازده: محاسبه 1گام 

( 4( و )3) مدل هایتفاوت  كه سهام اختالف بين بازده واقعي و بازدهي پيش بيني شده

 محسوب مي شود. ( )عادیغير بازدهاست به عنوان 

 (: ۵) مدل

 
مديريت  تاثير اول كه حاكي از فرضيه بررسي جهت ،فوق با توجه به گام های مطرح شده

الي  دوم های فرضيه به منظور بررسي و (1)از مدل  مي باشد، بازده غيرعادی سهام برسود 

( 2)ازمدل  مي باشد، متغيرهای حسابرسي بر رابطه فوقتعديلي  تاثيری كه حاكي از چهارم

 است. هشداستفاده 

 (: 1) مدل

 

 (: 2) مدل
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اقالم معرف  و  وابسته متغير عنوان به و معرف بازده غيرعادی   آن دركه 

متغيرهای كنترلي به  است. شده نظرگرفته در متغير مستقل به عنوان و عادیتعهدی غير

 شرح زير است:

 .(مجموع دارايي ها) لگاريتم طبيعي  tدر سال  iشركت اندازه :  

 .) نسبت بدهي ها به دارايي ها( tدر سال  iشركت  اهرم مالي:  

 در اين پژوهش به شرح زير است: تعديليمتغيرهای 

به  tدر سال  iشركت  ساالنه هزينه حسابرسي مستقل صورت های مالي:  

 .ميليون ريال

درصورتي كه گزارش حسابرس ) tدر سال  iشركت  حسابرسي اظهارنظرنوع :  

 در غير اين صورت صفر مقبول باشد متغير مربوطه در معادله رگرسيون يک وغير مستقل 

 .(در نظر گرفته مي شود

، سازمان اگر حسابرس شركت) tدر سال  iشركت  نوع موسسه حسابرسي:  

حسابرسي باشد متغير مربوطه در معادله رگرسيون يک و در غير اين صورت صفر در نظر 

 .(گرفته مي شود
 

 پژوهش های یافته

 توصیفی آمار

 ميان در مطالعه مورد متغيرهای ويژگيهای معرف آماری های داده هئارا قسمت، اين از هدف

 .است شده داده نشان متغيرها يفيتوص آمار (8) شماره جدول در .است نمونه شركتهای

 نمونه، هاشركت از %34 متوسط طور به كه داشت اظهار توانمي فوق جدول اساس بر

 جامعه عضو موسسات ساير به مابقي %11 حسابرسي سازمان به را خود حسابرسي

 نمونه، شركتهای از %۵2 ميانگين طور به همچنين اند. كرده واگذار رسمي ابدارانحس

 اند. كرده دريافت مقبولغير  نظر اظهار آنها %48 و مقبول اظهارنظر بورس در شده هپذيرفت

 بيشترين و است ريال ميليون 317 حدود 27 تا 17 هایسال بين حسابرسي هزينه متوسط
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 حسابرسي سازمان به مربوط كه باشدمي ريال ميليون ۵421 هاسال اين طي الزحمه حق

 است.

 توصیفی آمار نتایج (:1) شماره جدول

 حداقل حداكثر معيار انحراف ميانه ميانگين نماد

 وابسته متغير اول: بخش

 -2782/8 2212/2 2۵44/2 -2733/2 8217/2 () بازده غيرعادی

 كنترلي متغيرهای دوم: بخش

 434۵/4 2223/1 1۵3۵/2 1278/۵ 2171/۵ () شركت اندازه

 8814/2 7271/8 8122/2 1۵۵۵/2 1۵37/2 () مالي اهرم

 مستقل متغير سوم: بخش

 -2118/2 37۵1/8 8۵22/2 -2287/2 -4127/7 () عادیاقالم تعهدی غير

 تعديليبخش چهارم: متغيرهای 

( هزينه های حسابرسي )
* 

1227/318 722 1۵11/472 ۵421 ۵7 

 2 8 4271/2 8 ۵112۵/2 (نوع اظهارنظر )

 2 8 4237/2 2 332۵/2 (اندازه موسسه )
 (ريال ميليون به حسابرسي های هزينه ارقام : *)

 آزمون های انتخاب نوع مدل

برای انتخاب مدل مناسب از بين روش داده های تابلويي و داده های تلفيقي از برای 

( ارائه شده 7ت. خالصه نتايج اين آزمون در جدول شماره )ليمر استفاده شده اس Fآزمون 

 است.
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 لیمر )همسانی عرض از مبدا( Fآزمون (: نتایج 2جدول شماره )

 (H0صفر) فرضيه
مدل های 

 تحقيق
 مدل انتخابي مونزنتيجه آ F p-valueآماره 

از 
ض 

عر
ن 

ود
ن ب

سا
يك

ها
دا

مب
 

42۵8/2 فرضيه اول  2212/2  0H تلفيقي رد نمي شود 

4223/2 فرضيه دوم  2221/2  0H تلفيقي رد نمي شود 

4122/2 فرضيه سوم  2222/2  0H تلفيقي رد نمي شود 

۵341/2 فرضيه چهارم  3222/2  0H تلفيقي رد نمي شود 

 

 ها فرضیه آزمون

 اين در .دارد مثبت تاثير بازده غير عادی بر ،مديريت سود كه شودمي بيان اول فرضيه در

  شود.نمي رد اول فرضيه ،باشد معنادار و مثبت (1) مدل در  آوردیبر ضريب اگر صورت

 اول فرضیه آزمون نتایج (:3) شماره جدول

 * معناداری t آماره استاندارد خطای ضرايب متغيرها

 2737/2 2223/2 8227/3 228۵/2 

 7384/2 2824/2 2272/88 2212/2 

 2124/2 232۵/2 7212/7 2721/2 

 7273/2- 8723/2 8322/7- 2371/2 

 7722/2 تعيين ضريب (2821/2)   21۵1/3 )احتمال( F آماره

 7873/2 شده تعديل تعيين ضريب 2222/7 واتسن دوربين آماره

 (دهد مي نشان را درصد ۵ سطح در معناداری *) 
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متغير  برای سطح معناداری و tآماره  شودمي  مشاهده( 3جدول شماره ) همانگونه كه در

بنابراين، فرضيه اول  مي باشد. 2222/2 و 2272/88رابر با به ترتيب ب عادیاقالم تعهدی غير

توان را نمي ، مديريت سود وكسب بازده غيرعادیبين  مثبتپژوهش، مبني بر وجود رابطه 

 د.كررد 

م فرضيه های دوم الي چهار بين مديريت سود و بازده غيرعادی،پس از تشخيص وجود رابطه 

های مربوط به حسابرسي  به اين صورت كه با ورود متغير قرار گرفته است.آزمون  مورد

همان نسبت به ( 2در مدل )  برآوردیضريب يافته های موجود مربوط به  ،مستقل

 ( مورد مقايسه قرار مي گيرد.1ضريب در مدل )

ه مثبت بين مديريت سود و بازده رابط، هزينه حسابرسي باالكه  شوددر فرضيه دوم بيان مي

 سطح معناداری و t( آماره 4جدول شماره ) باتوجه به نتايج. غيرعادی را كاهش مي دهد

با توجه  مي باشد. 24۵1/2 و 47۵7/2رابر با به ترتيب ب عادیبرای متغير اقالم تعهدی غير

پژوهش  دومرضيه ، فمتغير هزينه حسابرسي شدن ضريب اين آماره و غير معنادار افزايشبه 

 .مي شود رد

 ومد(: نتایج آزمون فرضیه 4جدول شماره )

 * معناداری tآماره  خطای استاندارد ضرايب متغيرها

 212۵/2 2332/2 8221/7 23۵4/2 

 47۵7/2 7324/2 2218/8 24۵1/2 

 212۵/2 2372/2 8221/7 23۵4/2 

 2214/2- 2411/2 8222/2- 1۵12/2 

 842۵/2- 8224/2 2422/2- 4۵32/2 

 8۵۵2/2 ضريب تعيين (2732/2)   1322/7 )احتمال( Fآماره 

 8221/2 ضريب تعيين تعديل شده 2228/7 آماره دوربين واتسن

 (درصد را نشان مي دهد ۵معناداری در سطح  *) 
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رابطه مثبت بين مديريت  ،اظهارنظر مقبول حسابرس كه شودمي بيان سوم فرضيه در

 مي مشاهده (۵) شماره جدول در كه همانگونه .عادی را كاهش مي دهدسود و بازده غير

 8721/2 با رابرب ترتيب به عادیمتغير اقالم تعهدی غير برای معناداری سطح و t آماره شود

پذيرفته  پژوهش دوم فرضيه ،با توجه به غير معنادار شدن اين ضريب باشد. مي 38۵2/2 و

 .مي شود

 ومس فرضیه مونآز نتایج (:5) شماره جدول

 * معناداری t آماره استاندارد خطای ضرايب متغيرها

 2112/2 2327/2 7242/7 2737/2 

 8722/2 8742/2 211۵/2 3348/2 

 2478/2 2322/2 2182/8 7128/2 

 7۵22/2- 87۵2/2 21۵1/8- 242۵/2 

 2211/2- 2448/2 823۵/7- 2711/2 

 7723/2 ضريب تعيين (2238/2)   27۵2/4 )احتمال( Fآماره 

 81۵۵/2 ضريب تعيين تعديل شده 2213/7 آماره دوربين واتسن

  (دهد مي نشان را درصد ۵ سطح در معناداری *) 

رابطه مثبت ، نوع موسسه حسابرسي)سازمان حسابرسي(كه  شودبيان مي چهارمدر فرضيه 

( 1جدول شماره ) همانگونه كه در. بين مديريت سود و بازده غيرعادی را كاهش مي دهد

رابر به ترتيب ب عادیبرای متغير اقالم تعهدی غير سطح معناداری و tآماره  شودمي  مشاهده

پژوهش  چهارم، فرضيه اين ضريب منفي شدنبا توجه به  مي باشد. 2221/2 و -22۵7/2با 

 .پذيرفته مي شود
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 چهارم فرضیه آزمون نتایج (:6) شماره جدول

 * معناداری t آماره اندارداست خطای ضرايب متغيرها

 277۵/2 222۵/2 22۵1/7 2371/2 

 22۵7/2- 2782/2 4۵۵3/3- 2721/2 

 2244/2 2۵41/2 2722/8 214۵/2 

 3811/2- 7731/2 4741/8- 8۵42/2 

 3۵11/2- 8722/2 1218/7- 28۵8/2 

 7423/2 ضريب تعيين (2721/2)   2428/7 )احتمال( Fآماره 

 7713/2 ضريب تعيين تعديل شده 2221/7 اتسنآماره دوربين و

  (دهد مي نشان را درصد ۵ سطح در معناداری *) 

  گیری نتیجه و بحث

پژوهش حاضر به بررسي اثرتعديلي برخي متغيرهای مربوط به حسابرسي مستقل بر رابطه 

ه اين بين مديريت سود و بازده غيرعادی پرداخته است. در واقع اين پژوهش به دنبال پاسخ ب

سوال است كه برخي متغيرهای كليدی مربوط به حسابرسي مستقل مي تواند چه اثرتعديلي 

 بر  رابطه بين مديريت سود و بازده غيرعادی داشته باشد؟

مطابق با نتايج آزمون فرضيه اول، بين مديريت سود وكسب بازده غيرعادی رابطه مثبت و 

سود با هدف بيش نمايي آن منجر به مطلوب  معناداری وجوددارد.  به اين معنا كه مديريت

جلوه دادن شرايط شركت در بازار سرمايه و سرمايه گذاران از يكسو، و افزايش غير عادی 

قرباني و قيمت سهام ازسوی ديگر مي شود.نتايج تحقيق حاضرباتحقيق صورت گرفته توسط 

 (همسو نبوده است.8322همكاران )

حاكي از اين موضوع است هزينه حسابرسي باال، رابطه نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم 

درنتيجه فرضيه تحقيق رد مي  مثبت بين مديريت سود و بازده غيرعادی را افزايش مي دهد،
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نتيجه  اين فرضيه بدين صورت قابل تحليل است كه موسسات حسابرسي كه حق  شود.

رد رسيدگي و از دست ندادن الزحمه بااليي دريافت مي كنند برای ادامه همكاری با واحد مو

تحقيق  با درآمد خود بيشتر با شركت مورد رسيدگي سازش مي كنند . نتايج تحقيق حاضر

 . نمي باشدهمسو  (7287) جي آ او و كلينگصورت گرفته توسط 

نتايج آزمون فرضيه سوم نشان مي دهد اظهارنظر مقبول حسابرس، رابطه مثبت بين 

را كاهش مي دهد.به اين معنا كه شركت هايي كه اظهار مديريت سود و بازده غيرعادی 

نتايج  نظرمقبول دريافت نموده اند ميزان مديريت سود در صورتهای مالي آن ها كمتر است.

( همسواست. آنها دريافتندكه شركت به 7222تحقيق حاضر با  نتايج تحقيقات پری يرا )

های حسابداری ل و استانداردمنظور دريافت يک اظهار نظر مقبول ملزم به رعايت اصو

باشد كه اين موضوع دست آن ها را در اعمال تحريف از جمله مديريت سود بسته نگه مي

 مي دارد.

، رابطه نوع موسسه حسابرسي)سازمان حسابرسي( نتايج آزمون فرضيه چهارم نشان مي دهد 

شركت هايي كه   به اين معنا كه،مثبت بين مديريت سود و بازده غيرعادی را كاهش مي دهد

حسابرس آن سازمان حسابرسي بود در مقايسه با ساير شركت ها  ميزان تحريف ومديريت 

( 7221) وانسترايلن و نتايج تحقيق حاضر با نتايج تحقيقات تندّلو سود كمتری داشته اند.

پژوهش های  همسوست آن هادر (8222) همكاران و فرانسيس ( و8221) همكاران بكر و

نتيجه  اين آن ها به سي تأثير كيفيت حسابرسي بر مديريت سود پرداختند.خود به برر

كه چهار مؤسسه بزرگ بين المللي حسابرسي، خدمات حسابرسي باكيفيتي فراهم  رسيدند

 مواردی در مي كنند كه اعتبار و آگاهي بخشي صورتهای مالي را افزايش مي دهند. همچنين

سو  از يک مديريت سود كاهش با حسابرسي يفيتك بودن باال سهام، اوليه عرضه از غير

 .است همراه وكاهش بازده غيرعادی ازسوی ديگر
 

  پژوهش های یافته بر مبتنی های پیشنهاد

 گردد:مي ارائه زير پيشنهادهای تحقيق هایيافته به توجه با
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 توسط دارند كشور اقتصادی رشد در بسزايي و مستقيم تأثير كه بزرگ هایشركت 

 گيرند. قرار بازرسي و حسابرسي مورد بزرگ حسابرسي موسسات

 چارچوب ها، شركت مالي ها صورت به توجه با بهادار اوراق بورس كه گردد مي پيشنهاد 

 به و نموده تدوين مالي های صورت حسابرسي الزحمه حق تعيين برای ايي نامه آيين و

 مايد.ن ابالغ رسمي حسابداران جامعه عضو موسسات و حسابرسي سازمان
 

 پژوهشگران سایر به هایی پیشنهاد

 ساير متغير ها از جمله دوره تصديگری و تخصص حسابرساثرتعديلي نهاد مي گردد شپي 

  نيز مورد آزمون تجربي قرار گيرد.
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