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مورد بررسی قرار گرفته 3در این پژوهش نقش نظارتی مؤسسات حسابرسی کوچک بر مدیریت سود

است، که به طور مشخص، رابطه میان مدیریت سود و بکارگیري مؤسسات حسابرسی کوچک بررسی می 
شخصی از مؤسسات حسابرسی که در حرفه و بازار شود. این مطالعه از طریق رسیدگی به گروه م

حسابرسی کوچکترین می باشند، به بررسی این امر می پردازد که آیا رابطه معناداري بین موسسات 
حسابرسی کوچک و مدیریت سود وجود دارد یا خیر؟ در راستاي پاسخ به این سوال اطالعات صورتهاي 

مورد 1392تا 1388بهادار تهران طی دوره زمانی شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق 105مالی 
و در این پژوهش متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونزبررسی قرار گرفته است. 

موسسات حسابرسی کوچک با توجه به گروه بندي انجام شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار، تعیین 
هد که بین موسسات حسابرسی کوچک و مدیرت سود رابطه شد. یافته هاي تجربی پژوهش، نشان می د

اي معنادار وجود دارد.
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جوانمرد و اجاقی

مقدمه
و دیگر یکی از اهداف گزارشگري مالی، ارائه اطالعاتی است که براي سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان 

کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم گیري هاي مربوط به سرمایه گذاري و اعتباردهی و سایر تصمیم ها، 
سودمند باشد. یکی از معیارهاي مهمی که گروه هاي مزبور براي برآورد قدرت سودآوري شرکت، پیش 

ت استفاده می کنند، بینی سودهاي آینده و رسیک هاي مربوط به آن و هم چنین ارزیابی عملکرد مدیری
سودهاي جاري و گذشته شرکت است. سود نیز خود متشکل از اقالم نقدي و تعهدي است و اقالم 
تعهدي سود تا حدود زیادي در کنترل مدیریت هستند و وي می تواند براي بهتر جلوه دادن عملکرد 

رده و به اصطالح شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سود هاي آینده در اقالم تعهدي سود دست ب
.[5]امروزي سود را مدیریت کند

حسابرسان در صورت درك انگیزه ها و روش هایی که در پس مدیریت نادرست سود است، می توانند 
موثرترین افراد در ممانعت از آن باشند. حسایرسان مستقل باید براي جلوگیري از رویه هاي حسابداري 

ا که آنها نه تنها داراي دانش عمیق در موضوع هاي حسابداري و گمراه کننده تالش و مبارزه  کنند، چر
گزارشگري هستند، بلکه به کمیته حسابرسی و هیئت مدیره  دسترسی دارند که مسئول بررسی دقیق 
تصمیم گیرندگان گزارشگري شرکت اند. در نتیجه ، حسابرسان در کاهش مدیریت سود غلط و کمک به 

.[4]ه گزارشگري مالی نقش اول را ایفا می کنندحفظ و افزایش اعتماد عمومی ب
حرفه حسابرسی در مسیري باریک حرکت می کند ، به طوري که هر انحراف جزیی از این مسیر باعث 
آسیب دیدگی حرفه می شود. چراکه حسابرسان از یک طرف همچون  سایر واحدهاي اقتصادي نیازمند 

آنها، کسب درآمد کنند و از طرفی دیگر بایستی استقالل مشتریانی هستند که در قبال ارائه  خدمات به 
حرفه اي خود را حفظ کرده و تحت تاثیر و نفوذ مشتریان خود قرار نگیرند. به عبارت دیگر حسابرسان 
هم باید رضایت مشتریان را به دست آورند و هم براي ارائه نظر صحیح به جامعه استفاده کنندگان داراي 

راه با صداقت از خود نشان  دهند. وابستگی مالی حسابرسان به صاحبکاران، عامل تضاد منافع ، تالش هم
انگیزشی منفی براي گزارشگري تحریف ها است. هرچه موسسه هاي حسابرسی، وابستگی مالی بیشتري 
به صاحب کاران خود داشته باشند، احتمال مصالحه بین حسابرس و صاحبکار براي صدور گزارش 

.[3]یابدافزایش میدلخواه
کیفیت حسابرسی

از کیفیت حسابرسی تعریف هاي گوناگونی کرده اند. در ادبیات حرفه اي کیفیت حسابرسی در رابطه با 
میزان رعایت استاندارد هاي حسابرسی مربوطه تعریف می شود. در مقابل پژوهشگران حسابداري ابعادي 

ه تعاریفی که ظاهري متفاوت دارند منجر می چندگانه براي کیفیت حسابرسی قائلند و این ابعاد اغلب ب
شود  عمومی ترین تعریف ها از کیفیت حسابرسی عناصر زیر را در بر می گیرد :

. احتمال وجود اشتباهات عمده در صورت هاي مالی که حسابرس بتواند آنها را کشف و گزارش کند
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میت گزارش مشروط صادر احتمال این که حسابرس براي صورت هاي مالی حاوي اشتباهات با اه

نکند.
 سنجه اي براي توان حسابرس در کاهش اشتباهات و تحریفات جانبدارانه و بهبود کیفیت داده هاي

.حسابداري
. دقت اطالعاتی که حسابرس درباره آنها گزارش صادر کرده است

رسی (استقالل تعاریف مذکور درجات متفاوتی از ابعاد شایستگی و استقالل حسابرسان در انجام حساب
.[6]واقعی ) و همچنین چگونگی درك استفاده کنندگان از استقالل آنها را در بر می گیرند 

نشان می دهد که کیفیت IPO) براي محیط هاي غیر 1999(2) و فرانسیس1998(1مطالعات بکر 
تجاري باالتر حسابرسی، با سطوح کاسته شده مدیریت سود همراه است. شرکت هاي با عملکرد ضعیف

که وجوه نقد حاصل از عملیات کمی گزارش کرده اند، به منظور گمراهی بازار ویا دالیل دیگر سود 
گزارش شده خود را از طریق افزایش اقالم تعهدي اختیاري، افزایش می دهند, به عبارت دیگر بین وجوه 

ایت یک موسسه نقد حاصل از عملیات و اقالم تعهدي اختیاري رابطه معکوس وجود دارد. در نه
حسابرسی مستقل و با مهارت (با کیفیت باال) قادر است ارائه هاي نادرست حسابرسی را شناسایی و در 
راستاي درست کردن آن ارائه هاي نادرست و گزارش اطالعات مالی قابل اتکا بر صاحبکار خودتاثیرگذار 

.[8]باشد 
مشترك توانایی یک حسابرس براي کشف و کیفیت حسابرسی را به عنوان احتمال 1)1981دي آنجلو (

گزارش یک تخلف تعریف می کند. گزارش یک تخلف مستلزم استقالل حسابرس، و کشف تقلب با 
خصوصیات توانایی حسابرس از جمله تخصص، تجربه، و دانش در ارتباط می باشد. از این عوامل، حجم 

سابرسان با کیفیت باال در نظر می عظیمی از پژوهش ها، چند شرکت حسابرسی بزرگ را به عنوان ح
گیرند. پژوهش پیش رو، شرکت هاي حسابرسی کوچک تر را در کانون توجه قرار داده و موضوع اندازه 

شرکت حسابرسی را مورد بازبینی قرار می دهد.
اندازه موسسه حسابرسی

دین دلیل مهمترین شاخص حسن شهرت حسابرس، اندازه مؤسسه حسابرسی است. از دیدگاه نظري چن
براي رابطه مستقیم مورد انتظار بین حسن شهرت حسابرس و توانایی نظارت حسابرس وجود دارد. 
مؤسسات معتبرتر در مقام مقایسه با مؤسسات کم اعتبارتر و کوچک تر حسن شهرت بیشتري را وثیقه 

پوشند. می گذارند و با احتمال کمتري از اشتباهات با اهمیت با مخاطره دعوي حقوقی چشم می
مؤسسات حسابرسی بزرگ به طور واضح منابع بیشتري را براي هدایت آزمون هاي حسابرسی دارند. 
اکثر پژوهش هاي تجربی کیفیت محصول این فرض هستند که حسابرسان بزرگ تر (داراي نام تجاري) 

ر احتیاطی براي در مقایسه با حسابرسان کوچک تر (فاقد نام تجاري) توانایی نظارت بیشتري دارند. ذخای

١. Becker,1998
٢. Francis,1999
٣ DeAngelo
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صاحبکارانی که حسابرسان صاحب نامی ندارند در مقام مقایسه با حسابرسان صاحب نام (بزرگ و داراي 
نام تجاري) بیشتر است. دي آنجلو کیفیت حسابرسی را با واژه اعتبار حسابرس تعریف کرده است. او 

عنوان جانشین حسن شهرت اظهار می دارد که ذي نفعان می توانند از اندازه مؤسسه حسابرسی به
حسابرس استفاده نمایند. وي استدالل می کند که اگر به کار گیري صاحبکار خاص در میان 
صاحبکاران حسابرسی خاص یکسان است، آنگاه حسابرسان بزرگتر که تعداد صاحبکارران بیشتري دارند، 

تحریف کشف شده دارند، در راستاي تالش براي حفظ هر صاحبکار انگیزه کمی براي قصور در افشاء
مطالعات بررسی کننده رابطه اجزاي کیفیت سود مشخص می کنند که اگرچه صاحبکاران حسابرسی 
شده توسط حسابرسان داراي نام تجاري می توانند انگیزه هاي بیشتري براي مدیریت سود داشته باشند، 

.[2]اما حسابرسان داراي نام تجاري مدیریت سود را محدود می نمایند 
شرکت هاي بزرگ حسابرسی به احتمال کمتري اقدام به اجراي حسابرسی کم کیفیت می کنند زیرا 
این شرکت ها به خاطر از دست دادن مشتریان وهزینه هاي حسابرسی در هنگام شکست حسابرسی، 

به زیان بیشتري می بینند . شرکت هاي داراي انگیزه براي هموار سازي (مدیریت سود ) به سمت باال (
سمت پایین) به طور قابل مالحطه اي از اقالم تعهدي اختیاري  در مدیریت سود استفاده می کنند  این 
در حالی اتفاق می افتد که این شرکت ها بوسیله شرکت هاي بزرگ حسابرسی، حسابرسی نمی 

.1[9]شوند
ؤسسه همان طور که اشاره شد، مهمترین شاخص اندازه گیري حسن شهرت حسابرس، اندازه م

حسابرسی است که این دو با هم رابطه مستقیم دارند طوري که هر چه اندازه حسابرس بزرگتر باشد 
کیفیت حسابرسی هم باالتر خواهد بود. شرکت هاي با اندازه حسابرسی بزرگ تر عالوه بر شهرت و 

ران و دیگر موارد اعتبارشان، در امر آموزش کارکنان و حفظ استقالل (ظاهري و واقعی ) در برابر صاحبکا
مهم اثر گذار در افزایش کیفیت حسابرسی موفق عمل می کنند. 

ما نیز در این پژوهش با توجه به گروه بندي انجام شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار، کوچک یا 
بزرگ بودن موسسات تعیین می کنیم. طبق گروه بندي سازمان بورس اوراق بهادار جمهوري اسالمی 

سسات حسابرسی معتمد بورس به چهار گروه تقسیم شده اند، که در این گروه بندي سازمان ایران مو
حسابرسی به همراه چند موسسه حسابرسی دیگر عضو جامعه حسابداران رسمی که در گروه اول قرار 

کهحسابرسیمؤسساتسایرمقابلدروباالشهرتواعتباردارايوبزرگدارند  مؤسسه حسابرسی
موسسات حسابرسی (پایین شهرتواعتباردارايمؤسساتعنوانبهقرار دارند،دوم تا چهارمدر 

می شوند.گرفتهنظردر)کوچک
پیشینه ي تحقیق

 ،2012مؤسسات حسابرسی کوچک رابطه اي مثبت و معنی دار با مدیریت سود دارد (هویچی هانگ.(

۱ . Chen et al,2005,p88
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ته و همچنین کیفیت باالي موسسات بزرگ بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی ارتباط وجود داش

حسابرسی در کشور هایی که داراي هم محوري مالیاتی هستند باعث محدودیت (کاهش )  در 
)2008مدیریت سود می شود. (برندا ون تندلو و استرالین 

 کیفیت حسابرسی میزان اقالم تعهدي اختیاري و مدیریت سود را کاهش می دهد. قابل ذکر است
راي اندازه گیري کیفیت از معیارهاي اندازه و شهرت حسابرس استفاده کرده اند. ( سجادي و محققان ب

). 1389مهدي عربی ،
مدیریتبینهمچنینومعنی دارولی غیرمثبترابطهیکحسابرس،اندازهوسودمدیریتبین

انور بایزیدي و سعید دارد (دکتر نمازي، معنی دار وجودومثبترابطهحسابرستصديدورهوسود
.)1390جبارزاده کنگرلویی 

میسودمدیریتکاهشدیگر موجبموسسه هايازبیشترچینحسابرسی دربزرگموسسه يده
.)2007شوند( مینگ، 

بودن باالترکهصورتاینبهدارد،وجودداريمعنیارتباطحسابرسیکیفیتوسودبین مدیریت
).2005،همکارانوشود(چنمیشرکتهاایندرسودمدیریتکاهشموجبحسابرسیکیفیت

 ،یک رابطه مثبت بین اندازه موسسه حسابرسی و درك سرمایه گذار از کیفیت سودآوري وجود دارد
در واقع  بازار سهام واکنش قوي تري نسبت به سودهاي غیر منتظره حسابرسی شده به وسیله 

).2007نتئو و همکارانش ،موسسات حسابرسی بزرگتر نشان می دهد(چا
روش تحقیق

هاي مختلفی براي پژوهش وجود دارد که هر یک متناسب با موضوع مورد بررسی و ماهیت زمینه روش
هاي تحقیق به ماهیت و هاي علوم انسانی ارزشمند است. استفاده از هر یک از روشتحقیق درپژوهش

یزان احساس مسئولیت محقق در مقابل نتایج و گیري و مهاي الزم براي نتیجهزمینه تحقیق، فعالیت
اهداف تحقیق بستگی دارد. این پژوهش به دنبال بررسی میزان همبستگی بین متغیرهاي عملیاتی در 
یک دسته شرکتهاي نمونه است که نوع داده هاي آنها تاریخی (پس رویدادي)  می باشد و با توجه به 

جهت سنجش آثار آن روي متغیر دیگر نیستند (تحقیقات اینکه محققین قصد دستکاري در متغیرها به 
باشد. به عبارت دیگر، همبستگی می- آزمایش و شبه آزمایش)، در نتیجه نوع روش تحقیق ما توصیفی

در این تحقیق به بررسی وجود رابطه و همبستگی بین متغیرها از طریق رگرسیون می پردازیم. 
قلمرو زمانی و جامعه آماري

گیرد، البته باید (دوره آزمون) را در بر می1392تا 1388هاي بین ی پژوهش حاضر،  سالقلمرو زمان
برآورد 1392الی 1387هاي ذکر نمود که پارامترهاي مدل تعدیل شده جونز (دوره رویداد) طی سال

اند.گردیده
ها و هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استثناي بانکي آماري پژوهش را شرکتجامعه

گذاري است، تشکیل ها در زمینه سرمایههایی که فعالیت اصلی آنمؤسسات مالی و اعتباري و شرکت
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ي، به دلیل همگن ها و مؤسسات مالی اعتبارگذاري، بانکهاي سرمایهدهد. اطالعات مربوط به شرکتمی

هاي پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، کنار گذاشته شده ها با سایر شرکتنبودن اطالعات مالی آن
است. 

گیرينمونه آماري و روش نمونه
گیري استفاده شده است، به نحوي که کلیه در این پژوهش از روش حذف سیستماتیک براي نمونه

هاي عضو نمونه انتخاب اند، به عنوان شرکتداراي شرایط زیر بودههاي عضو جامعه آماري که شرکت
اند:شده

هاي بیمه نباشند.گري مالی، لیزینگ و شرکتها، واسطههاي مورد نظر جزو بانکشرکت.1
سهام شرکت حداقل هر سه ماه یک بار معامله شده باشد. .2
اسفند ماه باشد.29پایان سال مالی شرکت، منطبق بر .3
مورد نظر از ابتدا تا انتهاي پژوهش در عضویت بورس اوراق بهادار باشند.هايشرکت.4
. در دسترس باشد1392الی 1388هاي ها در طی سالهاي مورد نیاز آنتمامی داده.5

شرکت به عنوان نمونه آماري براي آزمون فرضیه این 105توجه به شرایط یاد شده، منجر به انتخاب 
پژوهش شد.

یقهاي تحقیافته
محاسبات رگرسیون اندازه گیري مدیریت سود (مدل جونز) 

براي اینکه بتوانیم فرضیات پژوهش را مورد آزمون قرار دهیم ابتدا بایستی با استفاده از برآورد ضرایب 
مدیریت سود انجام پذیرد و بعد از آن وارد مدل آماري نماییم تا بتوانیم مدل را مورد بررسی و آزمون 

هیم . براي این کار از مدل جونز تعدیل شده استفاده شد ، که نتایج حاصل از برآورد آماري قرار د
ضرایب براي محاسبه مدیریت سود به صورت زیر می باشد:

) ضرایب معادله رگرسیون براي متغیرهاي مدل جونز1جدول (

مدل عالمت 
اختصاري

ضرایب استاندارد نشده
ضرایب

استاندارد 
شده tآماره

سطح 
معنی 
داري

Collinearity
Statistics

B

خطاي معیار 
B ضریب

ستون
Beta تلورانس

عامل 
تورم 

واریانس

1

(Constant) 364034.505 57584.060 6.322 .000

1/TA -4.242E10 9.060E9 -.172 -4.683 .000 .984 1.016

SALAE-
AR/TA

.294 .021 .508 13.827 .000 .984 1.016

PPE/TA -59687.420 10665.551 -.122 -5.596 .000 .978 1.000
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% معنی دار 95براي متغیرهاي مدیریت سود مدل جونز ،در سطح اطمینان tبا توجه به نگاره باال، آماره 

بدست آمده در ستون مربوطه گواه بر این مدعا می باشد . P-Valueمی باشد ، که مقادیر 
,زیر می باشد :معادله رگرسیون به صورت  , = 364034.505 ∗ , − 4.242E10 ∗ ∆ , ∆ ,, −59687.420 ∗ ,,

حال با توجه به ضرایب بدست آمده در معادله رگرسیونی باال می توانیم مدیریت سود که متغیر وابسته 
این تحقیق می باشد را محاسبه نماییم و به آزمون فرضیات تحقیق بپردازیم . 

شاخص هاي توصیفی متغیرها
است و آشنایی بیشتر به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه اي که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته

با متغیر هاي پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده هاي آماري ،الزم است این داده ها توصیف 
شود.همچنین توصیف آماري داده ها،گامی در جهت تشخیص الگوي حاکم برآن ها وپایه اي براي تبیین 

روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می رود.
از این که به آزمون فرضیه هاي پژوهش پرداخته شود، متغیرهاي پژوهش به صورت بنابراین، قبل

) مورد بررسی قرار می گیرد. این نگاره حاوي شاخص هایی براي توصیف 2خالصه در نگاره شماره (
متغیرهاي تحقیق می باشد. این شاخص ها شامل ،شاخص هاي مرکزي، شاخص هاي پراکندگی و 

ست.شاخص هاي شکل توزیع ا
) شاخص هاي توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص هاي مرکزي، شاخص هاي پراکندگی و شاخص هاي 2جدول (

)Statistics(شکل توزیع 

عالمت اختصاري DA SMALL MVE ROA MTB

تعداد داده ها 525 525 525 525 525

میانگین 3.00E+05 0.4495238 1.65E+12 0.136515 0.8757843

میانه 2.75E+05 0 4.25E+11 0.126903 0.6761818

مد -7.26E+05 0 3.01E+11 .0494a .03760a

انحراف معیار 4.78E+05 0.4979201 4.13E+12 0.1165419 0.7902423

واریانس 2.28E+11 0.248 1.71E+25 0.014 0.624

چولگى 7.061 0.204 5.072 0.388 2.805

کشیدگی 67.919 -1.966 30.74 1.699 12.847

مینیمم داده -7.26E+05 0 1.28E+10 -0.3274 0.0376

ماکسیمم داده 6.02E+06 1 4.03E+13 0.6274 6.66553

جمع 1.57E+08 236 8.46E+14 71.5337 459.78677
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) نشان می دهد که متغیر هاي تحقیق داراي چه ویژگی هایی هستند، سطر اول این نگاره بیان 2نگاره(

سال می باشد و - عدد525تعداد کلیه داده ها براي تمامی متغیرهاي مورد مطالعه برابر می کند که 
سطر دوم میانگین متغیرهاي جمع آوري شده را به تفکیک نشان می دهد ،که به عنوان مثال بازدهی 

است. سطر ششم واریانس و پراکندگی متغیر ها را حول میانگین نمایش می دهد که 0,136داراییها 
می باشد. سطرهاي هفتم و هشتم میزان چولگی و کشیدگی داده ها را 0,014ریانس بازدهی داراییها وا

نسبت به منحنی نرمال زنگوله اي شکل نشان می دهد که در بین متغیرهاي تحقیق بازدهی داراییها با 
ین و داراي کمترین چولگی به سمت راست می باشد و سطرنهم و دهم تغییرات بزرگتر0,383عدد 

کوچکترین اعداد را به عنوان دامنه تغییرات توصیف می کند، که در این میان براي متغیر بازدهی 
می باشد.0,627و مقدار ماکزیمم برابر -0,3274داراییها داراي مینیمم داده برابر 

آزمون فرضیه تحقیق
وجود دارد.بین موسسات حسابرسی کوچک و مدیریت سود رابطه معناداريفرضیه تحقیق :  

گاهی دو یا چند متغیر تاثیر عمده اي روي متغیر وابسته اي دارند . در این وضعیت از رگرسیون 
چندگانه جهت پیش بینی متغیر وابسته استفاده می شود . در رگرسیون چندگانه نیز فرض خطی بودن 

ه با چهار متغیربه شکل رابطه بین متغیرها برقرار می باشد و بر همین اساس معادله رگرسیون چند گان
=زیر تعریف می شود .    + + + +

فرض صفر و فرض مقابل آن به صورت زیر تعریف می شوند:
H0.بین موسسات حسابرسی کوچک و مدیریت سود رابطه معناداري وجود ندارد =
H1دارد.= بین موسسات حسابرسی کوچک و مدیریت سود رابطه معناداري وجود∶ = 0∶ ≠ 0

واتسون بین متغیرهاي مستقل و –) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین 3جدول (
متغیر وابسته

مدل ضریب همبستگی 
چند گانه

ضریب 
تعیین

ضریب تعیین تعدیل 
شده

خطاي معیار 
تخمین واتسون-دوربین 

1 .505a .364 .327 1.41961 1.698

در رگرسیون چند گانه ، به جاي ضریب همبستگی معمولی ، ضریب همبستگی چند گانه را داریم . 
) ضریب همبستگی چند گانه بین متغیر مستقل و کنترلی با متغیر وابسته 3با توجه به جدول (

است که نشان دهنده همبستگی خوب بین متغیروابسته با متغیرهاي مستقل و کنترلی می 505/0برابر
اشد.ب

درصد از تغییرات متغیر وابسته (مدیریت سود مدل جونز ) 36,4است یعنی 364/0ضریب تعیین برابر 
است . تفاوت ضریب تعیین 327/0را می توان توسط مدل توضیح داد . ضریب تعیین تعدیل شده برابر 
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ر صورتیکه نمونه و ضریب تعیین تعدیل شده می تواند ناشی از حجم نمونه و تعداد متغیرها باشد . د

کوچک باشد ، ضریب تعیین تعدیل شده براي تفسیر مناسب تر است ، با بزرگتر شدن حجم نمونه این 
) نشان از کم 3دو ضریب به هم نزدیک می شوند . مقدار خطاي معیار تخمین بدست آمده در جدول (

بودن پراکندگی نقاط حول خط رگرسیون می باشد . 
قرار می گیرد ، بنابراین فرض 2,5تا 1,5است که در بازه 1,698اتسون برابر و–آماره آزمون دوربین 

H0 . (عدم همبستگی بین خطاها ) پذیرفته می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد
) متغیرهاي مستقل و متغیر وابستهANOVA) : تحلیل واریانس رگرسیون (4جدول (

مدل مجموع مربعات درجه آزادي میانگین مربعات Fآماره سطح معنی داري

1

رگرسیون 200.567 4 50.142 24.881 .000a

باقیمانده 1023.769 521 2.015

کل 1224.335 525

جدول فوق نشان دهده آنالیز واریانس براي معنی دار بودن رگرسیون چند گانه می باشد . 
) و از طریق فرضیه ANOVAتوسط جدول (طبق این خروجی ، معنی داري کل مدل رگرسیون 

∶آماري زیر آزمون می شود :  = = ⋯ = = 0∶ ≠ باشد0 نمی صفر بتاها از یکی کم دست
از تقسیم میانگین مربعات رگرسیون بر میانگین مربعات باقیمانده بدست می آید . در جدول Fآماره 

% است. مقدار 95حاکی از معنی دار بودن رگرسیون در سطح اطمینان  24,881برابر F) آماره 9-4(
P-Value بدست آمده گواه بر این مدعاست . بنابراین فرضH0 رد می شود و وجود رابطه معنی دار

بین موسسات حسابرسی کوچک و مدیریت سود تایید می شود . 
) متغیرهاي مستقل و متغیر وابستهcoefficients) : ضرایب معادله رگرسیون (5جدول (

مدل عالمت اختصاري

ضرایب استاندارد نشده
ضرایب 

استاندارد 
شده

tآماره  

سطح 
معنی 
داري

Collinearity
Statistics

B

خطاي 
Bمعیار 

ضریب 
ستون

Beta تلورانس
عامل 
تورم 

واریانس

1
(Constant) 24.809 0.113 219.945 0.000

SMALL 0.614 0.13 0.211 4.723 0.000 0.943 1.06
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مدل عالمت اختصاري

ضرایب استاندارد نشده
ضرایب 

استاندارد 
شده

tآماره  

سطح 
معنی 
داري

Collinearity
Statistics

B

خطاي 
Bمعیار 

ضریب 
ستون

Beta تلورانس
عامل 
تورم 

واریانس

MVE
1.59E-

13
0.001 0.424 9.843 0.000 0.886 1.129

ROA 2.275 0.719 0.171 3.164 0.000 0.555 1.802

MTB -0.303 0.109 -0.155 -2.771 0.006 0.523 1.911

آزمون هاي مربوط به هر یک از ضرایب رگرسیون یکی از آزمونهاي واقعی فرضیه ها درباره پارامترهاي 
مدل براي اندازه گیري مناسب مدل رگرسیون مورد استفاده قرار می گیرد. براي بررسی معنی داربودن 

استفاده شده است .tضرایب متغیرهاي مستقل از آماره 
براي متغیر مستقل(موسسات حسابرسی کوچک) و متغیرهاي کنترلی،در tه )، آمار5با توجه به جدول (

بدست آمده در ستون مربوطه گواه بر P-Value% معنی دار می باشد ، که مقادیر 95سطح اطمینان 
.ها را از مدل رگرسیونی خارج کردرد می شود و نباید این متغیر H0این مدعا می باشد . بنابراین فرض 

) به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیرهاي مستقل در معادله رگرسیون ارائه شده Bب (در ستون ضرای
می باشد که نشان از عدم هم 5) تمامی مقادیر کمتر از VIFاست . در ستون عامل تورم واریانس (

خطی میان متغیرهاي مستقل و کنترلی است . در ستون ضرایب استاندارد شده بتا ، مقدار ضریب بتا 
نشان دهنده رابطه نسبتا خوب بین موسسات حسابرسی کوچک با 0,211ت حسابرسی کوچک موسسا

مدیریت سود می باشد . 
=معادله رگرسیون به صورت زیر می باشد : . + . ∗ + . − ∗ + . ∗− . ∗

موسسات حسابرسی کوچک مثبت می باشد، بنابراین b1همانطور که مدل نشان می دهد عالمت ضریب 
بین موسسات حسابرسی کوچک و مدیریت سود رابطه معناداري به صورت مثبت وجود دارد.

تفسیر اثرات متغیر مستقل (موسسات حسابرسی کوچک)  بر مدیریت سود 
بدست آمده موسسات حسابرسی کوچک حاکی از معنی دار بودن ضریب این متغیر با P-Valueمقدار 

0,614می باشد . ضریب موسسات حسابرسی کوچک برابر α%=5وجود متغیرهاي کنترلی در سطح 
می باشد که نشان از رابطه مثبت این متغیر با مدیریت سود است و در تفسیر ضریب بتا می توان گفت 

واحد 0,211انحراف معیار تغییر کند به ازاي آن 0,211حسابرسی کوچک به اندازه که اگر موسسات 
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به متغیر پاسخ (مدیریت سود) اضافه خواهد شد ، به شرط ثابت بودن سایر متغیرهاي مدل . بنا بر این  

بین موسسات حسابرسی کوچک و مدیریت سود رابطه معناداري به صورت مستقیم وجود دارد .
رينتیجه گی

شرکتهاي درسودمدیریتوموسسات حسابرسی کوچکبینرابطهتعیینپژوهشاینانجامازهدف
حالت کلیدرکهمیدهدنشانپژوهشیافته هاي.استتهرانبهاداراوراقدر بورسشدهپذیرفته

شرکت هایی که از دارد. وجودسودمدیریتوموسسات حسابرسی کوچکبینمعنی داريرابطه
مؤسسات حسابرسی کوچک استفاده می کنند، با احتمال بیشتري درگیر سطوح باالتر مدیریت سود می 
باشند (که توسط اقالم تعهدي اختیاري اندازه گیري می شود و نه توسط دستکاري فعالیت هاي واقعی).  

م تعهدي در نتیجه مؤسسات حسابرسی کوچک در محدود نمودن استفاده فرصت طلبانه مدیران از اقال
اختیاري توانایی کمتري دارند، ولی شواهدي مبنی بر اینکه مؤسسات حسابرسی کوچک در دستکاري 
فعالیت هاي واقعی نقش داشته باشند یافت نشد. یافته هاي این پژوهش درك ما از نقش اندازه مؤسسه 

حسابرسی در کیفیت حسابرسی را عمومیت می بخشد.
توضیحی با متغیر وابستهمتغیرهاي ، رابطه بین )6(جدول 

نتیجهضرایب استاندارد شدهنوع متغیرمتغیر

رابطه مثبت و 211/0مستقلموسسات حسابرسی کوچک
دارمعنی

رابطه مثبت و 424/0کنترلارزش بازار سهام
دارمعنی

نسبت ارزش بازار سهام به 
رابطه مثبت و 171/0کنترلارزش دفتري سهام

دارمعنی

رابطه منفی و معنی - 155/0کنترلدارایی هابازده
دار 

پیشنهادهاي مبتنی بر نتایج پژوهش (کاربردي)
توان پیشنهادات زیر را ارائه نمود:با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و اهمیت موضوع می

رود انتظار میدار و مثبت بین مدیریت سود و موسسات حسابرسی کوچک، به رابطه معنیتوجهبا
هاي بورسی و تهیه ي پرتفوي مناسب، حسن شهرت و اندازه ي جهت سرمایه گذاري در شرکت

حسابرسان شرکتهاي سرمایه پذیر را مدنظر قرار دهند، در این راستا می توانند از گروه بندي 
موسسات حسابرسی، صورت گرفته توسط سازمان بورس اوراق بهادار، استفاده نمایند. 

وان به مجامع عمومی شرکت ها توصیه کرد که از مؤسسات حسابرسی بزرگ تر استفاده نمایند. می ت
به سازمان بورس نیز می توان پیشنهاد نمود که در انتخاب مؤسسات معتمد بورس به مؤسساتی که از 

د اندازه یزرگتري برخوردارند توجه بیشتري داشته باشند، همچنین جامعه حسابداران رسمی می توان
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قوانین و شرایطی را براي موسسات حسابرسی نعیین کند که منجر به افزایش کیفیت حسابرسی، 

استقالل حسابرسان شود. 
هاي آتیپیشنهادهایی براي پژوهش

هاي مرتبط آتی مورد بررسی و پژوهش قرار گیرند، شود در پژوهشها که پیشنهاد میبرخی از موضوع
به شرح زیر است: 

ینکه در این پژوهش از مدل تعدیل شده جونز براي محاسبه اقالم تعهدي اختیاري و با توجه به ا.1
غیر اختیاري استفاده شده، پیشنهاد می شود در پژوهش هاي آتی از سایر مدل ها براي برآورد اقالم 

تعهدي اختیاري و غیر اختیاري استفاده گردد.
مدیریت سود تأثیر گذار باشد، پیشنهاد از آنجایی که استقالل حسابرس نیز ممکن است در تعیین .2

می شود در پژوهش هاي آتی موضوع استقالل حسابرس نیز در تعیین مدیریت سود مد نظر قرار 
گیرد.

پیشنهاد می شود در پژوهش هاي آتی ارتباط بین اندازه حسابرس و استقالل حسابرس بررسی .3
گردد.

تصدي حسابرس و استقالل حسابرس پیشنهاد می شود در پژوهش هاي آتی ارتباط بین دوره.4
بررسی گردد.

از آنجایی که در این پژوهش نمونه هاي آماري به تفکیک نوع صنعت مورد بررسی قرار نگرفته .5
است، پیشنهاد می شود در پژوهش هاي آتی رابطه بین موسسات حسابرسی کوچک و مدیریت سود 

با تأکید بر نوع صنعت( از جمله بانکها و در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
موسسات بیمه) نیز انجام گیرد.
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This paper examines the monitoring role of small audit firms on earnings
management. Specifically, examine the relationship between earnings manipulations
and the use of small audit firms.This paper ,By investigating a specific group of
audit firms that are the smallest in the audit market, to analaysis whether there is a
meaningful relationship between small audit firm and earning management or not?
For answering to this question, we alkalize one hundered and five accepted company
in Tehran stock for period of 2009  to 2013 in this research earning management
variable with use of adjusted Jones model and small audit firms with categorizing at
stock companies, our finding comes from testing hypothesis, conform relationship
between small audit firms and earning management.
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