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یرچیدمو ی جبارزاده کنگرلوئ

مقدمه
شود.میایجاددارد،وجودسهامدارانومدیرانمیانکهمنافعیتضادنتیجهدرنمایندگیشکالتم

وعمده)(سهامدارانشرکتکنندهکنترلسهامدارانمیاندیگرينحوبهمنافعتضادهمینهمچنین،
درونمایندگیمشکالتومسایلایجادباعثمنافعیتضادچنینوجوددارد.وجوداقلیتسهامداران

راستاهمیندرشود.میمنتقلآنذینفعانوشرکتبهکهشدهنمایندگیهايهزینهبهمنجرنتیجه
است.اهمیتباوتوجهقابلاغلبمدیران،کنترلبرايمالکانهايتالشازناشینمایندگیهايهزینه

دنبالبهوبودهمسئولسهامدارانمنافعبهنسبتآنهاکهکنندثابتمایلندمدیراننیزدیگرسوياز
ازاستفادهبهمایلمدیران)وگروه(مالکاندوهربنابراین].16[هستندسهامدارانثروتافزایش
کردنمحدودبرايکارآمدراهکاريعنوانبهحسابرسیترتیببدینهستند.مستقلحسابرسیخدمات

اطالعاتازايعمدهبخشمالیهايصورت.شودمیمحسوبقرارداديروابطدرمدیراناختیارات
اعتماديسطحچنینبراساسکند.میتامینراشرکتیکاعتباردهندگانوگذارانسرمایهنیازمورد

ضروريامريمالیهايصورتحسابرسی].20[استحیاتینیزحسابرساننقشمالی،هايصورتبه
وگذارانسرمایهبرايرااطمیناناینتواندمیشدهحسابرسیمالیهايصورتزیرااست،

بهتوجهبااست.گرفتهقرارآنهااختیاردراتکاقابلومعتبراطالعاتیکهکندفراهماعتباردهندگان
وسویکازحسابرسیمؤسساتکیفیتمتفاوتسطوحوجودوحسابرساناعتباردهیوکنترلینقش

هايگزارشواطالعاتارایهوتهیهدرسودمدیریتمانندمختلفمسایلوهاانگیزهوجودهمچنین
رابطهبردولتی)/(خصوصیمالکیتنوعتاثیرتحقیق،ایندردیگر،سوییازمدیریتوسیلهبهمالی
است.دادهقراربررسیموردحسابرسی،الزحمهحقبرسود)مستقل(مدیریتمتغیربین

براساسرامالکیتساختارکهصورتیدرمیشود،بررسیوبنديطبقهگوناگونیابعادازمالکیتساختار
ازدولتیدارانسهاماختیاردرسهامنمائیمتقسیمدولتیدارانسهاموخصوصیدارانسهاممتغیردو

بیرونیدارانسهام)نهاديیادولتی(ماهیت.شودمیتلقیهاشرکتبیرونیمالکیتاصلیهايبخش
فعالیتبرعمدهدارانسهامنظارتبودنمؤثرواقلیتدارانسهامازثروتانتقالریسکبراستممکن
].12[باشدتأثیرگذارحسابرسیالزحمهحقنتیجهدرومالیگريگزارشخاصطوربهوشرکت

عدمزیرااست.برخوردارزیادياهمیتازحسابرسیالزحمهحقبرتأثیرگذارعواملبررسیطورکلیبه
تواندمیرقابتیغیروهمگنکااليیکعنوانبهحسابرسیگذاريقیمتوعواملاینبهتوجه

گزارشکیفیتخصوصدرمهمنگرانی].9[بگذاردحسابرسیکارکیفیتواستقاللبرمنفیتأثیرات
شرکتمدیریتوحسابرسانبیناستممکنکهاستایندرحسابرسانتوسطشدهارائهحسابرسی
شرکتمدیریتتوسطحسابرستغییربهتهدیدجملهازفشارمدیریتایجادنوعینیزومالیوابستگی

استممکنفشارایجادایناستبدیهیآید.بوجودحسابرسیگزارشکیفیتخصوصدرحسابرسانبه
متفاوت(دولتی/خصوصی)هرکدامخاصهايانگیرهگرفتننظردربامالکیتنوعبهتوجهباشرکتهادر

الزحمهحقواختیاري)تعهدي(اقالمسودمدیریتبینآیاکه:استاینتحقیقایناصلیسؤالباشد.
دارد؟وجودمعناداريرابطه,خصوصی)(دولتیشرکتنوعبرتاکیدباشرکتهادرحسابرسی
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یاتوافقطبقوحسابرسیخدماتارائهبابتکهاستوجهیگونههرشاملحسابرسیالزحمهحق
استقیمتیکاال،یاخدمتهربهايواقعدرمیشود.پرداختحسابرسیمؤسسهیاحسابرسبهقرارداد

فاقدکشورهايدرفرمولاینعملدرامااست.پرداختبهحاضرآنازاستفادهبرايکنندهمصرفکه
الزحمهحقکنند.میتعیینمعیشتیمزدحداقلیاانحصاراتباراقیمتونداشتهکاراییرقابتی،اقتصاد

هايزیانازتخمینیبعالوهحسابرسیفرآینددررفتهبکارخدماتشدهتمامبهاياساسبرحسابرس
].19[شد.خواهدتعیینشده،صادرگزارشبرابردرحسابرسمسئولیتازناشیآتی

افزایشرااتکاقابلغیراطالعاتارائهخطراحتمال(سهامداران)،مالکانومدیرانبینمنافعتضاد
مدیریتتوسطمیتواندکنندگاناستفادهدسترسدراطالعاتیمنبعمهمترینعنوانبهسودمیدهد.
].17[شودواقعدستکاريموردمختلفهايانگیزهباشرکت
خصوصدرمدیریتتوسطآمدهعملبهآگاهانهاقدامعنوانبهراسودمدیریت،)2003(اسکات

باشد،حسابدارياصولبامنطبقکهايگونهبهخاصاهدافبهرسیدنجهتسود،گزارشچگونگی
حسابرسیارزشدارند،سودمدیریتبرايکافیانگیزهشرکتهااینکهبهتوجهبا].18میکند[تعریف
هرمیدهد.کاهشرامالیهايصورتدرمدیریتطلبیفرصتانگیزهحسابرسیزیرامییابدافزایش

عنوانبهحسابرسیارزشباشد،ترقويآنحسابداريعملکردمدیریتبرايشرکتهايانگیزهچه
].13[مییابدافزایششرکتیحاکمیتنظارتابزاریک
ازمعامالتسازماندهیدرومالیگزارشگريدرمدیرانکهدهدمیرخزمانیسودمدیریتاینبنابر

عملکردبهنسبتذینفعانازبرخیکهايگونهبهدهندتغییررامالیگزارشاتوکردهاستفادهقضاوت
وابستهحسابدارياعدادبهکهدهندقرارتاثیرتحتراقراردادهایینتایجیاشوندگمراهشرکتاقتصادي
برآوردهاییوحسابداريهايرویهانتخابمستلزمتقلبخالفبرسودمدیریتهرحال،بههستند.

سودمدیریتازمیتوانندمدیراندیگر،سويازهستند.حسابداريشدهپذیرفتهاصولمطابقکهاست
کاهشیاپاداشافزایششکلبهتوانندمیهاسوداینکنند.استفادهسهامدارانازسودکسببراي

باشند.ضعیفعملکردزماندرآنهااخراجاحتمال
ومحافظهسودمدیریتنمایندگی،هزینهبرحسابرسیکیفیتتاثیربررسیدر)1395(بهنامکرمشاهی،

حسابرسیکیفیتافزایشبادادنشانتهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتهشرکتهايدرکاري
هزینهباحسابرسیکیفیتافزایشدیگرعبارتبهمییابدافزایشکاريومحافظهنمایندگیهزینه

مدیریتحسابرسی،کیفیتافزایشباهچنین.داردوجودمستقیمرابطهکاريمحافظهونمایندگی
]7[دارد.معکوسرابطهسودمدیریتباحسابرسیکیفیتافزایشدیگرعبارتبه.مییابندکاهشسود

شرکتهاسایرواولیهکنندهعرضهشرکتهايبیندادندنشانپژوهشیدر)1394همکاران(ونیکبخت
عرضهدرقیمتحداکثرسازيانگیزهکهمعنیاینبهندارد،وجودسودمدیریتدرمعناداريتفاوت
]11[نیست.بازاردرسودمدیریتهايانگیزهسایربامقایسهدربیشتريوزنداراياولیه
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وحسابرسیالزحمهحقمیانکهدهندمینشانیافتهانجامپژوهشدر)1395(کامیابیوخیاط

چنینهمدارد.وجودمثبتوداريمعنیرابطهخصوصیودولتیبخشدوهردرنخستینحسابرسی
الزحمهحقبابدهینسبتشرکت،اندازهزیان،گزارشحسابرس،تصديمدتمتغیرهايمیان

حسابرسیالزحمهحقوداراییبازدهمیانامادارد.وجوددارمعنیرابطهخصوصیبخشدرحسابرسی
]1[ندارد.وجوددارمعنیرابطه
(اندازه)عملیاتحجممتغیرهايکهدادندنشانیافتهانجامدرتحقیق)1389(تنانیوبختنیک

الزحمهحقباداريمعنیارتباطتورموحسابرسیمؤسسهنوعشرکت،عملیاتپیچیدگیشرکت،
صورتهايکنندهتهیهمسؤولتجربهوتحصیالتوحسابرسیریسکمتغیرهايولیدارند،حسابرسی

]10[.بودندآماريارتباطفاقدحسابرسی)الزحمه(حقوابستهمتغیربامالی،
دستمزدبرنهاديمالکیتمیزانمثبتتأثیرکهدادندنشانپژوهشیدر)1394(فردنیکروانوملکیان

مالکیتمیزانچنینهماست؛حسابرسیدستمزدبرنهاديمالکیتتمرکزمنفیتأثیروحسابرسی
دستمزدبرمعناداريتأثیردولتیمالکیتتمرکزاماداشته؛حسابرسیدستمزدبرمنفیتأثیرنیزدولتی

]8[ندارد.حسابرسی
الزحمهحقبردولتیمالکیتومالکیتتمرکزکهدادندنشانپژوهشیدر)1394(همکارانودرخشی

]2[دارد.آنبرمنفیتاثیرنهاديگذارانسرمایهمالکیتومثبتتاثیرحسابرسی
وسودکیفیتوحسابرسیالزحمهحقبینکهدادندنشانپژوهشیدر)1394(همکارانورجبی

شرکتبودندهزیانمالی،اهرممتغیرهايهمچنینندارد.وجودمعناداريرابطهمدیرههیئتاستقالل
باشند.نمیحسابرسیخدماتگذاريقیمتبامعناداريرابطهدارايدارائیهابازدهوقبلمالیسالدر
نسبتوبورسدرپذیرشزمانازشرکتعمرحسابرسی،موسسهنوعشرکت،اندازهمتغیرهاياما

حسابرسیخدماتگذاريقیمتبامعناداريومثبترابطهها،داراییمجموعبهجاريهايدارایی
]3[دارند.
نهادهايمالکیتدرصدعاملدوکهدادنشانهاآنپژوهشیدر)1390(همکارانوطبريعلوي
مانندمتغیرهاییامادارد.مستقیمرابطهحسابرسیالزحمهحقباحسابرسنوعودولتیشبهودولتی
موظف،غیرمدیراننسبتعمده،سهامدارمالکیتدرصدحسابرس،تغییرجاري،نسبتشرکت،اندازه
]6[ندارند.حسابرسالزحمهحقبادارمعنیايرابطهحسابرسنظراظهارنوعشناور،سهاممیزان

هنگامدروهستندباالییثروتوامکاناتدارايبزرگصاحبکاران)1390(جمشیديومهرانی
شودمیسببباالییریسکچنینکنند.دعوااقامهحسابرسیمؤسسهعلیهبردارداحتمالورشکستگی

رابیشتريحسابرسیالزحمهحقباال،مخاطراتاثرکردنخنثیبرايحسابرسی،بزرگهايمؤسسهکه
مؤسساتبامقایسهدرراکمتريرقابتبزرگحسابرسیهايمؤسسهحسابرسی،بازاردرکنند.مطالبه
درراباالییالزحمهحقتاهستندقادرآنهابازاري،چنیندربنابراین،کنندمیاحساسکوچک

]9[کنند.خودآنازحسابرسی
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مدیریت،تواناییشرکت،رقابتیبرتريشرکت،اهرمنمایانگرشرکتاندازه)1385(همکارانوسجادي
ایرانتحقیقاتیموسسهشرکت،اندازهمورددراست.شرکتکلیریسکنهایتدرواطالعاتکارایی

کارقوي،داخلیکنترلدارايبزرگشرکتهاياست.دولبهشمشیریکشرکتاندازهمیگوید:اسکالیف
کوچکشرکتهايدیگرطرفازهستند.حسابرسانبرايباالالزحمهحقولیپیچیدهحسابرسی

]5[.استترسادههمکارشانولیپردازندمیکمالزحمهحق
کنترلبراستممکناستشرکتفعالیتهايدرگیرعمدهسهامدار)1387(خشوییمحمديورجبی
هايرسیدگیحجمکاهشباعثبنابراینباشدداشتهکنترلشرکتهايفعالیتوداخلیهاي

غیرموظفعمدهسهامدارهردیگر،سويازشد.خواهدحسابرسیهايالزحمهحقکاهشوحسابرسی
برويکنترلهايکمبودجبرانمنظوربهمستقلحسابرسیافزایشبرايتاثیراینازاستممکن

]4[کند.استفادهداخلیدیگرتصمیمات
بادارمعنیايرابطهحسابرسالزحمهحقکهدادندنشانخودپژوهشدر)2011(لونتوگریفین
واحدهايبخشتعدادجاري،نسبتصنعت،نوعحسابرس،تغییرحسابرسی،گزارشنوعچونعواملی
]15[دارد.صاحبکاراندازهتجاري،
ازجالبینوعدولتیمالکیت:کردندتعریفگونهاینرادولتیمالکیت)2003(کونلمکودنیس
دولتی،شرکتهايکهباورنداینبرنویسندگانواقعدراست.مالکیتتمرکزعیندرسهامدارانتعدد

مرداندولتدستبهآنمدیریتحالعیندرواندپراکندهکشورسراسردرکهدارندبسیاريمالکان
منفعتنداشتنوشرکتازاندكسهمدلیلبهسهامدارانایننویسندگان،دیدازاست.شدهمتمرکز

درندارند.مدیرانبرنظارتبرايشخصیانگیزههیچمستقیم،طوربهشرکتنقديجریانهايدر
]14[داد.خواهندافزایشرادولتیشرکتهايریسکنوعیبهنتیجه،

دلیلبهاست.کمتردولتیهايشرکتدرنظارتیهايهزینهکهدارنداعتقاد)2012(لسیجوعلیبن
وجوداینکهدیگروداشتخواهندکافینظارتمدیرانبرشهرت،حسنانگیزهبامرداندولتاینکه

]12[است.اقلیتدارانسرمایهخصوصبهداران،سرمایهازحمایتکارسازونوعیودولتیمالکیت
فرضیه هاي پژوهش

دارد.وجودرابطهاختیاري)تعهدي(اقالمحسابرسیالزحمهحقوسودمدیریتبین)الف
اختیاري)تعهدي(اقالمحسابرسیالزحمهحقوسودمدیریتبینرابطهبرشرکتیمالکیتنوع)ب

دارد.تأثیرهاشرکت
پژوهش روش 

»رویداديپس«یا»علّی«نوعازآنپژوهشروشوبودهکاربرديهدف،لحاظازیافتهانجامپژوهش
است.داشتهقرارهمبستگیهايپژوهشزمرهدراجراروشلحاظازیافتهانجامپژوهشاست.بوده

زمانیدورهطیتهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههايشرکتکلیهازپژوهشاینآماريجامعه
کهاستهاییشرکتشاملآماريينمونهاست.گردیدهتشکیلساله)11(دوره1394الی1384
اند:بودهزیرهايویژگیداراي

باشد.اسفندماه29بهمنتهیهاآنمالیدورهمقایسه،قابلیتافزایشلحاظبه-1
باشد.نداشتهمالیسالتغییر)1394- 1384(بررسیمورددورهطیدرها،دادهبودنهمگنجهت-2
باشد.دسترسدرنیازموردهايدادهاستخراجمنظوربهالزممالیاطالعات-3
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هايشرکتیاگذاريسرمایههايشرکتومالی)مؤسساتوهابانک(مانندمالیهايشرکتجزء-4

متفاوتهاشرکتبقیهباهاآنعملیاتماهیتومندقانونصنایع،اینزیرانباشند.مالیگريواسطه
است.

نباشند.دهزیان-5
صورتاینبهشد.استفادهغربالگريروشازآمارينمونهتعیینجهتاینجادرکهاستذکربهالزم
است.گردیدهحذفهاشرکتسایروانتخابباالشرایطحائزهايشرکتکه

مدل پژوهش و متغیرهاي آن
هزینهطبیعیلگاریتمازآنسنجشبرايکهاستحسابرسیالزحمهحقپژوهشایندروابستهمتغیر

استسودمدیریتپژوهشاینمستقلمتغیرگردد.میاستفادهمالیسالپایاندرهاشرکتحسابرسی
وکوتاريمدل)،2008یاري،وروننتوسطشده(ارائهجونزشدهتعدیلمدلازآنسنجشبرايکه

شدهتعدیلمدلشد.استفاده)1999(کازنیکیافتهتوسعهجونزنقدجریانمدلو)2005(همکاران
=است:زیرشرحبهجونز + + (∆ ∆ )+ +

=هاي،داراییجمع=،تعهدياقالمجمع=داریم:آندرکه =درآمد،تغییرات∆ وآالتماشیناموال،ناخالصمبلغ=دریافتنی،اسنادوهاحسابتغییرات∆
رگرسیون.خطايمجموع=تجهیزات،

تعهدياقالممیزانبرآوردبرايمطالعهتحتشرکتهايرگرسیونازحاصلبرآورديضرایباینسپس
اقالمجمعازنشدهمدیریتتعهدياقالمنمودنکسرطریقازنمونهشرکتهربرايشدهمدیریت
=آید.میبدستزیرشرحبهتعهدي − ( + 1 + (∆ − ∆ )

+ )
=داریم:آندرکه EMشرکتتعهدياقالمشدهمدیریتاجزايiمالیسالپایاندرt= + (∆ ) + + ( ) +
اند.شدهدادهتوضیحقبالًمتغیرهاسایرtمالیسالپایاندرiشرکتهايداراییبازده=داریم:آندرکه

=باشد:میزیرشرحبهاستیافتهتوسعهنقدجریانمدلواقعدر:کهکازنیکمدل 1 + ∆ − ∆ ++ ∆ +
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=داریم:آندرکه قبالًمتغیرهاسایرtتاt-1هايسالطیiشرکتعملیاتینقدهايدرجریانتغییر∆

اند.شدهدادهتوضیح
از:عبارتندسودمدیریتبرمؤثرعواملسایرعنوانبهکنترلیمتغیرهاي

.LEVمالی:اهرمSIZEشرکت:اندازهMTBگذاري:سرمایهفرصت.GROWTHرشد:نرخ
مالکیتنوعحاضر،پژوهشدرسودمدیریتوحسابرسیالزحمهحقبینرابطهکنندهتعدیلمتغیر

برايکهصورتبدینگردد.میاستفادهوجهی)(دومجازيمتغیرازآنسنجشبرايکهاستشرکتی
لحاظ1آنمقدارخصوصیمالکیتباهايشرکتبرايو0آنمقداردولتی،مالکیتدارايهايشرکت

گردد.می
نتایج پژوهش

هاآمار توصیفی متغیرهاي کمی پژوهش در سطح کل شرکت-1جدول 
معیارها

متغیرها
انحراف مینیممماکزیمممیانهمیانگینتعداد

معیار
آماره 
براجارك

احتمال 
براجارك

الزحمه حق
AFحسابرسی 

108933/621/661/932/496/0788/2248/0

مدیریت سود جونز 
تعدیل شده 

AJEM

1089002/0003/0 -70/067/0 -13/0163/2339/0

مدیریت سود 
KOEMکوتاري 

1089003/0002/071/064/0 -12/0225/2329/0

مدیریت سود 
KAEMکازنیک 

1089001/0002/0 -89/044/0 -11/0643/2267/0

نرخ رشد 
GROWTH

108918/015/014/173/0 -35/04/121000/0

فرصت 
گذاري سرمایه

MTB

108973/288/107/1527/058/26/257000/0

اندازه شرکت 
SIZE

108986/2687/2668/3207/2354/18/75000/0

LEV108960/062/093/012/018/09/23000/0اهرم مالی 
طوربهبررسیموردهايشرکتکهاستآنازحاکیپژوهشکمیمتغیرهايتوصیفیآمارنتایج

اساسبر%60مالیاهرمازمیانگینطوربهوفروشرشدمیزانحسببر%18رشدنرخازمتوسط
وابستهمتغیربودننرمالازحاکیبراجاركآمارهنتایجاند.بودهبرخوردارداراییبهبدهینسبت
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دورهطیمختلف)هايشاخصحسببرسود(مدیریتمستقلمتغیرهايوحسابرسی)الزحمه(حق

.استپژوهش
هاتوزیع فراوانی متغیر کیفی پژوهش در سطح کل شرکت-2جدول 

شرکت)-(سالمطلقفروانی(درصد)نسبیفراوانیمتغیر
OT47%510مالکیتنوع

شرکت-سال510یعنیبررسیموردهايشرکت-سال%47کهاستآنازحاکینتایج
اندبودهخصوصیعمدهمالکیتدارايپژوهش،دورهطی)47/0*1089=510(

آزمون همبستگی بین متغیرهاي پژوهش-3جدول 

متغیرها
Aمتغیرها

F

A
JE

M

K
O

E
M

K
A

E
M

O
T

G
R

O
W

T
H

M
T

B

SI
Z

E

L
E

V

AF1الزحمه حسابرسی حق

مدیریت سود جونز تعدیل شده 
AJEM

01/01

KOEM01/0مدیریت سود کوتاري 

89/0
**

*1

KAEM02/0مدیریت سود کازنیک 

78/0
**

*

63/0
**

*1

OTنوع مالکیت 

15/0  -
**

*

03/002/003/01

GROWTH03/0نرخ رشد 

16/0
**

*01/0

15/0
**

*02/01

MTBگذاري فرصت سرمایه

11/0  -
**

*

03/0  -

08/0  -
**

*

01/0  -

18/0
**

*

15/0
**

*1

SIZEاندازه شرکت 

65/0
**

*02/0

01/0  -

03/0

04/0  -

12/0
**

*

19/0
**

*1

LEV03/0اهرم مالی   -

04/0  -

02/0

10/0  -
**

*

10/0  -
**

*

09/0  -
**

*

14/0
**

*

18/0  -
**

*

1

%95اطمینانسطحدردارمعنی**%90اطمینانسطحدردارمعنی*
%99اطمینانسطحدردارمعنی***



79......مدیریت سود ونیشرکت بر رابطه بتینوع مالکریتاثیبررس
الزحمهحقپژوهش،دورهطیکهدهدمینشانفوقجدولدرپژوهشمتغیرهايبینهمبستگی
بیندارمعنیومثبتهمبستگیاست.نداشتهرابطهسود،مدیریتمعیارهايازیکهیچباحسابرسی

الزحمهحقازبورسی،بزرگهايشرکتکهدهدمینشانهاشرکتاندازهوحسابرسیالزحمهحق
دارمعنیومنفیهمبستگیاندبودهبرخوردارپژوهشدورهطیحسابرسانبهتريبیشپرداختیِ

آنازحاکیشرکتی،مالکیتنوعهمچنینوهاشرکتگذاريسرمایهفرصتباحسابرسیالزحمهحق
همچنینرشدي)وهايشرکت(دفتريارزشبهبازارارزشباالينسبتدارايهايشرکتدرکهاست

بودهپاییناي،مالحظهقابلطوربهحسابرسیهزینهخصوصی،عمدهمالکیتدارايهايشرکتدر
همبستگیهمچنینوسویکاز،مالیاهرمباشرکتیمالکیتنوعدارمعنیومنفیهمبستگی.است

کهاستآنازحاکیدیگرسويازگذاري،سرمایههايفرصتباشرکتیمالکیتنوعدارمعنیومثبت
درودفتريارزشبهبازارارزشباالينسبتازخصوصی،عمدهمالکیتدارايبورسیهايشرکت
اند.بودهبرخوردارسرمایهساختاردربدهیپایینسطحازمقابل،
است.شدهارائهریزجدولدرهاشرکتکلسطحدرپژوهشمتغیرهايپایایینتایج

آزمون پایایی متغیرهاي پژوهش-4جدول 
آزموننوع

چوولینلوین،آمارهاحتمالچوولینلوین،آمارهمقدارمتغیرها

AF09/2-0182/0حسابرسیالزحمهحق
شدهتعدیلجونزسودمدیریت
AJEM

98/26-0000/0

KOEM90/23-0000/0کوتاريسودمدیریت
KAEM91/22-0000/0کازنیکسودمدیریت

--- --- OTمالکیتنوع
GROWTH83/268-0000/0رشدنرخ

MTB69/19-0000/0گذاريسرمایهفرصت
SIZE12/3-0009/0شرکتاندازه
LEV14/10-0000/0مالیاهرم
آزمونایننتایجاست.شدهاستفادهچوولینلوین،آزمونازپژوهشمتغیرهايپایاییتعیینبراي

اند،بودهپایاسطحدرپژوهشدورهطیکنترلیووابستهمستقل،متغیرهايکهاستموضوعاینبیانگر
است.بوده%5ازترکممذکورآزمونبراياحتمالمقدارکهچرا

اول پژوهشآزمون فرضیه اصلی 
دارد.وجودرابطهاختیاري)تعهدي(اقالمحسابرسیالزحمهحقوسودمدیریتبین
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مدیریتمختلفمعیارهاياساسبررگرسیونیمدلسهپژوهش،اولاصلیفرضیهآزمونمنظوربه

شدهزدهتخمینکازنیک،وکوتاريشده،تعدیلجونزهايشاخصاساسبرسودمدیریتیعنیسود،
است.
مختلفمعیارسهاساسبررگرسیونیمدلبرايمناسبالگويانتخاببهفوق،فرضیهآزمونازقبل

درتلفیقیهايدادهمدلانتخاببهلیمرFآزمونازاستفادهباابتدااست.شدهپرداختهسودمدیریت
است.شدهپرداختهترکیبیهايدادهمدلبرابر

لیمر)fهاي ترکیبی( آزمون هاي تلفیقی در برابر دادهانتخاب داده-5جدول  AF = β + β AJEM + β GROWTH + β MTB +β SIZE + β LEV + δمدیریت سود جونز تعدیل شده AF = β + β KOEM + β GROWTH +β MTB + β SIZE + β LEV + δمدیریت سود کوتاري AF = β + β KAEM + β GROWTH +β MTB + β SIZE + β LEV + δمدیریت سود کازنیک

نوع آزمونمقدار آماره آزموندرجه آزادياحتمال آماره آزمون

مدیریت سود جونز - لیمر50/12F)98و 985(0000/0
تعدیل شده

مدیریت سود کوتاري- لیمر49/12F)98و 985(0000/0

مدیریت سود کازنیک- لیمر59/12F)98و 985(0000/0
مختلفمعیارهاياساسبرترکیبیهايدادهبرابردرتلفیقیهايدادهمدلانتخابعدمدلیلبه

اثراتالگويبرابردرترکیبیثابتاثراتالگويانتخابمنظوربههاسمنآزمونانجامبهسود،مدیریت
است.شدهپرداختهترکیبیتصادفی

AFانتخاب الگوي اثرات ثابت در برابر الگوي اثرات تصادفی(آزمون هاسمن)-6جدول  = β + β AJEM + β GROWTH + β MTB +β SIZE + β LEV + δمدیریت سود جونز تعدیل شده AF = β + β KOEM + β GROWTH + β MTB +β SIZE + β LEV + δمدیریت سود کوتاري AF = β + β KAEM + β GROWTH + β MTB +β SIZE + β LEV + δمدیریت سود کازنیک

نوع آزموندومقدار آماره خیدودرجه آزادي خیاحتمال آماره آزمون

مدیریت سود جونز -هاسمن0001/0510/25
تعدیل شده

مدیریت سود کوتاري-هاسمن0004/0573/22

کازنیکمدیریت سود -هاسمن0002/0547/24
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سطحازترکمسود،مدیریتمختلفمعیارهاياساسبرفوقجدولدرهاسمنآمارهاحتمالمقدار
مختلفمعیارهاياساسبرپژوهشاولاصلیفرضیهآزمونبرايبنابراین،باشد.می%5داريمعنی

کرد.استفادهثابتاثراتالگويازبایستیسود،مدیریت
هاالزحمه حسابرسی در سطح کل شرکتتأثیر معیارهاي مختلف مدیریت سود بر حقمدل رگرسیونی -7جدول 

هاآماره

متغیر مستقل

مدیریت سود جونز تعدیل شده 
AJEM

KAEMمدیریت سود کازنیک KOEMمدیریت سود کوتاري 

ضرایب 
رگرسیونی

مقدار 
tآماره 

احتمال 
tآماره 

ضرایب 
رگرسیونی

مقدار 
tآماره 

احتمال 
tآماره 

ضرایب 
رگرسیونی

مقدار 
tآماره 

احتمال 
tآماره 

C84/0 -89/0 -3716/082/0 -88/0 -3816/081/0 -86/0-3897/0مقدار ثابت 
مدیریت سود 

EM
04/044/06607/003/026/07926/003/022/08290/0

نرخ رشد 
GROWTH

02/0 -64/0-5211/003/0 -71/0 -4762/003/0 -74/0 -4609/0

فرصت 
گذاري سرمایه

MTB

03/0 -93/2 -0035/003/0 -92/2 -0036/003/0 -87/2 -0042/0

اندازه شرکت 
SIZE

27/008/80000/027/006/80000/027/002/80000/0

LEV27/052/11292/028/057/11179/028/057/11158/0اهرم مالی 
خودرگرسیونی 

مرتبه اول 
AR)1(

55/021/180000/055/023/180000/055/022/180000/0

مدل رگرسیونی ترکیبی اثرات ثابت-مدیریت سود جونز تعدیل شده

ضریب 
تعیین

ضریب 
تعیین 
تعدیل 

شده

برا احتمال جاركبرا باقیماندهمقدار جارك
Fاحتمال آماره باقیمانده

-دوربینآماره 
واتسون

829/0809/0309/2315/00000/0301/2

مدل رگرسیونی ترکیبی اثرات ثابت-مدیریت سود کوتاري

ضریب 
تعیین

ضریب 
تعیین 
تعدیل 

شده

برا احتمال جاركبرا باقیماندهمقدار جارك
Fاحتمال آماره باقیمانده

-آماره دوربین
واتسون

829/0809/0450/2294/00143/0302/2

مدل رگرسیونی ترکیبی اثرات ثابت-مدیریت سود کازنیک 

ضریب 
تعیین

ضریب 
تعیین 
تعدیل 

شده

برا احتمال جاركبرا باقیماندهمقدار جارك
Fاحتمال آماره باقیمانده

-آماره دوربین
واتسون
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هاآماره

متغیر مستقل

مدیریت سود جونز تعدیل شده 
AJEM

KAEMمدیریت سود کازنیک KOEMمدیریت سود کوتاري 

ضرایب 
رگرسیونی

مقدار 
tآماره 

احتمال 
tآماره 

ضرایب 
رگرسیونی

مقدار 
tآماره 

احتمال 
tآماره 

ضرایب 
رگرسیونی

مقدار 
tآماره 

احتمال 
tآماره 

829/0809/0937/3140/00000/0303/2
برهاشرکتسودمدیریتمختلفمعیارهايتأثیرکهدهدمینشانفوقجدولدرحاصلهنتایج
کهدهدمینشانامرایناست.نبودهدارمعنیولیمثبتها،شرکتکلسطحدرحسابرسیالزحمهحق
حسببرسودمدیریتمیزانازمستقلحسابرسی،الزحمهحقبررسی،موردهايشرکتکلسطحدر

حسابرسی،الزحمهحقبرهاشرکتاندازهتأثیرکهدهدمینشانهمچنیننتایجاست.مختلفمعیارهاي
الزحمهحقازبورسی،بزرگهايشرکتکهدهدمینشانموضوعایناست.بودهدارمعنیومثبت

ومنفیتأثیرازحاکینتایجدیگراند.بودهبرخوردارپژوهشدورهطیحسابرسانبهتريبیشپرداختیِ
دارايهايشرکتدریعنی؛است.حسابرسیالزحمهحقبرها،شرکتگذاريسرمایهفرصتدارِمعنی
دفتريارزشبهبازارارزشباالينسبتدردیگر،عبارتبهبازار)،ارزشبهدفتريارزشپایین(نسبت
دارمعنیبهتوجهبااست.بودهپاییناي،مالحظهقابلطوربهحسابرسیهزینهرشدي،هايشرکت
فرضیهها،شرکتکلسطحدرحسابرسیالزحمهحقبرسودمدیریتمختلفمعیارهايتأثیرنبودن
شود.نمیواقعتأییدموردپژوهشاولاصلی

آزمون فرضیه اصلی دوم پژوهش
هاشرکتاختیاري)تعهدي(اقالمسودمدیریتوحسابرسیالزحمهحقبینرابطهشرکت،مالکیتنوع

اساسبررگرسیونیمدلسهنیز،پژوهشدوماصلیفرضیهآزمونمنظوربهدهد.میقرارتأثیرتحترا
وکوتاريشده،تعدیلجونزهايشاخصاساسبرسودمدیریتیعنیسود،مدیریتمختلفمعیارهاي
است.شدهزدهتخمینکازنیک،

لیمر)fهاي ترکیبی( آزمون هاي تلفیقی در برابر دادهانتخاب داده-8جدول  AF = β + β AJEM + β OT + β AJEM OT +β GROWTH + β MTB + β SIZE + β LEV + δ مدیریت سود جونز تعدیل
شده AF = β + β KOEM + β OT + β KOEM OT +β GROWTH + β MTB + β SIZE + β LEV + δمدیریت سود کوتاري AF = β + β KAEM + β OT + β KAEM OT +β GROWTH + β MTB + β SIZE + β LEV + δمدیریت سود کازنیک

نوع آزمونمقدار آماره آزموندرجه آزادياحتمال آماره آزمون

مدیریت سود جونز -لیمر71/12F)98و 983(0000/0
تعدیل شده

مدیریت سود کوتاري-لیمر69/12F)98و 983(0000/0

مدیریت سود کازنیک-لیمر77/12F)98و 983(0000/0



83......مدیریت سود ونیشرکت بر رابطه بتینوع مالکریتاثیبررس
- معنیسطحازترکمسود،مدیریتمختلفمعیارهاياساسبرنیزفوقجدولدرلیمرFآمارهاحتمال

تلفیقیهايدادهروشازاستفادههم،پژوهشدوماصلیفرضیهآزمونبرايبنابراین،وبوده%5داري
است.منتفی

AFبرابر الگوي اثرات تصادفی (آزمون هاسمن)انتخاب الگوي اثرات ثابت در -9جدول  = β + β AJEM + β OT + β AJEM OT +β GROWTH + β MTB + β SIZE + β LEV + δ مدیریت سود جونز تعدیل
شده AF = β + β KOEM + β OT + β KOEM OT +β GROWTH + β MTB + β SIZE + β LEV + δمدیریت سود کوتاري AF = β + β KAEM + β OT + β KAEM OT +β GROWTH + β MTB + β SIZE + β LEV + δمدیریت سود کازنیک

نوع آزموندومقدار آماره خیدودرجه آزادي خیاحتمال آماره آزمون

مدیریت سود -هاسمن0000/0763/42
جونز تعدیل شده

مدیریت سود -هاسمن0000/0781/37
کوتاري

مدیریت سود -هاسمن0000/0750/46
کازنیک

سطحازترکمسود،مدیریتمختلفمعیارهاياساسبرهمفوقجدولدرهاسمنآمارهاحتمالمقدار
مختلفمعیارهاياساسبرنیزپژوهشدوماصلیفرضیهآزمونبرايبنابراین،باشد.می%5داريمعنی

کرد.استفادهثابتاثراتالگويازبایستیسود،مدیریت

الزحمه مدل رگرسیونی تأثیر اثر تعاملی معیارهاي مختلف مدیریت سود در نوع مالکیت شرکتی بر حق-10جدول 
هاحسابرسی شرکت

هاآماره

متغیر مستقل

مدیریت سود جونز تعدیل شده 
AJEM

KAEMمدیریت سود کازنیک KOEMمدیریت سود کوتاري 

ضرایب متغیرها
رگرسیونی

مقدار 
tآماره 

احتمال 
tآماره 

ضرایب 
رگرسیونی

مقدار 
tآماره 

احتمال 
tآماره 

ضرایب 
رگرسیونی

مقدار 
tآماره 

احتمال 
tآماره 

C17/1 -28/1 -2017/017/1 -28/1 -1999/005/1 -14/1 -2526/0مقدار ثابت 

مدیریت سود 
EM

17/025/12104/014/099/03238/012/062/05385/0

نوع مالکیت 
OT

17/0 -57/2 -0104/017/0 -59/2 -0098/016/0-53/2 -0117/0

مدیریت سود 
در نوع مالکیت 

EM*OT

38/0 -08/2 -0380/035/0 -70/1 -0899/016/0-05/3 -0023/0

4436/0- 77/0- 4552/003/0- 75/0- 5596/003/0- 58/0- 02/0نرخ رشد 
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هاآماره

متغیر مستقل

مدیریت سود جونز تعدیل شده 
AJEM

KAEMمدیریت سود کازنیک KOEMمدیریت سود کوتاري 

ضرایب متغیرها
رگرسیونی

مقدار 
tآماره 

احتمال 
tآماره 

ضرایب 
رگرسیونی

مقدار 
tآماره 

احتمال 
tآماره 

ضرایب 
رگرسیونی

مقدار 
tآماره 

احتمال 
tآماره 

GROWTH

فرصت 
گذاري سرمایه
MTB

03/0 -11/3 -0019/003/0 -08/3 -0021/003/0 -95/2 -0032/0

اندازه شرکت 
SIZE

28/050/80000/028/050/80000/027/031/80000/0

اهرم مالی 
LEV

26/050/11334/028/062/11055/029/062/11047/0

خودرگرسیونی 
مرتبه اول 

AR)1(
53/037/170000/053/034/170000/054/044/170000/0

مدل رگرسیونی ترکیبی اثرات ثابت-مدیریت سود جونز تعدیل شده

ضریب تعیین

ضریب 
تعیین 
تعدیل 

شده

احتمال برا باقیماندهاحتمال جاركبرا باقیماندهمقدار جارك
Fآماره 

آماره 
-دوربین
واتسون

831/0810/0741/3154/00000/0287/2

مدل رگرسیونی ترکیبی اثرات ثابت-مدیریت سود کوتاري

ضریب تعیین

ضریب 
تعیین 
تعدیل 

شده

احتمال برا باقیماندهاحتمال جاركبرا باقیماندهمقدار جارك
Fآماره 

آماره 
-دوربین
واتسون

830/0810/0462/3177/00000/0286/2

اثرات ثابتمدل رگرسیونی ترکیبی -مدیریت سود کازنیک 

ضریب تعیین

ضریب 
تعیین 
تعدیل 

شده

احتمال برا باقیماندهاحتمال جاركبرا باقیماندهمقدار جارك
Fآماره 

آماره 
-دوربین
واتسون

830/0810/0649/3161/00000/0293/2

برهاشرکتسودمدیریتمختلفمعیارهايتأثیرکهدهدمینشانفوقجدولدرحاصلهنتایج
در(البتهدارمعنیومنفیخصوصی،عمدهمالکیتدارايهايشرکتسطحدرحسابرسیالزحمهحق

- مینشانامرایناست.بوده%)90اطمینانسطحدرکوتاريشاخصاساسبرسودمدیریتبارابطه
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حسببرسودمدیریتمیزانافزایشباخصوصی،عمدهمالکیتدارايهايشرکتدرکهدهد

نشانهمچنیننتایجاست.یافتهکاهشچشمگیريطوربهحسابرسیالزحمهحقمختلف،معیارهاي
موضوعایناست.بودهدارمعنیومثبتحسابرسی،الزحمهحقبرهاشرکتاندازهتأثیرکهدهدمی

دورهطیحسابرسانبهتريبیشپرداختیِالزحمهحقازبورسی،بزرگهايشرکتکهدهدمینشان
وهاشرکتگذاريسرمایهفرصتدارِمعنیومنفیتأثیرازحاکینتایجدیگراند.بودهبرخوردارپژوهش

باالينسبتدارايهايشرکتدریعنی؛است.حسابرسیالزحمهحقبرشرکتی،مالکیتنوعهمچنین
هايشرکتدردیگر،عبارتبهبازار)،ارزشبهدفتريارزشپایین(نسبتدفتريارزشبهبازارارزش

قابلطوربهحسابرسیهزینهخصوصی،عمدهمالکیتدارايهايشرکتدرهمچنینورشدي
سودمدیریتمختلفمعیارهايتعاملیاثرتأثیربودندارمعنیبهتوجهبا.استبودهپاییناي،مالحظه

اطمینانسطحدرکوتاريشاخصاساسبرسودمدیریتبارابطهدر(البتهشرکتیمالکیتنوعدر
شود.میواقعتأییدموردپژوهشدوماصلیفرضیهها،شرکتحسابرسیالزحمهحقبر%)90

و نتیجه گیري بحث
هاشرکتسودمدیریتمختلفمعیارهايتأثیرکه،طوريبهاست؛انتظارباهمراستاآمدهبدستنتیجه

دهدمینشانامرایناست.نبودهدارمعنیولیمثبتها،شرکتکلسطحدرحسابرسیالزحمهحقبر
برسودمدیریتمیزانازمستقلحسابرسی،الزحمهحقبررسی،موردهايشرکتکلسطحدرکه

حسابرسیالزحمهحقتغییراتاز%9/80حدودپژوهش،دورهکلدراست.مختلفمعیارهايحسب
بهکنترلیمتغیرهايوسودمدیریتمختلفمعیارهايتأثیرتحتها،شرکتحسابرسی)هاي(هزینه

معیارهايتأثیرنبودندارمعنیبهتوجهبااست.بودههاشرکتگذاريسرمایهفرصتواندازهویژه
موردپژوهشاولاصلیفرضیهها،شرکتکلسطحدرحسابرسیالزحمهحقبرسودمدیریتمختلف

بودهدارمعنیومثبتحسابرسی،الزحمهحقبرهاشرکتاندازهتأثیرهمچنین،شود.نمیواقعتأیید
بهتريبیشپرداختیِالزحمهحقازبورسی،بزرگهايشرکتکهدهدمینشانموضوعایناست.

هزینهبورسی،بزرگهايشرکتدردیگر،بیانبهاند.بودهبرخوردارپژوهشدورهطیحسابرسان
فرصتدارِمعنیومنفیتأثیرازحاکینتایجدیگراست.بودهباالچشمگیري،طوربهحسابرسی

ارزشباالينسبتدارايهايشرکتدریعنی؛است.حسابرسیالزحمهحقبرها،شرکتگذاريسرمایه
رشدي،هايشرکتدردیگر،عبارتبهبازار)،ارزشبهدفتريارزشپایین(نسبتدفتريارزشبهبازار

الزحمهحقبرهاشرکتاندازهتأثیراست.بودهپاییناي،مالحظهقابلطوربهحسابرسیهزینه
ازبورسی،بزرگهايشرکتکهدهدمینشانموضوعایناست.بودهدارمعنیومثبتحسابرسی،

دردیگر،بیانبهاند.بودهبرخوردارپژوهشدورهطیحسابرسانبهتريبیشپرداختیِالزحمهحق
تأثیرازحاکینتایجدیگراست.بودهباالچشمگیري،طوربهحسابرسیهزینهبورسی،بزرگهايشرکت
الزحمهحقبرشرکتی،مالکیتنوعهمچنینوهاشرکتگذاريسرمایهفرصتدارِمعنیومنفی

پایین(نسبتدفتريارزشبهبازارارزشباالينسبتدارايهايشرکتدریعنی؛است.حسابرسی
دارايهايشرکتدرهمچنینورشديهايشرکتدردیگر،عبارتبهبازار)،ارزشبهدفتريارزش
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- معنیبهتوجهبا.است.بودهپاییناي،مالحظهقابلطوربهحسابرسیهزینهخصوصی،عمدهمالکیت

بارابطهدر(البتهشرکتیمالکیتنوعدرسودمدیریتمختلفمعیارهايتعاملیاثرتأثیربودندار
ها،شرکتحسابرسیالزحمهحقبر%)90اطمینانسطحدرکوتاريشاخصاساسبرسودمدیریت
شود.میواقعتأییدموردپژوهشدوماصلیفرضیه
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This study aims to investigate Effect of corporate ownership type on the relationship
between earnings management and audit fees in listed companies in Tehran Stock
Exchange. The Study lasted from, 2004-2014, and 99 companies have been chosen.
To analyze data Panel (Pooled), the multiple regression models were used in
EViews software. Independent variables used in this study consist of earnings
management based on modified Jones Indexes, Kothari and Kaznyk. The dependent
variable of this study, the audit fees. In this study, the variables controlling the rate
of growth, investment opportunities, firm size and financial leverage and moderating
variable type of corporate ownership (Dummy) was also used. The results show that
different measures of earnings management (discretionary accruals) on audit fees
Company are effective. However, in private firms with majority ownership, despite
the high level of earnings management based on different criteria, the audit cost is
significantly low. Also, the effect of firm size on audit fees is positive and the
significant impact of the investment opportunities and ownership of the company's
audit fees, is negative and significant.
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