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ی در هدف این پژوهش بررسی فعالیت های مربوط به مدیریت سود با تجزیه و تحلیل  کیفیت حسابرس

 رکت هاییش ارتباط مدیریت سود در عرضه اولیه سهام  منظور این زمان عرضه اولیه سهام می باشد.  به

 هشد حسابرسی ایران رسمی حسابداران جامعه بندی رتبه در اول درجه حسابرسی موسسات توسط که

 شده اولیه عرضه هایشرکت تحقیق این آماری جامعه گیرند. می قرار مقایسه مورد ها شرکت سایر و  اند

 ند.باش شده پذیرفته فرابورس و بورس در 1396 سال تا 1384 سال از که است فرابورس و بورس در

 طتوس و شوند می بارعرضه اولین برای که هایی شرکت سهام که است آن گویای آمده بدست شواهد

 و تعهدی اقالم سود مدیریت از تری پایین سطح شوند می حسابرسی اول درجه حسابرسی موسسات

 دارند. واقعی اقالم سود مدیریت

 

 .سود مدیریت ، سهام اولیه عرضه ، حسابرسی کیفیت كليدی: هایواژه
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 مقدمه
 در تردید و شک باالتری درجه و ثباتی بی افزایش حال عین در و بازار پویایی و توسعه با شدن جهانی

 نگرانی جهان، سطح در اخیر مالی های رسوایی چنین هم .است بوده همراه بزرگ های شرکت سطح

 از پس پیامدهای و ها رسوایی این .است کرده ایجاد مالی های صورت اتکای قابلیت با رابطه در را هایی

 مالی های بحران فشار این، بر عالوه .است مالی های صورت کیفیت به بیشتر توجه برای اصلی دلیل آن،

 داده افزایش را باال کیفیت با حسابرسی برای تقاضا اخیر، های سال در جهان کشورهای از بسیاری بر

 ]20[.است

 اطالعات دارای ، گذاران سرمایه با مقایسه در مدیران که است وضعیتی اطالعات تقارن عدم دیگر، سوی از

 می سبب امر همین  .باشند می آینده در شرکت مختلف جوانب و عملیات مورد در بیشتری نشده افشا

 ]6[. باشند داشته را سود مدیریت فرصت و انگیزه مدیران که شود

 سود افزایش موقّتی ماهیت به گذاران سرمایه توجه عدم  از اولیه عرضه جریان در های شرکت رو این از 

 و کنند می استفاده سوء واقعی های فعالیت دستکاری یا و تعهدی اقالم طریق از سود مدیریت واسطه به

 . کنند می معامله واقعی ارزش از بیش قیمتی به را سهام

 برگردانند، بعد های دوره در را تعهدی اقالم مجبورند مدیران که موضوع این به توجه با دیگر، سوی از

 نموده سود مدیریت به مبادرت ضعیف عملکرد دلیل به عموماً که)  ها شرکت این سود کاهش احتمال

 می سود مدیریت به که ضعیف عملکرد با های شرکت برای زیرا، .یابد می افزایش بعد های دوره در (اند

 نخواهد کافی شده برگردانده تعهدی اقالم تأثیر سازی مخفی جهت نقدی های جریان احتماالً پردازند،

 ] 11[بود

 باشند می سود مدیریت و حسابرسی کار کیفیت میان معکوس رابطه وجود بیانگر گذشته تحقیقات نتایج

 پژوهش این باره، دراین موجود ادبیات اساس بر .شد خواهد پرداخته ها آن به پیشینه بررسی بخش در که

 اقالم شامل  سود مدیریت و حسابرسی کیفیت بین رابطه بررسی به موجود، ادبیات گسترش منظور به

 .پردازد می  سهام اولیه عرضه در واقعی و تعهدی

 صورت بندی رتبه اساس بر حسابرسی موسسات  بندی طبقه حسابرسی، کیفیت شاخص منظور، این به 

 .باشد می ایران رسمی حسابداران جامعه توسط گرفته

 از ممانعت بر  اول درجه حسابرسی موسسات توسط حسابرسی کیفیت تاثیر مورد در پژوهشی تاکنون

 .است نگرفته صورت شرکتی حاکمیت و مدیره هیات ساختار داشتن نظر در با شرکت توسط سود مدیریت

 پژوهش این چنین هم .باشد حسابرسی موسسات بندی رتبه کیفیت گر نمایان تواند می پژوهش این

  .دهد می قرار سنجش مورد را سود کیفیت بر حسابرسی موسسات حسابرسی فرآیند تاثیر میزان

 باکیفیت کار تعیین برای رسمی حسابداران جامعه بندی رتبه از حاضر تحقیق اینکه به توجه با همچنین

 گذار مذکورصحه بندی رتبه کار نتایج بر تواند می تحقیق این از حاصل نتایج کند، می استفاده حسابرسی

 .باشد
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 بخش و تحقیق طرح به سوم بخش .پردازد می موضوع نظری مبانی و ادبیات مرور به مقاله این دوم بخش

 .است شده داده اختصاص پیشنهادها و گیری نتیجه به نیز پنجم بخش و تجربی نتایج تحلیل به چهارم

 تحقيق نظری مباني و پيشينه مرور
 .باشد می واقعی و تعهدی اقالم سود ومدیریت حسابرسی باکیفیت مرتبط مطالعات شامل موضوع، ادبیات

 اعتماد تا شده موجب ورلدکام و آرتوراندرسون ، انرون همچون بزرگی های شرکت مالی های رسوایی

 دلیل آن متعاقب نتایج و ها رسوایی چنین .گردد مخدوش حدی تا مالی های صورت کنندگان استفاده

 برای تقاضا تا شده باعث اخیر مالی های بحران ، این بر عالوه .بود مالی های صورت کیفیت به توجه اصلی

 بحران از بعد حسابرسان که باشد آن نشانگر است ممکن نتایج این .شود بیشتر باال کیفیت با حسابرسی

 اطالعات اعتبار بر که است عوامل از یکی حسابرسی کیفیت بنابراین .باشند هشیارتر بایستی اخیر های

 ]17[.افزاید می مالی

 تحقیقات اساس بر .دهد قرار تاثیر تحت را تعهدی اقالم کیفیت تواند می داخلی های کنترل در ضعف

 کیفیت با را مالی گزارشگری و مالی عملیات تواند می اطمینان قابل داخلی کنترل های سیستم شده انجام

 ]18[ .دهد ارائه باالتری

 مدیریت کاهش و پیشگیری های راه از یکی تواند می حسابرسی معتقدند ]19[(2005) 1جنین و پیوت

 صورت که هایی شرکت  سود کیفیت و سود اطالعاتی محتوای که است این بر اعتقاد زیرا ، باشد سود

  .باشد می باالتر کنند می ارائه شده حسابرسی مالی های

 ارائه (1981) آنجلو دی توسط که است تعریفی حسابرسی کیفیت درباره ها تعریف ترین متداول از یکی

 حسابرس که این احتمال از بازار ارزیابی : است کرده تعریف گونه این را حسابرسی کیفیت او .است شده

 با تحریف نیز و ، کند کشف را صاحبکار حسابداری سیستم و مالی های صورت در اهمیت با تحریف

 کند کشف را اهمیت با های تحریف موارد حسابرس که این احتمال .نماید گزارش را شده کشف اهمیت

 گزارش را شده شناسایی اهمیت با های تحریف موارد حسابرس که این احتمال و حسابرس شایستگی به

 ]15[ .دارد بستگی حسابرس استقالل به نماید

 حسابرس، ای حرفه مراقبت عنوان تحت حسابرسی کیفیت اجزای به حسابرس استقالل و شایستگی درجه

 ]3[.است وابسته

 حسابرس های توانایی قبیل از متعددی عوامل تابع است حسابرسی عملکرد کننده تعیین که کیفیت

 و منافع تضاد ای، حرفه مراقبت عینیت، استقالل، شامل فنی کارایی و تطبیق قدرت تجربه، دانش، شامل

 ]4[ است قضاوت

                                                           
1 Piot & Janin 
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 که داشتند اظهار ]14[(2010) 3زاروین و کوهن و ]21[ (2006)2 چودهری روی ]23[(2007) 1زنگ

 از بلکه (تعهدی اقالم طریق از سود مدیریت) حسابداری برآوردهای و ها روش طریق از تنها نه مدیران

 .کنند می سود مدیریت به اقدام (واقعی های فعالیت دستکاری) عملیاتی تصمیمات طریق

 که کنند می بیان واقعی سود مدیریت و حسابرسی کیفیت بین رابطه بررسی در (2011) همکاران و چی

 باالی سطوح که دادند نشان ها آن .است مرتبط سود واقعی مدیریت باالی سطوح با حسابرسی کیفیت

 و مدیره هیات مانند نظارتی نهادهای .باشد داشته ای ناخواسته پیامدهای تواند می حسابرسی کیفیت

 تواند می که باشند داشته نظر در را باال کیفیت با حسابرسان تحمل پیامدهای باید حسابرسی کمیته

 ]12[.باشد واقعی های فعالیت در دستکاری افزایش برای محرکی

 موسسه 4 توسط شده حسابرسی های شرکت که معتقدند ]9[ (2011)آهسن و ]25[(2004) 4الدر و ژائو

 نشده حسابرسی بزرگ موسسات توسط که دارند هایی شرکت با مقایسه در کمتری تعهدی اقالم ، بزرگ

 کنند می استفاده بزرگ موسسات از که هایی شرکت حسابرسی کیفیت که است این بر فرض واقع در .اند

 .دارند خود صاحبکاران به کمتری وابستگی ها آن که دلیل این به ، است بیشتر ها شرکت سایر به نسبت

 شهرت که معتقدند ]13[ (2010) 6همکاران و چوی و ]16[ (2009) 5یو و فرانسیس مشابه طور به

 کیفیت که دادند نشان تحقیق دو این .است حسابرسی کیفیت برای کننده تعیین و مهم شاخص حسابرس

 بنابراین .باشد می باالتر کنند می استفاده حسابرسی بزرگ موسسات از که هایی شرکت در حسابرسی

 در کوچک افزایش یا مثبت کوچک درآمدهای گزارش به ها شرکت این که دارد وجود کمتری احتمال

  .باشند داشته تمایل قبل سال درآمدهای

 واقعی های فعالیت در دستکاری و تعهدی اقالم مدیریت که دریافتند ]15[(2010) 7زاروین و کوهن

 با مثبتی صورت به بزرگ موسسات حسابرسان که دادند نشان چنین هم ها آن .دهند می رخ همزمان

 ها شرکت تواند می موثرتر نظارت که کردند پیشنهاد اساس این بر و هستند مرتبط سود واقعی مدیریت

  .نماید ترغیب ، است مشکل ها آن شناسایی که هایی تکنیک از استفاده با سود مدیریت برای را

 مالی های صورت در را سود مدیریت و حسابرسی کیفیت بین رابطه ]24[ (2010) 8 اوزکان و زنگین

 .کردند بررسی 2009 تا 2006 های سال در شرکت ماهه 3 مشاهدات 2152از استفاده با ای دوره میان

 را (سود مدیریت برای شاخصی) اختیاری تعهدی اقالم بزرگ حسابرسی موسسه 4 که  دریافتند ها آن

  .کنند می محدودیت دچار

                                                           
1 Zang 
2 Roychowdhury 
3 Cohen & Zarowin 
4 Zhou & Elder 
5 Francis & Yu 
6 Choi et al 
7 Cohen & Zarowin 
8 Zengin& Ozkan 
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 بر مدیره هیات استقالل و صنعت در حسابرس تخصص تعاملی اثر بررسی به ]22[ (2013) 1لیو و سان

 اعضای که دهد می نشان تحقیق این شواهد .پرداختند آمریکا تولیدی های شرکت در سود مدیریت

 توانند می ، گیرند می بهره صنعت در متخصص حسابرسان از که هایی شرکت مدیره هیات غیرموظف

  .نمایند محدود را اختیاری تعهدی اقالم میزان

 در شده پذیرفته شرکت 61 در را سود مدیریت و حسابرسی کیفیت بین رابطه (1390) همکاران و نمازی

 نشان تحقیق این نتایج .دادند قرار بررسی مورد 1386-1380 زمانی دوره در تهران بهادار اوراق بورس

 دوره و سود مدیریت بین و دار معنی غیر مثبت رابطه ، حسابرس اندازه و سود مدیریت بین که دهد می

 ]8[ .دارد وجود دار معنی مثبت رابطه حسابرس تصدی

 های شرکت سود مدیرت بر صنعت در حسابرس تخصص تاثیر بررسی به (1391) اردکانی ناظمی و آقایی

 پذیرفته شرکت 117 تعداد رابطه این آزمون برای .پرداختند تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 برای تحقیق این در .شدند انتخاب 1388 الی 1384 زمانی دوره طی تهران بهادار اوراق بورس در شده

 متخصص حسابرسان توسط که هایی شرکت در اختیاری تعهدی اقالم مطلق قدر ، سود مدیریت آزمون

 هم ها آن .گرفت قرار مقایسه مورد  سود مدیریت آزمون برای ها شرکت سایر با اند شده رسیدگی صنعت

 بررسی این نتایج .گرفتند بهره صنعت متخصص حسابرس تعیین منظور به بازار سهم رویکرد از چنین

 تعهدی اقالم مدیریت سطح دارای است صنعت متخصص ها آن حسابرس که هایی شرکت ، داد نشان

 ]2[.باشند می تری پایین اختیاری

 حسابرس اظهارنظر نوع و مستقل حسابرسان بین رابطه خود، پژوهش در (1389) اعرابی و کردلر ابراهیمی

 تعهدی اقالم با حسابرسی مؤسسه نوع فقط که رسیدند نتیجه این به و کرده بررسی سود مدیریت با را

 ]1[.دارد رابطه اختیاری

 هایی شرکت سرمایه دفتری ارزش و سود رسیدند نتیجه این به خود پژوهش در (1395) شمس و مشایخ

 تغییرات توضیح توانایی ها شرکت سایر از بیشتر اند، شده حسابرسی تر باکیفیت موسسات توسط که

 دفتری ارزش و حسابرسی کیفیت بین که گرفت نتیجه توان می نتیجه در .دارد بازار در را سهام قیمت

 ]5[ .دارد وجود مثبت رابطه سود و سرمایه

 مدیریت از سود دستکاری به مشکوك های شرکت رسیدند نتیجه این به (1396) نژاد حسن و نصیری

 در دستکاری برای استراتژی یک عنوان به تولید های هزینه مدیریت از وهمچنین اختیاری های هزینه

 برای استراتژی یک عنوان به عملیاتی نقد وجوه مدیریت از ها آن استفاده ولی . اند کرده استفاده سود

 ]7[.نگرفت قرار تایید مورد سود در دستکاری

 

 

 

                                                           
1 Sun & Liu 
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 تحقيق روش

 تجربي مدل

 این (.1386 نهائی، سعید و احمدیعلی)کندمی مهیا آن شناسیروش برای را مسیر تحقیق، شناسینوع

 علت روابط بر امر، ظواهر بر تکیه جای به عمقی تحقیق در)است عمقی نوع از علمی، ارزش نظر از تحقیق

 است بنیادی تحقیق، غایت نظر از ؛(است حقیقت کشف غرض دیگر عبارت به .شودمی تکیه معلولی و

 قالب در جدید دانش به دستیابی هدف با که تجربی و نظری هایفعالیت از عبارتست بنیادی تحقیق)

 آنکه سبب به و کمی نوع از حاضر تحقیق.پذیرد انجام خاصی کاربرد گرفتن درنظر بدون پدیده یک مبانی

 و است گراییاثبات تحقیقات گروه در دارد، وجود خارجی دنیای در عینی صورت به تحقیق مورد مفاهیم

 استفاده تحقیقات گونه این غالب شناسی روش .باشند می یکدیگر از مستقل کامالً محقق و موضوع واقعیت

 هایداده میان واقعی روابط توصیف بر مبتنی تحقیق این روش که آنجا از .است متعدد آماری های روش از

 به توصیفی تحقیقات زمره در تحقیق گردد،می بیان مدل قالب در که (هست آنچه توصیف) است موجود

  .رود می شمار

 درجه حسابرسی موسسات توسط  و شوند می بارعرضه اولین برای که هایی شرکت سهام :تحقيق فرضيه

 .دارند واقعی اقالم سود مدیریت و تعهدی اقالم سود مدیریت از تری پایین سطح شوند می حسابرسی اول

 قبل سال 2 از فروش درآمد باید تولید های هزینه دستکاری محاسبه برای که آن دلیل به پژوهش این در

 تولید های هزینه اما .شود نمی گرفته نظر در اصلی تحلیل در تولید هزینه ، گردد محاسبه اولیه عرضه از

 برای که هایی دارایی کل میانگین با متغیرها تمامی .است شده زده تخمین عادی غیر شده دستکاری

 است نشده اولیه عرضه که هایی شرکت همه برای ابتدا .شوند می مقیاس هم است واقعی سود مدیریت

 می برآورد سال و صنعت هر برای مقطعی رگرسیون اساس بر معمول طور به تولید هزینه نرمال میزان

 : شود
𝑃𝑅𝑂𝐷𝐶𝑆𝑇𝑖.𝑡

𝐴𝑣𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖.𝑡
= 𝛼0 + 𝛽1

1

𝐴𝑣𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖.𝑡
+ 𝛽2

𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖.𝑡

𝐴𝑣𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖.𝑡
+ 𝛽3

∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖.𝑡

𝐴𝑣𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖.𝑡
+

𝛽4
𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖.𝑡−1

𝐴𝑣𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖.𝑡
+ 𝜀𝑡.𝑖  

 

 برای موجودی در تغییر و رفته فروش کاالی شده تمام بهای مجموع PRODCSTi,t مدل این در

 غیرعادی PRODCST اولیه عرضه در تحقیق نمونه های شرکت برای .باشد می t دوره در i شرکت

 رگرسیون ضریب از استفاده با که است PRODCST معمول میزان منهای واقعی PRODCST با برابر

  .شود می زده تخمین باال مدل

 تعدیل مدل از تحقیق این در .است تعهدی اقالم کیفیت تحقیق، این در تعهدی سود مدیریت شاخص

 :است شده استفاده تعهدی اقالم یمحاسبه برای (1991) جونز یشده
𝑇𝐴𝑡 = (∆𝐶𝐴𝑡 − ∆𝐶𝐿𝑡 − ∆𝐶𝐴𝑆𝐻𝑡 + ∆𝑆𝑇𝐷𝐸𝐵𝑇𝑡 − 𝐷𝐸𝑃𝑁𝑡)  

𝑁𝐷𝐴𝑡 = 𝛼1(1 𝐴𝑡−1⁄ ) + 𝛼2[(∆𝑅𝐸𝑉𝑡 − ∆𝑅𝐸𝐶𝑡) + 𝛼3(𝑃𝑃𝐸𝑡 𝐴𝑡−1⁄ )]  
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 :داریم معادله این در که

: 𝑇𝐴𝑡سال در تعهدی اقالم کل t 

: ∆𝐶𝐴𝑡جاری؛ هایدارایی در تغییر 

: ∆𝐶𝐿t جاری؛ هایبدهی در تغییر 

: ∆𝐶𝐴𝑆𝐻𝑡نقد؛ وجه در تغییر 

: ∆𝑆𝑇𝐷𝐸𝐵𝑇t سال در دریافتی تسهیالت جاری یحصه در تغییر 𝑡؛ 

: 𝐷𝐸𝑃𝑁𝑡نامشهود؛ و مشهود هایدارایی استهالك یهزینه در تغییر 

: 𝑁𝐷𝐴𝑡سال در تعهدی اقالم اختیاری غیر بخش 𝑡؛ 

: ∆𝑅𝐸𝑉𝑡 سال درآمد 𝑡سال درآمد منهای  𝑡 −  ؛1

: 𝑃𝑃𝐸𝑡 ،سال پایان در (ناخالص) تجهیزات و آالتماشین اموال𝑡؛ 

: 𝐴t−1 سال در هادارایی کل  𝑡 −  ؛1

: 𝛼1, 𝛼2, 𝛼3آیندمی دست به زیر مدل از استفاده با که باشندمی شرکت خاص پارامترهای: 

         𝑇𝐴𝑡 𝐴𝑡−1 = 𝑎1(1 𝐴𝑡−1⁄ ) + 𝑎2(∆𝑅𝐸𝑉𝑡 𝐴𝑡−1⁄ ) + 𝑎3(𝑃𝑃𝐸𝑡 𝐴𝑡−1⁄ )⁄  
,𝑎1مدل این در که 𝑎2, 𝑎3 برآوردهای به 𝑂𝐿𝑆از 𝛼1, 𝛼2, 𝛼3 دارد اشاره. 

: 𝑅𝐸𝐶t سال دریافتنی هایحساب در تغییر 𝑡؛ 

 حسابرسي كيفيت

 به توجه با و شد مراجعه حسابداری ادبیات و اقتصادی هایتئوری به حسابرسی کیفیت گیری اندازه برای

 توسط شرکت که صورتی در .گردید تعیین حسابرسی کیفیت گیری اندازه برای معیاری هاتئوری این

 .صفر صورت این غیر در یک برابر باشد گرفته قرار رسیدگی مورد اول درجه حسابرسی موسسات

 كنترلي متغيرهای
 کنترل مدل به   Ln(MK) بازار ارزش  طبیعی لگاریتم کردن اضافه با اندازه پیچیدگی گذاری اثر احتمال

 .گردد می محاسبه عرضه اول روز سهام شده تعدیل پیشنهادی قیمت عنوان به و گردد می

MB)) وسیله به و است بازار ارزش به دفتری ارزش نسبت شامل که رشد های فرصت کنترل برای را 

  .گردد می محاسبه آن بازار ارزش بر سهم هر دفتری ارزش تقسیم

1+age)] [ln( 1 طبیعی لگاریتم اولیه عرضه سال+IPO شرکت تاسیس تاریخ بین تفاوت که جایی در 

 شود می عرضه بار اولین برای سهامش که شرکتی عمر واقع در .شود می لحاظ است اولیه عرضه تاریخ و

 در سرمایه هزینه  تفاوت از که است ((Capex growth ای سرمایه های هزینه رشد .دهد می نشان را

 عرضه از قبل سال در ها دارایی مجموع  بر تقسیم قبل سال در سرمایه هزینه با اولیه عرضه سال طی

 .شود می محاسبه اولیه

 پژوهش در اساس این بر .دارند سود مدیریت برای بیشتری انگیزه بدهی باالتر سطوح با هایی شرکت

 شود می محاسبه دارایی کل بر بدهی کل جمع تقسیم اساس بر ((LEV شرکت در بدهی میزان حاضر

 می کنترل ROA از استفاده با سوددهی پژوهش این در .است منفی  ((LEV انتظار مورد عالمت و
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 کار به زیان گزارش از ممانعت جهت را سود مدیریت از باالیی سطوح ها شرکت دهد می نشان زیان .شود

 .باشد مثبت که شود می بینی پیش ((Loss ضریب بنابراین .برند می

 افزایش اولیه عرضه سال طول در که هایی شرکت کنترل جهت که است ((SEO مجازی متغیر یک

 (2010)1زاروین و کوهن که طور همان .است صفر صورت این غیر در و یک برابر دهند می سرمایه

 بر .کنند می تجربه سرمایه افزایش سال در را سود مدیریت از باالیی سطح ها شرکت یافتند مستنداتی

 .باشد مثبت ((SEO عالمت شود می بینی پیش اساس این

 بازار و ((AIM (فرابورس) جایگزین سرمایه بازار یعنی دارد وجود ایران در سهام بازار دو که طور همان

 قانونی های تفاوت کنترل جهت ((AIM مجازی متغیر پژوهش این در ((Main market اصلی رسمی

  .است شده استفاده بازار و

 در داخلی شده حفظ مالکیت درصد که ((Retained Ownership مالکیت ساختار پژوهش این در

 .گردد می کنترل است اولیه عرضه

 .است شده بررسی اولیه عرضه در کنترل نماینده 3 از استفاده با شرکتی حاکمیت پژوهش این در بنابراین

 هیات در موظف غیر مدیران درصد با که ((OutDirectors  مدیره هیات استقالل از استفاده با اول

 اعضای تعداد با که ((BrdSize  مدیره هیات اندازه از استفاده با دوم .گیرد می قرار سنجش مورد مدیره

  .شود می گیری اندازه مدیره هیات

 در و ((Chrm/CEO است مجازی متغیر یک که باشد می مدیرعامل و مدیره هیات رئیس تفکیک سوم

 در صفر برابر صورت این غیر در و 1 برابر باشد شخص یک مدیرعامل و مدیره هیات رئیس که صورتی

 .شود می گرفته نظر

 تحقيق ها فرضيه آزمون طریق از متغيرها ميان روابط تحليل
 بر ها فرضیه آزمون شیوه که است مفروض روابط اساس بر تحقیق ها فرضیه آزمون واقع در مرحله این

 :باشدمی زیر رگرسیونی مدل مبنای
𝐸𝑀𝑖.𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1𝐵𝑖𝑔𝑁 + 𝛽2𝐿𝑛(𝑀𝐾) + 𝛽3𝐵𝑀 + 𝛽4𝐿𝑛(1 + 𝑎𝑔𝑒) +
𝛽5𝐿𝐸𝑉 + 𝛽6𝐿𝑜𝑠𝑠 + 𝛽7𝑅𝑂𝐴 + 𝛽8𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ + 𝛽9𝑆𝐸𝑂 + 𝛽10𝐴𝐼𝑀 +
 𝛽11𝑅𝑒𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑂𝑤𝑛𝑒𝑟𝑠ℎ𝑖𝑝 + 𝛽12𝑂𝑢𝑡𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠 + 𝛽13𝐵𝑟𝑑𝑠𝑖𝑧𝑒 +
𝛽14 𝐶ℎ𝑟𝑚/𝐶𝐸𝑂 + 𝐼𝑁𝐷 + 𝑌𝑒𝑎𝑟 + 𝜀𝑖.𝑡  

 (مشاهده دامنه)تحقيق قلمرو
 قرار سرمایه بازار تحقیقات یطبقه در و اثباتی، تحقیقات حوزه در موضوعی، قلمر نظر از تحقیق این

 نظر از .است اطالعات اقتصاد و رقابت هایتئوری ردیف در اقتصادی، حوزه در موضوعی قلمرو .گیردمی

 دوره نیز قلمروزمانی نظر از .است فرابورس و بورس در شده شده اولیه عرضه هایشرکت مکانی، قلمرو

 .گیردمی بر در را 1396 الی 1384 ساله 13

                                                           
1 Cohen and Zarowin 
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 بعد به 1384 سال از که است فرابورس و بورس در شده اولیه عرضه هایشرکت تحقیق این آماری جامعه

 ی واسطه به هم آن که هایی محدودیت اعمال با آماری جامعه .باشند شده پذیرفته فرابورس و بورس در

 ینمونه دیگر، عبارت به .شودمی محدود است، هاقیمت استخراج و آزمون انجام برای مشخص زمانی انقطاع

 :شوندمی مفروض زیر، هایمحدودیت با که است مفروض آماری جامعه شامل آماری

 خود شرکتها این که است آن امر، این علت .نباشد هالیزینگ و مالی گریواسطه صنایع جمله از شرکت

 شده دیده هامدل در آنها فعالیت اثر و شده محسوب سرمایه بازار در فعال نهادی گذارانسرمایه عنوان به

 .هستند صنایع در فعال هایشرکت سایر با متفاوت خاص هایمکانیزم تابع هاشرکت این اینکه ضمن .است

 یمحاسبه برای .است شرکت 102 ، شده بیان هایمحدودیت اساس بر شده انتخاب هایشرکت تعداد

 افزارهاینرم از تحقیق هایفرضیه آزمون و هامدل برآورد وابسته، و مستقل متغیرهای مختلف اجزای

Excel و Eviews9 با وابسته متغیرهای بر مستقل متغیرهای تاثیر فصل این در .است شده استفاده 

 .است گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد ترکیبی، هایداده اقتصادسنجی روش بکارگیری

 توصيفي آمار

 1   جدول .شوندمی بررسی 1396 -1384 دوره طی شرکت 102 به مربوط هایداده قسمت این در

 .دهدمی نشان را تلفیقی مدل در استفاده مورد متغیرهای توصیفی هایآماره

 توصيفي آمار: 1 شماره جدول

 حداقل حداکثر معیار انحراف میانه میانگین متغیرها

 -1631/1 6483/0 2973/0 0279/0 0207/0 واقعی سود مدیریت

 -7651/0 7900/0 5510/0 0170/0 0365/0 تعهدی سود مدیریت

 0000/0 0000/1 4755/0 0000/1 6627/0 حسابرسی موسسه اندازه

 1135/3 3985/19 5788/0 9605/13 2841/14 شرکت ارزش

 0120/1 7550/5 7984/0 7678/1 9199/1 دفتری ارزش به بازار ارزش

 6931/0 9703/3 7998/0 7403/2 6403/2 شرکت عمر

 1343/0 8290/0 1619/0 5712/0 5579/0 مالی اهرم

 0000/0 0000/1 3603/0 0000/0 1511/0 شرکت زیان

 2893/0 9650/0 1278/0 8701/0 8438/0 مالکیت

 -7755/0 8113/0 2179/0 0997/0 1630/0 هادارایی بازده

 -2747/0 3089/1 3462/0 1952/0 1977/0 سرمایه هزینه رشد

 0000/0 0000/1 4668/0 0000/0 3139/0 بورس در پذیرش

 0000/0 0000/1 3713/0 0000/0 1627/0 سرمایه افزایش

 0000/5 0000/7 1078/0 0000/5 0116/5 مدیره هیات اندازه

 4000/0 0000/1 1460/0 6000/0 6864/0 مدیره هیات استقالل

 0000/0 0000/1 3603/0 0000/1 1511/0 مدیرعامل دوگانگی
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 و 0207/0 هایارزش بیانگر فوق نگاره به توجه با تحقیق متغیرهای توصیفی آمار کمی نتایج بررسی 

 به تمایل شدت بیانگر که .باشدمی تعهدی سود مدیریت و واقعی سود مدیریت میانگین برای 0365/0

 حسابرسی موسسه اندازه متغیر میانگین .است (تعهدی) حسابداری برآوردهای بر مبتنی سود مدیریت

 بورس در شده پذیرفته هایشرکت در باال رتبه با حسابرسی موسسات از استفاده بیانگر که بوده 6627/0

 ،2841/14 با برابر ترتیب به شرکت زیان و بورسی عمر شرکت، ارزش متغیرهای میانگین .است فرابورس و

 منابع از ایعمده بخش تامین بیانگر که بوده 5579/0 مالی اهرم میانگین .است 1511/0 و 6403/2

 ریال هر ازای به دهدمی نشان و بوده 1630/0 هادارایی بازده میانگین .باشدمی هابدهی محل از شرکت

 دوگانگی و مدیره هیات استقالل متغیرهای میانگین .است ریال 1630/0 هادارایی در شده گذاریسرمایه

 از ایعمده بخش بودن غیرموظف دهنده نشان که بوده 1511/0 و 6864/0 با برابر ترتیب به مدیرعامل

 8437/0 با برابر شده پذیرفته هایشرکت توسط شده نگهداری سهام میانگین .است مدیره هیات اعضای

 .است مطالعه مورد هایشرکت بین در شناور سهام بودن پایین دهنده نشان که بوده

 نرمال بررسی منظور به نیز (هاپیوست در شده ارایه) چولگی و کشیدگی ضریب معیار، انحراف هایآماره

 اظهار توانمی مذکور معیارهای بررسی با (.2003 واراك، و کلر) شوندمی گرفته بکار هاداده توزیع بودن

 متغیرها زیرا، هستند برخوردار نرمال توزیع از وابسته و مستقل متغیرهای به مربوط هایداده که داشت

  .باشندمی کشیدگی برای شده ارایه ارزش از فاصله حداقل دارای

 تحقيق متغيرهای پایایي بررسي
 شده بررسی فولر دیکی آزمون از استفاده با متغیرها پایایی چگونگی مدل، پارامترهای برآورد از پیش

 :است آمده 2جدول در تحقیق هایمتغیر پایایی آزمون کمی نتایج .است

 پایایي آزمون: 2 جدول

 داریمعنی سطح فولر دیکی آزمون یآماره متغیرها

 0000/0 -7727/9 واقعی سود مدیریت

 0010/0 -2226/4 تعهدی سود مدیریت

 0000/0 -0941/11 حسابرسی موسسه اندازه

 0000/0 -1590/6 شرکت ارزش

 0000/0 -9756/10 دفتری ارزش به بازار ارزش

 0000/0 -7260/11 شرکت عمر

 0000/0 -2121/9 مالی اهرم

 0000/0 -8528/9 شرکت زیان

 0000/0 -0154/10 مالکیت
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 داریمعنی سطح فولر دیکی آزمون یآماره متغیرها

 0000/0 -8193/9 هادارایی بازده

 0000/0 -9738/10 سرمایه هزینه رشد

 0000/0 -3589/7 بورس در پذیرش

 0000/0 -7587/10 سرمایه افزایش

 0000/0 -0498/10 مدیره هیات اندازه

 0000/0 -4163/9 مدیره هیات استقالل

 0000/0 -9009/9 مدیرعامل دوگانگی

 توانمی .هستند پایا درصد 95 اطمینان سطح در تحقیق متغیرهای شودمی مالحظه که طور همان 

 .کرد برآورد هاآن بودن کاذب از نگرانی بدون را پارامترها

 خطي رگرسيون مدل فرضيات بررسي: 3 جدول

 احتمال p-valu استفاده مورد آزمون خطی رگرسیون مفروضات 

 تایید - مدل در مبدا از عرض وجود .است صفر برابر خطاها میانگین 1

 تایید 1424/0 وایت آزمون واریانس ناهمسانی وجود عدم 2

 تایید 1038/0 اسمیرنف -کلموگروف خطا جز بودن نرمال 3

 .است بزرگتر دو به دو های همبستگی تک تک از تعیین ضریب جذر گانه چند خطی هم وجود عدم 4

 تحقيق هایفرضيه آزمون نتایج
 تحقيق مدل برآورد از حاصل نتایج: 4 جدول

 متغیر
 واقعی سود مدیریت تعهدی سود مدیریت

 احتمال t آماره ضریب احتمال t آماره ضریب

 0184/0 -4119/2 -2059/0 0000/0 -6444/4 -7794/1 حسابرسی موسسه اندازه

 0006/0 -5752/3 -2281/0 6449/0 -4627/0 -1309/0 شرکت عمر

 9794/0 0258/0 0021/0 5998/0 -5270/0 -1953/0 بورس در پذیرش

 4064/0 -8352/0 -2989/0 7972/0 2579/0 4143/0 مدیره هیات اندازه

 7528/0 -3161/0 -0314/0 8313/0 2137/0 0954/0 مدیرعامل دوگانگی

 0000/0 -8213/5 -4094/1 0776/0 -7899/1 -9251/1 مالی اهرم
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 متغیر
 واقعی سود مدیریت تعهدی سود مدیریت

 احتمال t آماره ضریب احتمال t آماره ضریب

 7844/0 2746/0 0042/0 7048/0 3803/0 0262/0 شرکت ارزش

 0041/0 9667/2 3790/0 0001/0 -0448/4 -3186/2 شرکت زیان

 6271/0 4878/0 0227/0 1119/0 -6092/1 -3357/0 دفتری ارزش به بازار ارزش

 4766/0 7155/0 1803/0 2267/0 -2191/1 -3737/1 مدیره هیات استقالل

 4640/0 -7361/0 -2288/0 6620/0 4389/0 6128/0 مالکیت

 0002/0 9466/3 7730/0 0058/0 -8406/2 -4942/2 هادارایی بازده

 3418/0 -9569/0 -1287/0 4307/0 -7924/0 -4762/0 سرمایه افزایش

 2106/0 -2215/1 -3641/0 3425/0 -9533/0 -3725/0 سرمایه هزینه رشد

 1606/0 4176/1 6899/2 7788/0 2819/0 4021/2 ثابت جز

 5753/0 3226/0 تعیین ضریب

 4987/0 2020/0 شده تعدیل تعیین ضریب

 1850/2 0184/2 واتسون -دوربین یآماره

F 5047/7 6750/28 یآماره 

F 0000/0 0040/0 یآماره احتمال 

 درجه دارای حسابرسی موسسات) حسابرسی موسسه اندازه متغیر ضرایب نیز و فوق جدول به توجه با

 آنها حسابرس که هاییشرکت که رسیممی نتیجه این به 0184/0 و 0000/0 با برابر ترتیب به که (اول

 واقعی و تعهدی سود مدیریت باشدمی (اول درجه دارای حسابرسی موسسات) حسابرسی بزرگ موسسات

 می عرضه بار اولین برای که هاییشرکت سهام اینکه بر مبنی تحقیق فرضیه عبارتی، به .دارند کمتری

 اقالم سود مدیریت از تری پایین سطح شوند می حسابرسی اول درجه حسابرسی موسسات توسط و شوند

 .شودمی تایید ، دارند واقعی اقالم سود مدیریت و تعهدی

 یآماره مدل این برای .دهدمی نشان را تحقیق فرضیه پارامترهای برآورد از حاصل نتایج فوق جدول

 همبستگی خود درصد 5 خطای سطح در که است 1850/2 و 0184/2 با برابر ترتیب به 1واتسون – دوربین

 این .است 49/0 و 20/0 با برابر هامدل یشده تصحیح تعیین ضریب مقدار .شودمی رد اخالل یجمله

                                                           
1 Durbin-Watson Statistic 
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 مستقل متغیرهای وسیله به وابسته متغیر تغییرات درصد 49 و 20 حدود که است این دهنده نشان آماره

  .است توصیف قابل

 گيرینتيجه و خالصه

 سطح در 1396 -1384 هایسال برای زمانی -مقطعی هایداده روش به وابسته و مستقل متغیرهای ابتدا

 روش به سنجیاقتصاد الگوی از استفاده با نتایج این .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد و محاسبه هاشرکت

 هایفرضیه آزمون نتایج نهایت در .است شده انجام   هافرضیه آزمون و مدل برآورد برای مقطعی هایداده

        .است شده فرضیه تایید به منجر تحقیق،

 نام تحقیق این .اند داده نشان سود مدیریت و حسابرسی کیفیت بین معکوس رابطه گذشته تحقیقات

 می نظر در حسابرسی کیفیت پراکسی عنوان به را ( اول درجه موسسه عنوان به شهرت) برند یا تجاری

 شرکت سایر و شوند می حسابرسی تر کیفیت با مؤسسات با که شرکتهایی اطالعات اثر مقایسه به و گیرد

 .پردازد می ها

 توسط  و شوند می بارعرضه اولین برای که هایی شرکت سهام که است آن گویای آمده بدست شواهد

 و تعهدی اقالم سود مدیریت از تری پایین سطح شوند می حسابرسی اول درجه حسابرسی موسسات

 .دارند واقعی اقالم سود مدیریت

 مهر تواند می سود، مدیریت و حسابرسی کیفیت بین رابطه دادن نشان رغم علی همچنین نتایج این

 حسابداران جامعه توسط گرفته انجام های بندی رتبه خصوص در شده انجام های ارزیابی بر تاییدی

 .باشد ایران رسمی
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The purpose of this study is to investigate the activities related to the management of 

earnings by analyzing the quality of the audit at the time of Initial public offering. In 

this regard, the relationship between profit management in the Initial public offering 

of companies audited by first-class audit firms in the ranking of the Iranian public 

accountant’s community and other companies is compared. 

 The statistical population of this study is the initial supply companies in stock and 

overseas which have been accepted in the stock exchanges and overseas from 2005 to 

2017. 

Evidence suggests that the shares of companies first disclosed and audited by first-

level audit firms have a lower level of Accrual and real of Earnings management. 
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