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الزحمه بررسی تأثیر مدیریت واقعی و مدیریت حسابداری سود بر حق

 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای پذیرفتهحسابرسی در شرکت
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 کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد واحد بین الملل خلیج فارس خرمشهر 

 امین اجتماعی استان خوزستانو کارمند سازمان ت

 

 

الزحمه حسابرسی هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت واقعی و مدیریت حسابداری سود بر حق :چکیده

باشد که با می 7343تا  7324شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی های پذیرفتهدر شرکت

الزحمه حسابرسی مورد آزمون قرار گرفته استفاده از رگرسیون چندگانه با کنترل عوامل تعیین کننده حق

باشد، و انتخاب نمونه از است. تحقیق پیش رو از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت روش پس رویدادی می

 ف سیستماتیک انجام شده است، همچنینشرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به صورت حذ 912بین 

Eviو Excel یافزارهااز نرم زین یرآما هایکیتکن یدر همه ews  در این تحقیق از سه  .شده استاستفاده

های اختیاری غیر عادی به عنوان های غیرعادی تولید و هزینهمعیار جریان نقدی عملیاتی غیرعادی، هزینه

اقالم تعهدی اختیاری به عنوان معیار مدیریت حسابداری سود استفاده شده شاخص مدیریت واقعی سود و از  

دهد که  است، و بر اساس آن چهار فرضیه تدوین شده است. نتایج حاصل از فرضیات پژوهش نشان می

الزحمه های اختیاری غیرعادی و  جریان نقدی عملیاتی غیرعادی تأثیر مثبت و معناداری بر حقهزینه

های غیرعادی تولید تأثیر معناداری مشاهده نشد. نتایج تحقیق ند اما در رابطه با هزینهحسابرسی دار

 الزحمه حسابرسی دارد.همچنین نشان داد که مدیریت حسابداری سود تأثیر مثبت و معناداری بر حق

 الزحمه حسابرسیمدیریت واقعی سود، مدیریت حسابداری سود، حق واژگان کلیدی:

 

 مقـدمه -1-1

یابد که پیامد چنین شرایطی بروز افزایش منابع در اختیار مدیریت، میزان افراد ذینفع در ارتباط با شرکت نیز افزایش میبا 

تضاد منافع است. در نتیجه تضاد منافع، افراد ذینفع برای همسو ساختن منافع سایرین با خود یا به حداقل رساندن آثار ناشی 

نمایندگی شوند. مدیر که در کانون این تضاد منافع قرار دارد، با ارایه اطالعات مالی شرکت  از تضاد منافع باید متحمل هزینه

کند تا این هزینه را کاهش دهد اما به علت اختیارات مدیریت، نیاز به نظارت بر عملکرد مدیر، قضاوت کارشناسانه سعی می

الزحمه خدمات حسابرسی باید مبلغی به عنوان حقکند. برای استفاده از خدمات حسابرسی حسابرس مستقل را مطرح می
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حساس یگانه و ) گردد.پرداخت شود. این مبلغ توسط حسابرس و با توجه به ارزیابی وی از ریسک و حجم حسابرسی تعیین می

 (.7329جعفری، 

اما ؛ است داده ی از تحقیقات حسابداری را به خود اختصاصاعمدهالزحمه حسابرسی و مدیریت سود بخش ارتباط بین حق

ها بر روی احتمال مخدوش شدن استقالل حسابرس در نتیجه وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار تعداد زیادی از پژوهش

الزحمه پرداختی به حسابرسان افزایش یابد، ممکن است هرچقدر حق اند.های باال متمرکز شدهالزحمهبه علت دریافت حق

های باالی حسابرسان، الزحمهش یابد و به تبع آن، کیفیت باال رود. در عوض ممکن است، حقسعی و تالش حسابرس نیز افزای

-شود و این باعث میآنها را از لحاظ اقتصادی به صاحبکاران وابسته سازد، چنین وابستگی موجب عدم استقالل حسابرس می

 شود که کیفیت سود کاهش یابد.

شوند، مورد توجه بسیاری از کیفیت حسابرسی توسط حسابرس میسازی سطح درک عواملی که منجر به همسان

کند پژوهشگران، اعتباردهندگان و سهامداران قرار گرفته است، یکی از این عوامل که بیش از سایر عوامل جلب توجه می

کار، بستگی (. وابستگی مالی حسابرس به صاحب8178وابستگی اقتصادی بین حسابرس و صاحبکاران است )شارد و همکاران، 

به توانایی مدیریت در استخدام و اخراج حسابرس دارد، به عنوان یک نتیجه، کنترل بیشتر بر استخدام و اخراج حسابرس، 

انگیزه اصلی حسابرس برای حفظ استقالل است. با کاهش توانایی مدیریت در استخدام، اخراج حسابرس و تفویض این اختیار 

-ابرس کاهش و از طرف دیگر استقالل حسابرس نسبت به واحد مورد رسیدگی افزایش میبه سهامداران، وابستگی مالی حس

های ذاتی شود؛ اول، هزینههای حسابرسی از سه بخش تشکیل میالزحمه موسسه(. حق8171، یابد )چوی و همکاران

 مورد انتظارهای پس هزینهرفته(، سهای حسابرسی مورد نیاز، انتشار گزارش و هزینه فرصت ازدستحسابرسی )شامل رویه

های بالقوه ناشی از اجرای حسابرسی( و در نهایت، سود موسسه حسابرسی. صاحبکاران امیدوار به )شامل ریسک و هزینه

های گزارشگری و در مقابل، حسابرسان امیدوار به کسب سودی معقول از انجام حسابرسی هستند و کاهش هزینه سیستم

تفاوت بین  ازاست  عبارت غیرعادی حسابرس الزحمهحق حداکثر کردن منافع دو طرف است والزحمه حسابرسی نتیجه حق

الزحمه عادی از حق و سطحی مالی( هاصورتجهت حسابرسی  شدهپرداختالزحمه حقحسابرس )واقعی  الزحمهحق

 (.7421سیمونیک، دارند )حسابرسی که انتظار پرداخت آن را 

تواند و می های مالی مورد رسیدگی استقادر به شناخت ارایه نادرست صورت بامهارتیک موسسه حسابرسی مستقل و 

یی گزارش شود. رسیدن به اتکاقابلیرگذار باشد تا در نتیجه آن، اطالعات مالی تأثنسبت به ارایه صحیح آن بر صاحبکار خود 

تواند به شکل مثبت یا منفی با صوصیات میوابسته بوده و این خ کامالًحسابرسی  مؤسساتاین هدف مطلوب، به خصوصیات 

 (.7324نونهال نهر و همکاران، باشد )کیفیت سود در ارتباط 

 پیشینه تحقیق

 تحقیقات داخلی

( در تحقیقی به بررسی شباهت ها و تفاوت های بین عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای 7347تنانی و علوی )

ل در موسسات حسابرسی )مدیران و مدیران ارشد( و نیز اعضای هیات مدیره، مدیران و مالی از منظر حسابرسان مستقل شاغ

معاونان مالی صاحبکاران پرداختند. عوامل مورد بررسی شامل متغیرهای خاص صاحبکار، متغیرهای خاص حسابرس و 

در موسسات حسابرسی و  متغیرهای خاص کار حسابرسی می باشند. مطالعه مبتنی بر نظرسنجی از حسابرسان مستقل شاغل
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مدیران اجرایی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران     می باشد. نتایج نشان می دهد که در هیچ یک از حوزه های خاص 

 صاحبکار، خاص حسابرس و خاص کار حسابرسی بین نظر حسابرسان مستقل و مدیران مالی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

الزحمه حسابرسی به این نتیجه رسیدند تحقیقی تحت عنوان تأثیر کیفیت حسابرسی بر حق( در 7348همکاران )واعظ و 

الزحمه حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. نتایج تحقیق همچنین نشان که بین تخصص صنعت حسابرس و حق

 رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.حسابرسی  الزحمهدهد که بین تداوم انتخاب حسابرس و اندازه مؤسسه حسابرسی و حقمی

شده در های پذیرفته( در پایان نامه به بررسی ارتباط بین اظهارنظر حسابرس و مدیریت سود در شرکت7349محمد پور )

سعی شده است تا رابطه بین نوع اظهارنظر  در این پژوهش پرداخت. 7348-7323بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 

-حسابرس )با فرض تداوم فعالیت و بدون درنظرگرفتن این فرض( با مدیریت سود بررسی شود. بدین منظور نمونهتعدیل شده 

مورد مطالعه قرار گرفته 7348تا  7323شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی  33ای متشکل از 

( اندازه گیری و برای 7443با استفاده از مدل تعدیل شده جونز )است. متغیر مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی اختیاری 

دهد که بین آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون لوجستیک استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می

رد. های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندااظهارنظر حسابرس و مدیریت سود در شرکت

همچنین مشخصه های مالی شرکت صاحبکار، مانند موسسات بزرگ حسابرسی، گزارش تعدیل شده سال قبل، پیچیدگی 

ها، در تصمیم حسابرس پیرامون تعدیل گزارش خود موثر است. به بیان دیگر مدیریت سود شرکت صاحبکار و بازده دارایی

 .نقشی در این ارتباط ندارد

 و استقالل سود کیفیت مستقل، حسابرسی الزحمه حق بین رابطه بررسی پژوهشی به  ( در7349رجبی و همکاران )

 سالهای طی شرکت  11این منظور  برای .پرداختند تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در مدیره هیئت

 .است شده استفاده متغیره چند رگرسیونی مدل از فرضیات تحقیق آزمون برای .گرفتند قرار بررسی مورد 7322الی  7329

 .ندارد وجود معناداری رابطه مدیره هیئت استقالل و سود کیفیت و حسابرسی الزحمه حق که بین داد نشان پژوهش نتایج

 گذاری قیمت با معناداری دارای رابطه دارائیها بازده و قبل مالی سال در شرکت بودن ده زیان مالی، اهرم متغیرهای همچنین

 و بورس در پذیرش زمان از شرکت عمر حسابرسی، نوع موسسه شرکت، اندازه متغیرهای اما .باشند نمی حسابرسی خدمات

 .دارند حسابرسی خدمات گذاری قیمت با معناداری و مثبت رابطه ها، مجموع دارایی به جاری های دارایی نسبت

 تحقیقات خارجی

ی حسابرسی رابطه مستقیمی رسیدند که کیفیت حسابرسی با حق الزحمه( در تحقیق خود به این نتیجه 8178لی و بای )

های حسابرسی ی عکس دارد و این رابطه بین کیفیت حسابرسی و حق الزحمهدارد، و با اقالم تعهدی و اصالح اشتباهات رابطه

اطالعات مفیدی را برای گذاران در رابطه با این که کیفیت حسابرسی موسسات معنادارتر است. و این با دیدگاه قانون

 آورد، همسو است.گذاران در هنگام ارزیابی موسسات حسابرسی فراهم  میصاحبکاران و سرمایه

 ها آن. دارد رابطه حسابرسی جنسیت شرکای با حسابرسی کیفیت که دریافتند ( در پژوهشی8173)  همکاران و ایتتونن

 شرکتهایی که دادند ها نشان آن. نمودند گیری اندازه( مدیریت سود) اختیاری تعهدی اقالم طریق از را کیفیت حسابرسی

 نتیجه این چنین به هم. دارند کمتری سود مدیریت شرکتها، سایر مقایسه با در شوند، می حسابرسی زن، شریک توسط
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 ها آن. است شرکتها سایر کمتر از سود سازی حداقل و حداکثرسازی نوع از مدیریت سود شرکتها گونه این در که رسیدند

 .است حسابرسی تعیین کیفیت در مهمی حسابرسی عامل شرکای که جنسیت کنند می پیشنهاد

 به پرداختی پاداش بین ارتباط است، شده انجام چین کشور از شرکت 348 اطالعات با که خود تحقیق در( 8179) سان

 به پرداختی پاداش میزان افزایش با که رسیدند نتیجه این به آنان. دادند قرار بررسی مورد را سود دستکاری میزان و مدیران

 اطالعات با شرکت عملکرد بررسی در سهامداران ترتیب این به. یابدمی افزایش نیز سود دستکاری احتمال شرکت، مدیران

 باشد. شرکت واقعی ارزیابی مبنای تواندنمی مغرضانه مالی هایگزارش و بوده مواجه نامتقارن

 تحقیق پیشینه

 تحقیقات خارجی 

ی حسابرسی رابطه مستقیمی ( در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که کیفیت حسابرسی با حق الزحمه8178لی و بای )

های حسابرسی ی عکس دارد و این رابطه بین کیفیت حسابرسی و حق الزحمهدارد، و با اقالم تعهدی و اصالح اشتباهات رابطه

گذاران در رابطه با این که کیفیت حسابرسی موسسات اطالعات مفیدی را برای با دیدگاه قانون معنادارتر است. و این

 آورد، همسو است.گذاران در هنگام ارزیابی موسسات حسابرسی فراهم  میصاحبکاران و سرمایه

 آنان .پرداختندحسابرسی  الزحمة حق و کننده کنترل سهامداران نوع بین رابطه بررسی به (8178) لسیج و علی بن

 نتیجة .کردند تقسیم دولتی و سهامداران خانوادگی سهامداران نهادی، سهامداران دسته سه به را کننده کنترل سهامداران

 دولتی مالکیت بین اما ندارد، وجود حسابرسی الزحمة حق و مالکیت خانوادگی بین معناداری رابطة که داد نشان آنها پژوهش

 .شودمی دیده مثبتی و معنادار رابطة حسابرسی،الزحمة  حق و نهادی و

 های شرکت های اساس داده بر که پرداخت حسابرسی الزحمة حق و شرکتی حاکمیت سطح بررسی ( به8178زینگز )

 هرچه .دارد وجود منفی رابطة الزحمة حسابرسی حق و شرکتی حاکمیت سطح بین که داد نشان نتایج .شد انجام چینی

 .بود خواهد حسابرسی کمتر الزحمة حق باشد، باالتر شرکتی حاکمیت سطح

 

 تحقیقات داخلی

 فرضیه های تحقیق

 فرضیات تحقیق به شکل زیر تدوین شده است.

 الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.بین مدیریت واقعی سود و حق فرضیه اصلی اول:

 الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود داردبین جریان نقدی عملیاتی غیرعادی و حق فرضیه فرعی اول:

 الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.های غیر عادی تولید و حقبین هزینه فرضیه فرعی دوم:

 الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.های اختیاری غیر عادی و حقبین هزینه فرضیه فرعی سوم:

 الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود داردبین مدیریت حسابداری سود و حق فرضیه اصلی دوم:



  991-933، ص   5931،  شهریور 5، جلد 51علوم انسانی اسالمی، شماره 

 ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir 

 

334 

 

 روش تحقیق

شده در بورس یرفتهپذهای های مالی ساالنه حسابرسی شده شرکتاین تحقیق مبتنی بر ارقام واقعی بازار سهام و صورت

های همراه های مالی حسابرسی شده و یادداشتصورتباشد. در این تحقیق اطالعات مالی مورد نیاز از اوراق بهادار تهران می

هایی از های فشرده سازمان بورس اوراق بهادار تهران به دست آمده است. دادههای مورد مطالعه و با کمک لوحمربوط به شرکت

نظر و گزارش  های موردهای مالی شرکتها و اندازه مؤسسه حسابرسی به ترتیب از صورتقبیل تاریخ پایان سال مالی شرکت

برای تدوین ادبیات و آمده است.  به دستهای مورد مطالعه است، های مالی شرکتحسابرسان مستقل که ضمیمه صورت

ای، مبانی نظری پژوهش از کتب و مجالت تخصصی در بخش کتابخانه. ای استفاده شده استپیشینه تحقیق از روش کتابخانه

  فارسی و التین گردآوری شده است.

که به مرحله تجزیه و تحلیل  ی کرد باید مرحله بعدی فرآیند پژوهشبندطبقهها را گردآوری و از آنکه محقق دادهپس 

ها و زحمات فراوان گذشته تالش دهندهرا آغاز کند. این مرحله در پژوهش اهمیت زیادی دارد زیرا نشان ها معروف استداده

دهد. در مرحله ا را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار میهاست. در این مرحله، محقق اطالعات و داده

گویی به سواالت ها را در مسیر هدف پژوهش، پاسختجزیه و تحلیل، آنچه مهم است این است که محقق باید اطالعات و داده

ابتدا با استفاده از فهرست  (.7323ا، )حافظ نیهای پژوهش خود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد پژوهش و نیز ارزیابی فرضیه

های تحقیق انتخاب ، نمونه7343تا پایان سال  7324شده در بورس اوراق بهادار تهران، از ابتدای سال یرفتهپذهای شرکت

-آوری و محاسبه میهای مورد بررسی، جمعهای انتخابی در هر یک از سالشوند. سپس متغیرهای تحقیق، برای شرکتمی

شده استفاده  Eviews2و Excelافزارهای ها از نرمهای مورد نیاز، به منظور تجزیه و تحلیل دادهآوری دادهپس از جمعگردد. 

های تحقیق، و سپس فرضیه پرداخته یلیتحلهای های آماری، به بررسی توصیفی دادهدر مرحله بعد با استفاده از روش .است

و ارتباط همزمان متغیرهای مستقل و کنترل با متغیر وابسته،  قرارگرفتهمورد آزمون با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره 

 ارزیابی گردیده است.

 مدل تحقیق:

در این مطالعه با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت آزمون فرضیات تحقیق از مدل زیر جهت آزمون فرضیات تحقیق 

 شود.استفاده می

𝐿𝑁𝐹𝐸𝐸 = 𝛽1 + 𝛽7𝐴𝐵𝐶𝐹𝑂 + 𝛽8𝐴𝐵𝑃𝑅𝑂𝐷 + 𝛽3𝐴𝐵𝐷𝐼𝑆𝐸𝑋𝑃 + 𝛽9𝐷𝐴𝐶 + 𝛽3𝐿𝑂𝑆𝑆 + 𝛽3𝐿𝐸𝑉𝐸

+ 𝛽1𝑅𝑂𝐴 + 𝛽2𝐵𝑀 + 𝛽4𝐶𝐺𝑆𝐴𝐿𝐸 + 𝛽71𝐵𝐼𝐺9 + 𝛽77𝐴𝑈𝐷𝐶𝐻𝐺 + 𝜀 

 که در این مدل:

ABCFO:  ،جریان نقدی عملیاتی غیرعادیABPROD: های غیرعادی تولید، هزینهABDISEXP: های اختیاری هزینه

نسبت  :BMها، بازده دارایی :ROAاهرم مالی،  :LEVEزیان دهی،  :LOSS: اقالم تعهدی اختیاری، DACغیرعادی، 

اندازه مؤسسه حسابرسی،  :BIG9رشد شرکت،  :CGSALEارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، 

AUDCHG: تغییر حسابرس 

 

 

 



  991-933، ص   5931،  شهریور 5، جلد 51علوم انسانی اسالمی، شماره 

 ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir 

 

391 

 

 جامعه آماری

 -7343های شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران در بین سالیرفتهپذشرکت  912شرکت از بین  714یک نمونه شامل 

انتخاب گردید. انتخاب نمونه تحقیق با مشاهده سالی که شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است، از سایت  7324

های تحقیق برای یک سال قبل از دوره مورد بررسی مورد نیاز بودند، بنابراین دهبا توجه به اینکه برخی از دا بورس آغاز گردید.

-های مالی شرکتپس اطالعات صورت اند، از نمونه حذف شده است.شدهیرفتهپذدر بورس  7324هایی که بعد از سال شرکت

هایی که پایان سال مالی آنها پایان تآید. شرکبه دست می 7343تا  7324های های نمونه با استفاده از مشاهداتی بین سال

 . نبود از نمونه حذف گردید اسفندماه

 نتایج و برآورد مدل تحقیق

های ترکیبی، ابتدا از آزمون چاو مقید در چارچوب داده 7343 -7324ی زمانی برای برآورد الگوی اول تحقیق طی دوره

در سطح خطای  Fیا مدل اثرات ثابت است. اگر آماره  Pooledی استفاده از مدل کنندهنییتعاستفاده شده است. این آزمون 

شود. نتایج آزمون چاو در شود و مدل اثرات ثابت پذیرفته می( رد میPooledی صفر )مدل دار باشد، فرضیهدرصد، معنی 3

 شده است: ارائه 9-9نگاره 

 

 مقید(  F(: آزمون چاو)4-4جدول)

 معنی داریسطح  Fآماره  شرح

 1111/1 977/9 آزمون چاو برای بررسی مدل

دار است، بنابراین، آزمون چاو، درصد معنی 3در سطح خطای  Fی شود، آماره( مشاهده می9-9طور که در نگاره ) همان

-ثابت پذیرفته می ها را به طور قوی رد کرده است. از این رو، در این آزمون روش اثراتمشابه بودن عرض از مبدا در تمام دوره

شود. برای این کار از آزمون هاسمن استفاده ی بعد، روش اثرات ثابت در مقابل روش اثرات تصادفی آزمون میشود. در مرحله

شود و مدل اثرات ثابت دار باشد، فرضیه اثرات تصادفی رد میدرصد معنی 3ی محاسباتی در سطح خطای شده است. اگر آماره

 شده است: ارائه( 3-9شود. به منظور بررسی انتخاب روش برآورد، نتایج آزمون هاسمن در نگاره )پذیرفته می

 

 (: آزمون هاسمن 5-4جدول )

 سطح معنی داری آماره آزمون شرح

 111/1 183/34 آزمون هاسمن برای بررسی مدل

 

دار شده است، بنابراین، عدم معنیدرصد  3ی محاسباتی آزمون هاسمن در سطح خطای (، آماره3-9توجه به جدول )

وجود رابطه بین اثرات فردی و متغیرهای توضیحی رد شده است. از این رو، برای برآورد مدل از روش اثرات ثابت استفاده 

 خواهد شد.
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 نتایج برآورد مدل تحقیق -1-1-1

 –ی دوربین آماره دهد. برای این مدل( نتایج حاصل از برآورد پارامترهای مدل تحقیق را نشان می3-9جدول ) 

شود. مقدار احتمال مربوط به ی اخالل رد میدرصد خود همبستگی جمله 3است که در سطح خطای  813/8واتسون برابر با 

درصد کمتر است. از این رو، فرض صفر مبنی بر خطای تصریح مدل  3است که از  111/1جهت تصریح مدل برابر  Fی آماره

ی شدهعدیلتشود.. مقدار ضریب تعیین دار بودن مدل پذیرفته میدرصد، معنی 43اطمینان شود. در نتیجه در سطح رد می

ی متغیرهای درصد تغییرات متغیر وابسته به وسیله 33ی این است که حدود دهندهنشاناست. این آماره  332/1مدل برابر با 

  شود.های تحقیق بررسی میفرضیه های مدل،مستقل و کنترل قابل توصیف است. با توجه به رد نشدن آماره

 

  (: نتایج برآورد مدل تحقیق6-4جدول )

 متغییر ضریب آماره آزمون احتمال خطا

111٫1  219٫3  217٫1  جریان نقدی غیرعادی 

111٫1  339٫3  212٫8  هزینه اختیاری غیرعادی 

317٫1  - 983٫1  - 184٫1  تولید غیرعادی 

111٫1  812٫4  138٫1  مدیریت سود 

313٫1  974٫1  188٫1  تغیر حسابرس 

111٫1  413٫9  911٫1  اندازه مؤسسه حسابرسی 

173٫1  99٫8  713٫1  BM 

712٫1  314٫7  739٫1  نرخ رشد 

337٫1  - 328٫1  - 777٫1  نسبت موجودی 

173٫1  979٫8  93٫1  اهرم مالی 

731٫1  94٫7  733٫1  زیان دهی 

439٫1  - 132٫1  - 171٫1  بازده داراییها 

111٫1  741٫782  139٫74  عرض از مبدأ 

332٫1 ضریب تعیین تعدیل  

 شده

133٫1  ضریب تعیین 

111٫1 F 314٫4احتمال آماره    Fآماره  

  813٫8  آماره دوربین واتسون 
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 ازمون فرضیات 

 آزمون فرضیه فرعی اول: 

 فرضیه فرعی اول تحقیق به شده زیر تدوین شده است.

 حسابرسی رابطه معناداری وجود داردالزحمه بین جریان نقدی عملیاتی غیرعادی و حق

الزحمه حسابرسی، برابر سطح خطای احتمال مربوط به فرض صفر مبنی بر عدم تأثیر جریان نقدی عملیاتی غیرعادی بر حق

شود. ضریب متغیر مستقل  نیز درصد فرض صفر رد می 43تر است، بنابراین، با اطمینان کوچک 13/1است که از  111/1

توان نتیجه گرفت که جریان نقدی عملیاتی غیرعادی تأثیر مثبت و معنادار بر ا توجه به مثبت بودن ضریب میاست. ب  217/1

 الزحمه حسابرسی دارد.حق

 آزمون فرضیه فرعی دوم: 

 فرضیه فرعی دوم تحقیق به شده زیر تدوین شده است.

 وجود دارد.الزحمه حسابرسی رابطه معناداری های غیر عادی تولید و حقبین هزینه

 317/1الزحمه حسابرسی، برابر بر حقهای غیرعادی تولید هزینهسطح خطای احتمال مربوط به فرض صفر مبنی بر عدم تأثیر 

های غیرعادی تولید بنابراین هزینه شود،درصد فرض صفر تأیید می 43تر است، بنابراین، با اطمینان بزرگ 13/1است که از 

 الزحمه حسابرسی ندارد.تأثیر معناداری بر حق

 آزمون فرضیه فرعی سوم: 

 فرضیه فرعی سوم تحقیق به شده زیر تدوین شده است.

 الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.های اختیاری غیر عادی و حقبین هزینه

الزحمه حسابرسی، برابر بر حقهای اختیاری غیر عادی هزینهسطح خطای احتمال مربوط به فرض صفر مبنی بر عدم تأثیر 

شود. ضریب متغیر مستقل  نیز درصد فرض صفر رد می 43تر است، بنابراین، با اطمینان کوچک 13/1است که از  111/1

تأثیر مثبت و معنادار بر های اختیاری غیر عادی هزینهتوان نتیجه گرفت که است. با توجه به مثبت بودن ضریب می  212/8

 ارد.الزحمه حسابرسی دحق

 آزمون فرضیه اصلی دوم: 

 فرضیه اصلی دوم تحقیق به شده زیر تدوین شده است.

 الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.بین مدیریت حسابداری سود و حق

 111/1الزحمه حسابرسی، برابر بر حقمدیریت حسابداری سود سطح خطای احتمال مربوط به فرض صفر مبنی بر عدم تأثیر 

  138/1شود. ضریب متغیر مستقل  نیز درصد فرض صفر رد می 43تر است، بنابراین، با اطمینان کوچک 13/1از  است که

الزحمه تأثیر مثبت و معنادار بر حقمدیریت حسابداری سود توان نتیجه گرفت که است. با توجه به مثبت بودن ضریب می

 حسابرسی دارد
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 نتایج مرتبط با فرضیات تحقیق -1-1

های الزحمه حسابرسی و مدیریت واقعی و مدیریت حسابداری سود در شرکتپژوهش به بررسی ارتباط بین حقدر این 

گیری مدیریت حسابداری سود از مدل کوتاری و همکاران شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای اندازهپذیرفته

( استفاده شد. نتایج این 8171قعی سود از مدل کوهن و زوارین )( استفاده شده است و برای اندازه گیری مدیریت وا8113)

الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بدین معنی که تحقیق نشان داد که بین مدیریت حسابداری سود و حق

الم تعهدی اختیاری زیرا هر چه میزان اقیابد. الزحمه پرداختی به حسابرس افزایش میبا افزایش مدیریت سود میزان حق

یابد. باال بودن میزان های مالی حسابرسی شده نیز افزایش میبیشتر باشد، احتمال وجود اشتباهات و تخلفات اساسی در صورت

های مالی است که این امر  ی کاهش شفافیت قابلیت اتکات صورتاقالم تعهدی و یا پایین بودن کیفیت اقالم تعهدی نشانه

ی حسابرسی خواهد بود. ی آن، افزایش حق الزحمهدهد و نتیجهریزی بیشتر کار حسابرسی را افزایش میرنامهنیاز به تالش و ب

 و ( مطابقت دارد و با نتایج آشباق7341داروغه حضرتی و پهلوان ) (،8118همکاران )فرانکل و نتایج این تحقیق با تحقیقات 

 ( مخالف است.7349( و رجبی و همکاران )8119) یچاردسونر الرکر و (8113) کاالپور و چانگ ،( 8113) همکاران

های واقعی میزان همچنین نتایج آزمون مربوط به مدیریت واقعی سود نشان داد که با افزایش میزان دستکاری در فعالیت

حسابرسان  یابد. زیرا زمانی که توانایی شرکت برای مدیریت سود از طرفالزحمه پرداخت شده به حسابرس افزایش میحق

آورند، که های واقعی برای بهتر نشان دادن عملکرد شرکت روی میشود ، مدیران شرکت به دستکارای فعالیتمحدود می

های دارای یسک بالقوه و در نتیجه کشف آن نیاز به یک برنامه حسابرسی مدون و معطوف شدن نگاه حسابرسان به زمینه

شود. نتایج این تحقیق با تحقیقات داروغه الزحمه حسابرسی میجر به افزایش حقافزایش تالش حسابرس است که این امر من

 ( مطابقت دارد.7341حضرتی و پهلوان )

 

 منابع

 چاپ تهران، دانشگاه علوم اجتماعی یدانشکده دیتا، پانل سنجی اقتصاد (،7321مهرگان) نادر و حمیدرضا زاده، اشرف

 .اول

های نقد آزاد بر مدیریت سود و نقش کمیته حسابرس در آن. فصلنامه . تاثیر جریان7341اعتمادی، ح و شفاخیبری، ن. 

 . 98-72، ص 71علمی پژوهشی حسابداری مالی، شماره 

 سود بر واقعی و تعهدی اقالم بر مبتنی سود مدیریت تاثیر . بررسی7343انصاری، ع، خورشیدی، ع و شیرزاد، ع. 

 .33-97، ص 77شرکت. فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. شماره  ارزش و سهام وندگینقدش

و کیفیت حسابرسی و  شرکتی حاکمیت های ویژگی بین رابطه بررسی(. »  7322) چاالکی پری و محمدعلی آقایی،

 98-74مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی، صص «. مدیریت سود

 حسابدار            مجله ،" نظری رویکردی: آن واندازه گیری سود مدیریت " ،7323 حسینی، علی سید و ق بولو،

 22 تا 18 صفحه ،78 شماره چهارم، سال ایران، رسمی حسابداران جامعه رسمی،

بهادار های پذیرفته شده در بورس اوراق بررسی نوع مدیریت سود در شرکت»(، 7324بهار مقدم مهدی و علی کوهی، )

 .43-13 صص،7324، پاییز 8، مجله دانش حسابداری، شماره «تهران
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 شرکتی راهبری نظام نامه آئین اجرای تاثیر بررسی(. » 7343پور زمانی، زهرا، اولی، محمد رضا و عبداللهیان، جواد )

 71-7، صص 81اره فصلنامه حسابداری مدیریت، سال هفتم، شم«. سود مدیریت تهران بر بهادار اوراق بورس سازمان

(. آزمون عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورت های مالی. پژوهش 7324تنانی، محسن و نیکبخت، محمد رضا. )

      .738تا  777 ( . ص ص9)  پیاپی شماره دوم، شماره دوم، سال .7324تابستان های حسابداری مالی. 

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ) . انسانیمقدمه ای بر روش تحقیق در علوم (. 7323حافظ نیا )

 ، چاپ هفدهم 7311چاپ اول : . 914 ص تهران  ;سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی 

های بررسی« رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی(. »7329حساس یگانه، یحیی و جعفری، علی )

 .23 -42، صص 37ماره حسابداری و حسابرسی، ش

(. رابطه بین منابع صرف شده بر روی حسابرسی داخلی و مخارج 7328حساس یگانه، یحیی و علوی طبری، حسین .)

 .43تا  18. ص ص  9حسابرسی مستقل. فصلنامه مطالعات حسابداری. سال اول. شماره 

 یحسابرسی مستقل: آزمون فرضیه ی(. تئوری نمایندگی و حق الزحمه7341زاده، سعید )خدادادی، ولی و حاجی

 .48 -13های تجربی حسابداری مالی. سال اول، شماره دوم، صفحات های نقد آزاد. پژوهشجریان

 

 


