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 چکیده

در پژوهش حاضر براي نخستین بار به تعیین تاثیر حق انتخاب حسابرس بر مديريت سود مبتني بر اقالم تعهدي بر اساس نظريه 

حداقل  انتخاب گالسر پرداخته شده است. يافته هاي حاصل از بررسي هاي تجربي انجام شده با استفاده از رگرسیون 

الي  5930شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني  519بر روي نمونه اي متشکل از  مربعات معمولي

شرکت( نشان مي دهد که مديريت سود مبتني بر اقالم تعهدي براي شرکتهاي داراي حق انتخاب  –سال  5196) 5931

نتايج پژوهش حاضر براي نخستین بار د.  بطور معناداري بیشتر از شرکتهاي فاقد حق انتخاب حسابرس مي باش ،حسابرس

نشان مي دهد که فرايند انتخاب حسابرس در ايران از يك رويکرد فرصت طلبانه تبعیت مي کند و اين در حالي است که در 

و  سهامداران شرکتهاپژوهشهاي قبلي چنین نتیجه اي گزارش نشده است. بنابراين يافته هاي پژوهش حاضر مي تواند به 

بورس اوراق بهادار کشور در حوزه قانون گذاري، به منظور مقابله با رفتارهاي فرصت طلبانه مديران همچون سازمان 

 ، کمك کند. داراي حق انتخاب حسابرسشرکتهاي در دستکاري اقالم تعهدي 

 واژگان کلیدي

 حق انتخاب حسابرس. ،اقالم تعهدي ،مديريت سود ،حق انتخاب حسابرس
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 مقدمه

يعني دستکاري اقالم تعهدي به منظور اعمال تغییر  در سودخالص  ˛مبتني بر اقالم تعهديمديريت سود 

و موجب کاهش سودمندي اطالعات  مورد گزارش که با انگیزه خاصي توسط مديريت صورت مي گیرد

. يافته هاي بدست آمده از پژوهش هاي )5330،واتز و زيمرمن ;5335،جونز)مربوط به سود مي شود

بر  و غیره شهرت حسابرس ،مانند: اندازه حسابرس ،مستقلد که ويژگي هاي حسابرس نشان مي ده ،قبلي

. )2660،همکارانو  جنکینز;2666، ري نولدز و فرانسیس)مديريت سود مبتني بر اقالم تعهدي تاثیر دارد

توجهي  ،تعهديتاثیر حق انتخاب حسابرس بر مديريت سود مبتني بر اقالم با اين وجود مطالعات قبلي به 

حاضر کوشش شده است در پژوهش به همین دلیل  .و شواهدي در اين زمینه در دسترس نیست نکرده اند

به لحاظ تجربي مورد بررسي قرار  ،بر مديريت سود مبتني بر اقالم تعهدي حق انتخاب حسابرس تاثیر تا 

 گیرد. 

مديران به دلیل افزايش منافع شخصي خود مانند  شواهد بدست آمده از پژوهشهاي قبلي نشان مي دهد که

. اين (5331 ،به مديريت سود مبتني بر اقالم تعهدي گرايش دارند)هیلي و همکاران ،دريافت پاداش بیشتر

موجب کاهش سودمندي  ،مديريت سود مبتني بر اقالم تعهدي شواهد همچنین نشان مي دهند که

و انحراف از منافع سهامداران مي شود )کرسیتي و  ،اطالعات حسابداري )سودخالص گزارش شده(

هرگونه درخواست مديران تمايل دارند تا حسابرسان بدون . (5333،هیلي و والن ;5331،زيمرمن

. مديران به منظور دريافت نظر مساعد از (5333 ،صورتهاي مالي را تايید نمايند )تیتمن و ترومن ،اصالح

از قدرت چانه زني استفاده مي  ،و همچنین به منظور تايید صورتهاي مالي توسط حسابرس ،حسابرسان

به  ،رارضايت مديران حسابرسان تمايل دارند تا (. از سوي ديگر 2651،کنند)محمدرضايي و مهدصالح

 ;2666،)انجمن حسابداران رسمي آمريکا نمايندجلب  در حسابرسي هاي بعديانتخاب مجدد منظور 

که چنین استدالل مي شود  ،با توجه به شواهد فوق.  (2661،میدو و شاکلفرد;2661،کني و همکاران

و عدم درخواست اصالح آن توسط  ،ودن مديريت سود مبتني بر اقالم تعهدييکي از داليل باالب

انتخاب  نگراني حسابرس در خصوصنگراني حسابرسان در خصوص انتخاب مجدد است.  ،حسابرس

برخوردار باشد. بنابراين  حق انتخاب حسابرسدر شرايطي وجود دارد که مديريت صاحبکار از  ،مجدد

و  ،نگراني حسابرس از بابت انتخاب مجدداصلي يکي از داليل  ،حق انتخاب حسابرس به لحاظ نظري

محسوب مي از بابت مديريت سود مبتني بر اقالم تعهدي علت عدم درخواست اصالح صورتهاي مالي 
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برخي شرکتها از حق انتخاب  ،. از میان شرکتهاي ايراني که ملزم به حسابرسي صورتهاي مالي هستندگردد

شرکتهايي که به موجب )هستند  و برخي ديگر فاقد حق انتخاب حسابرس ،حسابرس برخوردار مي باشند

(. از اين رو قانون توسط سازمان حسابرسي و برخي از موسسات حسابرسي ديگر رسیدگي مي شوند

مواجه هستند.  ،با نگراني هاي ناشي از انتخاب مجدد در حسابرسي هاي بعدي اين شرکتهاحسابرسان 

در راستاي انتخاب  ، داراي حق انتخاب حسابرساين است که مديران شرکتهاي  پژوهش حاضراستدالل 

ر قرار مي دهند. از سوي نظ مد ،را بعنوان يك معیار انتخابعدم اصالح اقالم تعهدي موضوع  ،حسابرس

کوشش  ،با نگراني هاي ناشي از انتخاب مجدد مواجه هستند يگر با توجه به اينکه حسابرسان اين شرکتهاد

اين است که  پژوهش حاضرويژه استدالل به طور  .اين زمینه با مديريت همکاري نمايندمي کنند تا در 

فاقد بیشتر از شرکتهاي   داراي حق انتخاب حسابرس،مديريت سود مبتني بر اقالم تعهدي براي شرکتهاي 

با توجه به استدالل فوق پرسش پژوهش حاضر اين است که آيا داشتن . دمي باش حق انتخاب حسابرس

شرکتهاي صاحبکار مي شود يا افزايش مديريت سود مبتني بر اقالم تعهدي حق انتخاب حسابرس موجب 

 خیر. 

با نظريه انتخاب گالسر مرتبط مي باشد. نظريه انتخاب گالسر بیان  پرسش پژوهش حاضرو ويژه استدالل 

معتقد  ،(5333)د. گالسرانتخاب هاي خود را انجام مي ده ،مي کند که انسان بر اساس منافع شخصي

و در قرن جديد داراي ژن هايي طمع کار هستند. با توجه به ديدگاه کارگريز  بوده است مديران ذاتا 

مي توان مديريت صاحبکار را نیز بعنوان فردي در نظر گرفت که به دنبال افزايش منافع شخصي  ،فوق

صورتهاي مالي از جمله عدم اصالح به منافع شخصي خود  ،خود مي باشد و در راستاي انتخاب حسابرس

ه گالسر با توجه به ديدگاتوجه مي نمايد.  (اقالم تعهدي)از جمله عدم اصالح مديريت سود مبتني بر 

حسابرس را نیز مي توان بعنوان فردي در نظر گرفت که در انتخاب استراتژي هاي خود به منافع شخصي 

کوشش مي کند  ،خود توجه مي کند و در شرايطي که با نگراني هاي ناشي از انتخاب مجدد همراه است

رخواستي را به مديريت د ،در زمینه اصالح صورتهاي ماليخوشايند مديريت صاحبکار رفتار نمايد و تا 

حق انتخاب چنین استنباط مي شود که  ،با توجه به منطق موجود در نظريه گالسرصاحبکار ارائه ندهد. 

نگراني حسابرس از بابت مسئله انتخاب مجدد و  آن و به دنبال ،حسابرس توسط مديريت صاحبکار

 ،مالي از بابت مديريت سودهمکاري حسابرس با مديريت صاحبکار در زمینه عدم اصالح صورتهاي 

 ،داراي حق انتخاب حسابرسبراي شرکتهاي  ،تا مديريت سود مبتني بر اقالم تعهديموجب مي شود 
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  .باشد فاقد حق انتخاب حسابرسبیشتر از شرکتهاي 

با مشکالتي  ،مديريت سود مبتني بر اقالم تعهديبه لحاظ تجربي بررسي تاثیر حق انتخاب حسابرس بر 

تفسیرهاي جايگزين)رقیب( يافته هاي پژوهش  ،که اگر نسبت به اين مشکالت بي توجه باشیمهمراه است 

در پژوهش حاضر کوشش شده است تا از طريق انجام آزمون هاي اضافي،  را مورد چالش قرار مي دهند.

 ارائه شده است(.  1تفسیرهاي فوق محدود شوند)توضیحات بیشتر در قسمت 

و  را توسعه مي دهدحوزه عوامل تعیین کننده مديريت سود لي انجام شده در مطالعات قب ،پژوهش حاضر 

با يافته  ،يافته هاي پژوهش حاضرارتقاء مي دهد. را در حوزه مديريت سود  موجودبدين ترتیب دانش 

بر مديريت سود مبتني بر اقالم ابعاد و شرايط حسابرسي هاي بدست آمده از مطالعات قبلي مبني بر تاثیر 

براي  (5333)با اين تفاوت که در اين پژوهش با تاکید بر نظريه انتخاب گالسر ،هم راستا استتعهدي 

پرداخته  ،بر مديريت سود مبتني بر اقالم تعهديحق انتخاب حسابرس نخستین بار به بررسي و تعیین تاثیر 

مهمي در زمینه قانون گذاري نیز مي باشد. ما به اين  پژوهش حاضر داراي کاربردهايشده است. نتايج 

در مديريت سود مبتني بر اقالم تعهدي نتیجه رسیديم که داشتن حق انتخاب حسابرس موجب ترويج 

سازمان  ،بورس اوراق بهادار کشور کشور مي شود. بنابراين يافته هاي پژوهش حاضر مي تواند به سازمان

مديريت سود مبتني حرفه اي در زمینه تدوين مقررات به منظور کاهش حسابرسي کشور و ساير نهادهاي 

هرچند که تدوين قوانین در اين  و افزايش سودمندي اطالعات حسابداري کمك نمايد. ،بر اقالم تعهدي

 مي باشد. در اين زمینه نیازمند کسب شواهد تجربي بیشتري  ،حوزه

سابقه  ،به چارچوب نظري و تدوين فرضیه پژوهش )پیشینه پژوهش 2در قسمت  ،در ادامه پژوهش حاضر

به طرح پژوهش )داده  9تدوين فرضیه پژوهش( پرداخته شده است. در قسمت  ،نظريه پشتیبان ،نهادي

به ارائه يافته هاي پژوهش  1تعريف متغیرها و مدل پژوهش( پرداخته شده است. در قسمت ،نمونه،ها

يافته هاي حاصل از آزمون هاي اضافي به منظور بررسي حساسیت يافته  1ت. در قسمت پرداخته شده اس

به بحث و نتیجه گیري  0ها  و محدود کردن تفسیرهاي جايگزين  ارائه شده است و نهايتا در قسمت 

 پرداخته شده است. 
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 چارچوب نظري و تدوين فرضيه پژوهش 

 و سابقه آن در ايرانحق انتخاب حسابرس 

يك بازار تحت نظارت ، بورس اوراق بهادار تهرانبازار حسابرسي ايران در ارتباط با شرکتهاي فعال در 

حسابرسي ساالنه صورتهاي مالي  ،بورس بوده است. زيرا يکي از شرط هاي اساسي پذيرش شرکتها در 

که اين موضوع موجب شده است استفاده از خدمات حسابرسي براي شرکتهاي  ،اين شرکتها مي باشد

، بورس در ارتباط با شرکتهاي فعال در   بازار حسابرسي ايران ،اجباري باشد. با اين وجود ،بورس فعال در 

حصار يا دوره ان ،دوره قبل از خصوصي سازي ،دو دوره زماني خاص را تجربه کرده است . دوره اول 

دوره بعد از خصوصي  ،و دوره دوم  بوده است، هجري خورشیدي( 5936)قبل از سال دولتيکامل 

 (. 2651،)محمدرضايي و مهدصالحهجري خورشیدي ( 5936سازي)بعد از سال 

دوره اي بوده است که در راستاي اجراي  ،دوره بعد از خصوصي سازي براي بازار حسابرسي ايران

از انحصار سازمان بورس  برخي از شرکتهاي فعال در  ي برايبازار حسابرس ،سیاست خصوصي سازي

بسیاري از شرکتهاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران از حق حسابرسي خارج گرديد. در اين دوره  

به دوره بعد  ،موضوع حق انتخاب حسابرس ،بنابراين به لحاظ تاريخي .انتخاب حسابرس برخوردار شدند

 هجري خورشیدي به بعد ( مربوط مي شود .  5936از خصوصي سازي بازار حسابرسي ايران )سال 

 استدالل نظري و تدوين فرضيه پژوهشارائه 

بیان مي کند که افراد انتخاب  ،در کتاب مشهور خود تحت عنوان نظريه انتخاب ،(5333ويلیام گالسر )

از انگیزه هاي دروني  ،هاي خود را بر اساس نیازها و منافع شخصي انجام مي دهند که اين نیازها و منافع

( نیاز به 5نیاز اساسي مي باشند که عبارتند از : 1ريشه مي گیرند. گالسر معتقد است که انسان ها داراي 

(نیاز به تفريح. ديدگاه گالسر 1(نیاز به آزادي و خود مختاري و 1(نیاز به قدرت 9( احساس تعلق 2بقاء 

با بسیاري از ديدگاه هاي مطرح شده در نظريه هاي حسابداري سازگار مي باشد. بعنوان نمونه بر اساس 

مديريت فردي فرصت طلب تلقي مي شود که اهداف و  ،اثباتي حسابداري فرضیه پاداش از نظريه هاي 

ا تعقیب مي کند که اين اهداف مي تواند مادي )مانند دريافت پاداش بیشتر( و يا غیر منافع شخصي خود ر

. بنابراين (2663،)اسکاتمادي )کارگريز بودن و تمايل به داشتن اختیارات تام و دفتر کار مناسب( باشد

که مديريت شرکت کوشش مي کند تا  استدالل پژوهش حاضر اين استبر اساس نظريه انتخاب گالسر 
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مقابل انتخاب حسابرس را به گونه اي انجام دهد که رفتارهاي فرصت طلبانه وي محدود نشود.در 

 به منظور دستیابي به انتخاب مجدد و افزايش دوره تصدي خود کوشش مي کند تا حسابرس منتخب

در خصوص اصالح صورتهاي مالي )اصالح  را محدود نکند و مديريت صاحبکاررفتارهاي فرصت طلبانه 

با توجه به استدالل فوق که بر اساس نظريه مديريت سود مبتني بر اقالم تعهدي( درخواستي را ارائه نکند. 

فرضیه  ،انتخاب و شواهد بدست آمده از پژوهشهاي قبلي در زمینه مسئله انتخاب مجدد ارائه شده است

 پژوهش به شرح زير تدوين مي گردد:

و با توجه به نگراني  داراي حق انتخاب حسابرسرکتهاي با توجه به فرآيند انتخاب حسابرس در ش“

براي شرکتهاي مديريت سود مبتني بر اقالم تعهدي  ،حسابرسان اين شرکتها از بابت مسئله انتخاب مجدد

 .”مي باشد فاقد حق انتخاب حسابرسبیشتر از شرکتهاي  ، داراي حق انتخاب حسابرس

 طرح پژوهش 

 داده ها و نمونه پژوهش

به منظور تعیین جامعه آماري در پژوهش حاضر از روش هدفمند )غربالگري و حذف سیستماتیك( 

آماري در پژوهش بعنوان جامعه  بورسشرکت فعال در  519استفاده شده است که در مجموع تعداد 

نمونه به منظور بهبود کیفیت تحلیل هاي اقتصاد سنجي از تمام اين شرکتها بعنوان حاضر انتخاب شدند. 

 ،پژوهش استفاده شده است. به منظور گردآوري داده ها در راستاي اندازه گیري متغیرهاي پژوهش

سال( از پايگاه اينترنتي سازمان  56شرکت در طي  519مجموعه صورتهاي مالي شرکتهاي منتخب )

 ،شرکت(-سالمشاهده ) 5196و سامانه کدال استخراج شده است. از میان ، بورس و اوراق بهادار تهران 

متعلق به  ،شرکت-سال 116و  ، داراي حق انتخاب حسابرسمتعلق به شرکتهاي  ،شرکت-سال 5236

فرايند تعیین نمونه و تعداد مشاهدات را در  5مي باشد. جدول فاقد حق انتخاب حسابرس   شرکتهاي

 ارتباط با متغیرهاي پژوهش نشان مي دهد. 
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 آزمون هاي تجربينمونه گیري براي انجام _5جدول 

 (5931-5930تعیین تعداد نمونه و مشاهدات پژوهش)دوره پژوهش : Aپنل 

 تعداد   فرايند محاسبه تعداد نمونه و مشاهدات :

 133  5931تا پايان سال  بورس تعداد شرکتهاي پذيرفته شده در ●

  513 حضور ندارند  بورسشرکتهايي که در بازه زماني پژوهش بطور مستمر در 
  91 پذيرفته شده اند بورس)+( شرکتهايي که در خالل دوره پژوهش در 

اسفند نیست و يا در طول دوره پژوهش دوره مالي آنها تغییر کرده  23)+( شرکتهايي که دوره مالي آنها منتهي به 

 است. 

12  

  16 است)+( شرکتهايي که فعالیت آنها در حوزه لیزينگ و واسطه گري مالي و بانکداري و بیمه 
  5 )+( شرکتهايي که از داده هاي پايه به منظور اندازه گیري متغیرهاي پژوهش حاضر برخودار نیستند

 (951) 951 ( مجموع شرکتهايي که حذف شده اند-)●

 519  مجموع شرکتهايي که بعنوان جامعه آماري ونمونه در پژوهش حاضر انتخاب شده اند =

 5196  سال(56شرکت* 519به منظور استفاده در تحلیل نهايي )شرکت( -تعداد مشاهدات )سال=

شرکتهاي فاقد حق انتخاب و  داراي حق انتخاب حسابرس)گروه الف(شرکت( براي شرکتهاي -تفکیك مشاهدات)سالB :پنل 

 )گروه ب( حسابرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل تجربي پژوهش و تعريف متغيرها

محمد رضايي و پژوهش  (،5333به پیروي از نظريه انتخاب گالسر ) به منظور آزمون فرضیه پژوهش ابتدا

که نشان دهنده ارتباط میان متغیرهاي پژوهش  ،( 5مدل اولیه پژوهش )معادله (، 2651و مهدصالحي)

( نشان 2( را تدوين نموده ايم. معادله )2را مد نظر قرار  داده و سپس مدل اصلي پژوهش )معادله  ،است

 گروه ب گروه الف کل سال

1386 173 122 51 

1387 173 126 47 

1388 173 129 44 

1389 173 134 39 

1390 173 132 41 

1391 173 133 40 

1392 173 129 44 

1393 173 128 45 

1394 173 129 44 

1395 173 128 45 

 440 1290 1730 تعداد مشاهدات

مشاهدات نسبت  1 0,75 0,25 
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مي باشد. از میان پارامتر هاي  (OLS)ون خطي با رويکرد حداقل مربعات معمولي دهنده مدل رگرسی

اين پارامتر مثبت و  ،از اهمیت ويژه اي برخوردار مي باشد و چنانچه پس از برآورد مدل β1 ، 2معادله 

نشان دهنده تعريف  2معنادار باشد شواهدي در راستاي تايید فرضیه پژوهش بدست خواهد آمد. جدول 

 )مدل اصلي پژوهش( است. 2متغیرهاي معادله 

 (5معادله )

(Roach, Size ,Invrec,CASH, Liq , LEV , MTB , Ope, OI , ROA, SG, 
Loss , Inst-Own, Pol-Own, Gov-Own, Audit , AudP, Audch ,CHM, 

Age, Sub, Auo, Mfd)  

EM = f 

 (2معادله )

  : تعريف عملياتي متغيرهاي پژوهش 2جدول 

 تعريف متغیر 

  متغیر وابسته:

EM i,t  اقالم معیار شامل :  2که بر اساس عبارت است از مديريت سود مبتني بر اقالم تعهدي

اقالم تعهدي اختیاري مبتني بر مدل اسلوان  ، EMJ)تعهدي اختیاري مبتني بر مدل جونز )

اقالم  ،( EMKZاقالم تعهدي اختیاري مبتني بر مدل کازنیك ) ،(EMSو همکاران )

 ( اندازه گیري مي شود.EMKOتعهدي اختیاري مبتني بر مدل کوتاري و همکاران )

  متغیر آزمون:
ROACHi,t  عبارت است از حق انتخاب حسابرس)چنانچه شرکتi  در سالt  از حق انتخاب حسابرس

 برخوردار باشد برابر با يك و غیراينصورت برابر با صفر است(.

  متغیرهاي کنترلي:
SIZEi,t .)عبارت است از اندازه شرکت )لگاريتم طبیعي ارزش دفتري کل دارايیهاي شرکت 

Invreci,t ت است از حاصل جمع موجوديها و حسابهاي دريافتني تقسیم بر کل دارايیها.عبار 
CASHi,t  عبارت است از مانده وجه نقد در پايان سال تقسیم بر جمع دارايیهاي شرکت در پايان سال

 مالي.
Liqi,t )عبارت است از نسبت جاري )دارايیهاي جاري تقسیم بر بدهي جاري 

LEVi,t بدهي )کل بدهي تقسیم بر کل دارايیها( عبارت است از نسبت 
MTBi,t-1 در سال قبل عبارت است از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام . 

a +β1 Roach i,t +β2 Size  i,t + β3 Invrec i,t+ β4CASHi,t +β5 Liq i,t + β8 LEV 

i,t + β9  MTB i,t-1  +  β10 Ope i,t  + β11 OI i,t +β12 ROA i,t +β13 SG i,t +β14 
Loss i,t +β15 Inst-Own i,t +β16 Pol-Own i,t +β17 Gov-Own i,t +β21 Audit i,t 

+β18 AudP i,t +β19 Audch i,t + β20 CHM i,t +β21 Age i,t  +β22 Sub i,t + β23 

Auo i,t + β24 Mfd i,t + ΣIndustryDum+ ΣYearDum+£                   

EMi,t = 
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Ope i,t .عبارت است از نسبت هزينه هاي عملیاتي به ارزش دفتري کل دارايیها در پايان سال مالي 
OI  i,t فروش شرکت در پايان سال مالي. عبارت است از نسبت سود)زيان(عملیاتي به 

ROAi,t )عبارت است از نرخ بازده دارايي)سود عملیاتي تقسیم بر ارزش دفتري کل دارايیها 
SGi,t  عبارت است از نرخ رشد فروش )تفاوت فروش دوره جاري و دوره قبل تقسیم بر فروش

 جاري(
Lossi,t  عبارت است از متغیر مصنوعي زيان دهي )چنانچه شرکت در سالt  زيان گزارش نموده

 باشد برابر با يك و در غیر  اينصورت برابر با صفر است(
Inst-Own i,t  عبارت است از مالکیت نهادي)تعداد سهام تحت تملك مالکان نهادي تقسیم بر کل تعداد

 سهام شرکت(.
Pol-Own i,t  مالکیت سیاسي)تعداد سهام تحت تملك نهادهاي دولتي تقسیم بر کل عبارت است از

 تعداد سهام شرکت(.

Gov-Own i,t  عبارت است از مالکیت دولتي)تعداد سهام تحت تملك نهادهاي سیاسي تقسیم بر کل

 تعداد سهام شرکت(.

Auditi,t معتمد  عبارت است از متغیر مصنوعي کیفیت حسابرس)اگر حسابرس شرکت از حسابرسان

برابر با  ،باشد)به غیر از سازمان حسابرسي و موسسه مفید راهبر( تراز اول سازمان بورس

 .يك و در غیر اينصورت برابر با صفر است(
AudPi,t (تعداد سالهاي همکاري حسابرس با برابر است با عبارت است از دوره تصدي حسابرس

 .خدمات گواهي(ارائه شرکت در زمینه 
Audchi,t  عبارت است از متغیر مصنوعي تغییر حسابرس )چنانچه حسابرس شرکت نسبت به سال قبل

 تغییر کرده باشد برابر با يك و در غیر اينصورت برابر با صفر است(

CHMi,t  عبارت است از متغیر مصنوعي تغییر مديريت )چنانچه مديريت شرکت نسبت به سال قبل

 غیر اينصورت برابر صفر است(.تغییر کرده باشد برابر با يك و در 

Agei,t )عبارت است از سن شرکت )تعداد سالهاي فعالیت شرکت 
Subi,t  عبارت است از  واحد فرعي بودن که به منظور کنترل اثرات مفهوم کنترل در مدل پژوهش

تصريح شده است)چنانچه  صاحبکار واحد فرعي باشد برابر با يك و در غیر اينصورت 

 خواهد بود( برابر با صفر

Auo i,t  عبارت است از سازمان حسابرسي که منظور کنترل اثرات ويژه حسابرسي هاي انجام شده

 tدر دوره  iتوسط اين حسابرس در مدل تصريح شده است)چنانچه حسابرسي شرکت 

توسط سازمان حسابرسي انجام شده باشد برابر با يك و در غیر ابنصورت برابر با صفر 

 خواهد بود(.
Mfd i,t  عبارت است از موسسه حسابرسي مفید راهبر که منظور کنترل اثرات ويژه حسابرسي هاي
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در  iانجام شده توسط اين حسابرس در مدل تصريح شده است)چنانچه حسابرسي شرکت 

توسط نوسسه حسابرسي مفید راهبر انجام شده باشد برابر با يك و در غیر ابنصورت  tدوره 

 برابر با صفر خواهد بود(.
IndustryDum  . عبارت است از متغیر ساختگي نوع صنعت به منظور کنترل اثرات صنعت در مدل پژوهش 

YearDum  . عبارت است از متغیر ساختگي سال به منظور کنترل اثرات سال در مدل پژوهش 

 )متغير وابسته(مديريت سود مبتني بر اقالم تعهديمعيارهاي جايگزين براي 

به  ،در پژوهش حاضرمديريت سود مبتني بر اقالم تعهدي معیار هاي مورد استفاده به منظور اندازه گیري 

و کوتاري  ،(5333)کازنیك ،(5331)اسلوان و همکاران ،(5335)جونزپیروي از 

تعهدي اختیاري مبتني معیار شامل : اقالم  1بر اساس مي باشد که اقالم تعهدي اختیاري ،(2661)همکاران

هدي اختیاري مبتني بر مدل اقالم تع ،ي مبتني بر مدل اسلوان و همکاراناقالم تعهدي اختیار ، بر مدل جونز

)به علت محدوديت عملیاتي مي شود ي مبتني بر مدل کوتاري و همکاراناقالم تعهدي اختیار ، کازنیك

 حجم مقاله از تصريح مدل هاي مربوط به اندازه گیري مديريت سود، اجتناب شده است(. 

 حق انتخاب حسابرس )متغيرآزمون(

از مفهوم  اتي نمودن آنمتغیر آزمون در پژوهش حاضر حق انتخاب حسابرس مي باشد که به منظور عملی

-5دسته تقسیم مي شوند.  1بر اساس مفهوم کنترل به  بورس. شرکتهاي فعال در کنترل استفاده شده است

شرکتهاي تحت کنترل  خصوصي)غیر -9شرکتهاي تحت کنترل دولتي -2شرکتهاي تحت کنترل سیاسي 

و واحد  شرکت ديگر نیستند که تحت کنترل يكمستقل ) شرکتهايي شرکتهايي -1سیاسي و غیر دولتي( 

. به منظور طبقه بندي شرکتهاي نمونه به چهار گروه فوق بر اساس مفهوم فرعي محسوب نمي شوند(

زيرا در يادداشتهاي توضیحي  ،به يادداشتهاي توضیحي همراه صورتهاي مالي توجه شده است ،کنترل

نام  ،و درصورت فرعي بودن  ،شرکتهافرعي بودن يا نبودن اين  ،بورسصورتهاي مالي شرکتهاي فعال در 

که مي توان دولتي  ،مشخص شده است ،واحد اصلي نهايي که تهیه کننده صورتهاي مالي تلفیقي است

سیاسي بودن و يا خصوصي بودن واحد اصلي نهايي را بدين ترتیب تشخصیص داد و در نهايت  ،بودن 

شرکتهاي گروه اول و شرکتهاي  ،ام طبقه بندي گروه مذکور طبقه بندي نمود. پس از انج 1شرکتها را به 

و شرکتهاي گروه سوم و چهارم بعنوان  فاقد حق انتخاب حسابرس گروه دوم به عنوان شرکتهاي

در نظر گرفته شده اند. در پايان مراحل فوق متغیر حق انتخاب  داراي حق انتخاب حسابرس  شرکتهاي

داراي به گونه اي که براي شرکتهاي  ،شده است بصورت يك متغیر ساختگي در نظر گرفته ،حسابرس 
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 . مي باشد برابر با با صفر فاقد حق انتخاب حسابرسو براي شرکتهاي  ،برابر با يك حق انتخاب حسابرس

 متغيرهاي كنترلي و داليل انتخاب آنها

اينام و همکاران  ،(2656)جري و همکارانمانند مديريت سود پژوهشهاي قبلي انجام شده در حوزه 

تحت مديريت سود مبتني بر اقالم تعهدي نشان داده اند که  وغیره  ،(2651)احمد و همکاران ،(2652)

قرار مي گیرد. به همین دلیل در  و غیره ،نسبت موجوديها ،تاثیر عوامل مختلفي همچون : اندازه شرکت 

( مورد کنترل قرار گرفته 2متغیرهاي فوق در راستاي برآورد مدل اصلي پژوهش )معادله پژوهش حاضر

اثرات صنعت و سال نیز  ،(5331. عالوه بر موارد فوق در مدل اصلي پژوهش به پیروي از فاما و فرنچ )اند

 بصورت متغیرهاي ساختگي مورد کنترل قرار گرفته اند.

 يافته هاي تجربي پژوهش 

 متغيرهاي پژوهش در ارتباط با  تحليل همبستگي و آمار توصيفي

نشان  ،در سطح کل نمونهرا متغیرهاي پیوسته پژوهش مرتبط با آماره هاي توصیفي  9از جدول  Aپنل 

مديريت سود مبتني بر اقالم تعهدي مي دهد. مقدار میانگین)میانه( در ارتباط با معیارهاي جايگزين متغیر 

 6.59 ،(6.55) 6.59 ،(6.51) 6.51به ترتیب برابر با  ،EMJ، EMS،EMKZ،EMKOيعني

در حوزه مديريت سود از باشد. مقادير فوق با پژوهشهاي قبلي انجام شده مي  ،(6.63) 6.56 ،(6.52)

وديعي و  ،(5939کردستاني و تاتلي) ،(5939جمله پژوهشهاي انجام شده توسط انصاري و همکاران )

 رد. مطابقت داو غیره ( 5939همکاران )

متغیرهاي مورد استفاده در برخي از ضرايب همبستگي دو طرفه پیرسون را در ارتباط با  1از جدول  Bپنل 

)ضرايب همبستگي ساير متغیرها به دلیل وجود محدوديت در اندازه تحلیل هاي تجربي گزارش مي کند

 ˛در اين مرحله از پژوهش ˛عالوه بر آمار توصیفي و ماتريس همبستگي پیرسون. جدول ارائه نشده است(

در ارتباط با من ويتني  Uو آزمون  ˛پژوهشدر ارتباط با مقايسه متغیرهاي پیوسته مستقل  T آزمون

( و Roachشرکتهاي داراي حق انتخاب حسابرس)در بین  ˛پژوهشدو ارزشي مقايسه متغیرهاي 

از آزمون هاي فوق نشان يافته هاي حاصل . انجام شده(UnRoachشرکتهاي فاقد حق انتخاب حسابرس)

داراي حق دربین شرکتهاي  ˛مديريت سود مبتني بر اقالم تعهديمعیار  1میانگین  تفاوت مي دهد که

معني دار است)يافته هاي حاصل  6.65در سطح شرکتهاي فاقد حق انتخاب حسابرس و انتخاب حسابرس 

 به دلیل وجود محدوديت در اندازه جداول ارائه نشده است(.  Tو  Uاز آزمون هاي 
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  آمار توصیفي:  9جدول 

Full Sample(Obs=1730)  

Mean Median STD Min Max Variable 

   پنل A: آماره هاي توصیفي براي متغیرهاي پیوسته مورد استفاده در تحلیل هاي تجربي

 0.15  0.14  0.06  0.00  0.44 EMJ i,t 

 0.13  0.11  0.04  0.00  0.39 EMS i,t 

 0.13  0.12  0.05  0.00  0.42 EMKZ i,t 

 0.10  0.09  0.07  0.00  0.36 EMKO i,t 

 13.54  13.45  1.25  11.49  16.33 SIZEi,t 

 0.46  0.47  0.19  0.12  0.78 Invreci,t 

 0.03  0.02  0.03  0.00  0.11 CASHi, t 

 1.32  1.22  0.55  0.55  2.81 Liqi, t 

 0.60  0.62  0.17  0.27  0.90 LEVi, t 

 2.18  1.84  1.37  0.51  5.54 MTBi,t-1 

 0.05  0.04  0.03  0.01  0.13 Ope i, t 

 0.19  0.16  0.14 -0.04  0.49 OI  i, t 

 0.14  0.12  0.10 -0.03  0.38 ROAi, t 

 0.17  0.15  0.28 -0.32  0.82 SGi, t 

 70.57  80.48  27.25  6.54  97.40 Inst-Own i,t 

 0.05  0  0.13  0  0.52 Pol-Own i,t 

 0.47  0.55  0.33  0  0.93 Gov-Own i,t 
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 تجربي : ماتريس همبستگي پیرسون براي متغیرهاي مورد استفاده در تحلیل هايBپنل                

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-Roach i,t 1 
         -EMJ i,t`4 

0,05*
 

1 

        3-EMS i,t 
0,02* 0,97* 1 

       4-EMKZ i,t 
0,02* 0,64* 0,66* 1 

      5-EMKO i,t 
0,03* 0,89* 0,91* 0,48* 1 

     6-SIZEi,t 
-0,13* 0,08** 0,08** 0,06** 0,07** 1 

    7-Invreci,t 
0,19 0,01** 0,01** 0,04** 0,00** -0,03** 1 

   8-CASHi, t 
-0,48* 0,02** 0,02** 0,04** 0,01** 0,02 -0,06** 1 

  9-Liqi, t 
-0,25* 0,01** 0,00** 0,06** 0,01** -0,09* -0,01** 0,04* 1 

 10-LEVi, t 
-0,03 0,02** 0,02** 0,10** 0,01** -0,05** -0,02 0,04 0,15 1 

 

 انتخاب حسابرس بر مديريت سود مبتني بر اقالم تعهدياثير حق ت

به منظور آزمون فرضیه پژوهش ما از را نشان مي دهد.  2حاصل از برآورد معادله يافته هاي  1جدول 

در راستاي کاهش تاثیر داده هاي  . داده هاي مربوط به متغیرهاي پیوستهاستفاده کرديم OLSرگرسیون 

 – Whiteروشخطاهاي استاندارد با استفاده از شده اند. Winsorising ،  6.65در سطح  پرت

Huber  شود تا مشکل ناهمساني واريانس خطاها برطرفتصحیح شده اند . 

است که با استفاده از معیارهاي ( EMمديريت سود مبتني بر اقالم تعهدي )در اين جدول متغیر وابسته 

است. متغیر مستقل جدول نیز حق انتخاب عملیاتي شده ،EMJ،EMS،EMKZ،EMKOجايگزين 

بطور مثبت و معني داري با   Roach مي باشد. همانطور که مالحظه مي گردد متغیرRoach))حسابرس

مرتبط مي ،EMJ، EMS،EMKZ،EMKOشامل :  مديريت سود مبتني بر اقالم تعهدي معیارهاي 

 ،(2.31) 6.61 ،(2.06) 6.69 ،(2.11) 6.62( در ارتباط با آن به ترتیب برابر با tباشد و ضريب )آماره 

به دلیل  EMKOو  EMKZ)برآورد مدل پژوهش در ارتباط با معیارهاي است ،(2.15) 6.62

شواهدي را در راستاي تايید فرضیه يافته هاي فوق  . محدوديت در اندازه جدول ارائه نشده است(

شرکتهاي داراي حق انتخاب اقالم تعهدي اختیاري نشان مي دهد که پژوهش فراهم مي نمايد و 

  شرکتهاي فاقد حق انتخاب حسابرس مي باشد .اقالم تعهدي اختیاري بطور معناداري بیشتر از  ،حسابرس

 

 

 



 5931زمستان _06شماره  _51سال _فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی550

 

 ) EMJ،EMS مديريت سود مبتني بر اقالم تعهدي) : تاثیر حق انتخاب حسابرس بر معیارهاي2جدول 

 

 EMJ EMS 

variable Pre Coef t-stat Coef t-stat 

Intercept  -0,02 -0,78
 
 -0,02 -0,02 

Roachi,t + 0,02
 

2,84
 *
 0,03 2,68

 *
 

SIZEi,t + 3,24 2,02
** 

0,01 2,25
**

 

Invreci,t ? 0,08 3,07
*
 0,06 3,84

*
 

CASHi, t + 0,14 2,52
 **

 0,12 2,18
**

 

Liqi, t + 0,02 4,10
 *
 0,02 3,16

*
 

LEVi, t + 0,03 2,27
**

 0,04 2,57
*
 

MTBi,t-1 + 0,01 2,79
 *
 0,01 2,55

*
 

Ope i, t ? -0,08 -3,32
 *
 -0,09 -4,87

*
 

OI  i, t + 0,01 2,56
*
 0,01 3,10

*
 

ROAi, t - -0,02 -2,93
 *
 -0,01 -3,59

*
 

SGi, t + 0,02 3,65
*
 0,02 4,01

*
 

Loss + 0,04 6,45
*
 0,05 2,36

**
 

Inst-Own i,t ? -1,57 -2,19
 **

 -2,99 -2,72
*
 

Pol-Own i,t - -0,01 -2,96
 *
 -0,02 -3,07

*
 

Gov-Own i,t - -0,01 -2,61
**

 -0,01 -2,15
*
 

Audit i,t - -0,01 -3,32
 *
 -0,01 -2,07

**
 

Audp i,t + 0,01 2,74
 *
 0,01 2,91

*
 

Audch i,t ? 0,00 0,11 0,01 0,58 

CHMi,t + 0,06 9,91
 *
 0,07 5,12

*
 

Agei,t ? 0,00 0,02
 
 0,00 0,69 

Sub i,t ? 0,01 1,92 0,01 0,43 

Auo i,t - -0,01 -4,58
 *
 -0,01 -2,58

*
 

Mfd i,t - -0,00 -3,64
 *
 -0,01 -3,34

*
 

IND-Dummy  yes yes 

Year-Dummy  yes yes 

Number of Obs  1730 1730 

F Value  8,13
 *

 8,78
 *

 

Adj R  0,10 0,10 

DW Stat  1,71 1,70 

JB Stat  22,84 16,52 

BG Stat  0,14 0,18 

Whit Stat  1,42 1,34 

براي بررسي  تاثیر حق انتخاب حسابرس بر معیارهاي مديريت سود در ارتباط  4نشان دهنده  برآورد معادله  5جدول -

 1010تعريف شده اند. متغیرهاي پیوسته در سطح  4شرکت( مي باشد. تمام متغیر ها در جدول -مشاهده )سال 0391

و  1015و  1010ني دار بودن ضرايب متغیرها در سطح به ترتیب نشان دهنده مع ***و **و  *وينزورايز شده اند. 

 مي باشد. 1001
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 آزمون هاي پشتيبان اضافي به منظور تحليل حساسيت يافته ها

 بكارگيري روش دو مرحله اي همكن براي مشكل درون زايي متغير آزمون

حسابرس يك تبیین حق انتخاب حسابرس بر اساس مفهوم کنترل موجب مي شود تا متغیر حق انتخاب 

يافته هاي پژوهش حاضر را مورد چالش قرار  5و تورش ناشي از خودگزينشي متغیر مستقل درون زا باشد

( استفاده شده 5313از روش دو مرحله اي هکمن ) ،دهند. به منظور مقابله با تورش ناشي از خود گزينشي

پروبیت )مدل انتخاب( مورد برآورد قرار مي گیرد. -است. در اين روش ابتدا يك مدل رگرسیون باينري

 ˛و متغیرهاي توضیحي ،حق انتخاب حسابرس )متغیر آزمون پژوهش( ،در مدل مورد نظر متغیر وابسته

نسبت  ،( هستند. پس از برآورد مدل فوق2صلي پژوهش )معادلهمتغیر هاي کنترلي تصريح شده در مدل ا

و از آن بعنوان يك متغیر کنترلي  ، شدندبر اساس ضرايب مدل انتخاب محاسبه  (Imills)معکوس میلز 

( با تصريح نسبت 2. در مرحله دوم مدل اصلي پژوهش)معادلهشده استدر مدل اصلي پژوهش استفاده 

 . گرفته استمعکوس میلز مورد برآورد قرار 

 1مي باشد.  9مدل انتخاب که نسبت معکوس میلز بر اساس آن ايجاد شده است به شرح معادله 

 (3معادله )

ROACHi,t = a + β1 Size  i,t + β2 Invrec i,t+ β3 CASHi,t +β4 Liq i,t + β5 

LEV i,t + β6  MTB i,t-1  +  β7 Ope i,t  + β8 OI i,t +β9 ROA i,t +β10 SG i,t +β11 

Loss i,t +β12 Inst-Own i,t +β13 Pol-Own i,t +β14 Gov-Own i,t +β15 Audit i,t +β16 

AudP i,t +β17 Audch i,t +β18 CHM +β19 Age +β20 Sub i,t + β21 Aou  i,t + β22 Mfd 

i,t + ΣIndustryDum+ ΣYearDum+ £  

مي  1همراه با کنترل نسبت معکوس میلز به شرح جدول  ،يافته هاي حاصل از برآورد مدل اصلي پژوهش

معني  6.56و  6.61و  6.65باشد. همانطور که مالحظه مي گردد ضريب نسبت معکوس میلز در سطوح 

سابرس و عدم درون زايي اين متغیر دار نیست. اين يافته ها از عدم انتخاب تصادفي حق انتخاب ح

ارائه شده  1پشتیباني مي کنندو نشان مي دهند که يافته هاي حاصل از برآورد مدل پژوهش که در جدول 

 EMKZبررسي مشکل درون زايي در ارتباط با معیارهاي از )يافته هاي حاصل مي باشداست قابل اتکاء

 به دلیل محدوديت در اندازه جدول ارائه نشده است(.  EMKOو 

 

 

                                                 
1
 Self Selection Bias 
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 )Imills(کنترل نسبت معکوس میلز مديريت سود همراه با : تاثیر حق انتخاب حسابرس بر معیارهاي  5جدول 

 

 EMJ EMS 

variable Pre Coef t-stat Coef t-stat 

Intercept  0,01 0,78
 
 -0,00 -0,07 

Roachi,t
 + 0,02

 
2,43

 **
 0,02 2,73

**
 

SIZEi,t + 2,51 2,65
 ** 

0,01 2,82
 **

 

Invreci,t ? 0,04 4,82
 *
 0,01 5,09

*
 

CASHi, t + 0,01  3,28
*
 0,14 3,44

*
 

Liqi, t + 0,08 4,92
 **

 0,03 2,00
**

 

LEVi, t + 0,01 2,62
**

 0,02 3,64
 *
 

MTBi,t-1 + 0,01 2,51
**

 0,02 1,89
 **

 

Ope i, t ? -0,11 -4,19
 *
 -0,06 -5,05

*
 

OI  i, t + 0,08 2,31
 **

 0,00 2,62
**

 

ROAi, t - -0,05 -2,62
 **

 -0,02 -1,03 

SGi, t + 0,06 2,46
 **

 0,03 3,24
**

 

Lossi,t + 0,02 7,62
*
 0,02 4,18

 *
 

Inst-Own i,t ? -0,28 -2,44
 **

 -1,42 -1,86
 **

 

Pol-Own i,t - -0,03 -2,89
 **

 -0,09 -2,71
 **

 

Gov-Own i,t - -0,03 -2,38
 **

 -0,02 -7,16
*
 

Audit i,t - -0,01 -4,62
 **

 -0,02 -2,92
 **

 

Audp i,t + 0,02 2,82
 **

 0,03 3,11
 *
 

Audch i,t ? 0,01 0,23 0,02 0,58 

CHMi,t + 0,06 8,15
 *
 0,09 8,04

 *
 

Agei,t ? 0,00 2,98
 
 0,01 0,61 

Sub i,t ? 0,00 0,87 0,00 0,58 

Auo i,t - -0,01 -5,42
 *
 -0,01 -7,02

 *
 

Mfd i,t - -0,01 -4,25
 **

 -0,00 -4,05
*
 

Imills    ? 0,01 1,59 0,01 1,39  

IND-Dummy  yes yes 

Year-Dummy  yes yes 

Number of Obs  1730 1730 
F Value  7,91

 *
 8,82

 *
 

Adj R  0,10 0,11 

DW Stat  1,71 1,71 

JB Stat  18,65 16,52 

BG Stat  0,20 0,18 

Whit Stat  1,83 1,41 

پس از کنترل نسبت معکوس میلز مي باشد. تعريف متغیرها  4جدول فوق نشان دهنده يافته هاي حاصل از برآورد معادله  -

با تعداد مشاهدات برابر وينزورايز شده اند.  1010مشاهدات مربوط به متغیرهاي پیوسته در سطح مي باشد.  4مطابق با جدول 

و  1010سطح به ترتیب نشان دهنده معني دار بودن ضرايب متغیرها در  ***و **و  * شرکت مي باشد . -سال 0391

 . مي باشد 1001و  1015
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 ساير تحليل هاي اضافي

همسان سازي بر اساس  يکي از تحلیل هاي اضافي مورد استفاده در پژوهش حاضر استفاده از رويکرد

مي باشد. بطور ويژه ما شرکتهاي داراي حق انتخاب حسابرس را بعنوان گروه  (PSM) نمرات گرايش

يك گروه کنترل متشکل از شرکتهايي که از PSM سپس با استفاده از رويکرد  ،تجربه مدنظر قرار داديم

نظر ويژگي هاي شرکتي داراي بیشترين شباهت به شرکتهاي گروه تجربه هستند)اما فاقد حق انتخاب 

 ،تند( را  ايجاد نموديم . سپس به منظور بررسي تاثیر حق انتخاب حسابرس بر مديريت سودحسابرس هس

( را بر روي نمونه جديد )شامل گروه تجربه و گروه کنترل جديد( مورد 2مدل اصلي پژوهش )معادله

برس يافته هاي حاصل از اين تحلیل نشان مي دهند که متغیر حق انتخاب حسابرآورد مجدد قرار داديم . 

بطور مثبت و معناداري با معیارهاي مديريت سود در ارتباط مي باشد. اين يافته ها از يافته هاي اصلي 

به دلیل  PSMپژوهش پشتیباني مي کند)يافته هاي بیشتر و جداول مرتبط با بکارگیري رويکرد 

 محدوديت در حجم مقاله ارائه نشده اند(.

ام شده است ، تحلیل زير نمونه مي باشد. در اين تحلیل به تحلیل اضافي ديگر که در پژوهش حاضر انج

منظور خنثي نمودن تاثیر حسابرسي هاي انجام شده توسط سازمان حسابرسي و موسسه حسابرسي مفید 

راهبر ، مدل اصلي پژوهش صرفا بر روي مشاهداتي که توسط سازمان حسابرسي و موسسه مفید راهبر 

رآورد شده است. يافته هاي اين تحلیل نشان مي دهد که متغیر حق مورد حسابرسي قرار گرفته اند، ب

انتخاب حسابرسي داراي اثري مثبت و معنادار بر معیارهاي مديريت سود است. يعني از میان صاحبکاران 

سازمان حسابرسي و موسسه حسابرسي مفید راهبر، مديريت سود مبتني بر اقالم تعهدي براي صاحبکاراني 

 ب حسابرس برخوردار بوده اند ، بیشتر از ساير صاحبکاران مي باشد.که از حق انتخا
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 نتيجه گيري و بحث 

در بر مديريت سود مبتني بر اقالم تعهدي حق انتخاب حسابرس تاثیر در پژوهش حاضر به بررسي تجربي 

الي  5930شرکت  فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني  519ارتباط با نمونه اي متشکل از 

آيا داشتن حق شرکت( پرداخته شده است. پرسش پژوهش حاضر اين است که:  -سال 5196) 5931

يا خیر. شرکتهاي صاحبکار مي شود الم تعهدي مديريت سود مبتني بر اقانتخاب حسابرس موجب ترويج 

( در ارتباط مي باشد. به منظور 5333به لحاظ نظري پرسش پژوهش حاضر با نظريه انتخاب گالسر)

 حداقل مربعات معموليرگرسیون مدل از  ،مديريت سود بررسي تجربي تاثیر حق انتخاب حسابرس بر 

داشتن نشان مي دهد که حداقل مربعات معمولي رگرسیون مدل استفاده شد. يافته هاي حاصل از برآورد 

اقالم تعهدي موجب افزايش بورس اوراق بهادار تهران  حق انتخاب حسابرس توسط شرکتهاي فعال در

براي ي باشد و يافته هاي پژوهش حاضر داراي دستاوردهاي مختلفي ماين شرکت ها مي شود. اختیاري 

ارائه مبتني بر اقالم تعهدي بر مديريت سود  حق انتخاب حسابرستاثیر نخستین بار شواهدي را پیرامون 

نتايج پژوهش حاضر براي نخستین بار نشان مي دهد که فرايند انتخاب حسابرس در ايران از کرده است . 

يك رويکرد فرصت طلبانه تبعیت مي کند و اين در حالي است که در پژوهشهاي قبلي چنین نتیجه اي 

که  يافته هاي بدست آمده از پژوهشهاي قبليژوهش حاضر شواهد بدست آمده در پگزارش نشده است. 

 ،به لحاظ کاربردي . داده است توسعه راانجام شده است مديريت سود در راستاي تعیین عوامل موثر بر 

به دستکاري اقالم تعهدي  پژوهش حاضر شواهد جديدي به منظور شناخت شرکتهايي که میل بیشتري

از صورتهاي مالي به ويژه سرمايه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار استفاده کنندگان براي  را دارند

شرکتهاي داراي اقالم تعهدي اختیاري که بین نتايج بدست آمده نشان مي دهد کشور فراهم نموده است. 

که اين  ،تفاوت آشکاري وجود دارد ، فاقد حق انتخاب حسابرسيو شرکتهاي  حق انتخاب حسابرس

تفاوت ناشي از حق انتخاب حسابرس مي باشد. ما به اين نتیجه رسیديم که داشتن حق انتخاب حسابرس 

ي پژوهش حاضر مي تواند در کشور مي شود. بنابراين يافته هارفتار فرصت طلبانه مديران موجب ترويج 

به منظور مقابله با  ،کشور در حوزه قانون گذاريبه سرمايه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار 

 ، داراي حق انتخاب حسابرسشرکتهاي رفتارهاي فرصت طلبانه مديران همچون دستکاري اقالم تعهدي 

بعنوان نمونه سازمان بورس اوراق بهادار کشور مي تواند از مجراي قانون حق انتخاب کمك کند. 

بل خود راسا حسابرس اين سلب نمايد و در مقا داراي حق انتخاب حسابرسحسابرس را از شرکتهاي 
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نیازمند کسب شواهد تجربي بیشتري مي  ،تدوين قوانین در اين حوزه. با اين وجود کند شرکتها را تعیین

ر هرچند نتايج پژوهش حاضر محدود به شرکتهاي ايراني است اما نتايج آن مي تواند توسط ساي باشد.

 مورد استفاده قرار گیرد. نیز در زمینه کاهش اقالم تعهدي اختیاري   کشورها
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