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Introduction 

 In Agency theory of free cash flows, companies with high free cash 

flows but low-growth opportunities possibly experience high earnings 

management. High quality auditors are more likely to detect the practices 

of earnings management; one way to reduce surplus free cash flow is 

through earnings management. The purpose of this paper is to scrutinize 

the effect of audit quality factors, namely audit size, audit change and 

audit opinion, on the relationship between surplus free cash flows and 

earnings management. Past studies have examined the relationship 

between surplus free cash flows and earnings management and found that  

low-growth companies with high free cash flow use income-increasing 

discretionary accruals to offset the low or negative earnings. 

 

Hypothesis 

 This study is aimed at examining the effect of audit quality on the 

relationship between surplus free cash flows and earnings management. 

To investigate this, one main and three subsidiary hypotheses were 

designed as follows: 

H1. Audit quality moderates the SFCF-earnings management 

relationship 

H1a. Audit size moderates the SFCF-earnings management 
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relationship 

H1b. Audit change moderates the SFCF-earnings management 

relationship 

H1c. Audit opinion moderates the SFCF-earnings management 

relationship 

 

Methods 

 The data required for the research were gathered from 97 companies 

listed on Tehran Stock Exchange during a 10-year period from 2005 to 

2014. Multiple regressions are implemented to test those hypotheses. The 

cross-sectional modified version of Jones (1991) model was used to 

measure discretionary accruals (DACs) (the proxy for earnings 

management). SFCF is an indicator variable with firm j scored 1 if their 

retained cash flow is above the sample median and their price to book 

ratio is below the sample median in fiscal year t; otherwise is scored 0. 

Audit quality refers to the quality of the auditor. It is examined with three 

factors. 

 The EViews statistical package are utilized to run the analysis. 

 

Results 

 The first and second hypotheses are supported. Audit size and change 

moderate the SFCF-earnings management relationship. The relationship 

between surplus free cash flow and earnings management was positive 

and the arrival of a moderating variable (the audit size and change) 

caused a negative relationship between surplus free cash flow and 

earnings management and reversed the relationship. 

 Research data do not support the third hypothesis. It is suggested that 

audit opinion does not moderate the SFCF-earnings management 

relationship. 

 

Discussion and Conclusion 

 The most important index measuring audit quality is the reputation of 

the auditor and the audit firm's size. For example, Becker et al. (1998), 



Gul (2003) and Lin and Hawang (2010), argue that auditors with high 

quality are more likely to identify ways of earnings management. The 

greater the audit quality is, the less able management is to manipulate the 

earnings. The use of Community of external monitoring such as an audit 

firm (audit organization) with high-quality and reputation tends to 

moderate the earnings management from surplus free cash flow. This 

finding is similar to that found by Chung (2005), Rusmin et al. (2014) in 

Malaysian case and in contrast with Nekhili et al. (2016). 

 Audit change must be done rotationally in companies so that the 

independence of auditing firms is maintained. Moreover, many 

lawmakers contend that a prolonged relationship between the auditor and 

employer may negatively impact the monitoring ability as well as the 

quality of the audit. As a result, reducing the period an auditor works 

with an employer can help increase the independence of the auditor and, 

in turn, the independence of auditing firms tends to increase the quality 

of the auditing practices. The results of the study showed that 

compulsory rotation of the auditor increased the independence of the 

auditor and the quality of the audit, which was in agreement with the 

findings of Carcello and Nagy (2004), Jafari (2014) but contradicting 

those by Yegane et al. (2010). 

  Finally, there are interest conflicts between management and 

shareholders and as managers seek to maximize their rewards and 

benefits, there are enough incentive in managers to manipulate and 

distort the accounting figures. The use of community of external 

monitoring such as a big audit firm (audit organization) of high-quality 

and reputation tends to moderate the earnings Management from surplus 

free cash flow. Therefore, this would result in the effectiveness of the 

company’ investment decisions. 

 

Keywords: Surplus Free Cash Flows, Audit Quality, Audit Size, Audit 

Change, Earnings Management. 
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 دهیچک

  امااا باال، آزاد ینقد یهاانیجر با ییهاشرکت آزاد، ینقد یهاانیجر یندگینما یهینظر در
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بر    یحسابرس  تیفیک ریتأث قیتحق نیاست. در ا مازاد آزاد نقد انیجر از یناش سود تیریمد

شاارکت    97  از  متشااک  یاسااود در نمونااه تیرینقااد آزاد مااازاد و مااد انیجر نیب یرابطه
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  آزاد  نقد  یهاانیاز جر یناش یندگینما ینهیتعارض مربوط به هز ،حسابرس رییشهرت و تغ

نقد آزاد    یهاانیجر  از  یناش  سود  تیریمدکاه   عثبا یو به عبارت دهدیم کاه  را مازاد

شرکت را    یگذارهیسرما  ماتیتصم  ییکارا   یافزا  جهیدرنت  که  شودیم  شتریب  شدت  بامازاد 
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 مقدمه. 1

 گذاران،هیساارما بااه سااودمند اطالعااات یارائااه ،یمااال یگزارشااگر اهاادا  ازجملااه

 منظورباه یماال یهاصاورت کنندگاناساتفاده گارید از گساترده یفا یط و  اعتباردهنادگان

 مباشارت یفاهیوظ یفاایا جینتاا نیهمچنا  یماال یگزارشگر .است مختلف یهایریگمیتصم

 .اسات قرارگرفته ارشانیاخت در که یمنابع قبال در ددهمی نشان را هاآن ییپاسخگو ای تیریمد

 حاداکرر یپا  در رانیماد و  دارد وجاود منافع تضاد سهامداران و  تیریمد نیب نکهیا به توجه با

 یحساابدار ارقام فیتحر و  یکاردست یبرا یکاف یزهیانگ هستند، خود یایمزا و  پاداش کردن

 سهامداران ینهیهز اب خود منافع کردن اکرردح یپ در تیریمد هجیدرنت .دارد وجود رانیمد در

 .است شرکت و 

پاژوه  از  یناست که در ا ینقد اضاف هاییانجر یدهندهنقد آزاد مازاد نشان هاییانجر

که  ییهاانداز رشد شرکت محاسبه خواهد شد. شرکتچشم و  شدهانباشته نقد هاییانجر یقطر

باه  یا رشاد هساتند، تما یینانداز پااچشام یاراد و  کنندیم ینگهدار یتوجهقاب  یمنابع نقد

ها شارکت یانا لاذادارناد   1(NPV) منفای خاال  فعلایارزش  با یهادر پروژه گذارییهسرما

 .(2005 همکاران، و )چانگ  گیرندیم رعاقالنهیغ گذارییهبه سرما یمتصم یادز یاراحتمال بسبه

 کاه دهنادیم نشاان( 1120ران )و همکا یسبل و ( 2010(، گُول و همکاران )2009) الی

 های  و  داده گازارش راها که اشاتباهات و سوااساتفاده دارند تمای  باالتر، یفیتک با حسابرسانِ

 (.220: 2014 همکاران، و  ین)راست ندارند مشکوک حسابداریِ هاییوهش پذیرش به تمایلی

 به دیگر یدر پژوهش حاضر یمقاله نویسندگان کهییازآنجا و  گفتهی پ مقاالت به توجه با

 آن یاداماهدر  رسیدند،سود  مدیریت و  2(SFCF) مازادنقد آزاد  هاییانجر بین مربت یرابطه

 ینبا  یبار رابطاه یحسابرس یفیتک یکنندهی تعد یرمتغ یرتأث یپژوه  حاضر به بررس بحث،

 .است پرداخته سود مدیریت و  مازاد آزاد نقد هاییانجر

 

 ژوهشپ ینظر یمبان. 2

 سود مدیریت و مازاد آزاد نقد هاییانجر بین یرابطه تبیین. 1-2

آزاد متمرکزناد  ینقاد یاانجر یفرضیه برآزاد  ینقد یاناز مطالعات مربوط به جر یاریبس
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 یچاردسون،ازحد )ربی  گذاریِسرمایهمنجر به  ازاندازه،ی ب آزادِ ینقد یانجر کندمی فرضکه 

باا  هاییشارکتکاه در آن  شودمی نمایندگی یهزینه اندازِمچش( و 2008 ،و ژانگ ای  و 200۶

 هاایفعالیت از غیار هااییفعالیت یارِدرگ اندک، رشدِ هایفرصت اب همراه باال آزادِ ینقد یانجر

 .(1998 گول،  1994 وگت،  198۶ارزش هستند )جنسن،  سازیبیشینه

 نشاان ساود مادیریت و  نقاد وجاه جریاان باین را مربات ایرابطاه( 200۶) گول و  جاگی

 یکاردسات باا ،نقاد بااال یانها با جرشرکت مدیران که کنندیم بیان نویسندگان این. دهندیم

 یلی)نخ کنندیرا حفظ م یشغل یتو امن دهندیم نشان خوبشرکت را  عملکرد باال، به رو  سود

 .(25۶-257: 201۶و همکاران، 

 

 نقیید هییاییانجر بییین یرابطه رب حسابرسی کیفیت کنندگییلتعد نقش تبیین .2-2

 سود مدیریت و مازاد آزاد

 ساایر یااو  یکسا  مناافع اقتصااد یران بارایکه مد دریافتند( 2005چانگ و همکاران )

کاه  ی. زمانبرسانندبهره  شانخود به که کنند انتخاب را هاییپروژه است ممکن یشخص یایمزا

ممکن اسات  یران، مدنباشدثر ؤم یخارج نفعانیتوسط ذ ی،انضباط یهاتتنب یااعمال نظارت و 

 گذارییهسارما ی،منفا  یحتا  یااکم ساود و  NPV یهارا انتخاب کنند که در پروژه ینهگز ینا

پنهاان کاردن  یبارا یشایافزا ینقاد آزاد بااال از اقاالم تعهاد یاانها با ساط  جرکنند. شرکت

 و  بوکیات ینتیجاهباا  مطاابق های پژوه  آننتیجه. کنندیاستفاده م یمنف NPV یهاپروژه

 بااال آزاد نقاد جریاان سط  با ییهاشرکت در سود مدیریت دریافتند که( است 2009) اسکندر

 (.25۶-257: 201۶ ،و همکاران یلیاست )نخ محتم  یآسانبه

آزاد  ینقاد یاانجر نماینادگیِ یینههز ی است که تشخ ینا یراننوع رفتار مد ینا ی ِدل

اکاه مد یمقرراتا  یابدشوار است. غ یار( بسیمنف NPV هایپروژهدر  گذاریسرماایه) ران را یا

ارضازجمله  گذاری،سرمایه یِنقد هایجریان هایینیبپی  یملزم به افشا پشات سار  هایفاا

 شودمی سبا  یتوضع ین. اانجامدمی یتجار کاریِپنهان به کند،می گذارانسرماایه برای هاآن

 (.219: 2014و همکاران،  ین)راسم نندک یخود را مخف بدِ یگذارسرمایه یماتتصم یرانکه مد

مُغرض، ممکن اسات  یرانِکه مد دهندی( احتمال م2005چانگ و همکاران ) ینعالوه بر ا
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همانناد آنچاه  ها،گذاریسرمایهاز  یبرخ یرا برا ینقد هاییانصورت ناخودآگاه، جربه یکه حت

کاه  کننادیم یزیربرناماه یشخص یازن یامطبوع و  هاییتاز فعال یبرخ یبراکه نکنند  یطراح

 یانبار ا هااآن حاالبااین. کنند پوشیچشم ،و سود یوجوه نقد هایبینیی از پ شودیسب  م

شرکت نشان خواهناد داد  یِرا در گزارش سود آت شانخود یف،ضع هایگذاریسرمایهباورند که 

 درنهایات ،ارزش ساازیبیشینه گذاریِیهماسار از غیر هاییگذاریسرمایهکه  کنندمیو استدالل 

 NPV هایگذارییهسارما یرثأتا  تواننادیهم م یرانمد یگرد ی. از سودهندمیدرآمد را کاه  

 از تواننادمی هااآن. کنناد مخفای انهخالق یبر درآمد با استفاده از حسابدار راکم سود  یا یمنف

 باازارِ یاابیباه ارز و داده  ی را افازا شادهگزارشاستفاده کنند که درآماد  یحسابدار هایروش

 گذارانسارمایه یبارا ندارد وجود راهی هی  نیز اینجا در یطشرا سایر ند. همانانجامدبی یباالتر

 کاما  نماودنِ حا قاادر باه  کاه هاییماازاد، شارکت آزاد نقاد هاییانبا جر هاییشرکااتدر 

 اناهخالق یحساابدار یاقطر را ازسود  یریتمد ،شرکت یران. مدهستند سود یریتمد هایشیوه

 .(219: 2014و همکاران،  ین)راسم برندیبه کار م اختیاری تعهدی ماقال یریتتوسط مد

 .اسات شرکتی حاکمیت اساسی هایجنبه عنوانبه حسابداری اطالعات کیفیت برای تقاضا

 صحت از بهتری اعتبار (باکیفیت) بزرگ حسابرسی هایشرکت که است شدهپذیرفته طورکلیبه

 همکااران و  چاناگ اسااس ایان بر (.1981 انجلو، دی) کنندمی ارائه مالی هایصورت انسجام و 

 محادود را اختیااری تعهادی اقاالم از استفاده بزرگ حسابرسی یمؤسسه که دریافتند (2005)

 و  پیاوت .اسات ماالزی در (2014) همکااران و  راسامین پاژوه  همانناد نتیجه این و  کندمی

 حسابداری اقالم به منجر باال حسابرسی کیفیت از استفاده که کنندمی استدالل (2007) جنین

 (.258 :201۶ همکاران، و  نخیلی) شودمی آن صحت به نسبت بیشتری اطمینان قابلیت با

 حسابرسی کیفیت ازجمله شرکتی حاکمیت هایمکانیسم که دهدمی نشان هایافته این   

 اسات آزاد نقاد جریان حضور در سود مدیریت کاه  برای رانمدی رفتار نظارتی نق  جایگزین

 حسابرسایمؤسساات  مساتق ، یاحرفاه ساازمان باارزترین (.25۶ :201۶ همکاران، و  نخیلی)

 گواهیها شرکت ی( مالیها)گزارش خروجی صحت بر یاعتبار ده ییفهوظ طریق از که هستند

 (.۶۶: 1395 همکاران، و  پیریدهند )یم

 شارایطی در مطالعه هم این در قبلی، مطالعات درمورداستفاده  یهااستدالل باراستا هم   
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 شاوند مواجاه آزاد نقادی جریاان نمایندگیِ یهزینه با است ممکن ،SFCF یدارا یهاشرکت

 (.220: 2014 همکاران، و  ین)راسم

 

 پژوهش ینهیشیپ. 3

 خارجی یپیشینه. 1-3

 آزاد نقادی هایجریان بین ارتباط » بررسی باهد  پژوهشی در( 2005) همکاران و  چانگ

 آزاد نقادی هاایجریان و  کم رشد دارای هایشرکت که دریافتند «هاشرکت در سود مدیریت و 

 خاال  فعلای ارزش با هایپروژه در آزاد نقد هایجریان گذاریسرمایه منفی اثر تقلی  برای باال

 همچنین. کنندمی شرکت سود افزای  ایرب اختیاری تعهدی اقالم از استفاده به مبادرت منفی،

 و  بااال حسابرسای کیفیات باا حسابرسای مؤسساات توساط بیرونای نظاارت که دریافتند هاآن

 در اختیااری تعهادی اقاالم از اساتفاده و  آزاد نقاد هاایجریان یرابطاه نهادی، گذارانسرمایه

 .دهدمی کاه  را سود مدیااریت

و  یشارکت یاتحاکم حسابرسی، کیفیت» عنوان تتح پژوهشی در( 2010) هاوانگ و  لین

 شناساایی یقبلا  یهمطالع 48 یجمعنادار با ادغام نتا یرابطه 12 «ی فرا تحل یکسود:  یریتمد

 و  یحسابرسا  ییتاهکم اساتقالل ی،شارکت یاتحاکم ینکه با  یدندرس یجهنت ینبه ا و  اندکرده

مربت بار  یرتأث یک یحسابرس ییتهسهام کم یتمالک و  منفی وجود دارد یرابطه سود مدیریت

 یحساابرس و انادازه یتصاد یازجملاه دوره یحسابرسا  یفیاتک ینهمچن .سود دارد یریتمد

 .دارد سود مدیریت با منفی ایرابطه تخص حسابرس و 

نقاد آزاد ماازاد و  یاانجر یرتاأث»تحات عناوان  یدر پژوهش (2014) همکاران و  راسمین

 کاه یدندرسا  نتیجاه ایان باه «رشاد مرلث کشورهای هنمون سود یریتبر مد یحسابرس یفیتک

 یمؤسسه چهار حسابرسانشده توسط  حسابرسی یهاشرکت در یاریاخت یتعهد اقالم متوسطِ

 یتوجهقاب  یزانبه م ،اندشده حسابرسی ینا یرازغکه به ییهابه شرکت نسبت حسابرسی بزرگ

 کیفیات کاه اسات ایان از حااکی متغیاره چناد وتحلی یهتجز از حاص  نتایجتر است و کوچک

 کاه دهادیم نشاان ایان بار عالوه. دارد سود مدیریت با یاندک دارِیارتباط معن حسابرسی تنها

نقاد آزاد ماازاد را  یاانجر  ساود مادیریتِ رواباط ،حسابرسی بزرگ یمؤسسه چهار حسابرسان
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 .کنندیم ی تعد

 ینهاد یتو مالک یشرکت یتحاکم یرتأث بررسی به پژوهشی در( 201۶همکاران ) و  نخیلی

 و  حسابرسای یکمیتاهازجملاه  شرکتی حاکمیتکه  یافتندها درسود پرداختند. آن یریتبر مد

 یاتحاکم هاییسممکان ین  و همچندهدیم کاه  را سود مدیریت مستق ، حسابرسی کیفیت

ز ا یسود در حضاور مشاکالت ناشا  یریتدر کاه  مد یران،رفتار مد بر در نق  نظارت یشرکت

 .هستندنقد آزاد  یانجر

 یفیاتک ی،حسابرسا  ییتاهکم یبا عنوان »اثربخشا  ی( در پژوهش201۶و همکاران ) اینام

 یمطالعه 58 ینتیجه متاآنالیز بررسی به «(متاآنالیز) ی فرا تحل یکسود:  یریتمد و  حسابرسی

 یکنندهی ت تعدبا اثرا یمطالعات قبل نتایجتفاوت در  یاکه آ شود مشخ  تاشده پرداخته قبلی

 استفاده باها ؟ آنخیر یاسود مرتبط است  یریتمد یریگاندازه و  شرکتی حاکمیت هاییسممکان

 یکمیتااه اسااتقالل کااه دریافتنااد و انااد کرده شناسااایی را مهاام روابااط از بساایاری متاآنااالیز از

 چناینمه و  دارد ساود مادیریت باا منفای یرابطه جلسات تعداد و  تخص  و  اندازه سی،حسابر

 .دارد وجود سود مدیریت با تخص  و  حسابرس یاندازه بین منفی ایرابطه

 یرساود: تاأث یریتمساتق  و ماد مادیران»( در پاژوه  باا عناوان 201۶) همکاران و مو 

 یرتاأث یباه بررسا  «ینقاد و حقاوق کنترلا  یانجر ییو واگرا یسهامداران کنترل کنندگیی تعد

 واگرایایو  یکنترلا  ساهامداران یکننادهی اثار تعد ینسود و همچن یریتمستق  و مد یرانمد

 و  نقد جریان واگرایی و  کنترلی سهامداران دریافتندها . آنندپرداخت کنترلی حقوق و  نقد جریان

 .دارند سود مدیریت و  ق مست مدیران یرابطه بر یتوجهقاب  یرتأث کنترلی حقوق

 

 داخلی یپیشینه .2-3

 یهاشارکت در را حسابرسای کیفیت بر حسابرس تغییر یر( تأث1392) همکاران و  جعفری

 تغییار دهادیم نشان تحقیق نتایج. است کرده بررسی تهران بهادار اوراق بورس در شدهیرفتهپذ

 هاییاهرو  یریکارگباه در اشاتباه از ناشای تحریاف و  یااتیمال هااییفتحر کشاف با حسابرس

 شاده هاایفتحر ایان کشاف موفقیات نسبت ی دارد و باعث افزا یمعنادار یرابطه یحسابدار

 تحریاف حساابداری، برآوردهاای در تحریاف و  حساابرس تغییار باین یارابطه چنین اما است 
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 نشد. یدهد هایفتحر سایر و  قوانین

 ینادگینما از یناشا  مساائ  نیب یرابطه یبررس به ی( در پژوهش1393و همکاران ) یریپ

 شادهرفتهیپذ یهاشارکت در یدفتار ارزش و  ساود یاطالعاات یمحتوا با آزاد نقد وجوه انیجر

 نشاان قیتحق جینتا  .پرداختند یبیترک یهاداده یالگو از یریگبهره با تهران بهادار اوراق بورس

 روبارو  ندهینما یهانهیهز یمسئله با که ییهاشرکت در سهم هر سود یاطالعات یمحتوا که داد

 ساهم، هار یدفتار ارزش یاطالعاات یمحتاو مورد رد اما  است هاشرکت ریسا از کمتر هستند،

 .نشد حاص  یمعنادار جینتا

 یهو ساختار سرما یتساختار مالک یرتأث» عنوان با پژوهشی در( 1394) همکاران و  ستای 

 و  ساهامداران ترکی  یعنی هاشرکت مالکیت ساختار اساسی یجنبه دو نقد آزاد«  هاییانبر جر

 خارجی، مالکیت متغیر چهار طریق از سهامداران ترکی . دکردن بررسی را مالکیت تمرکز میزان

 پاژوه  هاییافتاه. اسات شده گیریاندازه نهادی مالکیت و  مدیریتی مالکیت شرکتی، مالکیت

 نقاد جریان با معکوسصورت به بدهی نسبت و  مستقیمصورت به شرکتی مالکیت دهدمی نشان

 مالکیات باین معناادار یرابطه وجود بر دال شواهدی اام. دارند معناداری یرابطه هاشرکت آزاد

 نشد. مشاهده هاشرکت آزاد نقد جریان با مالکیت تمرکز و  مدیریتی مالکیت نهادی،

 و  حسابرسای کیفیات باین یرابطاه» عناوان با پژوهشی در( 1394) همکاران و  خواجوی

 باه دساتیابی احتماال باین یرابطاه بررسی به «سود آستانه به دستیابیهد   با سود مدیریت

 ساود از اجتنااب و  ساود کااه  از اجتنااب زیاان، از اجتناب شام ) سود از خاصی هایآستانه

 نشاان بررسای ایان از حاصا  هاییافتاه. پاردازدیم حسابرسای کیفیت و ( منفی ییرمنتظرهغ

 یزهاندا و  قب  سال سود از پیشگیری یا دستیابیهد   با سود مدیریت احتمال بین که دهدیم

 معنااداری و  منفای یرابطاه حسابرسای کیفیت و  وضعیت کنترل امتیاز و  حسابرسی یمؤسسه

 اجتنااب و  زیان از اجتناب یهاآستانه و  حسابرسی کیفیت بین معناداری یرابطه اما دارد  وجود

 .نشد یافت منفی ییرمنتظرهغ سود از

 مازاد آزاد نقد یهاانیجر نیب یرابطه یبررس به یپژوهش در( 1395) همکاران و   یستا 

 و  حساابرس رییا تغ ،یحسابرس یسسهؤم یاندازه شاخ  سه از استفاده با یحسابرس تیفیک و 

 یهااانیکاه جر دهادینشان م قیتحق جینتا. پرداختند سود تیریمد بر حسابرساظهارنظر  نوع
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 رییا تغ و  یحسابرسا  یسساهؤم یانادازه و  معنادار مربت یرابطه سود تیریمد با مازاد آزاد نقد

 نقاد یهاانیجر با یهاشرکت تی. درنهادارند یمعنادار یمنف یرابطه سود تیریمد با حسابرس

 یانادازه از یناشا  یحسابرسا  تیا فیک  یافازا و  دارناد یبااالتر ساود تیریماد باال، مازاد آزاد

 .است شده سود تیریمد کاه  باعث حسابرس رییتغ و  یحسابرس یسسهؤم

 

 پژوهش هاییهفرض. 4

 :است ریز شرح به پژوه  هاییهفرض ،یتجرب ییشینهپ و  ینظر یمبانتوجه به  با

ساود را  یریتنقد آزاد ماازاد و ماد هاییانجر یرابطه حسابرسی، کیفیت: اصلی یفرضیه

 کند یم ی تعد

نقاد آزاد ماازاد و  هااییانجر یرابطاه حسابرسی، یمؤسسه ی: اندازهاول فرعی یفرضیه

 کند یم ی سود را تعد یریتمد

ساود را  یریتنقد آزاد مازاد و مد هاییانجر یرابطه حسابرس، تغییر: دوم اصلی یفرضیه

 کند یم ی تعد

 مدیریت و  مازاد آزاد نقد هاییانجر یرابطه حسابرس،اظهارنظر  نوع :سوم اصلی یفرضیه

 .کندمی تعدی  را سود

 

 پژوهش یشناس. روش5

 پژوهش روش. 1-5

 زماانی بعد از کمّی، نوع از اجرا فرایند ازنظر کاربردی، نوع از هد  ازلحاظ  حاضر  وهپژ

 باا رگرسایون تحلی  از پژوه ، هایفرضیه آزمون برای .است رویدادی پس و  نگرگذشته نوع از

 از ایکتابخاناه روش به پژوه  این در شدهاستفاده هایداده شود.می استفاده ترکیبی هایداده

 و  پاژوه  ساازمان باورس اوراق بهاادار تهاران یریتماد یسامانه نوین، آوردره اطالعاتی بانک

 افازارنرم از پژوه  هایفرضیه آزمون و  هاداده وتحلی تجزیه برای و  شدهگردآوری کدال سایت

Eviews است شده استفاده 7 ینسخه. 
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 پژوهش یرهایمتغ وها . مدل 2-5

و  نظاری متاون بررسای یاولیاه اکتشاافی مطالعاات اسسا ا بارپژوه  حاضر  یاصل ییهفرض

 :شودیم بیان زیر شرح به است و  شدهانجام یهاپژوه  ییشینهپ

DACit = α0 + α1SFCFit

+ α2Auditqualityit+α3SFCF

× α2Auditqualityit + α4FSizeit

+ α5AbsTACit + α6Leverageit + α7Loss

+ εi 

 (1) مدل

 

 ییه( و فرضا 3دوم از مادل ) یفرعا  ییه( و فرضا 2) مدل از اول فرعی یفرضیه آزمون برای

 مادل از مساتخر  کاه شاودیم استفاده زیر شرح به ترکیبی یهاداده و ( 4سوم از مدل ) یفرع

 :است( 1) یشماره

 

 

 وابسته متغیر. 1-2-5

 شاخ  طریق از که سود است یتریشام  مد پژوه  یوابسته متغیرسود:  یریتمد  •

DAC از یااریاخت یتعهاد اقاالم ینتخما  رایو ب شودیم یریگاندازه (اختیاری تعهدی )اقالم 

( 1393) همکااران و  ثقفای(، 1391) رضاایی موسی یهاروش همانند جونز یشدهی تعد مدل

 .استشده استفاده

 .شودیم محاسبه (1) یبطهار از ک  یتعهد اقالم ،یاریاخت یتعهد اقالم نیتخم از قب 

DACit = α0 + α1SFCFit + α2Audit sizeit+α3SFCF × Audit sizeit

+α4FSizeit +α5AbsTACit +α6Leverageit

+α7Loss +εi 

 (2) مدل

 

𝐷𝐴𝐶𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1SFCF𝑖𝑡 + 𝛼2Audit change𝑖𝑡+𝛼3SFCF ×

Audit change𝑖𝑡 + 𝛼4FSize𝑖𝑡 + 𝛼5AbsTAC𝑖𝑡 + 𝛼6Leverage𝑖𝑡 +

𝛼7𝐿𝑜𝑠𝑠 +  𝜀𝑖   

 

 (3) مدل

 

DACit =α0 +α1SFCFit +α2Aud𝑖𝑡 opinionit+α3SFCF ×

Audit opinionit +α4FSizeit +α5AbsTACit +α6Leverageit +

α7Loss + 𝜀𝑖   

(4) مدل  
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(1) یرابطه  TACi,t = (∆CAi,t − ∆Cashi,t)

− (∆CLi,t − ∆LTDi,t − ∆ITPi,t) − DPAi,t 

 آن در که

i,tTAC  :شرکت  تعهدی اقالم مجموعi  سالدر t ∆CAi,tشرکت جاری هایییدر دارا ییر: تغi  

-tو  t یهاساال باین i شارکت نقاد وجاه هنادما در تغییار: t-1  ∆Cashi,tو  t یهاساال بین

1 ∆CLi,tشرکت جاری هاییدر بده ییر: تغ i یهاسال بین t  وt-1  ∆LTDi,tدر حصه  ییر: تغ

بر درآماد  یاتدر مال ییر: تغt-1  ∆ITPi,tو  t یهاسال بین i بلندمدت شرکت هاییبده یجار

 نامشاهود و  ثابات هاایییدارا اساتهالک یهینا هز: t-1  DPAi,tو  t یهاساال ینب یپرداختن

 .t سالدر  iشرکت 

 توساعه را آن( 1995) همکاران و  دو  که( 1991جونز ) یهشدتعدی  مدل از استفاده با سپس

 مادل) شودیم تجزیه اختیاری غیر و  اختیاری تعهدی اقالم بخ  دو  به ک  تعهدی اقالم دادند،

,αمقادیر ،(5) مدل(. با استفاده از 5 𝛽, 𝛾 شودیبرآورد م یصورت مقطعبه. 

TA𝐶i,t/𝑇𝐴𝑖,𝑡−1 (5) مدل =α𝑖,𝑡[1/T𝐴𝑖,𝑡−1] + 𝛽𝑖,𝑡[∆𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡/𝑇𝐴𝑖,𝑡−1]

+ 𝛾𝑖[𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡/𝑇𝐴𝑖,𝑡−1] 
 آن در که

𝑇𝐴𝐶𝑖,𝑡 :شرکت  تعهدی اقالم مجموعi  ساالدر t  𝑇𝐴𝑖,𝑡−1 :شارکت  یایمجماوع داراi  در

: t-1  𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡و  t یهاساال باین i شارکت خاال  فروش تغییرات: t-1  ∆𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡سال  یانپا

,t  𝛼𝑖 سالدر iشرکت  یزاتو تجه آالتینماش ها،ییناخال  دارا 𝛾𝑖, 𝛽𝑖: یبارآورد یپارامترهاا 

 .خطا میزان: 𝜀𝑖مخت  هر شرکت  

محاسابه  NDACشاده و ساپس مقادار  یگاذار ی( جا۶) مدلدر  برآوردی،  ایضر سپس

 .آیدیبه دست م یرز شرحبه  یاریاخت یرغ ی. اقالم تعهدشودیم

𝑁𝐷𝐴𝐶 (۶) مدل =α𝑖,𝑡[1/T𝐴𝑖,𝑡−1] + 𝛽𝑖,𝑡[(∆𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡 − ∆𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡

− ∆𝑅𝐸𝐶𝑖,𝑡)/𝑇𝐴𝑖,𝑡−1] + 𝛾𝑖,𝑡[𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡/𝑇𝐴𝑖,𝑡−1] 
 آن در که

 i,tREC∆شارکت دریافتنی یهاحساب ییرات: تغi  یهاساال باین t  1و-t، اقاالم یجاهدرنت 

 .شودیم محاسبه( 2) یرابطه از نیز اختیاری تعهدی
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(2) یرابطه   DAC = TAC − NDAC 

 

 مستقل متغیر. 2-2-5

 مازاد آزاد نقد هاییانجر نمایندگی یمسئله پژوه  این در نقد آزاد مازاد: هاییانجر

 شاودیم یانشرکت ب یکانداز رشد چشم و نقد آزاد  هاییانجر از عملیاتی تعاریف از استفاده با

 نموناه متوساط از بااالتر آزاد نقد وجوه جریاننسبت  کهیدرصورت .است یمصنوع یرمتغ یکو 

 ارزش باه سهام صاحبان حقوق ربازا قیمت)مقدار  رشد نسبتصنعت مربوط در آن سال و  برای

 باشد، سال همان در مربوط  صنعت برای نمونه متوسط از کمتر( سرمایه نسبت به مربوط  دفتری

 نسابت از رشد یهافرصت یریگاندازه یصورت برابر با صفر است و برا ینا یرغ در و  یک با برابر

 صاحبان حقوق دفتری زشرا به( معامالتی قیمت آخرین در منتشرشده سهام)تعداد  بازار ارزش

 یواری،د جهانگیری و  بشکوهو  35: 1389 زاد، یدیو رش ینایی)س شودیم استفاده شرکت سهام

1392 :44.) 

 باازار ارزش باین یهااتفاوت سرمایه، نسبت مربوط به یبازار به ارزش دفتر یمتمقدار ق 

 بااالتر تفااوت آن در کاه کنادیم یاانحقوق صاحبان سهام آن را ب یارزش دفتر و  شرکت یک

 باا ییهاشرکت (.1999و گول،  ی)جاگ است شرکت برای بیشتر رشد یهافرصت یدهندهنشان

ی مسائله دارای یهاعنوان شارکتباه اندک، رشد یهافرصت اما آزاد، ینقد جریان باالی مقدار

 و  گچانا   2009 اساکندر، و  یات)بوک شاوندیم مشاهده مازاد، آزاد نقد وجوه جریان نمایندگی

 واناگ(، 2005) همکاارانچاناگ و  همانناد(. 2008 صاال ، محمد و  رحمان  2005 همکاران،

آزاد از مادل لان و  ینقاد هااییانجر یمحاسابه ی( بارا1392) یو شکراله ینماز و ( 2010)

 یااتیآزاد از ساود عمل ینقاد هاییانمدل، جر ین. بر اساس اشودی( استفاده م1989پولسون )

بر مجماوع  یمو با تقس آیدیبه دست م یپرداخت یمیو سود تقس یمال یینههز ها،یاتمال یمنها

 .شودیاستاندارد م هاییدارا

𝐹𝐶𝐹𝑖𝑡 (3) یرابطه = (𝐼𝑁𝐶𝑖𝑡 − 𝑇𝐴𝑋𝑖𝑡 −  𝐼𝐸𝑋𝑃𝑖𝑡 − 𝑃𝑆𝐷𝐼𝑉𝑖𝑡)/ 𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑡 

• FCFitشرکت وجوه نقد آزاد یان: جر i ساال درt   INCit: از کسار قبا  عملیااتی ساود 

: t   IEXPitساال در i شارکت بر ساود یاتمال t   :TAXit سال در iشرکت  استهالک ینههز
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: t  PSDIVit ساال در i شارکت بلندمادت مدت و کوتاه هاییدر بده ناخال  یبهرهی ینههز

: t  ASSETt ساال در iباه شارکت  مرباوط  ساهامداران ک  به پرداختی سهام سود ک  مقدار

 .t سال در iشرکت  هایییدارا یارزش دفتر
 

 کنندهیلتعد متغیر. 3-2-5

 تااًثیر وابساته و  مساتق  یرهاایمتغ باین یرابطاه بار کاه است متغیری رگی تعد متغیر •

 و  مستق  یرهایمتغ ینب یمورد انتظار اصل یرابطه گری تعد یرمتغ یگردعبارت  بهدارد اقتضایی

 گری و تعاد وابساته مساتق ، یرهایمتغ بین یرابطه حاضر پژوه  رد. دهدیم تغییر را وابسته

 شده است:داده ی نما یرصورت مدل زبه

 

 

 

 

شاده گرفته نظر در کنندهی تعد متغیرعنوان به (:Audit quality) حسابرسی کیفیت

 :شودیم سنجیده زیر شاخ  سه از استفاده با است و 

و همکااران  ینبر اساس پاژوه  راسام (:Audi tsize) یحسابرس مؤسسه یاندازه 

اساتفاده  یدووجها  یارمتغ یاک(، از 1392(، نونهاال نهار )1390و همکااران ) ی(، نماز2014)

 یااررا اخت یاکباشد عادد  یکه اگر حسابرس شرکت، سازمان حسابرس ترتی یناخواهد شد. به

  صورت عدد صفر ینا یرو در غ کندیماا

 رانبهاار مقادم و همکاا یهااپژوه  اسااس بر(: Audit change) حسیابرس تغییر

اساتفاده خواهاد  یدووجها  یرمتغ یک( 1392مهد ) ی(، بن1394) همکاران و  مهدوی(، 1394)

 فعالیات ساال آخارین ،(t)ساال  یموردبررسا  ساال اگر که شودیم محاسبه صورتینبد و  شد

 باشاد، پیداکرده ییرغت بعد سال در حسابرس یگردعبارتبه باشد، موردنظر شرکت در حسابرس

 گیرد یم تعلق آن به صفر عدد تصور ینا غیر عدد یک و در

 کیفیت حسابرسی
جریهاییانجر

نقد  هایان

آزاد مازاد

دیریت م

 سود
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مهاد  یبنا  یهاابار اسااس پژوه  (:Audit opinion) حسییابرس اظهییارنظر نییو 

 یدووجها  یارمتغ یاکاز  یحسابرس یفیتک یریگاندازه ی( برا1387کردلر ) ابراهیمی(، 1392)

 صافر صاورت ایان غیار در و  یک باشد مقبولنظر اظهار اگر که صورتیناستفاده خواهد شد. بد

 .گیردیتعلق م

 کنترلی متغیر. 4-2-5

 یا از قب ییهاپژوه  هماننداست و  یکنترل یرمتغ یکعنوان به (:Fsizeشرکت ) یاندازه

(، 1392و همکااران ) ی( و ماراد1392(، نونهال نهار و همکااران )2010) همکاران و  جورکوس

 .آیدیشرکت به دست م ک  یهافروش یعیطب یتمرها از لگاشرکت یاندازه

منظور کنتارل نماودنِ باه یارمتغ یانا از (:AbsTac) شدهی تعد تعهدی اقالم مطلق قدر

 ایان در(. 1998)بکار و همکااران،  شاودیم استفاده شرکت یک« یاقالم تعهد یجادا ی »پتانس

 یارعنوان متغ( باه2005) چاناگ(، 2014) همکااران و  راسامین یهاپژوه  با مطابق پژوه 

 یمساال تقسا  یانشرکت در پا یک  اقالم تعهد ارزش طریق از و  شودیدر نظر گرفته م یکنترل

 .آیدیسال به دست م یانآن در پا هایییبر ک  دارا

 همکااران و  راسامین یهااپژوه  باا مطاابق پاژوه  ایان در (:Levrage) یماال اهرم

 و  نهاار نونهااال و ( 2013) کواسااماعی  و  هااواندر(، 2014) کواسااماعی  و  ردهااوان(، 2014)

کا   یمکاه از تقسا  شاودیم گرفته نظر در کنترلی یرعنوان متغبه ی( اهرم مال1392) همکاران

 .آیدیم دست به سال پایان در شرکت هایییبر ک  دارا یمسال تقس یانشرکت در پا هاییبده

 یهاشارکت زیاان، تارلنک بارای کاه مصنوعی یرمتغ یک (:Loss) شرکت بودن ده زیان

 و  ردهاوان پاژوه  باا مطاابق کهاست  صفرها برابر با شرکت یرسا یو برا یکبرابر با  دیدهیانز

( 1394( و جعفر ناژاد و همکااران )1393و همکاران ) یی(، جبارزاده کنگرلو2014) کواسماعی 

 شده است.در نظر گرفته یکنترل یرعنوان متغبه
 

 یآمار نمونه و جامعه .3-5

در بورس اوراق بهاادار  شدهیرفتهپذ یهاشرکت ییرندهدر برگ پژوه  این آماری یجامعه

 گوناهی پاژوه  ه یاناسات. در ا 1393 ساال تاا 1384 ساال ازسااله ده زمانی بازه درتهران 
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 یاماا بارا  جامعاه اسات یکا  اجازا یرو  وتحلی یاهتجز بنابراین  استنشده انجام یریگنمونه

 :شودیاعمال م یرز هایفرضی ا پهانتخاب شرکت

 نباشند ها بانک و  مالی یگرواسطه گذاری،یهسرما یهاشرکت جزا. 1 

  اسفند هرسال باشد 29شرکت  یسال مال یان. پا2 

  نداده باشند یسال مال ییرموردنظر تغ یزمان ی. در دوره3 

 باشند  داشته فعالیت بورس در یموردبررس یدوره طی. 4 

 .باشد دسترس درموردنظر  تعااطال. 5 

 97تعاداد  ی،آماار یمرباوط باه جامعاه یهاشارکت ینبا  ازباال،  هاییتاعمال محدود با

 مادل ساازییبوم یعنوان نمونه برامختلف به یعصنا یانبودند از م باال یطشرا دارایشرکت که 

 .شدند انتخاب

 

 پژوهش یهاافتهی. 6

 توصیفی آمار. 1-6

در  کننادیم ارائه راها مشاهده یعتوز یتاز وضع یکل ییکه شما وه پژ یفیتوص یآمارها

 اند.شده ( ارائه1نگاره شماره )

 

 پژوهش  ی رهای متغ یفی توص آمار: 1 نگاره

 بیشینه  کمینه  معیار  انحرا  میانه  میانگین  ر یمتغ

 057/11 -281/3 495/0 -002/0 -015/0 سود مدیریت

 000/1 000/0 42۶/0 000/0 238/0 مازاد آزاد نقد وجوه جریان

 000/1 000/0 42۶/0 000/0 2۶۶/0 حسابرسی یمؤسسه یاندازه

 000/1 000/0 451/0 000/0 284/0 حسابرس تغیر

 000/1 000/0 437/0 000/0 25۶/0 حسابرساظهارنظر  نوع

 248/7 97۶/3 533/0 5۶9/5 573/5 شرکت یاندازه

 کاا  تعهاادی اقااالم مطلااق قاادر

 شدهی تعد
02۶/0- 014/0- 187/0 92۶/2- ۶09/8 

 077/2 14۶/0 210/0 ۶58/0 ۶۶۶/0 مالی اهرم

 000/1 000/0 325/0 000/0 120/0 شرکت زیان
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 -0/ 015 ترتی ، به میانه و  میانگین دارای سود مدیریت متغیر که دهدمی نشان نگاره این

 و  کمیناه مقادار و  0/ 495 باا برابار معیااری انحرا  دارای همچنین متغیر این. است -0/ 002 و 

 است. 11/ 057و  -3/ 281 ترتی  به آن یبیشینه

  یمؤسساااه یانااادازه و  ماااازاد آزاد نقاااد وجاااوه جریاااان( معیاااار)انحااارا   میاااانگین

 ترتیااا ، باااه هریاااک حساااابرساظهاااارنظر  ناااوع و  حساااابرس تغیااار و  حسابرسااای

 توصایفی آماار نتاایج( است. 0/ 533)0/ 25۶ و ( 0/ 451)0/ 284(،0/ 42۶)0/ 2۶۶(،0/ 42۶)0/ 238

 .استشده ارائه باال نگاره در نیز پژوه  یرهایمتغ سایر

 یو آزماون هاسامن بارا یمرل Fبه انجام آزمون  هایهپژوه  حاضر قب  از آزمون فرض در

 آزماون یاتپرداختاه و درنها یبایترک/ تلفیقی حالات در رگرسایونی مادل ینترمناسا  یینتع

 ست.ه اشدبررسیها در سط  ک  شرکت هایهفرض

 

 یمرل F آزمون. 2-6

باه  یمارل Fباا اساتفاده از آزماون  ابتدا یبیترک یهاداده مورد در هایهاز آزمون فرض قب 

 آزمونی یجهشده است. نتپرداخته ییتابلو یهادر برابر مدل داده یقیتلف یهاانتخاب مدل داده

F شاودیم مطارح پرس  این یی،تابلو یهابا داده مواجهه درشده است. ( ارائه2) نگارهدر  لیمر 

اساتفاده از مادل  یاانگرآزماون ب یانصفر ا ییه. فرضیرخ یاادغام کرد  توانیم راها داده یاکه آ

 ی،)بالتاج یستن پانلی وتحلی یهتجز از استفاده به نیازی صورت این در و است  لفیقیت یهاداده

2008.) 

 

 مر یل  F آزمون جینتا: 2 نگاره

 سود  مدیریت
 فرضیه

 آماره  معناداری   طس

 اول فرعی 924/2 0020/0

 دوم فرعی 892/2 0022/0 اصلی

 سوم فرعی 978/2 0017/0
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 مقدار احتمال 

 رد آزمون این صفر یفرضیه یجهدرنت است  0/ 05کمتر از  هایههمه فرض یآزمون برا آماره

 یهااداده از بایساتی یبایترک یهااداده یجاباه و  نادارد ادغام قابلیتها داده بنابراین  شودیم

 کرد. استفاده تابلویی

 

 هاسمن آزمون .3-6

مشخ  شاود کاه  یددر ادامه با  هستند یتاصورت پان  دها بهمشخ  شد داده ینکهبعدازا

 ایان بارای لاذااساتفاده شاود؟  ینتخم یبرا یروش اثرات تصادف یااثرات ثابت و  روشاز کدام 

 شده است.( ارائه3آزمون در نگاره ) ینا یج. نتادشویم استفاده هاسمن آزمون از منظور

H0:bs=βs روش اثرات تصادفی  

H1: bs≠ βs روش اثرات ثابت  

 

 درصد  5در سطح  یمحاسبات 𝐱𝟐آماره  کمک به  هاسمن  آزمون جینتا: 3 نگاره

 سود  مدیریت
 فرضیه 

 آماره  معناداری  سط 

 اول فرعی 850/24 0008/0

 دوم عیرف 090/23 001۶/0 اصلی 

 سوم فرعی 80۶/25 0005/0
 

آورده شاده اسات.  باالشدن فرض صفر در جدول  یرفتهاحتمال پذ یزانهاسمن و م آزمون

 یجاهنت تاوانیم اسات آمدهدساتبه 0/ 05کمتر از  هایهفرض تمامآزمون  دارییچون سط  معن

 برآورد مدل روش اثرات ثابت است. برایگرفت که روش مناس  
 

 پژوهش هاییهفرض مونزآ. 4-6

 اول  یفرع یهیفرض آزمون جینتا. 1-4-6

  یساود را تعاد تیرینقد آزاد مازاد و ماد هایجریان یرابطه یحسابرس مؤسسه یاندازه»

 «.کندیم
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اثرات ثابت را اجرا کرده و ساپس از  یبا الگو رگرسیون مدل ابتدا فرضیه این آزمون برای  

 .شودیوابسته پرداخته م یربر متغ ی ضرا یرتأث انیزم ییسهمقا برایآزمون والد 

 

 سود(  تیریوابسته: مد  ری اول )متغ  یفرع  یه یفرض ونیرگرس ی برآورد الگو جی: نتا4 نگاره

𝐷𝐴𝐶𝑖𝑡 فرضیه مدل = 𝛼0 + 𝛼1SFCF𝑖𝑡

+ 𝛼2Auditsize𝑖𝑡+𝛼3SFCF
× Auditsize𝑖𝑡 + 𝛼4FSize𝑖𝑡

+ 𝛼5AbsTAC𝑖𝑡 + 𝛼6Leverage𝑖𝑡

+ 𝛼7𝐿𝑜𝑠𝑠 +  𝜀𝑖  

 معناداری  سط  t آماره ضرای  تحقیق متغیرهای

 335۶/0 9۶33/0 02۶9/0 ثابت ضری 

 0435/0 4490/0 0029/0 مازاد آزاد نقد هاییانجر

 0348/0 2874/2 0143/0 حسابرسی مؤسسه یاندازه

* حسابرسااای مؤسساااه یانااادازه

 مازاد آزاد نقد ایهیانجر
0303/0- 4591/2- 02۶3/0 

 5157/0 -۶502/0 -0032/0 شرکت یاندازه

 تعهااادی اقاااالم مطلاااق قااادر

 شدهی تعد

18۶0/1 0093/179 0000/0 

 2734/0 0958/1 0153/0 مالی اهرم

 0۶00/0 -8829/1 -01۶2/0 زیان

 F 1۶0/2089 آماره

 F 000/0آماره  احتمال

 900/1 واتسون دوربین آماره

 7297/0 تعیین ضری 

 7292/0 شدهتعدی  تعیین ضری 
 

 یانمربوط باه ا یو سط  معنادار Fمقدار آماره  شود کهی( مشاهده م4) نگاره نتایج طبق

مادل  یانبرآورد شده در ک  معناادار اسات. در ا یونمدل رگرس دهدیم نشان(، 0/ 000آماره )

 تغییارات از درصد 72مستق ، متغیر که معنی نبدی است  0/ 7297برابر با  یینتع ی مقدار ضر

 ی توضا  باالی قدرت دهندهنشان تعیین، ضری  باالی مقدار. دهدیم توضی  را وابسته متغیر در
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 مستق  است. یروابسته توسط متغ یرمتغ ییراتتغ یینمدل در تب یدهندگ

آمااره  جماالت خطاا باا اساتفاده از یخودهمبساتگ یحاص  از بررسا  یجنتا ینبر ا افزون

 اسات 2.5 و  1.5 باین واتسون دوربین آماره مقدار چوناست،  1/ 900واتسون که برابر  -یندورب

 رفتااری و  دارییمعنا  فاقاد همبساتگی مادل در خطاا اجازای که گرفت نتیجه چنین توانمی

 مدل است. یخودهمبستگ ینبود خطاها یانگرب و  دارند هم از مستق 

 شاودیم مالحظاه متغیرها ضرای  بررسی از حاص ق فو جدول یجبا توجه به نتا همچنین

تعاما   و  ماازاد آزاد نقاد هااییانجر متغیار به مربوط t (P-Value )آماره  یکه سط  معنادار

 بادان ایان و  اسات 0/ 05 از کمتار ماازاد، آزاد نقاد هااییانجر باا یمؤسسه حسابرسا  یاندازه

 وجاود معنااداری یرابطاه دهکننا ی تعد و  مساتق  متغیرهای و  سود مدیریت بین که معناست

 :شودیم مشخ  زیرصورت به شده برازش رگرسیونی مدل .دارد

𝐷𝐴𝐶𝑖𝑡 = 02۶9 /0029+0 /0143SFCF𝑖𝑡 +0 /0303Auditsize𝑖𝑡 −0 /SFCF ×0

0032Auditsize𝑖𝑡 − /18۶0FSize𝑖𝑡 +0 /0153AbsTAC𝑖𝑡 +1 /01۶2Leverage𝑖𝑡0 /0

-𝐿𝑜𝑠𝑠 +  𝜀𝑖  
 

 نقاد هااییانجر باا یمؤسسه حسابرسا  یتعام  اندازه و  مازاد آزاد نقد هاییانجر ضرای 

 :شوندیم یسهمقا والد آزمون یلهوسبه مازاد آزاد

H0: ß1= ß2 

H1: ß1≠ ß2 
 

 اول( یفرع  یه ی)فرض 2ßو   1ß بیوالد مربوط به ضرا آزمون: 5 نگاره

 Fآماره  آزادی  درجه معناداری  سط 

0007/0 924/1 297/14 
 

 

 ی گفت کاه ضارا توانمی و  شده رد صفر فرض است 0/ 05 از کمتر معناداری سط  چون

 باا که است 0/ 0029 مازاد آزاد نقد هایجریان ی ضر ینجادارد. در ا دارییتفاوت معن یردو متغ

 باا حسابرسای مؤسساه یانادازهتعاما   ضاری  مادل، بار حسابرسای یمؤسسه یاندازه ورود

 یانادازه کاه اسات ایان یدهندهنشاان کاه اسات -0/ 0303نقد آزاد مازاد برابر باا  یهاجریان

 توجهیقابا  یرسود تأث یریتنقد آزاد مازاد و مد هایجریان بین یرابطه بر حسابرسی یمؤسسه
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 یو باا ورود انادازه مربات اسات ساود مادیریت باا مازاد آزاد نقد هایجریان ینب یدارد. رابطه

 و  شاودمی منفایساود  یریتنقاد آزاد ماازاد و ماد هاایجریان یرابطاه ی،برسحسا یمؤسسه

 .یابدمی کاه  بیشتر، شدت با سود مدیریت همچنین

 دوم فرعی یفرضیه آزمون نتایج .2-4-6

 .«کندیم ی سود را تعد یریتنقد آزاد مازاد و مد هاییانجر یرابطه حسابرس، تغییر»

 از ساپس و  کارده اجرا رااثرات ثابت  یالگو با یونل رگرسابتدا مد یهفرض ینآزمون ا رایب

 .شودیم پرداخته وابسته متغیر بر ضرای  تأثیر میزان یمقایسه برای والد آزمون
 

 سود(  تیریوابسته: مد  ری دوم )متغ  یفرع  یه یفرض ونیرگرس یبرآورد الگو  جی: نتا6گاره ن

 یه فرض مدل

𝐷𝐴𝐶𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1SFCF𝑖𝑡
+ 𝛼2Auditchange𝑖𝑡+𝛼3SFCF
× Auditchange𝑖𝑡 + 𝛼4FSize𝑖𝑡
+ 𝛼5AbsTAC𝑖𝑡 + 𝛼6Leverage𝑖𝑡
+ 𝛼7𝐿𝑜𝑠𝑠 +  𝜀𝑖  

 معناداری  سط  t آماره ضرای  تحقیق متغیرهای

 2۶۶3/0 1122/1 0304/0 ثابت ضری 

 59۶1/0 5301/0 0032/0 مازاد آزاد نقد جریان

 9598/0 -0503/0 -0003/0 حسابرس تغییر

 هاااییان* جرحسابرس تغییر
 مازاد آزاد نقد

00۶4/0- 477۶/4- 0330/0 

 3940/0 -852۶/0 -0040/0 شرکت یاندازه

 تعهاادی اقااالم مطلااق قاادر
 شدهی تعد

1852/1 8483/178 000/0 

 2855/0 0۶8۶/1 0148/0 مالی اهرم

 0552/0 -9193/1 -01۶4/0 زیان

 F 774/2085 آماره

 F 000/0آماره  احتمال

 903۶/1 واتسون دوربین آماره

 721۶/0 تعیین ضری 

 7211/0 شدهتعدی  تعیین ضری 
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آماره  ینمربوط به ا یو سط  معنادار Fمقدار آماره  شودی( مشاهده م۶) نگاره یجنتا طبق

مدل مقدار  یننادار است. در ابرآورد شده در ک  مع یونکه مدل رگرس دهدیم نشان(، 0/ 000)

 یردر متغ ییراتدرصد از تغ 72مستق ،  یرکه متغ یمعن ینبد  است 0/ 72برابر با  یینتع ی ضر

 ی توضا  بااالی قادرت یدهندهنشاان تعیاین ضاری  بااالی مقادار. دهادیم ی وابسته را توض

 مستق  است. یروابسته توسط متغ یرمتغ ییراتتغ یینمدل در تب یدهندگ

جماالت خطاا باا اساتفاده از آمااره  یخودهمبساتگ یحاص  از بررسا  یجنتا ینبر ا نافزو 

 اسات 2.5 و  1.5 باین واتسون دوربین آماره مقدار چوناست،  1/ 903واتسون که برابر  -یندورب

 رفتااری و  دارییمعنا  فاقاد همبساتگی مادل در خطاا اجازای که گرفت نتیجه چنین توانمی

 مدل است. یخودهمبستگ ینبود خطاها یانگرب و  دارند هم از مستق 

 ساط  کاه شاودیم مالحظاه متغیرها ضرای  بررسی از حاص  نتایج به توجه با همچنین

 تغییار تعاما  و  ماازاد آزاد نقاد هااییانجر یار( مرباوط باه متغP-Value) t آماره  معناداری

 مادیریت بین که معناست بدان این و  است 0/ 05 از کمتر مازاد آزاد نقد هاییانجر باحسابرس 

 .دارد وجود معناداری یرابطه کنندهی تعد و  مستق  متغیرهای و  سود

 :شودیم مشخ  زیرصورت به شده برازش رگرسیونی مدل

𝐷𝐴𝐶𝑖𝑡 = 0304 /0032+0 /0003SFCF𝑖𝑡0 /- Auditchange𝑖𝑡 00۶4 /0- SFCF ×

Auditchange𝑖𝑡  0040 /0-

FSize𝑖𝑡 +-0 /0Leverage𝑖𝑡 01۶4 /1AbsTAC𝑖𝑡 +0148 /1852 𝐿𝑜𝑠𝑠 +  𝜀𝑖  

 ماازاد آزاد نقاد هااییانجر باا حساابرس تغییرتعام   و  مازاد آزاد نقد هاییانجر ضرای 

 :شوندیم مقایسه والد آزمون ییلهوسبه

H0: ß1= ß2 

H1: ß1≠ ß2 

 

 دوم( یفرع  یه ی)فرض 2ßو   1ß بیآزمون والد مربوط به ضرا .7نگاره 

 Fآماره  آزادی  درجه معناداری  سط 

0008/0 924/1 3519/10 
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 ی گفت کاه ضارا توانمی و  شده رد صفر فرض است 0/ 05 از کمتر معناداری سط  چون

 باا که است 0/ 0032 مازاد آزاد نقد هایجریان ی ضر ینجادارد. در ا دارییتفاوت معن یردو متغ

نقاد آزاد ماازاد  هایجریان باحسابرس  تغییر  تعام ضری  مدل، بر حسابرس تغییر متغیر ورود

 باین یرابطاه بار حساابرس تغییار کاه اسات ایان یدهندهنشاان کاه است -0/ 00۶4برابر با 

 نقاد هاایجریان ینبا  یدارد. رابطه توجهیقاب  یرسود تأث یریتآزاد مازاد و مد نقد هایجریان

نقاد آزاد ماازاد و  ایهجریان یرس رابطهحساب ییرو با ورود تغ مربت سود مدیریت با مازاد آزاد

 .یابدمی کاه  بیشتر شدت با سود مدیریت همچنین و  شودمی منفیسود  یریتمد

 

 سوم فرعی یفرضیه آزمون نتایج .3-4-6

 .«کندمی تعدی  را سود مدیریت و  مازاد آزاد نقد هاییانجر یرابطه حسابرس،اظهارنظر  نوع»
 

 سود(  تیریوابسته: مد  ر یسوم )متغ یفرع  یه یفرض ونیرگرس ی گوبرآورد ال جی: نتا8 نگاره

 فرضیه  مدل

𝐷𝐴𝐶𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1SFCF𝑖𝑡

+ 𝛼2Audopinion𝑖𝑡+𝛼3SFCF
× Audopinion𝑖𝑡 + 𝛼4FSize𝑖𝑡

+ 𝛼5AbsTAC𝑖𝑡 + 𝛼6Leverage𝑖𝑡

+ 𝛼7𝐿𝑜𝑠𝑠 + 𝜀𝑖  
 

 معناداری  سط  t آماره ضرای  قیقتح یرهایمتغ

 3042/0 0281/1 0278/0 ثابت ضری 

 3902/0 8597/0 0051/0 مازاد آزاد نقد هاییانجر

 28۶2/0 0۶70/0 0079/0 حسابرساظهارنظر  نوع

* حساااابرساظهاااارنظر  ناااوع

 مازاد آزاد نقد هاییانجر
000۶/0 0385/0 9۶93/0 

 3714/0 -8943/0 -0042/0 شرکت یاندازه

 تعهااادی اقاااالم مطلاااق قااادر

 شدهی تعد
1853/1 1244/179 2321/0 

 0803/0 1959/1 01۶۶/0 مالی اهرم

 3042/0 -7509/1 -0151/0 زیان
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 معناداری  سط  t آماره ضرای  قیقتح یرهایمتغ

 F 534/2085 آماره

 F 000/0آماره  احتمال

 898/1 واتسون دوربین آماره

 713/0 تعیین ضری 

 712/0 شدهتعدی  تعیین ضری 

 

آمااره  ینمربوط به ا یو سط  معنادار Fمقدار آماره  شود،یم هدهمشا( 8) نگاره یجنتا طبق

مدل مقدار  ینبرآورد شده در ک  معنادار است. در ا یونکه مدل رگرس دهدیم نشان(، 0/ 000)

 یردر متغ ییراتدرصد از تغ 71مستق ،  یرکه متغ یمعن ینبد  است 0/ 71برابر با  یینتع ی ضر

 ی توضا  بااالی قادرت یندهدهنشاان تعیاین ضاری  بااالی مقادار. دهادیم ی وابسته را توض

 مستق  است. یروابسته توسط متغ یرمتغ ییراتتغ یینمدل در تب یدهندگ

جماالت خطاا باا اساتفاده از آمااره  یخودهمبساتگ یحاص  از بررسا  یجنتا ینبر ا افزون

 اسات 2.5 و  1.5 باین واتسون دوربین آماره مقدار چوناست،  1/ 898واتسون که برابر  -یندورب

 رفتااری و  دارییمعنا  فاقاد همبساتگی مادل در خطاا اجازای که گرفت نتیجه چنین توانمی

 مدل است. یخودهمبستگ ینبود خطاها یانگرب و  دارند هم از مستق 

 ساط  کاه شاودیم مالحظاه متغیرها ضرای  بررسی از حاص  نتایج به توجه با همچنین

اظهارنظر  وعتعام  ن و  مازاد آزاد نقد هاییانجر یرمتغ ( مربوط بهP-Value) t آماره  معناداری

 مدیریت بین که معناست بدان این و  است 0/ 05 از بیشتر مازاد آزاد نقد هاییانبا جر حسابرس

 .ندارد وجود معناداری یرابطه مستق  متغیرهای و  سود

 والاد آزماون به نیاز دیگر ندارد، وجود معنادار ی، رابطهt آماره یسط  معنادار ینکهبا توجه به ا 

 .یستن

 

 گیرییجهنت و بحث. 7

 کیفیات و  ماازاد آزاد نقاد هاییانجر ینب یرابطهعنوان » تحت یسندگاننو یقبل پژوه 
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 باین مربات یرابطاه بیانگراز بورس اوراق بهادار تهران(«  ی)شواهد سود مدیریت با حسابرسی

 متغیار یرتاأث یپاژوه  حاضار باه بررسا  در. باود ساود مادیریت و  ماازاد آزاد نقد هاییانجر

ساود  یریتماازاد و ماد آزاد نقاد هااییانجر بین یبر رابطه یحسابرس یفیتک یکنندهی تعد

 .شدپرداخته 

 یانادازه حساابرس و  شاهرت حسان حسابرسی، کیفیت یریگاندازه شاخ  ینترمهم   

( و 2003ول و همکااران )(، گُا 1998بکر و همکااران ) مرالعنوانبهاست.  یحسابرس یمؤسسه

احتماال  ،بااال کیفیات با حسابرسانِ رودیکه انتظار م کنندمی(، استدالل 2010و هاوانگ ) ینل

 بیشاتر حسابرسای کیفیات هرچهسود داشته باشند.  یریتمد هایشیوه ییشناسا برای یشتریب

 ی،خاارج یترد. اساتفاده از کاانون نظاارساود دا یکاردر دساتی تارکم توانایی مدیریت باشد

 باه مرباوط  تعاارض(، حسابرسایباال و باشهرت )سازمان  یفیتبا ک یحسابرس یسسهؤازجمله م

 مادیریت عباارتی باه و  دهادیم کاه  را مازاد آزاد نقد هاییانجر از ناشی نمایندگی یهزینه

و  چاناگ یهااپژوه  مشاابه یجاهنت یان. اکندیم تعدی  را مازاد آزاد نقد جریان از ناشی سود

( 201۶) یلایباا پاژوه  نخ یرمغاا و  مالزی در( 2014) همکاران و  راسمین(، 2005همکاران )

 است.

 انجاام هاشرکت در یادوره صورتبه بایستیحسابرس م ییرموافق، تغ یدگاهبا توجه به د 

 بر گذارانقانون از بسیاری که همچنین. شود حفظ بیشتر حسابرسی مؤسسات استقالل تا گیرد

 همچناین و  حساابرس نظارتی توان رکاصاح  و  حسابرس مدتیطوالن روابط که دنداعتقا این

 ،کارصااح  و  حساابرس یرابطه مدت طول کاه  با لذا دهد،یم کاه  را حسابرسی کیفیت

 توانادیم نیز حسابرسی مؤسسات استقالل افزای  یجهدرنت و  شودیم بیشتر حسابرس استقالل

از آن است  یدوم حاک یفرع ییهفرض یحاص  از بررس نتایج .دهد افزای  را حسابرسی یفیتک

 همکااران و  جعفاری و ( 2004) نااگی و  کارسالو پژوه  همانند حسابرس اجباری چرخ که 

 کیفیت و  استقالل افزای  موج  (1389) همکاران و  یگانه حساس پژوه  با مغایر و ( 1392)

 ماازاد آزاد نقاد هااییانجر از یناشا  ساود مدیریت کاه  باعث امر همین شود.می حسابرسی

 بااین یرابطااه حسابرساای کیفیاات شاااخ عنوان بااه حسااابرس تغییاار عبااارتی بااه و  شااودیم

بتواناد  یحسابرسا  یناد. هرچاه فراکنادمی تعادی  را سود مدیریت و  مازاد آزاد نقد هاییانجر
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پاژوه   باالتر است. مطابق باا یزن یحسابرس یفیتسود را کاه  دهد در آن صورت ک یریتمد

 حساابرساظهارنظر  بندهای تعداد شود، بیشتر سود مدیریت هرچه رودی( انتظار م2004بوتلر )

 %95 ساط  در معناادار ارتبااط  عدم از حاکی فرعی سوم یفرضیه از حاص  نتایج. یابد افزای 

 .شودنمی سود مدیریت و  مازاد آزاد نقد هاییانجر یرابطه تعدی  باعث و  است

 و  مادیریت باین اینکاه باه توجاه از آن اسات کاه باا یحااک یاصل ییهفرض جینتا یتاًنها

 هساتند، خود مزایای و  پاداش کردن حداکرر پی در مدیران و  دارد وجود منافع تضاد سهامداران

 یجاهدرنت .دارد وجاود مادیران در حساابداری ارقاام تحریاف و  کاریدسات برای یکافی انگیزه

 حسابرساان .اسات شارکت و  ساهامداران یهزینه با خود عمناف کردن حداکرر پی در مدیریت

 باعاث و  داده کااه  را مادیریت و  ساهامداران باین منافع تضاد توانندمی واسطه یک عنوانبه

 حسابرسی مؤسسهازجمله  خارجی، نظارتی کانون از استفاده. شوند نمایندگی هایهزینه کاه 

 کیفیات یهاعنوان شااخ باه کاه حسابرس یادوره تغییر همچنین و  باشهرت و  باال کیفیت با

 را ماازاد آزاد نقاد هااییانجر از ناشای نمایندگی یهزینه به مربوط  تعارض هستند، حسابرسی

 و  کنادیم تعادی  را ماازاد آزاد نقاد جریاان از ناشی سود مدیریت عبارتی به و  دهدیم کاه 

 .شودیم بیشتر شدت با سود مدیریت کاه  باعث

 

 یکاربرد اییشنهاده. پ8

 :شودیارائه م یربه شرح ز یکاربرد یشنهادهایپژوه  پ یجبا توجه به نتا

 باین یرابطاه بار حسابرسی یمؤسسه اندازه یکنندهی تعد یرمربت متغ یرتوجه به تأث با

 پیشانهاد ساود، مادیریت و ( انادک رشد و  باال آزاد نقدی هاییان)جر مازاد آزاد نقد هاییانجر

باا توجاه باه  ینرا به مؤسسات بزرگ واگذار کنند و همچنا  یحسابرس کارها کتشر که شودمی

نقاد  هااییانبا جر ییهادر شرکت ی،بزرگ ازجمله سازمان حسابرس یمؤسسات حسابرس ینکها

 باه دستیابی برای بنابراین  دهندیم کاه  ،مؤسسات یگراز د یشترسود را ب یریتآزاد مازاد، مد

کاه در خصاو   شاودیم پیشنهاد ایران رسمی حسابداران یجامعه به حسابرسی باالی کیفیت

را باه  یساتهکوچاک اقادامات با یادغام مؤسسات حسابرسا  برای یو بسترساز یقو تشو ی ترغ

 بارایکاران صااح  یبا توجاه باه تقاضاا شودیم یشنهادپ یعم  آورد و به مؤسسات حسابرس
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را به عم  آورند. با توجاه  یستهدامات باها اقکوچک و بزرگ شدن آن یادغام مؤسسات حسابرس

 مادیریت ماازاد، آزاد نقاد هااییانجر با ییهاشرکت در شودیحسابرس باعث م ییرتغ ینکهبه ا

حساابرس  یداوطلباناه تغییار باه نسبت شودیم توصیهها شرکت به یجهدرنت یابد، اه ک سود

 نیازکشاور  یحساابداران رسام ی. به ساازمان باورس اوراق بهاادار تهاران و جامعاهکننداقدام 

 صاورت جدی نظارت حسابرسانچهارساله  تغییر دستورالعم  اجرای به نسبت شودیم پیشنهاد

 .گیرد

 

 ندهیآ یهاپژوهش یبرا شنهادیپ. 9

حسابرس و نوع اظهارنظر حسابرس  ییرو تغ یحسابرس یسسهؤم یاز اندازه یقتحق یندر ا

 یهاشاخ  دیگر ازکه  شودیم یشنهادپ .شده استادهاستف یحسابرس یفیتک یریگاندازه یبرا

 حساابرس، یالزحماهحق تصادی، یدوره حسابرس، صنعت تخص  قبی  از حسابرسی کیفیت

 ینقد آزاد را با استفاده از مدل یانسود و جر یریتمد ینو همچن شود بررسی حسابرس استقالل

ا یو رابطه شود یریگجونز و مدل لن و پولسن اندازه یشدهی از مدل تعد یرغ  یارهایآن با معا

 یکشاورها باین در اییساهصورت مقابه را پژوه  این توانی. مبررسی شود یحسابرس یفیتک

 .شود مقایسه آن ینتیجه و  گیرد موجود، انجام هاییتمحدود لحاظ  با مختلف

 

 پژوهش هاییت. محدود10

 پاژوه  اهادا  باه دساتیابی بارای هایییتگر محدودپژوه  یانجام هر پژوه  برا در

 بار موجاود محادودیت ینتر. عمادهاست نبودهقاعده مسترنا  این از نیز پژوه  این. دارد وجود

 است: زیر شرح به پژوه  این راه سر

کاربرده باه یرهااینقد آزاد ماازاد باا متغ هاییانجر مورد در پژوهشی تاکنون ایران در( 1

. اساتنشده انجام تهران بهادار اوراق بورس در شدهیرفتهپذ یهاپژوه ، در شرکت ینشده در ا

 یرپاذامکان یگارد یداخلا  یهااپژوه  با پژوه  این یمقایسه که شده آن موج  مطل  این

 نباشد 

 باورس در فعال یهاشرکت زیاد یسابقه عدم پژوه  این در موجود مشکالت دیگر از( 2



 93 ...  نقش بر یدتأک با سود ت یریمد و مازاد آزاد نقد یهاان یجر نیب یرابطه  یبررس

 از دساته آن باه محادود آمااری نموناه ی یت،محادود ایان باه توجاه باا که است بهادار اوراق

 .بود موجودها آن به مربوط  آماری اطالعات که شده ییهاشرکت

 

 هایادداشت

1. Net Present Value (NPV)  

2. Surplus Free Cash Flows (SFCF) 

 

 منابع

 الف. فارسی

 اقاالم  درکااه مساتق  حسابرسان نق (. 1387) زیعز دیس ،یدیس و  یعل کردلر، یمیابراه

 .3-1۶ زمستان، ،(54) 15 ،یحسابرس و  یحسابدار هاییبررس ی.اریاخت یتعهد

نقد آزاد بر  هاییانجر یندگینما مشک  ریتأث(. 1392) یعل ،یواریل یریجهانگ و  یمهد بشکوه،

 ،یحسابرسا  و  یحساابدار یهایبررس یفصلنامه ی.دفتر یهاارزش و  سودهامربوط بودن 

 .52- 35، بهار، (1) 20

حساابرس  ییارتغ نیبا  ی(. رابطاه1392) یمهد ،ینالیو ز یفرد، مهد مهد، بهمن  مرادزادهیبن

 .91 -108، 14(4)  ،یحسابدار دان  ی.اظهارنظر حسابرس رییمستق  و تغ

و  یاریا اخت یاقاالم تعهاد نیب یرابطه ی(. بررس1394) یدرضاحم ،هایقائد و  یمهد بهارمقدم،

 .105-121(، 20)۶ ،یارحسابد دان  .حسابرس رییتغ

 ینادگینما هایینههز از یناش مشکالت یرتأث یبررس(. 1393) شهروز ،یزیرتوبره و  زیپرو  ،یریپ

 یتجربا  یهاپژوه  .هر سهم یسود و ارزش دفتر یاطالعات یآزاد بر محتوا ینقد انیجر

 .99 -11۶ (،2) 1 ،یمال یحسابدار

 رییا و تغ یتصاد یدوره نیبا  یرابطاه ی. بررس(1395) سمانه ،یانیصدق یبرزگر و  زیپرو  ،یریپ

اسااس  در بورس اوراق بهادار تهاران بار شدهیرفتهپذ یهاسود شرکت تیفیحسابرس با ک

 .۶5 -91 زمستان، و  زییپا(، 2)8 ،رازیش دانشگاه یحسابدار هاییشرفتپ .کیمدل کاسن

ساود و عادم  تیریماد ی(. رابطاه1393) ینعلیحسا  ،یجز، محسن و سهرابیمراد  یعل ،یثقف
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 .7 -27 ، 17 ،یحسابدار دان  ی.طیمح ینانینا اطم طیدر شرا یتقارن اطالعات

و  یحسابرس تیفیک نیب یرابطه ی(. بررس1393) یو متوس ، مرتض دیسع ،ییکنگرلو جبارزاده

 -87(، 5۶)14 ،یحسابرسا  دان  .حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران هیدعوا عل یاقامه

۶9. 

 بار مؤثر یخارج و  یداخل عوام  یبررس(. 1394) وسفی دیس ،یسرکان یاحد و  رضا ،جعفرنژاد

 یدتأک با تهران بهادار اوراق بورس در شدهیرفتهپذ یهاشرکت در یحسابرس یالزحمهحق

 یحساابدار یمل  یهما نیزدهمیس .شده یدنظرتجد یحسابدار یاستانداردها راتییتغ بر

 .تیریمد یدانشکده تهران، دانشگاه ،رانیا

 رییا تغ یرتاأث یبررسا (. 1392) ریا ام ان،ییرساا و  محمد ،ینیحس همت  ،یجعفر  یعل ،یجعفر

 .در باورس اوراق بهاادار تهاران شادهیرفتهپذ یهاشارکت یحسابرس تیفیک بر حسابرس

 .42-25(، 51) 13 ،یحسابرس دان 

 بار یحسابرسا  تمؤسسا چرخ  ریتأث یبررس(. 1389) الهیول ،یجعفر و  ییحی گانه،ی حساس

 ن. تهارا بهاادار اوراق باورس در شادهیرفتهپذ یهاشارکت یحسابرسا  گازارش تیا فیک

 .25 ،9 ،بهادار اوراق بورس ینامهص ف

 تیریو مد یحسابرس تیفیک نیب ی(. رابطه1394) یمهد مند،یم یمیشکراله و ابراه ،یخواجو

 .29 -5۶ (، 22)۶، یحسابدار دان  .سود یبه آستانه یابیهد  دست سود با

بار  هیو ساختار سرما تیساختار مالک یر(. تأث1394محسن ) ا،ین یو صالح نیمحمدحس  ،یستا

 .32-15، 25 ،یحسابرس و  یمال یحسابدار یپژوهشنامه .نقد آزاد هاییانجر

ماازاد و  آزاد نقد یهاانیجر نیب یرابطه یبررس(. 1395) دایل ،یادیص و  ینمحمدحس  ،یستا

 نیچهااردهم .از بورس اوراق بهاادار تهاران( یسود )شواهد یریتبر مد یحسابرس تیفیک

 .هیاروم دانشگاه ران،یا یحسابدار  یهما

 باا باازار ساهم راتییا تغ ارتبااط  یبررسا (. 1389) فاطماه زاد،یدیرشا  و  یحسانعل ،یینایسا 

 یحساابدار یهایبررس یفصلنامها. هشرکت یآت رشد یهافرصت و  داتیعا ،یگذارارزش

 .۶۶- 31(، 59) 17 ،یسابرسح و 

انادازه و اساتقالل  ریتاأث ی(. بررسا 1392رضا )حمید ،ییو رضا یمجتب ،یدیسع  یمهد ،یمراد
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 .35-53(، 7)2 ،یحسابدار یتجرب یهاپژوه  ی.ندگینما یهانهیبر هز رهیمدئتیه

 دنقا  وجاوه انیا جر نیبا  ارتباط  بر یحسابرس تیفیک اثر یبررس(. 1391) برزیفر ،ییرضا یموس

 یناماهیانپا .در بورس اوراق بهادار تهاران شدهیرفتهپذ یهاشرکت در سود تیریمد و  آزاد

 .یمرکز قاتیتحق و  علوم واحد ،ارشد یکارشناس

 بار یحسابرسا  تیا فیک یاثربخشا  یبررسا (. 1394) هیسام ا،ین ینیحس و  نیغالمحس ،یمهدو 

 بهادار اوراق بورس در شدهیرفتهپذ یهاشرکت یحسابرس گزارش یارائه در ریتأخ کاه 

 .31-7  (،21)۶ ،یحسابدار دان  یمجله .تهران

 یباده استیس آزاد، ینقد انیجر نیب تعام  یبررس(. 1392) احمد ،یشکراله و  محمد ،ینماز

 یهاشارکت یماورد یمطالعاه  زمانهم معادالت ستمیس از استفاده با تیمالک ساختار و 

(، 2)5 ،رازیشا  دانشگاه ی،حسابدار هاییشرفتپ .تهران بهادار اوراق بورس در شدهیرفتهپذ

 .1۶9-210، ۶5/ 3 یاپیپ

 تیا فیک نیب یرابطه یبررس(. 1390) دیسع ،ییکنگرلو جبارزاده و  انور ،یدیزیبا محمد  ،ینماز

 قاتیتحق .در بورس اوراق بهادار تهران شدهیرفتهپذ یهاشرکت سود تیریمد و  یحسابرس

 .21-4(، 9)3 ،یحسابدار

 تیفیک یرتأث یابیارز (.1392) سایپر ،یخضر و  یمهد ،یساروکالئ نژاد یعل  اکبریعل نهر،نونهال

 .تهاران بهاادار اوراق باورس در شدهیرفتهپذ تازه یهاشرکت در سود تیریمد بر حسابرس

 .103-114(، 7)2 ،تیریمد یحسابرس و  یحسابدار دان 
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