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This study investigates the effect of earning management 

and cash flow management on the selection of the type of 

the independent auditor in the period of 2008 to 2017. The 

population of the study consists of all listed companies in 

Tehran Stock Exchange. By considering some criterion 

and using a purposeful sampling approach, 120 firms were 

selected. In order to test the hypotheses, the logistic 

regression analysis was employed. Findings of the 

hypotheses testing showed that those companies which 

attempt more to implement earning management and cash 

flow management, have less tendency towards selecting a 

top-rated independent auditor. Hence, it can be concluded 

that the extent of earning management and cash flow 

management of the firm, have a significant effect on the 

selection of the independent auditor. 
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1- Introduction 

   Recently, the significance of the earnings management and cash flow 

management has been discussed in the accounting and finance literature. 

The major purpose of this study is to investigate the effect of earnings 

management and cash flow management on the selection of the auditor's 

type in relation to the companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE) for 

the period of 2011-2017. The population of the study encompasses all listed 

Companies in TSE. By using purposeful sampling, 120 TSE companies 

were selected. 

 

http://www.jaa.shirazu.ac.ir/?lang=en


 

2- Research Hypotheses 

H1: the extent of the earning management of the client, has a significant 

effect on the selection of the independent auditor. 

H2: the extent of the cash flow management of the client, has a significant 

effect of the selection of the independent auditor. 

 

3- Methodology  

This study is a quantitative research that utilizes a one-shot ex-post design. 

From a statistical analysis, view it is considered a correlation study. The 

study applies the logistic regression analysis and its related statistics to test 

the hypothesis. The required information relating to companies were 

gathered through the documents of the companies including the basic 

financial statements, and computer packages relating to TSE information. 

The statistical analysis was performed by using E-Views 9. 

 

4- Findings 

The empirical findings of the research showed that the extent of both the 

earning management and cash flow management of the TSE companies have 

a significant effect on the selection of the independent auditor. That is, 

clients who have less tendency towards earning management and cash flow 

management, would use the services of the top-rated auditors, and vice-

versa. Hence, in the TSE market, selection of the auditor (where it is not 

mandatory) has information content regarding earnings management and 

cash flow management. 

 

5- Discussion and Conclusion 

The major conclusion of this study is selection of the kind of auditors in the 

TSE market could reveal the extent of the firm's involvement in earning 

management and cash flow management. Hence, paying attention to the 

kind of the TSE auditors, could reveal the reliability and quality of the 

accounting information in the stock market. In effect, there is a significant 

relationship between selection of the kind of the independent auditor and the 

quality of information of the TSE market. 

 

Keywords: Earning Management; Cash Flow Management; Independent 

Auditing; Kind of the Auditor.  
 

 



 

 

 رازیدانشگاه ش یحسابدار یهاشرفتیپ مجله

 311-291 یها، صفحه3/76 یاپی، پ1398اول، بهار و تابستان  شمارهیازدهم،  دوره

 پیشین( یو انسان یعلوم اجتماع )مجله

 

 بر نوع حسابرس مستقل ،کارصاحبان نقد یجرت یریت سود و مدیریاثر مد

 : بورس اوراق بهادار تهران(ی)شواهد تجرب
 

 دکتر حمیدرضا وکیلی فرد

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

 

 چکیده

 در ،ان نقد برر نروح حبرابر یت جریریت سود و مدیریدر پژوهش حاضر به بررسی اثر مد

الری  1387 یدر بور  اوراق بهادار تهرران در برازه زمران شدهرفتهیپذ یهاشرکتارتباط با 

در  شدهرفتهیپذ یهاشرکتدر این تحقیق تمامی  یپرداخته شده است. جامعه آمار 1396

تعرداد  ،دو به روش هدفمن ییارهایه با در نظر گرفتن معک هبتندبور  اوراق بهادار تهران 

 ق از مرد یتحق یهاهیفرضآزمون  ورمنظبهنمونه انتخاب شده است.  عنوانبهت کشر 120

برا  ،قیرتحق یهاهیفرضرحاصل از آزمون  یهاافتهیاستفاده شده است.  یکون لجبتیرگرس

ت یریشتر اقدام به مردیه بک یکارانصاحب دهدیمنشان  ،تیون الجیاستفاده از مد  رگرس

 نیبرابنرا؛ دارند یمترکش ی، به حبابرسان تراز او  گراکنندیمان نقد یت جریریسود و مد

ب ، بر انتخراکارصاحبان نقد یت جریریت سود و مدیریزان مدیم کرد یریگجهینت توانیم

 است. رگذاریتأثنوح حبابر  مبتقل 
 

 .نوح حبابر  ،مبتقل یان نقد، حبابرسیت جریریت سود، مدیریمد :هادواژهیکل

 

 

                                                           
  ی،علمئتیهدانشیار و عضو vakilifard.phd@gmail.com 
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 مقدمه. 1

برر نروح  کارصراحبان نقرد یرجر تیریت سرود و مردیریاثر مد یق حاضر به بررسیدر تحق

 یدر بور  اوراق بهادار تهران در بازه زمران شدهرفتهیپذ یهاشرکتدر ارتباط با  هاآنحبابر  

خردمات  یفرکیبه لحاظ سرح   ،یکارصاحب هر. نوح حبابر  شودیمپرداخته  1390-1396

رد کرعمل ریرنظت کشرر یهایژگیو (.1981 ،آنجلو ی)د استاز عوامل مختلف  یتابع یحبابرس

برر نروح حبرابر  مبرتقل آن  تواننردیمآن  یمرال کبریت و رکشر یهایبدهزان یت، مکشر

حبابرسران مبرتقل  یفه اصرلیگر وظید ی(. از سو2011اران، کباشند )الورنس و هم رگذاریتأث

 یت اطالعرات حبرابداریرفکیدربراره  یمعقرو  و نبرب ینانیو ارائه اطم (ی)شهادت ده یگواه

برت  یس یهرایژگیو رونیرازا ؛اسرت یاز اطالعرات حبرابدار کنندگاناستفادهبه  ،کارانصاحب

برر  توانندیمز یان نقد نیت جریریت سود و مدیریهمچون مد یو اقدامات کارانصاحب یحبابدار

 ،گفترهشیپ(. با توجه به مباحث 2015، ارانکانگ و همیباشند )ج رگذاریتأث هاآننوح حبابر  

زان مدیریت سرود و مردیریت جریران یهمچون م یموارد کرداستنباط  توانیمبه لحاظ نظری 

پرذیرش ادعرای  منظوربره وجودنیبرااباشند.  رگذاریتأث هاشرکتبر نوح حبابر   توانندیم نقد،

. با توجه به مباحث کرد یبررسالزم است ادعای مذکور را در قالب تحقیق  ،فوق به لحاظ تجربی

ان نقرد یرت جریریت سود و مدیریزان مدیحاضر این است که آیا مق یدر تحق یفوق پرسش اصل

تحقیرق حاضرر بره  یهاافترهیر. یرا خیراسرت  رگرذاریتأث هراآنبر نروح حبرابر   کارانصاحب

 یهاشررکتق توجه به نوح حبرابر  یاز طر تا در تصمیمات خود، کندیمکمک  گذارانهیسرما

ان یرت جریریت سود و مدیریاطالعات )مد نشدن یکاردستا یی شدن کاردستر، به یپذهیسرما

اطالعرات  یاکرت اتیرزان قابلیرب بتواننرد مین ترتیببرند و بد یپ هاشرکتنقد( در ارتباط با آن 

بره  یتروجهیب. بدیهی است کنندبرآورد  یبیتقر یاگونهبهر را یپذهیسرما یهاشرکت یحبابدار

 یاقتصراد در تصرمیمات ،یاز اطالعات حبابدار کنندگاناستفادهتا  شودمیموجب ن موضوح یا

، دچرار کننردیم یکاردسرتنقردی خرود را  نراتکه سود و جریا ییهاشرکتبا  ارتباط خود در

متحمرل و از این بابرت  کرده اتکا ازاندازهشیب هاشرکتاشتباه شوند و بر گزارش حبابرسی این 

برر  ،ان نقردیرجرمدیریت سود و مدیریت اثر . تاکنون در تحقیقات گذشته به بررسی شوندان یز

 یداراتحقیررق حاضررر  رونیررازا ؛حبررابر  در بررازار سرررمایه ایررران پرداخترره نشررده اسررتنرروح 
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 .استنه ین زمیدر ا یدیجد یعلم یدستاوردها

قرات ینه تحقیشریو پ ینظرر یوشرش خواهرد شرد ترا مبرانکق حاضر ابتدا یدر ادامه تحق

ق و روش یرتحق یهاهیفرضرسرسس درادامره  شرود؛ن یریتب ،قیررامون موضوح تحقیپ شدهانجام

و آمرار  یفیق در دو بخرش آمرار توصریرتحق یتجربر یهاافترهی تیدرنها  شده و یق تشریتحق

ح رامرون موضرویو بحرث پ یریگجرهینتز بره یق نی. در قبمت آخر تحقشوندمیارائه  یاستنباط

 .شودیمپرداخته  یاربردک یهاشنهادیپ نیق و همچنیتحق یهاافتهیق و یتحق

 

 قینه تحقیشیو پ ینظر یمبان. 2

از  اندرتعباباشند  رگذاریتأث کارانصاحببر نوح حبابر   توانندیمه ک یدو مورد از عوامل

ه کر است یت سود اقدامیریمد (.2015 ،ارانکانگ و همیان نقد )جیت جریریت سود و مدیریمد

هردا  اترا بتوانرد بره  کنردیمجراد یا یراترییتغ یدوره مال یت در سود واقعیریمد ،آن موجببه

 ،سرود کراهش ،ش سرودیل شرامل افرزاکشر چهراربه  تواندیمت سود یریابد. مدیدست  ینیمع

 یخصرشل اهردا  یربه دل تواندیمسود  تیریمد انجام شود. انیاستقبا  از ز و سود یهموارساز

نمونره  عنوانبره ؛انجام شرود (ییاراکش رفاه سهامداران )یا با هد  افزای (یطلبفرصتت )یریمد

و  یخصرمنراف  ش نیترأمبه دنبا   صرفاً ،ت سودیریق مدیاز طر یت بنگاه اقتصادیریچنانچه مد

 یطلبفرصرتت سرود، از نروح یریاز مرد یهرد  و آن صرورتشرتر باشرد، در یافت پاداش بیدر

ت مریبرر ق یرگرذاریتأثت بر سرود، یریت از اعما  مدیریاما چنانچه هد  مد؛ شودمیمحبوب 

ز نروح ت سرود، ایریاز مرد یهرد  و آن صورتباشد در  ترشفا شتر و یا ارائه اطالعات بیسهام 

 (.1390مهد،  یومرام و بنیکن ; 2008ات، ک)اس شودمیمحبوب  ییاراک

 اسرت یواقعر یهراتیفعالت سرود برر اسرا  یریگر مردینام د ،ینقد یهاانیجرت یریمد

 ینقرد یهراانیجره برر کراسرت  ییهاتیفعال ،یواقع یهاتیفعال(. منظور از 2006، یچادری)د

هبرتند، سرود  رگرذاریتأث ینقد یهاانیجره بر ک یبا انجام اقدامات توانندیمران یدارند. مد ریتأث

مرت یاهش قکاز  اندعبارت (یواقع یهاتیفعالن اقدامات )ی. اه  اکنند یکاردسترا  یحبابدار

ا یر شرتریو گزارش سرود ب یفروش محصو  در دوره جار ش حج یافزا منظوربهفروش محصو  

 مردتکوتاهران در ی. اگرچره مردیشرتر در دوره جراریو گزارش سرود ب یاریاهش مخارج اختک
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قررار  ریترأثت را تحرت ک، سرود خرود و ارزش شررینقد یهاانیجرت یریق مدیاز طر توانندیم

قررار دهنرد  ریترأثت را تحرت کق ارزش شرریرن طریردر بلندمدت نخواهند توانبرت از ا ،دهند

ت سرود و یریزان مردیرم انرددادهنشران  یقرات قبلریاز تحق یبرخ ی(. شواهد2006، یچادری)د

انرگ ینمونه ج عنوانبه ؛باشند رگذاریتأث هاشرکتنوح حبابر   بر توانندیمان نقد یت جریریمد

 یاطالعرات یکاردسرتاز  زیرادیه برا حجر  کر ییهاشررکت کنندیمان ی( ب2015اران )کو هم

 یحبابرسر کوچرک یحبابرسر مؤسبرات ،همراه هبتند (ان نقدیت جریریت سود و مدیری)مد

ارتبراط نظرری میران  یزنچانرهنظریره  ،مرتبط با دانش حبابرسری یهاهینظر. از میان اندکرده

 یزنچانرهقردرت  کنردیمبیران  یزنچانره. نظریه کندیم دییتأمدیریت سود و نوح حبابر  را 

تا اصالحات حبابر   شودیمو این موضوح موجب  است بیشتربا حبابرسان خرد  کارانصاحب

ه کرنی(. برا توجره بره ا1394،محمدرضایی) یابدکاهش  کارصاحبمالی  یهاصورتدر ارتباط با 

 هاشررکتن یرا یاطالعرات یکاردسرتبر  یریتأث گونهچیه ،نوح حبابر  دهندیمشواهد نشان 

 یعرامل هاشررکت یاطالعرات یکاردسرت احتمراالًه کر شرودیمن اسرتنباط یچنر ،نداشته است

 یکاردسرتاز  زیرادیه برا حجر  ک ییهاشرکت گریدعبارتاست؛ بهبر نوح حبابر   رگذاریتأث

هرا آن یحبابرس کوچک یحبابرس مؤسباتتا  کنندمیاتخاذ  یبیترت ،همراه هبتند یاطالعات

ت یریزان مردیرهمچرون م یه مواردکن است یانتظار بر ا یبه لحاظ نظر رونیازا را انجام دهند؛

 باشند. رگذاریتأثان نقد بر نوح حبابر  یت جریریسود و مد

 

 شدهانجامتحقیقات داخلی  نهیشیپ .1-2

( در تحقیرق خرود بره 1389، نونها  نهرر و همکراران )شدهانجام یقات داخلیان تحقیاز م 

. حبابر  و قابلیت اتکای اقالم تعهدی در بازار سرمایه ایرران پرداختنردبررسی رابحه میان نوح 

سازمان حبابرسری از اقرالم  ازسویشده حبابرسی کارانصاحببه این نتیجه رسیدند که  هاآن

 مؤسبرات ازسرویشرده حبابرسی کارانصراحبنبربت بره  بیشرتریتعهدی با قابلیت اعتماد 

( در تحقیق خود بره بررسری تفراوت میران 1389یگانه و آذین فر ) حبا  کوچک برخوردارند.

. پرداختنردخصوصی  مؤسباتسازمان حبابرسی و  ازسوی شدهارائهکیفیت خدمات حبابرسی 

از سرازمان  بیشرترخصوصری  مؤسبراتبه ایرن نتیجره رسریدند کره کیفیرت حبابرسری  هاآن
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ی کمترری در گرزارش حبابرسری خصوصری خحرا مؤسبرات گریدعبارتبره؛ اسرتحبابرسی 

( در 1390و همکاران ) ینماز .اندداشتهخود  کارانصاحبمالی  یهاصورتتحریفات موجود در 

بره  ها. آنپرداختند کارانصاحبتحقیقی به بررسی رابحه میان اندازه حبابر  و مدیریت سود 

 .برتین کارصراحباین نتیجه رسیدند که اندازه حبابر  دارای اثر معناداری بر مدیریت سرود 

 یهاصرورت( در تحقیقی رابحه میان اندازه حبابر  و تجدیرد ارائره 1392و همکاران ) یعبدل

سبره ؤو به این نتیجه رسیدند کره افرزایش تعرداد کارکنران و شررکای م کردندمالی را بررسی 

. محمدرضرایی و شرودمیمرالی  یهاصرورتشرده در  دنظریتجدحبابرسی موجب کاهش اقالم 

بور  بر کیفیت  حبابرسی معتمد مؤسباترتبه  ریتأث( در تحقیقی به بررسی 1393همکاران )

 مؤسبراتبررای  شردهنییتعخدمات حبابرسی پرداختند و به ایرن نتیجره رسریدند کره رتبره 

حبابرسی معتمد بور  اوراق بهادار از جانب سازمان مرذکور دارای اثرر معنراداری برر کیفیرت 

مردیریت سرود  ریتأثخود به بررسی  قیدر تحق( 1396همکاران ). بهار مقدم و بتینی حبابرس

فعرا  در برور  اوراق بهرادار  یهاشرکتمبتنی بر اقالم تعهدی بر تغییر حبابر  در ارتباط با 

تهران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین میزان اقالم تعهدی اختیاری و تغییر حبرابر  

 قی  وجود دارد.مبت یارابحه

 

 شدهانجامتحقیقات خارجی  نهیشیپ .2-2

( در تحقیق خرود بره بررسری 2008، بهن و همکاران )شدهانجام یقات خارجیان تحقیاز م 

بره ایرن  هرا. آنپرداختنرد کارانصراحبرابحه میان اندازه حبابر  و کیفیت گزارشگری مرالی 

است؛ نتیجه رسیدند که اندازه حبابر  دارای اثر مثبت و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی 

کیفیرت گزارشرگری آن د، باشر ترربزرگبه لحراظ انردازه  کارصاحبیعنی هرچه حبابر  یک 

( در تحقیق خود به بررسی رابحه میران 2011و همکاران ) الورنس بیشتر خواهد بود. کارصاحب

پرداختند و به این نتیجره رسریدند کره  کارانصاحبه حبابر  و کیفیت گزارشگری مالی انداز

( 2011اندازه حبابر  دارای اثر معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی نیبت. چن و همکراران )

 .در تحقیق خود به بررسی رابحه میران انردازه حبرابر  و مردیریت سرود در چرین پرداختنرد

سبره حبابرسری برترر در ؤهشرت م کارانصراحبداد مدیریت سود برای نشان  هاآن یهاافتهی
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( در تحقیق خود بره بررسری 2014. ایشلمان و گو )است کارانصاحبکشور چین کمتر از سایر 

در تحقیق خود از تجدید ارائره  ها. آناثر اندازه حبابر  بر کیفیت خدمات حبابرسی پرداختند

. نترای  ایرن تحقیرق نشران کردنردیت حبابرسی استفاده نماینده کیف عنوانبهمالی  یهاصورت

خردمات  ترکوچرکحبابرسری  مؤسبراتدر مقایبره برا  تربزرگحبابرسی  مؤسبات دهدیم

( در تحقیقری بره اهمیرت 2015. کمسرریکس و همکراران )انددادهارائه  یترتیفیباکحبابرسی 

حبابرسی و مدیریت سود واقعی پرداختند و به این نتیجره رسریدند کره انردازه  مؤسباتاندازه 

( 2017اران )کراحمد و هم. بتینموسبه حبابرسی دارای اثر معناداری بر مدیریت سود واقعی 

نه حقروق صراحبان یت سود و هزیریمد ،یت حبابرسیفکیان یعنوان رابحه م بادر پژوهش خود 

نه حقروق صراحبان سرهام یو هز یاریاخت یاندازه حبابر  بر اقالم تعهد ریتأث یبه بررس ،سهام

نشران  هاآن یهاافتهی. شور هند پرداختندکه یسرما یبازارهات فعا  در کشر پانصددر ارتباط با 

سبره ؤم چهرار کارانصراحب ینه حقروق صراحبان سرهام بررایو هز یاریاخت یداد اقالم تعهد

( در تحقیرق خرود پیرامرون بررسری 2018چن و همکاران ) راًیاخ. استمتر کبزرگ  یحبابرس

برر ارتبراط میران حبرابر  متخصرت صرنعت و کیفیرت  کارصراحباسرتراتژی تجراری  ریتأث

از استراتژی مترداو  صرنعت  کارصاحبکه انحرا  استراتژیک  ندحبابرسی به این نتیجه رسید

. احمرد و کنردیمارتباط میان حبرابر  متخصرت صرنعت و کیفیرت حبابرسری را تضرعیف 

نوح حبابر  بر هزینه حقوق صاحبان سرهام  ریتأث( در تحقیق خود به بررسی 2018همکاران )

کره  ییهاشررکتنشان داد هزینره حقروق صراحبان سرهام بررای  هاآنتحقیق نتای  . پرداختند

 .استکمتر  اند،کردهرسیدگی  تربزرگحبابرسی  مؤسبات

 

 قیتحق یهاهیفرض. 3

وجرود ایررادات  کننردیم( بر اسا  نظریه مدیریت سرود بیران 2015همکاران )جیانگ و  

ارزش اطالعات  ۀکنندبیتخرآن انجام اقدامات  تب بهو  کارصاحباساسی در سیبت  حبابداری 

حبرابداری  مؤسبرات ،کارصراحب یهاشررکت شودیمموجب  ،نظیر مدیریت سود ،حبابداری

 دییرتأنیرز در  یزنچانرهحبابر  خود انتخاب کنند. از سروی دیگرر نظریره  عنوانبهکوچک را 

کره ایرن  اسرتحبابرسی کوچرک بیشرتر  مؤسباتبا  یزنچانهامکان  کندیمادعای فوق بیان 
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مبرانی نظرری و بره . برا توجره شرودمیموضوح موجب ارائه اصالحات کمتر از جانب حبرابر  

 :شوندیمتحقیق به شرح زیر تدوین  یهاهیفرض ؛هشدارائهپیشینه تحقیق 

 .استبر نوح حبابر  آن  یاثر معنادار یدارا کارصاحبت سود یریزان مدیم :اول هیفرض 

برر نروح حبرابر   یاثر معنادار یدارا کارصاحبان نقد یت جریریزان مدیم :دوم هیفرض 

 .استآن 

 قیروش تحق. 4

طیرف وسریعی از  رازیررا نترای  حاصرل از آن  ؛کراربردی اسرتهد   ازنظرتحقیق حاضر  

زیررا  ؛از نوح همببتگی است توصیفی یتحقیقت یماه ازنظر کنند؛استفاده می کنندگاناستفاده

ان نقرد برا نروح حبرابر  یرت جریریت سود و مدیریمد میانرابحه  شودیمآن سعی  موجببه

اد و گرردآوری اطالعرات از اسرن منظوربهدر تحقیق حاضر . بررسی شود یمبتقل به لحاظ تجرب

 مالی اساسری یها)صورت هاآنمالی  یهاصورتمدارک مربوط به اعضای نمونه شامل مجموعه 

یگراه ق پایراز طر زیرن اطالعات نیا شوداضافه میاستفاده شده است.  (توضیحی یهاادداشتیو 

ل یرتحل منظوربرهو  اندشردهر پررداز اسرتخراج یتدب افزارنرماینترنتی بور  اوراق بهادار تهران و 

 استفاده شده است.  Eviewsافزارنرم 9ق حاضر از نبخه یدر تحق هاداده

 

 یجامعه و نمونه آمار .1-4

آمراری  جامعرهدر برور  اوراق بهرادار تهرران  شردهرفتهیپذ یهاشررکتدر تحقیق حاضر  

هدفمنررد )حررذ   یریگنمونررهاز روش  یریگنمونررهبرررای و  دهنرردیمرا تشررکیل  مرردنظر

 :استر یبه شرح ز یریگنمونه یارهایمع( استفاده شده است. یکبتماتیس

در برور  اوراق  (1396 یالر 1387که در برازه زمرانی تحقیرق )از سرا   ییهاشرکت -1

 ؛بهادار حضور داشته باشند

 ؛اسفند باشد 29منتهی به  هاآنکه سا  مالی  ییهاشرکت -2

 ؛مالی و بیمه نباشند یگرواسحهلیزینگ و  یهاشرکته جزء ک ییهاشرکت -3

 در دسرتر در برازه زمرانی تحقیرق  هراآندر ارتباط با  الزمه اطالعات ک ییهاشرکت -4

 باشد.
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ر نمونره د عنوانبرهت(، کشرر-سرا  1200ت )کشر 120فوق تعداد  یارهایبا در نظر گرفتن مع

 ق حاضر انتخاب شدند.یتحق

 

 قیتحق یهامدلرها و ی. متغ2-4

 هاآن یریگاندازهق و نحوه یتحق یرهای. متغ1-2-4

 قیمستقل تحق یرهایمتغ •

 (EMمدیریت سود )-1

ت سرود برر اسرا  اقرالم تعهردی یریر مردیر( متغ2015به پیروی از جیانگ و همکراران ) 

 :شودیم یریگاندازهاختیاری و به شرح زیر 
 

ACC/TA = B0+ B1 (1/TA) + B2 ((∆REVi,t - ∆RECi,t)/ TAi,t-1)+B2(ppei,t/ TAi,t-1) 

+B3 ROA +ε 

 ن رابحه:یدر ا

ACC؛اتی: جم  اقالم تعهدی شرکت که برابر است با سود عملیاتی پس از کبر جریانات نقدی عملی 

TA  ؛شرکت در ابتدای سا  یهاییدارا: جم 

i,tREV∆ تغییر در فروش شرکت در دوره :t؛ 

i,tREC∆ شرکت در دوره  یافتنیدرو اسناد  هاحباب: تغییرات درt؛ 

i,tppe و تجهیزات شرکت در دوره  آالتنیماش: اموا  وt؛ 

ROA؛: نرخ بازده دارایی 

ε ۀدهندنشان: باقیمانده مد  که ( اقالم تعهدی اختیاری یا مدیریت سودEM )است. 

 (CFMمدیریت جریانات نقدی )-2

ان یررت جیریر مدی( متغ2006دیچادری و همکاران )( و 2015به پیروی از جیانگ و همکاران )

 :شودیم یریگاندازهبه شرح زیر  نقد

CFOt/TAt-1 = B 0 + B1 Sale t / TAt-1 +B2 ∆ Sale t / TAt-1 +ξ 
 در این رابحه:

CFO؛: جریان نقد عملیاتی در دوره جاری 

Sale؛: فروش دوره جاری 
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:∆ Sale ؛قبل تغییرات فروش دوره جاری نببت به دوره 

TA ؛شرکت در ابتدای سا  یهاییدارا: مجموح 

ε( باقیمانده مد  که معر  جریان نقد عملیاتی غیرعادی یرا مردیریت جریانرات نقردی :CFM )

 .است

 ر وابستهیمتغ •

 (:Audit-Type) حسابرس نوع -3

مصرنوعی برا مقردار  ی( عبارت است از متغیر1394همکاران )به پیروی از محمدرضایی و  

ه سرازمان ک حبابرسان یبندطبقهت بر اسا  طرح کچنانچه حبابر  مبتقل شر .یکصفر و 

  نوح حبرابر ریمتغ، است، در طبقه او  قرار داشته باشد دادهبور  و اوراق بهادار تهران انجام 

 یبنردطبقهت طبرق کچنانچره حبرابر  شرراسرت.  یرکت مربوطه برابر برا کدر ارتباط با شر

در  بر ر نروح حبرایرمقدار متغ ،ا چهارم قرار داشته باشدیسوم  ،سازمان بور ، در طبقات دوم

 (.1394،ارانکو هم ییمحمدرضابود )ت مربوطه برابر با صفر خواهد کارتباط با شر

 ینترلک یرهایمتغ •

در  ،(2015اران )کرانرگ و همیاز ج یرویرتحقیرق بره پ یهامرد برآورد صحی   منظوربه 

 ،یان دهریرز ،ینبربت آنر ،ینببت جار ،تکرشد شر ،تکاندازه شر یرهایحاضر از متغق یتحق

 عنوانبرهات یرو چرخره عمل یرینببت گردش دارا ،ینببت بده ،مت به سود هر سه ینببت ق

 استفاده شده است. ینترلک یرهایمتغ

 :(SIZEاندازه شرکت ) -4

 شرکت در پایان سا . یهاییداراعبارت است از لگاریت  طبیعی ارزش دفتری مجموح 

 :(MTBرشد شرکت ) -5

 عبارت است از ارزش بازار یک سه  به ارزش دفتری آن در پایان سا .

 :(CURRنسبت جاری ) -6

 جاری در پایان سا . یهایبدهجاری تقبی  بر  یهاییدارااست از جم   عبارت

 :(QUICKنسبت آنی ) -7

( تقبری  برر هرایموجودجاری منهرای  یهاییداراسری  ) یهاییدارااست از جم   عبارت 
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 جاری در پایان سا . یهایبده

 :(LOSSزیان ) -8

مصنوعی با مقدار صفر و یک. چنانچه شرکت در سا  جاری زیران  یاست از متغیر عبارت 

 باشد مقدار آن یک و در غیر این صورت مقدار آن صفر خواهد بود. کردهگزارش 

 :(PEنسبت قیمت به سود هر سهم ) -9

 .هر ه  عادی در پایان سا  سوداست از حاصل تقبی  قیمت بازار یک سه  بر  عبارت 

 :(LEVنسبت بدهی ) -10

آن در پایران  یهراییداراشررکت برر جمر   یهایبدهاست از حاصل تقبی  جم   عبارت 

 سا .

 :(ATOنسبت گردش دارایی ) -11

شررکت در پایران  یهراییدارااست از حاصل فروش ساالنه شرکت تقبی  بر جمر   عبارت 

 .سا 

 :(CYCLEچرخه عملیات ) -12

)تعرداد روزهرای  360تقبری  برر  (عبارت است از جم  فروش ساالنه شرکت )نقد و نبیه 

 .(سا 
 

 هاهیفرضآزمون  منظوربهق یتحق یهامدل. 2-2-4

 :قیه او  تحقیآزمون فرض منظوربه شدهاستفاده. مد  4-2-2-1

B5 +  it B4 CURR+  it B3 MTB+  it B2 SIZE+  it a + B1 EM=  it Type-Audit

ε+  it B10 CYCLE+  it B9 ATO+  it B8 LEV+  it B7 PE+  it B6 LOSS+  it QUICK 
 

 :قیه دوم تحقیآزمون فرض منظوربهشده استفاده. مدل 4-2-2-2

B5 +  it B4 CURR+  it B3 MTB+  it B2 SIZE+  it a + B1 CFM=  it Type-Audit

ε+  it B10 CYCLE+  it B9 ATO+  it B8 LEV+  it B7 PE+  it B6 LOSS+  it QUICK 
 ن روابط:یدر ا

it Type-Audit؛: نوح حبابر  مبتقل 
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it EM: ؛سود تیریمد 

it CFM: ؛جریانات نقدی تیریمد 

it SIZE: ؛شرکت اندازه 

it MTB: ؛شرکت رشد 

it CURR؛: نببت جاری 

it QUICK؛: نببت آنی 

it LOSS؛دهی شرکت: زیان 

it PE ؛: نببت قیمت به سود هر سه 

it LEV؛: نببت بدهی 

it ATO؛: گردش دارایی 

it CYCLE؛: چرخه عملیات 

ε است. : باقیمانده مد 

 

 قیتحق یهاافتهی. 5

 یفی. آمار توص1-5

 .است 1 نگارهق به شرح یتحق یرهایمتغ یبرا یفیآمار توص 

 

 قیتحق یرهایدر ارتباط متغ یفیآمار توص: 1 نگاره

 CYCLE EM LEV LOSS MB QUICK ROA SIZE متغیر

 24/14 44/0 54/4 08/3 20/0 60/0 81/0 63/5 میانگین

 15/14 20/0 95/3 42/2 00/0 58/0 65/0 12/4 میانه

 26/18 62/0 63/7 02/48 00/1 85/0 92/0 4/12 بیشترین مقدار

 82/11 -33/0 13/1 32/1 00/0 25/0 05/0 62/8 کمترین مقدار

 42/3 94/0 63/4 62/6 42/0 41/1 64/3 12/4 انحرا 

 81/1 74/1 81/2 72/5 89/1 22/1 66/4 21/1 چولگی

 18/9 93/18 74/28 05/44 42/5 62/21 52/22 11/4 کشیدگی
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 AUTO CFM CURR PE متغیر

 2/19 86/2 82/0 48/0 میانگین

 44/17 52/2 78/0 42/0 میانه

 66/25 72/8 96/0 85/0 بیشترین مقدار

 -82/1 98/1 23/0 18/0 کمترین مقدار

 82/12 52/2 92/4 05/2 انحرا 

 41/7 81/2 21/5 98/3 چولگی

 55/19 88/11 44/42 42/12 کشیدگی

 

 نیرمترک مقردار، نیشرتریب انه،یم ن،یانگیم شامل یفیتوص یهاآماره ۀدهندنشان فوق نگاره

 ینترلرک و مبرتقل یرهرایمتغ یبررا یدگیشرک بیضر و یچولگ بیضر ،استاندارد انحرا  ،مقدار

 ،5.63 برا برابر CYCLE متغیر برای ()میانه میانگین شودمی مالحظه هک طورهمان .است قیتحق

 ،0.20 برا برابرر LOSS متغیر برای ،1.60 با برابر LEV متغیر برای ،0.81 با برابر EM متغیر برای

 ،0.44 برابرر ROA متغیر برای ،4.54 با برابر QUICK متغیر برای ،3.08 با برابر MB متغیر برای

 برا برربرا CFM متغیرر بررای ،0.48 با برابر AUTO متغیر برای ،14.24 با برابر SIZE متغیر برای

 38 نیهمچنر ؛اسرت ،19.22 برا برابرر PE متغیرر بررای ،2.86 با برابر CURR متغیر برای ،0.82

 اسرت دهنشر ارائه یفیتوص آمار نگاره در هک (واببته ری)متغ حبابر  نوح یمصنوع ریمتغ از درصد

 .است صفر با برابر آن از درصد 62 و یک با برابر
 

 ی. آمار استنباط2-5

 قیر وابسته تحقیمتغ ینرمال سنج .1-2-5

انرگ و یاز ج یرویره بره پکر اسرت یمجراز یریق )نوح حبابر ( متغیر واببته تحقیمتغ 

وه مناسرب در ین شریریتع یشرده اسرت. بررا یاتیرعمل یرکصفر و  صورتبه( 2015همکاران )

 یدارا یهامد ه مخصوص کت یت و پروبین دو روش الجیاز ب ،قیتحق یهامد برآورد  یراستا

ن شرود. یریر واببرته تعیا نبودن متغیالزم است ابتدا نرما  بودن  ،هبتند یر واببته مجازیمتغ
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ق مناسرب یرتحق یهامرد بررآورد  یت برایق نرما  باشد روش پروبیتحق واببته ریمتغچنانچه 

 یهامرد  بررآورد یت بررایرد از روش الجیرق نرما  نباشرد بایر واببته تحقیاما اگر متغ ؛است

ق یرر واببرته تحقیمتغ یسنجحاصل از نرما  یهاافتهی(. 1392،یافالطونشود )ق استفاده یتحق

 .است 2 نگارهبه شرح  ،برا –و کبا استفاده از آزمون جار یت حبابرسیفکی یعنی ،حاضر
 

 قیتحق وابسته ریمتغ بودن نرمال آزمون: 2 نگاره

 Audit-Type متغیر

 3691/4 برا -وکآماره جار

 0000/0 یداریمعنسح  

 ترکوچک 0.05مقایبه با 

 بتینرما  ن نتیجه آزمون
 

 یبررا، بررا –وکآماره جرار یداریمعنه مشخت است سح  ک طورهمان 2 نگارهبا توجه به 

اببرته ر ویبودن متغننرما   ۀدهندنشانن موضوح یا .درصد است 5متر از کر نوح حبابر  یمتغ

ت یروش الج ،ق حاضریون تحقیرگرس یهامد برآورد  یوه مناسب برایش رونیازا ؛استق یتحق

 .است (یکون لجبتی)رگرس
 

 قی. برآورد مدل تحق2-2-5

 قیه اول تحقی. برآورد مدل مربوط به آزمون فرض1-2-2-5

 .است 3 نگارهق به شرح یه او  تحقیحاصل از برآورد مد  مربوط به آزمون فرض یهاافتهی 
 

 Audit-Type: (وابسته ریمتغ )قیتحق اول مدل برآورد: 3 نگاره

ب یضرا ریمتغ

 رهایمتغ

انحرا  

 استاندارد

سح   Zآماره 

 یداریمعن

 Zآماره 

به با یمقا

0.05 

 جه در مد ینت

   44/2 58/0 42/1 0029/0 (B1) مبدأعرض از 

EM 66/2- 61/0 64/1- 0000/0 است رگذاریتأث ترکوچک 

SIZEE 09/1- 97/0 06/1- 0000/0 است رگذاریتأث ترکوچک 

MB 24/2- 16/2 52/0- 0021/0 است رگذاریتأث ترکوچک 
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ب یضرا ریمتغ

 رهایمتغ

انحرا  

 استاندارد

سح   Zآماره 

 یداریمعن

 Zآماره 

به با یمقا

0.05 

 جه در مد ینت

CURR 56/1- 78/0 22/1- 0001/0 است رگذاریتأث ترکوچک 

QUICK 41/2- 17/0 41/0- 0004/0 است رگذاریتأث ترکوچک 

LOSS 05/2- 2/36 81/1- 0024/0 است رگذاریتأث ترکوچک 

PE 001/0- 620 62/0- 1201/0 نیبت رگذاریتأث تربزرگ 

LEV 42/0 02/6 53/2 2112/0 نیبت رگذاریتأث تربزرگ 

AUTO 06/2- 93/0 92/1- 0041/0 است رگذاریتأث ترکوچک 

CYCLE 33/2- 54/0 27/1- 0022/0 است رگذاریتأث ترکوچک 

 ضریب تعیین مد 

(2R) 

تبیین  داریمعندرصد از تغییرات متغیر واببته توسط متغیرهای مبتقل  44 0.44

 .شودیمدر این سح  معناداری مد  پذیرفته  LR 55201/41آماره  .شوندیم

 ت.درصد اس 5کمتر از  LRی آماره داریمعناست؛ زیرا سح   داریمعنمد   0000/0 یداریمعنسح  

  

که این  است صفربرابر با  -66,2با مقدار  EMبرای ضریب متغیر  Zآماره  یداریمعنسح   

متغیرر  دارای اثرر معنراداری برر EMمتغیرر  کردادعا  توانیم لذا ؛درصد است 5متر از کمقدار 

( جهرت رابحره -2.66ر )یرن متغیرب ایبرودن ضرر یل منفریو به دل استواببته نوح حبابر  

حبابرسران  ،کننردیمت سرود یریشتر اقردام بره مردیه بکرا  یکارانصاحب یعنی ؛استو  کمع

برت سازمان بور  اوراق بهادار تهران در طبقره نخ یبندطبقهه طبق ک ی)حبابرسان کیدرجه

، (شروندیمحبابرسران محبروب  نیترتیفیباکو  نیترمتخصتجزء  یو به عبارت اندگرفتهقرار 

 کارصاحبت سود یریزان مدیم کندیمفرضیه او  تحقیق که بیان  رونیازا کنند؛نمی یحبابرس

 .شودیمرفته یبر نوح حبابر  آن است، پذ یاثر معنادار یدارا

 

 قیه دوم تحقیبرآورد مدل مربوط به آزمون فرض .2-2-2-5

 .است 4 نگارهق به شرح یه دوم تحقیحاصل از برآورد مد  مربوط به آزمون فرض یهاافتهی 
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 Audit-Typeر وابسته: یمتغ -قی: برآورد مدل دوم تحق4 نگاره

ب یضرا ریمتغ

 رهایمتغ

انحرا  

 استاندارد

سح   Zآماره 

 یداریمعن

 Zآماره 

به با یمقا

0.05 
 جه در مد ینت

 مبدأعرض از 

(B1) 
68/1 42/0 00/4 0029/0   

CFM 44/1- 25/0 76/5- 0000/0 است رگذاریتأث ترکوچک 

SIZEE 53/1- 82/0 86/1- 0221/0 است رگذاریتأث ترکوچک 

MB 38/3- 62/2 14/0- 0001/0 است رگذاریتأث ترکوچک 

CURR 24/2- 46/0 69/2- 0000/0 است رگذاریتأث ترکوچک 

QUICK 82/2- 51/0 52/5- 0020/0 است رگذاریتأث ترکوچک 

LOSS 10/0- 24/3 03/0- 1351/0 رگذاریتأث تربزرگ 

 رگذاریتأث تربزرگ PE 05/0- 44/2 02/0- 5144/0 بتین

 رگذاریتأث تربزرگ LEV 12/0 42/5 02/0 3516/0 بتین

 است رگذاریتأث ترکوچک AUTO 11/2- 25/0 44/8- 0401/0 بتین

CYCLE 46/2- 65/0 78/3- 0001/0 است رگذاریتأث ترکوچک 

ن ییب تعیضر

 (2R) مد 
0.38 

 داریمعنمبتقل  یرهایر واببته توسط متغیرات متغییدرصد از تغ 38

 شوندیمن ییتب

 شودیمرفته یمد  پذ ین سح  معناداریدر ا LR 1825/28آماره 

د درص 5متر از ک LRآماره  یداریمعنرا سح  یاست ز داریمعنمد   0000/0 یداریمعنسح  

  است

کره  است صفر، برابر با -44,1با مقدار  CFMبرای ضریب متغیر  Zآماره  یداریمعنسح   

ری برر دارای اثرر معنرادا CFMمتغیرر  کرردادعرا  توانیملذا  ؛درصد است 5متر از کاین مقدار 

ابحره ( جهت ر-44,1ر )ین متغیب ایبودن ضر یل منفیو به دل استمتغیر واببته نوح حبابر  

 ،کننردیمان نقرد یرت جریریشرتر اقردام بره مردیه بکررا  یکارانصراحب یعنری ؛اسرتو  کمع

ر سرازمان برور  اوراق بهرادار تهرران د یبنردطبقهه طبق ک ی)حبابرسان کیدرجهحبابرسان 

بوب حبابرسان مح نیترتیفیباکو  نیترمتخصتجزء  یو به عبارت اندگرفتهطبقه نخبت قرار 

 تیریزان مردیرم کنردیمفرضیه دوم تحقیق کره بیران  رونیازا کنند؛نمی یحبابرس، (شوندیم

 .شودیمرفته یبر نوح حبابر  آن است، نیز پذ یاثر معنادار یدارا کارصاحبان نقد یجر
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 و بحث یریگجهینت. 6

از عوامرل  یترابع یخدمات حبابرسر یفکیبه لحاظ سح   ،یکارصاحب هرنوح حبابر   

 یهایبردهزان یرت، مکرد شررکرعمل رینظت کشر یهایژگیو(. 1981 ،آنجلو ی)د استمختلف 

باشرند )الورنرس و  رگرذاریتأثبر نوح حبرابر  مبرتقل آن  توانندیمآن  یمال کبیت و رکشر

زان مدیریت سود و مردیریت یم کرداستنباط  توانیمبه لحاظ نظری  رونیازا ؛(2011اران، کهم

 منظوربره وجودنیبرااباشند.  رگذاریتأث هاآنبر نوح حبابر   توانندیم، کارانصاحبجریان نقد 

 یبررسرزم است تا ادعای مذکور را در قالب یک تحقیرق ال ،یپذیرش ادعای فوق به لحاظ تجرب

ت یریزان مردیرق حاضر این اسرت کره آیرا میدر تحق ی. با توجه به مباحث فوق پرسش اصلکرد

در  .ریرا خیراسرت  رگرذاریتأث هراآنبر نروح حبرابر   ،کارانصاحبان نقد یت جریریسود و مد

ترا برا اسرتفاده از مرد   شردوشرش کور کبره پرسرش مرذ ییگوپاسخ یق حاضر در راستایتحق

بره  هاشرکتبر نوح حبابر   ،ینقد یهاانیجرت یریت سود و مدیریمد ریتأث تیون الجیرگرس

ق برا اسرتفاده از یرتحق یهاهیفرضرحاصل از آزمون  یتجرب یهاافتهی. شودآزمون  یلحاظ تجرب

در برازار  ،هاشررکت یان نقردیرت جریریت سرود و مردیریزان مدیم دهدیمت نشان یمد  الج

 آمدهدسرتبه یهاافترهیاست. با توجه به  رگذاریتأث هاشرکتن یبر نوح حبابر  ا ،رانیه ایسرما

ت سرود یریمتر اقدام به مدکه کرا  یکارانصاحبران، یه ایدر بازار سرما کرد یریگجهینت توانیم

ر یمتغ رونیازا کنند؛می یحبابرستراز او   یحبابرس مؤسبات، کنندمیان نقد یت جریریو مد

ت سرود و یریزان مدیدر خصوص م ،یاطالعات یمحتوا یران دارایه اینوح حبابر  در بازار سرما

ن یربرا توجره بره نروح حبرابر  ا تروانیمه کر یاگونرهبه ؛است هاشرکتان نقد یت جریریمد

برد. با توجره بره  یپ کنند،که اعما  میان نقد یت جریریت سود و مدیریزان مدیبه م ،هاشرکت

، گذارانهیسرررما)شررامل  یاز اطالعررات حبررابدار کنندگاناسررتفادهور برره تمررام ک  مررذینتررا

بره نروح حبرابر  مات خرود، یاتخاذ تصرم یدر راستا شودمیشنهاد یپ (رهیو غ اعتباردهندگان

 ازسوی منتشرشده یاطالعات حبابدار یاکت اتیزان قابلیق مین طرینند و از اکتوجه  هاشرکت

 ،ق حاضرریردر تحق آمدهدستبهرا طبق شواهد یز کنند؛برآورد  یبیتقر صورتبهرا  هاشرکتآن 

ت سرود و یریهمچون مد یزان اقداماتیم نهیدرزم یاطالعات یمحتوا یدارا ،ر نوح حبابر یمتغ

 تواندیم هاشرکتل توجه به نوح حبابر  ین دلیبه هم ؛است کارانصاحبان نقد یت جریریمد
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 باشد. دهندهیآگاه هاشرکت یاطالعات حبابدار یاکت اتیقابل یبیبرآورد تقر نهیدرزم

انرگ یق جی  حاصل از تحقیق حاضر با نتای  تحقینتا ،شدهانجاماز میان تحقیقات خارجی 

 اران نشرانکرانرگ و همیق جیراز تحق آمدهدستبه یهاافتهی. است( منحبق 2015اران )کو هم

 ریترأثن تحرت یه چیسرما یبازارهادر  کارصاحب یهاشرکتانتخاب حبابر  مبتقل  دهدیم

ق حاضرر یرتحق یهاافترهی .ردیگیمان نقد( قرار یت جریریت سود و مدیری)مد یقواعد حبابدار

ت کبرر نروح حبرابر  شرر کارصاحبان نقد یت جریریت سود و مدیریزان مدیم دهدیمنشان 

ز تحقیرق انتای  تحقیق حاضر برا نترای  حاصرل  ،شدهانجامدارد. از میان تحقیقات داخلی  ریتأث

ر با این تفراوت کره محمدرضرایی و همکراران د ؛( منحبق است2015همکاران )محمدرضایی و 

نروح حبرابر  برر تعرداد بنردهای شررط گرزارش حبابرسری  ریترأثتحقیق خرود بره بررسری 

نقردی برر  یهراانیجرمدیریت سود و مدیریت  ریتأثر به بررسی اما در تحقیق حاض ؛اندپرداخته

و  )بهرن یقبلر یهاافترهیق حاضرر برا یتحق یهاافتهینوح حبابر  پرداخته شده است. انحباق 

اط در اغلرب نقر دهدیمنشان  (2011، چن و همکاران؛ 2014، ایشلمان و گو؛ 2008ن، همکارا

 تیردرنهاو  یان نقردیرت جریریت سود و مردیریمد ریتأثجهان انتخاب حبابر  مبتقل تحت 

 قرار دارد. یاطالعات حبابدار یفکی یهایژگیو ریتأثتحت 

 

 قیحاصل از تحق یاربردک یشنهادهایپ .۷

بره تمرام  اندشرده دییرتأه کرق یرتحق یهاهیفرضرحاصرل از آزمرون  یهاافتهیبا توجه به  

 یدر راسرتا شرودیمشرنهاد یپ ،گذارانهیسررما ژهیوبره ،یاز اطالعات حبابدار کنندگاناستفاده

فعرا  در  یهاشررکت یمرال یهاصرورتت اعتمراد( یرت )مربوط بودن و قابلیفکیزان ین مییتع

را طبرق شرواهد یرز کننرد؛توجره  هاشررکتن یربور  اوراق بهادار تهرران بره نروح حبرابر  ا

ت یریو مردت سرود یریبره مرد یشرتریش بیه گراک ییهاشرکت ،ق حاضریدر تحق آمدهدستبه

هرادار ببه انتخراب حبابرسران ترراز او  سرازمان برور  اوراق  یمترکل یان نقد دارند، تمایجر

ت یریت سود و مردیریدر خصوص مد تواندیم هاشرکتن ین رتبه و نوح حبابر  ایبنابرا؛ دارند

 باشد. یاطالعات یمحتوا یدارا یمال یهاصورتت یفکیو  یاقالم تعهد

 شرودیمشنهاد یر پژوهشگران پیبه سا ،بر انتخاب حبابر  مؤثرعوامل  ییشناسا منظوربه
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 کنند:خود استفاده  یهاپژوهشر در یز یهاموضوحاز 

 ؛ت افشا بر نوح حبابر یفکی ریتأث یررسب -1

 ؛بر نوح حبابر  یمال یهاصورتت یشفاف ریتأث یبررس -2

 ؛بر نوح حبابر  یت اقالم تعهدیفکی ریتأث یبررس -3

 ؛بر نوح حبابر  یحبابدار یکارمحافظه ریتأث یبررس -4

 بر نوح حبابر . یمربوط بودن اطالعات حبابدار ریتأث یررسب -5

 

 . محدودیت های پژوهش8

تحقیق حاضر با محدودیت خاصی همراه نبوده است، با ایرن وجرود تعرداد نمونره تحقیرق  

ر گیررد. توجه قراتواند به عنوان محدودیت تحقیق مورد حاضر و همچنین بازه زمانی تحقیق می

 ر کند.بنابراین با تغییر تعداد نمونه و بازه زمانی تحقیق، ممکن است نتای  تحقیق تغیی

 

 منابع
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 لرومع و یمال تیریمد ،یحبابدار قاتیدر تحق یاقتصادسنج کاربرد .(1392افالطونی، عبا  )

 .85-18ه، انتشارات ترم :، تهران1چ ،یاقتصاد

 .156-54، تهران: انتشارات نگاه دانش ،یمال تیریمد یمبان .(1390رضا ) ،تهرانی

فیرت بررسی رابحه میران انردازه حبرابر  و کی. (1389اوه )ک ،فرحبا  یگانه، یحیی و آذین

 .22-12 (،5)17ی، حبابرس و یحبابدار یهایبررس ،حبابرسی

 ،یارو حبرابد یمال یهایو تئور مکاتب .(1390رم )کلها ،رهنمای رودپشتی، فریدون و صالحی

 زی.کواحد تهران مر ،تهران: انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی

 ی.تهران: انتشارات سازمان حبابرس، 1ج ،یحبابدار یتئور .(1390شباهنگ، رضا )

 .یتهران: انتشارات سازمان حبابرس ،2ج ،یحبابدار یتئور .(1390شباهنگ، رضا )

هرای حبرابر  برر ترأثیر ویژگی .(1392) ناصر ،پرتویو  علی ،فعا  قیومی ؛محمدرضا، عبدلی
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 مؤسبراتبررسی رابحره میران رتبره  .(1394) و محمدرضایی، مهدی محمدرضایی، فخرالدین
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