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 چکیده

های متفاوتی اقدام به سنجش مدیریت سود شده  های مختلف به شیوه در پژوهش

 آستانۀ خاصیها، توزیع سود است که به دستیابی یا پیشی گیری از  است. یکی از این شیوه

 اطالعات  کیفیت  در  بهبود  موجب  تواند می  حسابرسی  کیفیت  از سود اشاره دارد. افزایش

رابطۀ اساس پژوهش حاضر به بررسی   این  بر شود.  حسابداری  سود  بخصوص وگزارش  

اجتناب از زیان، اجتناب از های خاصی از سود )شامل  احتمال دستیابی به آستانه بین

، مؤسسه اندازۀ   )شامل حسابرسی   کیفیت  و  (منفی  ۀمنتظر غیر  از سود  کاهش سود و اجتناب

پردازد. برای این  و امتیاز کنترل وضعیت و کیفیت حسابرسی( می  حسابرس  تصدی  دورۀ

گردآوری و تجزیه و  1930تا  4931های  شرکت برای سال 101منظور اطالعات مربوط به 
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و امتیاز کنترل وضعیت  اندازۀ مؤسسۀ حسابرسیسال قبل و گیری از سود  دستیابی یا پیشی

بین کیفیت  رابطۀ معناداریو معناداری وجود دارد؛ اما  رابطۀ منفیو کیفیت حسابرسی 

 یافت نشد. غیرمنتظرۀ منفیاجتناب از زیان و اجتناب از سود   های حسابرسی و آستانه

 .مدیریت سودکیفیت حسابرسی،  های سود، آستانه های کلیدی: واژه

 مقدمه

 ارائۀ اطالعاتهای حسابداری با هدف تسهیل تجزیه و تحلیل عملکرد مالی و داستاندار

اند. اطالعاتی که بر مبنای حسابداری تعهدی و مطابق با استانداردهای  بازار ارائه شده هدقیق ب

اما گاهی ؛ باشندای  ارزشی قابل مالحظه طشوند باید دارای ارتبا می گزارشحسابداری تهیه و 

نادرست است.  ،سابداریحی مالی مبتنی بر استانداردهای ها این تفسیر از هدف صورت

برداری از این حقیقت که اصول و استانداردهای  هی بسیاری برای بهرها محرک ها شرکت

شوند تا به  می تحریک ها آن ،. بر این اساس، دارندثابت و دقیق نیستندبرای همیشه حسابداری 

در مطالعات مدیریت سود  یبه طور کلی سه نوع طرح پژوهشنوعی سود خود را مدیریت کنند. 

دیچو و  مجموع اقالم تعهدی )از قبیل .4: (2222 )مک نیکولز، گرفته شده است به کار

 بیور و انجل، ؛4332 پترونی،اقالم تعهدی خاص )از قبیل  .2؛ (4334 ،جونز؛ 4335، همکاران

هلند و رمسی، و  2224، همکارانگور و توزیع سود پس از مدیریت ) .9( و 4331بنیش، ؛4336

2229.) 

و  شوند کنند که مدیران در زمان گزارش سود درگیر سه آستانه می مطالعات اظهار می

اجتناب از  (4)کنند. این سه آستانه شامل  ها مدیریت می سود را برای دستیابی به این آستانه

های  در پژوهشاست.  غیرمنتظرۀ منفیاجتناب از سود  (9)و  اجتناب از کاهش سود (2)زیان، 

تجربی انجام شده شواهدی دال بر کاهش مدیریت سود در نتیجه پایش اقالم تعهدی طی 

 دو طرح اول تا. (2244، همکارانچی و ؛ 2225، چن)حسابرسی با کیفیت یافت شده است 
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 شدهی مختلف برای بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود استفاده ها حدودی در نوشته

(؛ اما مورد آخر کمتر مورد توجه قرار 2244 ،همکارانچی و ؛ 2225چن، و است )از قبیل

پژوهش حاضر در پی آن است تا به بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر  ،بر این اساسگرفته است. 

اوراق بهادار تهران   بورس باال در  یها یک ازآستانه رابطه با دستیابی به هر سود در  مدیریت

 بپردازد.

 پیشینۀ پژوهشادبیات و 

 ها مدیریت سود و آستانه

کمک به ارزیابی عملکرد مدیریت در استفاده از منابع  ،های مالی یکی از اهداف صورت

کمیتۀ گیرد )  است. ارزیابی برای آگاهی سهامداران از کاربرد کارا و اثر بخش منابع صورت می

منافع خود اقدام به  راستای(. طبق تئوری نمایندگی مدیران در 4311 ،استانداردها تدوین

شویی، کاهش  ی گوناگونی از قبیل حسابها . مدیریت سود به روشکنند مدیریت سود می

 باورندبر این پژوهشگران پذیرد. گروهی از  سود، افزایش سود و هموارسازی سود صورت می

(. در این 4331دمسکی، ، 2229، همکارانو  آریاتواند مفید باشد )از قبیل  که مدیریت سود می

اطالعاتی سود  محتوایشود که مدیریت سود به صورت بالقوه،  این بحث مطرح می ها پژوهش

اند )از  طلبانه دانسته دهد. از سوی دیگر مطالعات بسیاری مدیریت سود را فرصت را افزایش می

تعهدی، اقالم از طریق مجموع اقالم ها  مدیریت سود در پژوهش(. 4334 ،و و اسلواندیچقبیل 

 گیری شده است. تعهدی خاص و توزیع سود اندازه

  جـنتای کهاند  مشخص پرداخته یمطالعات به بررسی توزیع سود در اطراف هدفبرخی 

این مطالعات نشان  ،. به عبارت دیگراستنوعی ناپیوستگی در حوالی این اهداف  ۀدهند نشان

 گزارش شده سود که ه استمشاهده شدکمتر )بیشتری(  ،که نسبت به توزیع نرمال دادند

دلیل این موضوع آن  .(2229هلند و رامسی، )قرار گیرد  ای خاص تر )باالتر( از آستانه پایین
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مدیران برای تغییر در سود  ،گیرد می ای خاص قرار ت که زمانی که سود در نزدیکی آستانهسا

آستانۀ یی که به ها بین شرکت ،شوند؛ زیرا واکنش به اعالم سود می صورت تهاجمی برانگیخته به

بارث و  ؛2222اسکینر و اسلوان، متفاوت است ) ،اند نیافته دست که ها اند و آن دست یافته سود

تئوری انتظارات و تئوری ، ی زیربنای این رویکرد مدیریت سودها تئوری .(4333، همکاران

 قابل بیان است: گونه این ی سودها آستانه است. هزینۀ معامالت

 اجتناب از زیان، به این معنا که مدیران سعی در گزارش سودی بیشتر از صفر دارند. .4

گزارش سود مطابق با سود  ند کهراداجتناب از کاهش سود، به این معنا که مدیران سعی  .2

 قبل(. بیشتر از سالا یبه میزانی مشابه  ارائۀ سودد )یعنی باشسال قبل 

، به معنای گزارش سود به نحوی که به انتظارات از سود منفی غیرمنتظرۀاجتناب از سود  .9

 گران یا مدیران( دست یابد یا از آن بیشتر شود. بینی شده توسط تحلیل )سود پیش

ی مختلف ها توافق نظری وجود ندارد و پژوهش آستانۀ باالمیزان اهمیت سه  در رابطه با

)مرادزاده فرد و همکاران،  ندا هسه آستانه ارائه کرداین هر یک از  ندال بر مهم بود یشواهد

 ۀ، برخی اجتناب از سود غیرمنتظر(4331ستالر و دیچو، گر)بوبرخی اجتناب از زیان . (4939

را  (2225، همکاران)گراهام و و برخی اجتناب از کاهش سود  (2229، همکاران)دیچو و  منفی

به طور  (4331)بورگستالر و دیچو  ند.ا هبرای مدیران بیان کرد آستانۀ سود ترین مهمبه عنوان 

و  «کم مبلغگزارش زیان به »و  «کم مبلغکاهش سود به » در زمینهکمی  غیرعادی فراوانی

 یافتند. «کم مبلغسود مثبت به گزارش »و  «کم مبلغافزایش سود به » ۀزمیندر  یفراوانی باالی

 ،ها سود را برای اجتناب از زیان و کاهش سود که شرکتدهد  نشان میاین نتایج 

، همکاران)بتی و  کردند تأییدبسیاری این موضوع را بررسی و  یها کنند. پژوهش مدیریت می

فصلی،  یها برای داده (4331)بورگستالر و دیچو . با به کارگیری روش پژوهش (2222

بینی منفی و به  غیرعادی فراوانی پایینی برای خطای پیشبه طور  (4333) همکاراندگئورگ و 
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ها گزارش  بینی صفر یا مثبت در توزیع داده طور غیرعادی فراوانی باالیی برای خطای پیش

کاهش سود و گزارش زیان  مدیران با نحوۀ برخورد به بررسی (2229) همکارانچر و کردند. 

نشان داد که مدیران برای خودداری از شناسایی زیان و  پژوهش. نتایج حاصل از این پرداختند

 (2224) براونو  (2221) همکارانریچاردسون و . کنند می سود کاهش سود، اقدام به مدیریت

بینی  تر از پیشیشزیادی برخوردند که سودی برابر یا کمی ب یها به شرکت های خود پژوهشدر 

ها بیانگر  نیز نتایج مشابهی ارائه کرد. این یافته (2222)و ماتسوماتگران ارائه کرده بودند.  لیتحل

 از انتظارات است. گیری یابی یا پیشیعمل مدیران برای دست

 کیفیت حسابرسی

اطالعاتی و کاهش مشکالت  عدم تقارنخدمات حسابرسی نقش مهمی در کاهش 

جنسن و مک و  4333ویلنبرگ، ) ران و اعتباردهندگان دارندانمایندگی بین مدیران، سهامد

ه کیفیت حالی ک ت. درس(. برای ایفای این نقش کیفیت حسابرسی مهم ا4316لینگ، 

حسابرسی عنصری مهم از راهبری شرکتی است، اما به طور کامل مشخص نیست که کیفیت 

دیفوند و فرانسیس، )یکدیگرند ایگزین جی راهبری شرکتی مکمل یا ها حسابرسی و سایر جنبه

دی  .شده استهای متفاوتی برای آن ارائه  تعریفکیفیت حسابرسی مفهومی است که  .(2225

تحریف با اهمیت باید  .4 ارائه کرد: تعریفی دو بعدی از کیفیت حسابرسی (4314) آنجلو

تحریف با اهمیت باید گزارش شود. به این ترتیب کیفیت حسابرسی تابعی از  .2کشف شود و 

کیفیت  (4311پالمروز ) استقالل حسابرس است. ۀتوان حسابرسی در کشف تحریف و درج

 تعریف کرد.باید ی مالی فاقد تحریف با اهمیت باشد ها احتمال این که صورتبا حسابرسی را 

کیفیت حسابرسی را به عنوان توانایی حسابرس در کشف و برطرف  (4339دیویدسون و نو )

 تعریف کردند. ،الص گزارش شدهخکردن تحریف و دستکاری در سود 
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صرف نظر از تعاریف متفاوت کیفیت حسابرسی، اندازه گیری کیفیت حسابرسی دشوار 

دهندگان  خصوص برای اعتبار  کیفیت حسابرسی به طور مستقیم قابل مشاهده نیست )به و است

کیفیت ی پیشین این موضوع قابل استدالل است که ها مطابق با نوشته ران(.اگذ و سرمایه

در  که ،(4316 ،حسابرسی وابسته به استقالل و صالحیت حسابرس است )از قبیل واتز و زیمرمن

بر مبنای این مالحظات، فرض شده است که استانداردهای حسابرسی تشریح شده است. 

ی حسابرسی ها مؤسسهتری در مقایسه با  تیحسابرسی باکیف ،ی حسابرسی بزرگها مؤسسه

کمتر وابسته به  تر بزرگی حسابرسی ها مؤسسه. (2221فورمن، ) کنند می کوچک فراهم

نشان  ها برخی پژوهش البتهتعداد زیادی صاحبکار دارند.  ها صاحبکاران خاص هستند؛ زیرا آن

جونگ و ی بزرگ و غیربزرگ وجود ندارد )ها مؤسسهدادند که تفاوتی در کیفیت خدمات 

و کیفیت حسابرسی این گونه  اندازۀ مؤسسۀ حسابرسیبین  رابطۀ مثبتدلیل وجود  (.2221 ،رو

استقالل  .9 .استانداردهای سطح باالی کنترل .2 .موجود بودن منابع کافی .4قابل تبیین است: 

 ها تر که به آندریافت حق الزحمه باال .5 .توجه بیشتر به حسن شهرت .1 .بیشتر از صاحبکار

ی اقتصادی قابل مالحظه در صورت ها هزینه .6 .بررسی دقیق تری داشته باشنددهد  می اجازه

 .(2221)فرانسیس،  شکست حسابرسی

پیش نیازی برای کیفیت حسابرسی است. برای ت صاحبکار یاستقالل از مدیر همچنین

برای نمونه: احتمال شرطی گزارش خطای کشف  مختلفی وجود دارد؛ های تعریفالل نیز استق

و فقدان  (4315 ناپ،)توانایی مقاومت در برابر فشارهای صاحبکار  ،(4314، دی آنجلو)شده 

که  یملواع .( 2224 ،همکارانبیتی و)منافعی که ریسک سوگیری غیرقابل قبول ایجاد کند 

، و هلت شوکلی) اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی شامل:دارای اثری بالقوه بر استقالل حسابرس هستند 

شرایط مالی صاحبکار  ،(4315ناپ، )خدمات غیرحسابرسی  ،(2221، همکارانمنسی و و  4314

، و هلت شوکلی) مؤسسۀ حسابرسیگردش  ،(4315ناپ، )ماهیت تضاد منافع  ،(4315ناپ، )
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تئو و لیم، ) کمیتۀ حسابرسی ،(4315ناپ، )در بازار خدمات حسابرسی  درجۀ رقابت ،(4314

ر بررسی د ها برخی پژوهش همچنین. است (4334 ،کوپلی) 4حمهزال و صرف حق (4336

اوکیف و ) ی نظارتی بررسی کیفیت استفاده کردندها کیفیت حسابرسی از نتایج نمایندگی

 (.2221لونسوهن و رک، و  4331، همکاران

قلم  44تابعی از را مدیران مالی کیفیت حسابرسی  بیان کردند (4319نسر و شیلدز )یچا

 ،جغرافیاییتیم حسابرسی، پوشش   ۀصنعت، تجرب اخالقی، شهرت، تجربه در  استانداردهای شامل

مؤسسۀ ، مدارک فنی، قابلیت دسترسی ها کاری، فاصله مالقات ، روابطالزحمۀ حسابرسی حق

قلم که از سوی  42 (4332) همکارانکارسلو و . دانند می خدمات ۀارائ ۀو گستر حسابرسی

ت یفیعنوان معیارهای ک ی مالی بهها صورتاز کنندگان  فادهان و استکنندگ حسابرسان، تهیه

و تیم  مؤسسه ۀ، تجربمؤسسهاندازۀ حسابرسی شناخته شده است را ارائه کردند. این اقالم شامل 

های پذیرفته شده د، تخصص در صنعت، پاسخ به نیاز صاحبکار، مطابقت با استاندارحسابرسی

، کمیتۀ حسابرسیبه کیفیت، شامل شدن  مؤسسهیران شرکت، تعهد دم مشارکتحسابداری، 

از پویایی   حفظ جنبهای حسابرس و  ، تردید حرفهام کار میدانیجانکارکنان،  درجۀ پاسخگویی

 .است سوی کارکنان

 کیفیت حسابرسی و مدیریت سود

رابطۀ به بررسی  ،ی گوناگون کیفیت حسابرسیها مطالعات مختلف با استفاده از شاخص

با استفاده از نام  (4333) همکارانفرانسیس و اند.  هحسابرسی و مدیریت سود پرداخت کیفیت

رابطۀ ( به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی به بررسی بزرگ  مؤسسۀ 6) مؤسسۀ حسابرسی

اقالم تعهدی اختیاری پرداختند. نتایج این بررسی نشان داد که حسابرسی و سطح  کیفیت

 اقالم تعهدی بیشتریسطح دارای  ،مؤسسۀ بزرگ 6ی حسابرسی غیر از ها مؤسسهصاحبکاران 

در پژوهش خود دریافتند  (2222ژو و ایلدر ) .بودند مؤسسۀ بزرگ 6نسبت به صاحبکاران 
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اند، مدیریت سود کمتری  حسابرسی رسیدگی شده مؤسسۀ بزرگهایی که توسط پنج  شرکت

 5نیز دریافتند که سطح اقالم تعهدی در صاحبکاران  (2229) همکارانبالسام و اند.  داشته

مایرز و  تر است. به طور معناداری کوچک ها مؤسسهنسبت به صاحبکاران دیگر  مؤسسۀ بزرگ

حسابرس و کیفیت سود پرداختند. نتایج حاصل  تصدی رابطۀ دورۀبه بررسی  (2229همکاران )

 حسابرس و کیفیت سود وجود دارد. دورۀ تصدیای مثبت بین  از این بررسی نشان داد که رابطه

به این نتیجه رسیدند که کیفیت حسابرسی با میزان اقالم  (2225تندلو و وانستریلن )

 5) اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی اثر (2226) اروزانا و رشیدهفمنفی دارد.  ای  عادی رابطه تعهدی غیر

 این پژوهشبر اقالم تعهدی را بررسی کردند. نتایج  کمیتۀ حسابرسی( و وجود مؤسسۀ بزرگ

وجود  اما ؛دهد ، میزان اقالم تعهدی اختیاری را کاهش نمیاندازۀ مؤسسۀ حسابرسینشان داد که 

پژوهشی نیز در  (2221) مینگدهد.  ها را کاهش می میزان آن ،فعال در شرکت کمیتۀ حسابرسی

ی دیگر موجب کاهش ها مؤسسهحسابرسی در چین بیشتر از  مؤسسۀ بزرگده  دریافت که

خود به این نتیجه رسیدند که  پژوهشدر  (2221) ازیبی و راجیشوند.  می مدیریت سود

 توپساموت و جیکنکیتی بر کاهش اقالم تعهدی ندارد. تأثیر مؤسسۀ بزرگحسابرسی پنج 

اندازۀ مؤسسۀ و  ها آن های ، تعداد جلسهکمیتۀ حسابرسیکه وجود  نشان دادندنیز  (2223)

 بر مدیریت سود موثر نیست. حسابرسی

 ، بامتخصص در صنعتحسابرسان  یافتند که صاحبکاراندر (2221) همکارانرومانوس و  

در بررسی اثر  (2242) همکارانجردن و . کنند می ارائۀ سودتجدید اقدام به تری ماحتمال ک

ست یافتند که به این نتیجه د ،به سود مورد نظر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود برای دستیابی

حسابرسی کمتر اقدام به جهت دهی سود به سمت دستیابی به سود  مؤسسۀ بزرگ 1صاحبکاران 

حسابرسی و مدیریت سود واقعی  رابطۀ کیفیتدر بررسی  (2244چی و همکاران ) .کنند میمبنا 

 اشلمندریافتند که گردش طوالنی مدت حسابرس با افزایش مدیریت سود واقعی مرتبط است. 
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 مدیریت با حسابرسی الزحمۀ حق صرف و حسابرسی کیفیت رابطۀ بررسی در (2241) گو و 

 احتمال و الزحمۀ حسابرسی حق صرف بین منفی ای رابطه که یافتند دست نتیجه این به سود

 .دارد وجود سود مدیریت برای اختیاری تعهدی اقالم از مدیران استفاده

حسابرسی و مدیریت سود واقعی پرداخت و به این  رابطۀ کیفیتبه بررسی  (2241ژانگ )

 شود. می نتیجه رسید که افزایش کیفیت حسابرسی موجب افزایش سطح مدیریت سود واقعی

)سازمان حسابرسی و  مؤسسۀ حسابرسینوع  تأثیربه بررسی  (4911) و سیدی کردلر ابراهیمی

اقالم تعهدی اختیاری پرداختند و به این نتیجه  برنظر حسابرسی  ها( و نوع اظهار مؤسسهسایر 

مجتهدزاده و بابایی  با اقالم تعهدی اختیاری ارتباط دارد. مؤسسۀ حسابرسیرسیدند که تنها نوع 

بین  یرابطۀ معکوسکیفیت حسابرسی بر مدیریت سود، دریافتند که  تأثیردر بررسی  (4934)

کیفیت حسابرسی و مدیریت سود )اندازه گیری شده با استفاده از اقالم تعهدی اختیاری( وجود 

حسابرسی  دورۀ تصدیتخصص در صنعت و  تأثیربررسی به  (4934حاجیها و همکاران ) دارد.

 دورۀ تصدی و صنعت در پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که تخصص بر مدیریت سود

 که هایی شرکت در سود مدیریت امکان چنین هم ؛دارد منفی تأثیر سود مدیریت بر حسابرسی،

 ،شوند می حسابرسی سال چهار باالی دورۀ تصدی با و صنعت در متخصص حسابرسان وسیله به

کاری نسبت به  به بررسی حساسیت محافظه (4932) حسنی ها است. دیگر شرکت از کمتر

 کاری محافظه بین معناداری و رابطۀ مثبت که داد نشان کیفیت حسابرسی پرداخت. نتایج

 رابطۀ بین بررسی به (4932) سبحانیو  حاجیها .دارد وجود حسابرسی کیفیت و حسابداری

اندازۀ مؤسسۀ  که داد ها نشان پژوهش آن نتایج. پرداختند هزینۀ سرمایه و حسابرسی کیفیت

 با معناداری و رابطۀ معکوس صاحبکار و مؤسسۀ حسابرسی بین همکاری تداوم و حسابرسی

کیفیت  رابطۀ بیندر بررسی  (4939ابراهیمی کردلر و همکاران ) اما .دارند شرکت هزینۀ سرمایه

 همچنین دست نیافتند. این دو متغیربین  معناداری رابطۀ، به سرمایه هزینۀحسابرسی و 
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ی شرکت و اولویت مدیران برای ها ویژگی رابطۀ بینبه بررسی  (4939فرد و همکاران ) مرادزاده

های شرکت از قبیل اندازه،  های سود پرداختند و دریافتند که برخی ویژگی گزینش آستانه

 های سود موثر است. و حجم معامالت سهام بر اولویت مدیران در گزینش آستانهرشدی بودن 

 ها تدوین فرضیه

)از قبیل  تواند بر مدیریت سود اثر بگذارد می ی قبلی، کیفیت حسابرسیها مطابق پژوهش

ی ها . مدیریت سود از راه(2244 ،همکارانچی و و  2221، مینگ؛ 2225تندلو و وانستریلن 

. ی مختلفی استفاده شده استها گیری آن از شاخص و برای اندازه پیوندد می مختلفی به وقوع

دی )برای نمونه  شامل کل اقالم تعهدی گوناگونیی ها ی مختلف از شاخصها در پژوهش

و  (4331 ،بنیش ؛)برای نمونه ، اقالم تعهدی خاص(4335، همکاراندیچو و و  4316، آنجلو

گیری مدیریت سود  برای اندازه (2242 ،لیو  2229هلند و رامسی،  ؛)برای نمونه توزیع سود

حسابرسی و  رابطۀ کیفیتبه بررسی چگونگی  به این ترتیب پژوهش حاضر .استفاده شده است

در این  پردازد. می از سود آستانۀ خاصیاز  گیری پیشیمدیریت سود در راستای دستیابی یا 

برای دستیابی یا   ی سود و تالشها آستانه  توزیع سود در نزدیکی  بررسی  پژوهش از راه

 شود. می ای خاص به بررسی مدیریت سود پرداخته از آستانه گیری پیشی

رابطۀ  غیرمنتظرۀ منفیبین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود با هدف اجتناب از سود  :4 ۀفرضی

 وجود دارد. منفی

 منفی رابطۀ ،سود  کاهش از  اجتناب  هدف با سود  و مدیریت  حسابرسی  کیفیت  : بین2 ۀفرضی

 وجود دارد. 

وجود  رابطۀ منفی ،و مدیریت سود با هدف اجتناب از زیان حسابرسی  کیفیت بین :9 ۀفرضی

 دارد.
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 روش پژوهش

نظر راهبرد، شبه  از ؛از نظر هدف، کاربردی ؛یثباتا ،شناسی پژوهش حاضر از نظر روش

 همبستگی است. ،ها روش تحلیل دادهبه لحاظ مقطعی و  -عرضی دورۀ زمانیاز نظر  ؛تجربی

 پژوهشهای  الگو

های مختلف از  ی خاصی از سود، در پژوهشها در رابطه با احتمال دستیابی به آستانه

با . در پژوهش حاضر نیز (2242 ،لی ؛)از قبیل رگرسیون لوجستیک استفاده شده است الگوی

این  شود. میهای پژوهش پرداخته  های رگرسیون لوجستیک، به بررسی فرضیه الگو استفاده از

روش برخالف روش رگرسیون خطی مفروضات کمتر داشته و تنها عملکرد خطی هر یک از 

 متغیرهای مستقل نسبت به یکدیگر مطرح است.

(4)       (     )                                         

مدیران بینی  اگر سال شرکت به آخرین پیش) ک متغیر ساختگی است، یPsiit که در آن؛

 .است( و در غیر این صورت برابر صفر 4گیرد، برابر  یاز سود دست یابد یا از آن پیش

ل یاز قب یلیدال ، بهرانیبینی سود توسط مد ل انتشار پیشیگذشته در رابطه با دل یها پژوهش

 که کند  یان میب یهفرضن یا .(4311)آنجینکیا و گیفت، اصالح انتظارات اشاره نمودند  ۀیفرض

 ینیب شیاقدام به انتشار پ خود،انتظارات بازار مطابق با انتظارات ی به ده بیترت  یران برایمد

دهد   یران را کاهش میگذاران و مد هین سرمایب یاطالعات ناقرینگیشده  ینیب شی. سود پکنند  یم

 یگذار متیق یه طور کلگران و ب لیشده توسط تحل ینیب شیسود پ یو باعث کاهش پراکندگ

 شود.  یبازار در سطوح باالتر م ییح سهام و کارایمطلوب و صح

، Levert؛ انتظار رشد، Ltgt؛ اندازۀ شرکت، Sizetکیفیت حسابرسی؛ ، AudQtهمچنین، 

 باشد. اهرم مالی می
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شرکت از کاهش  -که یک سال و احتمال این کیفیت حسابرسیبرای بررسی ارتباط بین 

 شود. میاستفاده  (2) الگوسود اجتناب کند از 

(2)       (       )                                            

 دورۀ قبلسود سال شرکت به سود ک متغیر ساختگی است )اگر ، یPecit+1که در آن؛ 

 (.است و در غیر این صورت صفر 4بگیرد برابر با  یپیش آن دست یابد یا از

شرکت  -که یک سال و احتمال این کیفیت حسابرسیدر نهایت برای بررسی ارتباط بین 

 .شود استفاده می (9) شمارۀی الگواز  ،دهی اجتناب کند از زیان

(9)       (     )                                            

 نزدیک به صفراگر سال شرکت سود صفر یا ساختگی است ) یمتغیر ،Peii,tکه در آن؛ 

گزارش کرده باشد برابر  نزدیک به صفر یو اگر شرکت زیان 4گزارش کرده باشد برابر با 

 صفر است(.

 گیری متغیرها اندازه

 مستقل متغیر

 گیری کیفیت حسابرسی از سه شاخص به شرح زیر استفاده شد: برای اندازه کیفیت حسابرسی:

تواند معیاری برای کیفیت حسابرسی  می اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی :اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی .4

برسی به عنوان (. در این پژوهش سازمان حسا2221فورمن، ؛ 4314آنجلو،  دیباشد )

 ؛از قبیل های قبل پژوهش)مطابق  بندی شد به عنوان کوچک طبقهو سایرین  مؤسسۀ بزرگ

 .(4913، همکاراننمازی و 

با میزان شناخت و تخصص حسابرس رابطه حسابرس  دورۀ تصدی حسابرس: دورۀ تصدی .2

توان انتظار کیفیت  می ،بیشتر و چرخش حسابرس کمتر باشد دورۀ تصدیدارد. هر میزان 

ی مختلفی ها از این شاخص در پژوهش .(2223، همکاران)گل و  حسابرسی بهتری داشت
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به عنوان شاخص کیفیت  (4934 ،مجتهدزاده و بابایی؛ 4913، همکاراننمازی و ؛ از قبیل)

 حسابرسی استفاده شده است.

بندی از سوی جامعه حسابداران  این رتبه :مؤسسهامتیاز کنترل وضعیت و کیفیت حسابرسی  .9

 نوع از اینگیرند.  می ( قراردالگروه )الف تا  1در  ها مؤسسهشود و  می رسمی منتشر

و  4331، همکاراناوکیف و ی مختلفی استفاده شده است )از قبیل ها شاخص در پژوهش

 (.2221لونسوهن و رک، 

 وابسته متغیر

 -4شامل  آستانۀ سودیابی به سه مدیریت سود با هدف دست ،این پژوهشمتغیر وابسته در 

 ۀاست که نحو منفی غیرمنتظرۀاجتناب از سود  -9و  اجتناب از کاهش سود -2؛ اجتناب از زیان

 به شرح زیر است: ها گیری آن اندازه

  )     ]) نزدیک به صفر یاگر شرکت سود صفر یا سود :اجتناب از زیان
 

گزارش  ([( 

 .نشانگر اجتناب از زیان استکرده باشد 

            ]) باشد دورۀ قبلسود  برابر یا بیشتر ازسود شرکت اگر  :اجتناب از کاهش سود

    ( 
 
 

 نشان از اجتناب از کاهش سود است. ([( 

بینی مدیران از سود دست یابد یا  شرکت به آخرین پیش سوداگر  :غیرمنتظرۀ منفیاجتناب از سود 

 )              ] گیرد یاز آن پیش
 
 

است؛  غیرمنتظرۀ منفیبیانگر اجتناب از سود ، [( 

   واقعی سال، سود     همچنین،  مدیران قرار داد. بینی پیش تأثیرتحت ارات از سود ظزیرا انت

t-1 بینی شده توسط مدیران برای سال  ، سود پیش   ؛t ؛IR،  انحراف چارکی، وN،  تعداد

 ها است. مشاهده
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 متغیرهای کنترلی

گیری  های شرکت اندازه دارایی طبیعی لگاریتم این متغیر با استفاده از (:Sizet) اندازۀ شرکت

 .شود می

به دست  (M/B) تقسیم ارزش بازار شرکت بر ارزش دفتریاین متغیر از  (:Ltgt) انتظار رشد 

هایی که به مرحله بلوغ نرسیده اند و انتظار رشد دارند، باالتر از  این متغیر برای شرکت آید. می

 .(2221، همکاران)فاما و میانگین بازار است 

کردن منافع  راستا همتوانند برای  ها می که بدهی نشان داد (4316)جنسن (: Levert) اهرم مالی

این نسبت از تقسیم بدهی بر مجموع بدهی به عالوه ارزش مدیران و سهامداران استفاده شوند. 

 .(2242 ،کاالن و استوبزمطابق )  آید دست می بازار حقوق صاحبان به

 نمونه، جامعه و دورۀ زمانی

 جامعۀ آماریاست.  4932تا  4911ای هفت ساله از سال  پژوهش حاضر دوره دورۀ زمانی

که مجموعه شرایط زیر را های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است  پژوهش شرکت

 دارا باشند:

 اسفند هر سال باشد. 23سال مالی منتهی به  .4

 واسطه گری مالی نباشد.گذاری و  های سرمایه ها و شرکت جزء بانک .2

 در سال مورد مطالعه تغییر در سال مالی نداشته باشد. .9

های مورد نیاز  داده شرکت برای انجام پژوهش انتخاب شد. 424با توجه به معیارهای فوق تعداد 

، سایت آورد نوین، سایت سازمان بورس های ره های تدبیرپرداز، نرم افزار با استفاده از نرم افزار

  .شدها استخراج  شرکتمدیره  هیأتو گزارش فعالیت های مالی  صورت، ها شرکت
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 های پژوهش یافته

 .است شده ارائه 4 شمارۀجدول  در پژوهش در شده استفاده متغیرهای توصیفی آمار

های مورد بررسی به  شود، حدود نیمی از شرکت مشاهده می 4 شمارۀجدول طور که در  همان

ها سودی بیشتر از سود  آن %65اند و بیش از  بینی شده از سوی مدیریت دست یافته سود پیش

های مورد بررسی سود صفر یا  تعداد کمی از شرکت همچنیناند.  سال قبل گزارش کرده

مؤسسۀ از نمونه توسط سازمان حسابرسی ) %26حدود  همچنیناند.  نزدیک صفر گزارش کرده

از سال  %62اند. حدود  دیگر حسابرسی شده مؤسسه 14باقیمانده از سوی  %11( و بزرگ

اند و  سال یا بیشتر حسابرسی شده 1 دورۀ تصدیای با  مؤسسههای مورد بررسی، از سوی  شرکت

 اند. کیفیت الف بوده مورد بررسی دارای امتیاز کنترل وضعیت و ۀها در دور مؤسسهبیشتر 
 آماره توصیفی متغیرهای پژوهش. 1 شمارۀجدول 
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 نیانگیم 524/2 652/2 166/2 115/2 141/2 42/49 915/4 511/2 262/2

193/2 139/2 143/2 562/4 441/3 261/2 652/2 111/2 522/2 
انحراف 

 استاندارد

 نهیکم 2 2 2 24/2 423/2 262/3 4 2 2

 نهیشیب 4 4 4 31/2 21/11 641/43 1 4 4

 برازش شد که نتایج آن در ادامه تشریح الگوی پژوهش سه ها منظور آزمون فرضیه به

 شود. می
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 فرضیۀ اولنتایج آزمون 

از سود  گیری پیشیحسابرسی و احتمال دستیابی یا  رابطۀ کیفیت ،یک یالگودر 

 2بوس ین، از آزمون ام الگومنظور ارزیابی کلی  بهشده از سوی مدیریت بررسی شد.  بینی پیش

پژوهش از برازش قابل  یالگوشود،  مشاهده می 2 شمارۀجدول طور که در  د. همانشاستفاده 

د. با توجه به ضریب تعیین باش معنادار می %5و در سطح خطای کمتر از  استقبولی برخوردار 

)ارائه شده است  5کرک و ضریب تعیین نیجل 1نلاسکه شامل ضریب تعیین کاکس و  9پزودو

شامل کیفیت توان نتیجه گرفت که متغیرهای مستقل مورد بررسی ) ( می2 شمارۀجدول در 

 5/5تا  4/1( بین ، نسبت ارزش بازار به دفتریاهرم مالیصاحبکار،  اندازۀ شرکتحسابرسی، 

شده توسط  بینی پیشاز سود  گیری پیشییا به احتمال دستیابی ) وابستهمتغیر واریانس درصد از 

ضریب تبیین پایین  البته با توجه به معنادار نبودن بیشتر متغیرها، میزانکنند.  را تبیین میمدیریت( 

متغیرهای  همچنیناست.  معنادار %5متغیراهرم مالی در سطح خطای پژوهش  یالگودر  است.

 42صاحبکار در سطح خطای  اندازۀ واحدو  مؤسسۀ حسابرسیامتیاز کنترل وضعیت و کیفیت 

یک پژوهش مبنی بر  ۀگرفت که فرضی توان نتیجه به این ترتیب می د.نشبا ر میدادرصد معنا

غیرمنتظرۀ بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود با هدف اجتناب از سود  رابطۀ معناداروجود 

 شود. رد می %5در سطح خطای  منفی

های با اهرم مالی باالتر، احتمال مدیریت سود  توان نتیجه گرفت که درشرکت می همچنین

یابد که در  بینی شده توسط مدیریت کاهش می گیری از سود پیش با هدف دستیابی یا پیشی

در سطح  اندازۀ بزرگهای با  درصد معنادار است. این احتمال در مورد شرکت 5سطح خطای 

مؤسسۀ در صورتی که امتیاز کنترل وضعیت و کیفیت  مچنینهدرصد وجود دارد.  42خطای 

بینی  گیری از سود پیش باالتر باشد، احتمال مدیریت سود با هدف دستیابی یا پیشی حسابرسی

 درصد برقرار است. 42یابد که این رابطه در سطح خطای  شده توسط مدیریت کاهش می
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 نتایج آزمون فرضیه یک پژوهش .2جدول شمارۀ 

    (     )                                         

 متغیر ضریب متغیر آمارۀ والد یسطح معنادار

 مقدار ثابت 224/2 211/2 114/2

 اندازۀ مؤسسه 434/2 331/2 929/2

 دورۀ تصدی -25/2 235/2 151/2

 امتیاز کنترل وضعیت و کیفیت 411/2 191/2 239/2

 شرکت صاحبکاراندازۀ  232/2 291/9 212/2

 ارزش بازار به ارزش دفتری 222/2 664/2 429/2

 اهرم مالی -251/4 425/42 222/2

 آمارۀ کای دو درجۀ آزادی یسطح معنادار
 بوس نیآزمون ام 

224/2 6 341/29 

 Nagelkerkeن ییب تعیضر 255/2
 نییب تعیضر

 Cox & Snell نییب تعیضر 214/2

 فرضیۀ دومنتایج آزمون 

از سود  گیری پیشیحسابرسی و احتمال دستیابی یا  رابطۀ کیفیتپژوهش،  مدو یالگودر  

د. شبوس استفاده  ین، از آزمون ام الگومنظور ارزیابی کلی  بهسال گذشته شرکت بررسی شد. 

از برازش قابل قبولی  نیز پژوهشدوم ی الگوشود،  مشاهده می 9 شمارۀجدول طور که در  همان

ضریب تعیین  با توجه به همچنین. استدرصد معنادار  5برخوردار و در سطح خطای کمتر از 

توان نتیجه گرفت که متغیرهای مستقل مورد  می کرک نل و ضریب تعیین نیجلاسکاکس و 

 گیری پیشیاحتمال دستیابی یا ) وابستهتغییرات متغیر احتمال درصد از  5/44تا  9/1بین  بررسی

 کنند. را تبیین میاز سود سال گذشته( 

، امتیاز کنترل مؤسسهاندازۀ های شود، متغیر می مشاهده 9 شمارۀجدول طور که در  همان

نتایج  است. معناداردرصد  5اهرم مالی در سطح خطای و  مؤسسۀ حسابرسیوضعیت و کیفیت 
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 هدف سود با  مدیریت کاهش احتمال موجب ،بزرگ حسابرسی مؤسسۀ که دهد می نشان

ی حسابرسی دارای امتیاز ها مؤسسه همچنینشود؛  می از سود سال گذشته گیری پیشیدستیابی یا 

 از سود سال قبل گیری پیشیکنترل وضعیت و کیفیت باالتر موجب کاهش احتمال دستیابی یا 

و امتیاز کنترل  اندازۀ مؤسسۀ حسابرسیپژوهش در رابطه با  دوم فرضیۀبه این ترتیب  شوند. می

ی دارای اهرم مالی ها شرکتدر در نهایت  شود. می تأیید مؤسسۀ حسابرسیوضعیت و کیفیت 

. پایین است بلاز سود سال ق گیری پیشییابی یا تدسمدیریت سود با هدف احتمال  ،باالتر

 دورۀ تصدیدهد که افزایش  می حسابرس نشان دورۀ تصدیدر رابطه با  جنتای همچنین

ولی این رابطه  ؛شود می گیری از سود سال قبل حسابرس موجب کاهش احتمال دستیابی یا پیشی

 .نیستصد معنادار رد 5در سطح خطای 
 پژوهش م. نتایج آزمون فرضیه دو3جدول شمارۀ 

    (     )       
 
       

 
        

 
       

 
           

 متغیر ضریب متغیر آمارۀ والد یسطح معنادار

244/2  525/6  315/4  مقدار ثابت 

213/2  114/9  142/2-  اندازۀ مؤسسه 

442/2  522/2  212/2-  دورۀ تصدی 

226/2  311/1  211/2  امتیاز کنترل وضعیت و کیفیت 

115/2  542/2  291/2-  اندازۀ شرکت صاحبکار 

365/2  222/2  222/2  ارزش بازار به ارزش دفتری 

222/2  141/15  923/2-  مالیاهرم  

 آمارۀ کای دو درجۀ آزادی یسطح معنادار
 بوس نیآزمون ام 

222/2 6 169/65 

 Nagelkerkeن ییب تعیضر 445/2
 نییب تعیضر

 Cox & Snell نییب تعیضر 219/2
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 فرضیۀ سومنتایج آزمون 

بررسی  حسابرسی و احتمال گزارش سود صفر رابطۀ کیفیت پژوهش، ومس یالگودر 

جدول طور که در  د. همانشبوس استفاده  ین، از آزمون ام الگومنظور ارزیابی کلی   بهشد. 

سطح  و در استپژوهش از برازش قابل قبولی برخوردار سوم ی الگوشود،  مشاهده می 1 شمارۀ

تعیین   نل و ضریباس کاکس و تعیین  ضریبتوجه به  با د.باش می معنادار درصد 5 خطای کمتر از

بین  سوم یالگودر  فت که متغیرهای مستقل مورد بررسیتوان نتیجه گر میکرک است  نیجل

گزارش سود صفر یا نزدیک به احتمال ) وابستهتغییرات متغیر احتمال درصد از  2/41تا  3/3

 کنند. را تبیین می( صفر
 پژوهش ومنتایج آزمون فرضیه س .1جدول شمارۀ 

    (     )                                            

یسطح معنادار  متغیر ضریب متغیر آمارۀ والد 

246/2  591/4  912/4-  مقدار ثابت 

919/2  162/2  211/2-  اندازۀ مؤسسه 

421/2  629/2  931/2-  دورۀ تصدی 

913/2  115/2  456/2-  امتیاز کنترل وضعیت و کیفیت 

211/2  352/9  451/2-  اندازۀ شرکت صاحبکار 

215/2  461/9  243/2-  ارزش بازار به ارزش دفتری 

222/2  391/14  553/9  اهرم مالی 

 آمارۀ کای دو درجۀ آزادی یسطح معنادار
 بوس نیآزمون ام 

222/2 6 314/11 

 Nagelkerkeن ییب تعیضر 412/2
 نییب تعیضر

 Cox & Snellنییب تعیضر 233/2
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متغیرهای مربوط به  شود، هیچ یک از مشاهده می 9 شمارۀطور که در جدول  همان

سوم پژوهش  ۀباشند و در نتیجه فرضی درصد معنادار نمی 5کیفیت حسابرسی در سطح خطای 

صاحبکار در سطح  اندازۀ شرکتاهرم مالی و  شود. متغیر درصد رد می 5در سطح خطای 

احتمال مدیریت  تر بزرگهای  دهد که در شرکت است. نتایج نشان می معناداردرصد  5خطای 

های با اهرم مالی  یابد و در شرکت با هدف گزارش سود صفر یا نزدیک به صفر کاهش میسود 

بین اهرم مالی و احتمال  رابطۀ مثبتیابد. وجود  باالتر احتمال این نوع مدیریت سود افزایش می

ها نسبت به  توان توجیه کرد که بانک گونه می یا نزدیک به صفر را این گزارش سود صفر

ها برای  شود تا شرکت ها حساسیت نشان داده و این موضوع باعث می تدهی شرک زیان

مالی از طریق وام، اقدام به مدیریت سود برای اجتناب از زیان  تأمینجلوگیری از مشکالت 

های کیفیت حسابرسی اثری منفی بر  شاخص هر چنددهد که  نتایج نشان می همچنینکنند. 

درصد معنادار  5احتمال گزارش سود صفر یا نزدیک به صفر دارند، ولی رابطه در سطح خطای 

 نیست.

 و پیشنهادها گیری نتیجه

گیری صحیح و کارآمد  مالی با کیفیت از جمله موضوعات مهم در تصمیم ارائۀ اطالعات

نفعان،  های مختلف با توجه به شرایط حاکم بر محیط فعالیتشان و تقاضای ذی است. شرکت

مربوط به  ارائۀ اطالعاتدر خصوص  دارند. ارائۀ اطالعاتهای متفاوتی برای  ها و مشوق انگیزه

برای  است که یاز سود، از جمله موضوعات آستانۀ خاصیمدیریت سود و دستیابی به سود، 

سود با  زمینۀ مدیریت . یکی از موارد مهم و اثرگذار درمهم است حوزۀ مالیفعال در  یها بخش

، کیفیت حسابرسی است. بر این اساس در این پژوهش از سود آستانۀ خاصیدستیابی به هدف 

های  از سود در شرکت آستانۀ خاصیاز  گیری پیشیحسابرسی واحتمال دستیابی یا  رابطۀ کیفیت

بررسی  نمونۀ موردها از  آوری داده باجمع .پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بررسی شد
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ی کیفیت ها شاخصبین  رابطۀ معناداریها نشان داد که  پژوهش، یافته های فرضیهو آزمون 

شده از سوی مدیریت، وجود  بینی پیشاز سود  گیری حسابرسی و احتمال دستیابی یا پیشی

شده  بینی پیشکمتر بودن سود  توان توجیه کرد که با توجه به می این گونه را. این یافته ندارد

 کمتریمدیریت نیاز  ،(2226رگستالر و امس، و)ب توسط مدیریت از سود واقعی در کوتاه مدت

 از این آستانه دارد. گیری به مدیریت سود با هدف دستیابی یا پیشی

احتمال  کیفیت حسابرسی و یها شاخص  بین رابطۀپژوهش به بررسی  دوم فرضیۀدر 

نشان داد که بین احتمال دستیابی به سود سال قبل و  ها دستیابی به سود سال قبل بررسی شد. یافته

و معناداری  رابطۀ منفیو امتیاز کنترل وضعیت و کیفیت حسابرسی  اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی

دهی به انتظارات است و  وجود دارد. با توجه به این که سود سال قبل معیار مهمی برای شکل

برای  انگیزۀ کافیآوری نیستند، بنابراین  مایل به گزارش کاهش در عملکرد و سود ها شرکت

مؤسسۀ از سود سال قبل دارند. در صورتی که  گیری پیشیمدیریت سود در راستای دستیابی یا 

تواند این موارد را کشف و از آن جلوگیری کند.  می از کیفیت الزم برخوردار باشد حسابرسی

، (2229) همکارانبالسام و ، (2225تندلو و وانستریلن )، ی قبلی از قبیلها این موضوع با یافته

 مشابه است. (4934مجتهدزاده و بابایی )و  (2242) همکارانجردن و ، (2221مینگ )

 یمعنادار ۀرابط ها کیفیت حسابرسی و احتمال اجتناب از زیان، یافته رابطۀ بیندر بررسی  

( و تئوری 2242لی و  2225باتالیو و مندلهال، ی قبلی )از قبیل ها خالف یافته. بررا نشان نداد

 ؛از اهمیت باالیی برخوردار است ها اجتناب از زیان برای شرکت کنند می انتظارات که بیان

ی حسابرسی با کیفیت از این نوع ها مؤسسهی این پژوهش شواهدی دال بر ممانعت ها یافته

های حسابرسی )حتی  مؤسسه نحوۀ برخورددلیل این یافته را باید در  مدیریت سود نشان نداد.

از سوی دیگر بازار نیز به این نوع  جو کرد. و باکیفیت( با این موارد از مدیریت سود جست

 ها یافته همچنین .(4939)پورحیدری و همکاران، دهد  واکنش نشان نمی ارائۀ سودسوگیری در 
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باالتر، احتمال مدیریت سود برای اجتناب از گزارش  اهرم مالی ای بها نشان داد که در شرکت

 .مرتبط استدر ایران مالی  تأمینو دهی  وکارهای وام ست. این یافته با ساززیان باالتر ا

گذاری  ی سرمایهها گذاران در گزینش گزینه ی حاصل از این پژوهش برای سرمایهها یافته

آگاه  باید به این موضوع ها آنگران در بررسی سود گزارش شده مفید است.  و برای تحلیل

 اقدام به مدیریت سود ،برای اجتناب از کاهش سود نسبت به سال قبل ها که شرکت باشند

توان نسبت  ، میکنند و در نتیجه در صورتی که سود سال جاری نزدیک به سود سال قبل بود می

ی ها مؤسسهدر صورتی که آن شرکت از سوی  همچنینبه مدیریت سود مشکوک شد. 

یابی به این  احتمال مدیریت سود برای دست ،رسیدگی شده باشدباال حسابرسی دارای کیفیت 

ی خود در مورد ها گران مالی در بررسی گذاران و تحلیل سرمایه همچنینیابد.  آستانه کاهش می

 و ها توجه داشته باشند گیری از آستانه یشیپید به مدیریت سود با هدف دستیابی یا سود سهام، با

 .را مدنظر قرار دهندکیفیت حسابرسی ،های پژوهش مطابق یافتهدر این راستا، 

ز قبیل اوکارهای راهبری شرکتی ) دیگر ساز یندهی آها شود در پژوهش می پیشنهاد

شگیری از مدیریت ( در خصوص پیکمیتۀ حسابرسیمدیره و  هیأت ساختار مالکیت، ساختار

دیگر معیارهای  همچنینی سود مورد بررسی قرار گیرد. ها ابی به آستانهسود با هدف دستی

 کیفیت حسابرسی از قبیل تخصص حسابرس در صنعت نیز مدنظر قرار گیرد. در نهایت بیان

تجدید ارائه اقالم  همچنینپژوهش و  دورۀ زمانیشود که با توجه به محدود بودن  می

 ، استفاده از نتایج پژوهش با دقت انجام شود.دورۀ بعدی مالی در ها صورت

 ها اشتدیاد

1.Premium Fee    2. Omnibus 

3. Pseudo    4. Cox and Snell 

5. Nigelkerke 

 



 34 /4931/ پاییز 22ششم/ ش مجله دانش حسابداری/ سال 

References 

Ajinkya, B.B., and Gift, M.J. (1984). Corporate management earnings forecasts and 

systematical adjustments of market expectations. Journal of Accounting Research. 

22, 425-444. 

Arya, A., Glover, C. and Sunder. S. (2003). Are unmanaged earnings always better for 

shareholders? Accounting Horizons, 17 (1), 111-116. 

Azibi, J. and Rajhi, N. (2008). Auditor's choice and earning management after enron 

scandals: Empirical approach in French context, Working paper. Lancaster. 

Balsam, S., Krishnan, J. and Yang, J. (2003). Auditor industry specialization and 

earnings quality. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 22(2), 71-97. 

Barth, M.E., Elliott, J.A. and Finn, M.W. (1999). Market rewards associated with 

patterns of increasing earnings. Journal of Accounting Research, 37(2), 387-413. 

Battalio, R.H. and Mendenhall, R.R. (2005), Earnings expectations, investor trade size, 

and anomalous returns around earnings announcements, Journal of Financial 

Economics, 77 (2), 289-319. 

Beattie, V., Fearnley, and Brandt, R. (2001). Behind closed doors: What company audit 

is really about. Institute of Chartered Accountants in England and Wales. 

Beaver, W.H. and Engel, E.E. (1996). Discretionary behaviour with respect to 

allowances for loan Losses and the behaviour of security prices. Journal of 

Accounting and Economics, 22, 177-206. 

Beneish, M.D. (1997). Detecting GAAP Violation: Implications for Assessing Earnings 

Management among Firms with Extreme Financial Performance. Journal of 

Accounting and Public Policy, 16(3): 271-309. 

Brown, L. (2001). A temporal analysis of earnings surprises: profits vs Losses, Journal 

of Accounting Research, 39(2), 221-41. 

Burgstahler, D. and Dichev, I. (1997). Earnings management to avoid earnings decreases 

and losses, Journal of Accounting and Economics, 24, 99-126. 

Burgstahler, D., and Eames, M., (2006). Management of earnings and analysts forecasts 

to achieve zero and small positive earnings surprises. Journal of Business Finance & 

Accounting, 33 (5–6), 633–652. 

Callahan, C. M., and Stuebs M. (2010). A theoretical and empirical investigation of the 

impact of labor flexibility on risk and the cost of equity capital. Journal of Applied 

Business Research, 26(5), 45. 

http://academic.research.microsoft.com/Author/24770/anil-arya
http://academic.research.microsoft.com/Author/732359/jonathan-c-glover
http://academic.research.microsoft.com/Author/732359/jonathan-c-glover
http://academic.research.microsoft.com/Author/12524831/shyam-v-sunder


 سود های آستانهکیفیت حسابرسی و مدیریت سود با هدف دستیابی به  رابطۀ بین/ 32

Carcello, J.V., Hermanson, R.H. and McGrath, N.T. (1992). Audit quality attributes:  the 

perceptions of audit partners, preparers, and financial statement users, Auditing: A 

Journal of Practice and Theory, 11(1), 1-15. 

Chen. (2005). The audit opinion of earnings management in listed companies of China, 

Journal of Modern Accounting and Auditing, 1(7), 67-81. 

Cher, K.S., Law, H.P., Lim, S.H., (2003). Earnings management to avoid losses and 

decreases. Working Paper. Nan yang Technological University. Nan yang Business 

School. 

Chi, W.; Lei Lisic, L. and Pevzner, M. (2011). Is enhanced audit quality associated with 

greater real earnings management? Accounting Horizons, 25(2), 315–335. 

Copley, P.A., (1991). The association between municipal disclosure practices and audit 

quality. Journal of Accounting and Public Policy, 10, 245–266. 

Davidson, R.A., and Neu, D. (1993). A note on the association between audit firm size 

and audit quality. Contemporary Accounting Research, 9, 479−488. 

DeAngelo, L. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of Accounting and 

Economics, 3, 183-199. 

DeAngelo, L. (1986). Accounting numbers as market value substitutes: A study of 

management buyouts of public stockholders. Accounting Review, 61, 400-420. 

Dechow, P., Richardson, S. and Tuna, I. (2003), Why are earnings kinky? An 

examination of the earnings management explanation, Review of Accounting Studies, 

8 (2/3), 355-84. 

Dechow, P., and Sloan, R., (1991). Executive incentives and the horizon problem. 

Journal of Accounting and Economics, 14, 51-89. 

Dechow, P.M., Sloan, R.G. and Sweeney, A.P. (1995). Detecting earnings management. 

Accounting Review, 70, 193-225. 

Defond, M.L., and Francis, J.R. (2005). Audit quality research after Sarbanes–Oxley. 

Auditing: A Journal of Practice & Theory, 24, 5−30. 

Degeorge, F., Patel, J. and Zeckhauser, R. (1999). Earnings management to exceed 

thresholds, Journal of Business, 72(1), 1-33. 

Demski, J. (1998). Performance measure manipulation. Contemporary Accounting 

Research, 15, 261-285. 



 39 /4931/ پاییز 22ششم/ ش مجله دانش حسابداری/ سال 

Ebrahimi Kordlar, A., and Seyedy, S.A., (2009). Independent Auditor’s Roles in 

Decreasing Discretionary Accrual. Journal of Accounting and Auditing Review, 16 

(1), 3-16 [In Persian]. 

Ebrahimi Kordlar, A, yazdanian, A. and estaki, H. (2014). The relationship between 

audit quality attributes. Auditing: Theory and Practice, 3 (1), 109-130 [In Persian]. 

Eichenseher, J.W. and Shields, D. (1983). The correlates of CPA - firm change of 

publicly-held corporations, Auditing: A Journal of Practice and Theory, 2 (2), 23-37. 

Eshleman, J.D. and Guo, P. (2014). Abnormal audit fees and audit quality: the 

importance of considering managerial incentives in tests of earnings management. 

Auditing: A Journal of Practice & Theory, 33 (1), 117-138. 

Fairuzana, R. and Rashidah, H. (2006). Board, audit committee, culture and earnings 

management: Malaysian evidence, Managerial Auditing Journal, 21(7), 783 – 804. 

Fama, Eugene F. and Kenneth R. French, (2007). The anatomy of value and growth 

stock returns, Financial Analysts Journal, 63(6): 44-54. 

Francis, J. (2004). What do we know about audit quality? British Accounting Review, 

36, 345−368. 

Francis, J.R., Maydew, E.L., and Sparks, H.C., (1999). The role of big 6 auditors in the 

credible reporting of accruals. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 18, 17–

34. 

Fuerman, R.D. (2004). Audit quality examined one large CPA firm at a time: Mid- 

1990's empirical evidence of a precursor of Arthur Andersen's collapse. Corporate 

Ownership & Control, 2, 137−148. 

Gore, P., Pope, P.F. and Singh, A.K. (2001). Discretionary accruals and the distribution 

of earnings relative to targets. Working Paper, Lancaster University. 

Graham, J.R., Harvey, C.R. and Rajgopal, S. (2005), the economic implications of 

corporate financial reporting, Journal of Accounting and Economics, 40, 3-74. 

Gul, F. A., Fung, S.Y.T., and Jaggi, B. (2009). Earnings quality: Some evidence on the 

role of auditor tenure and auditors’ industry expertise. Journal of Accounting and 

Economics, 47, 265–287. 

Hajiha, Z. and Sobhani, N., (2013). Audit quality impact on cost of equity capital in 

companies accepted in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge, 

14(4), 129-146. [In Persian]. 

Hajiha, Z., Baradaran Hasanzadeh, R., and Ahmadzadeh. Y., (2013). The investigation 

of specialization influence on industry and audit firm tenure on earnings management 



 سود های آستانهکیفیت حسابرسی و مدیریت سود با هدف دستیابی به  رابطۀ بین/ 31

(emphasizing on interim financial reports) in companies Listed in Tehran Stock 

Exchange. Journal of Auditing Science, 12(49), 69-85 [In Persian]. 

Hasani, M. (2014).The sensitivity of accounting conservatism to audit quality. Journal 

of Accounting Knowledge, 15(4), 149-172. [In Persian]. 

Holland, D. and Ramsay, A. (2003). Do Australian companies manage earnings to meet 

simple earnings benchmarks? Accounting and Finance, 43(1), 41-62. 

Jensen, M.C., and Meckling,W.H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, 

agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3, 305−360. 

Jeong, S. W., and Rho, J. (2004). Big six auditors and audit quality: The Korean 

evidence. International Journal of Accounting, 39, 175−196. 

Jones, J.J. (1991). Earnings management during import relief investigations. Journal of 

Accounting Research, 29, 193-228. 

Jordan, C.E. Clark, J.S. and Hames, C.C. (2010). The impact of audit quality on earnings 

management to achieve user reference points in EPS. The Journal of Applied 

Business Research, 26, 19-30. 

Knapp, M.C. (1985). Audit conflict: an empirical study of the perceived ability of 

auditors to resist management pressure. Accounting Review, 60(2), 202−211. 

Li, S. F. (2010). Determinants of management’s  preferences for an earnings  threshold, 

Review of Accounting and Finance, 9(1), 33-49 

Lowensohn, S., and Reck, J., (2004). Longitudinal analysis of local government audit 

quality. Research in Governmental and NonProfit Accounting, 11, 213–228. 

Mansi, S.A., Maxwell, W.F., and Miller, D.P., (2004). Does auditor quality and tenure 

matter to investors? Evidence from the bond market. Journal of Accounting 

Research, 42(4), 755–793. 

Matsumoto, D. (2002). Management’s incentives to avoid negative earnings surprises, 

The Accounting Review, 77 (3), 483-514. 

McNichols, M.F. (2000). Research design issues in earnings management studies. 

Journal of Accounting and Public Policy, 19, 313-345. 

Ming, L. (2007). Corporate governance, auditor choice and auditor switch evidence from 

China, Ph.D Dissertation, Hong Kong Baptist University. 

Mojtahedzadeh, M. and Babaei, Z. (2012). The effects of audit quality on earnings 

management and cost of equity capital. A Quarterly journal of Empirical Research of 

Financial Accounting, 6(2), 9-28 [In Persian]. 



 33 /4931/ پاییز 22ششم/ ش مجله دانش حسابداری/ سال 

Moradzade Fard, M. Ebrahimi Maimand, M., and Moradi, M. (2014). Relationships 

between firm specific factors and management's preferences for an earnings 

threshold.  Journal of Financial Accounting Research, 6(1), 75-88 [In Persian]. 

Myers, J.N., Myers, L. A. and Omer, T.C. (2003). Exploring the term of the auditor–

client relationship and the quality of earnings: A case for mandatory auditor 

rotation?, Accounting Review, 78, 779−800. 

Namazi, M., Bayazidi, A. and Kangarluei, S.J. (2010). Determining the relationship 

between auditing quality and earnings management for listed companies in the 

Tehran security exchange. Accounting and auditing Research, 3, 4-21 [In Persian]. 

O’Keefe, T.B., King, R.D., and Gaver, K.M., (1994). Audit fees, industry specialization, 

and compliance with GAAS reporting standards. Auditing: A Journal of Practice and 

Theory, 13(2), 41–55. 

Palmrose, Z.V. (1988). An Analysis of auditor litigation and audit service quality. 

Accounting Review, 63, 55-73. 

Petroni, K. (1992). Optimistic reporting in the property-casualty insurance industry. 

Journal of Accounting and Economics, 15(4), 485-508. 

Pourheidari, O., dorrisedeh, M. and jafari, Y. (2014). The investigation of the 

relationship between management forecast optimism and loss forecast avoidance 

behavior. Quarterly Journal of Securities Exchange. 7(26), 41-58 [In Persian]. 

Richardson, S., Teoh, S.H. and Wysocki, P.D. (2004), The walk down to beatable 

analyst forecasts: the role of equity issuance and insider trading incentives, 

Contemporary Accounting Research, 21(4), 885-924. 

Romanus, R.N., Maher, J.J., and Fleming, D.M. (2008). Auditor industry specialization, 

auditor changes, and accounting restatements.  Accounting Horizons, 22(4), 389–413. 

Shockley, A., and Holt, R.N. (1983). A behavioral investigation of supplier 

differentiation in the market for audit services. Journal of Accounting Research, 21, 

545−564. 

Skinner, D. and Sloan, R.G. (2002). Earnings surprises, growth expectations, and stock 

returns or don’t let an earnings torpedo sink your portfolio, Review of Accounting 

Studies, 7 (2/3), 289-312. 

Tendeloo, B. and Vanstraelen, A. (2005). Earnings management and audit quality in 

Europe: Evidence from the private client segment market, European Accounting 

Review, 17(3), 447-469. 



 سود های آستانهکیفیت حسابرسی و مدیریت سود با هدف دستیابی به  رابطۀ بین/ 33

Teoh, H. Y., and Lim, C.C. (1996). An empirical study of the effects of audit 

committees, disclosure of nonaudit fees and other issues on audit independence: 

Malaysian evidence. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 5, 

231−248. 

Thoopsamut, W. and Jaikengkit, A. (2009). Audit committee characteristics, audit firm 

size and quaterly earnings management in Thailand. Oxford Journal, 8(1), 3-12. 

Willenborg, M. (1999). Empirical analysis of the economic demand for auditing in the 

initial public offering market. Journal of Accounting Research, 37, 225−238. 

Zhang D. (2014). Can enhanced audit quality reduce higher real earnings management: 

Evidence from China. International Conference on Public Management and 

Education Research. 

Zhou, J. and Elder, R. (2002). Audit firm size, industry specialization, and earnings 

management by initial public offering firms. Working paper, 91-102. 


