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Abstract 
Objective: Previous research has shown that managers invest free cash flow in projects with the 

negative current value and use earnings management to hide the negative effects of such 

investments, especially when management oversight is weak manipulates real accounting-related 

processes to increase profits. The results of this study offer beneficial information for the 

investors with a similar institutional environment because the study promotes the application of 

applying audit committee and auditor's expertise as efficient tools to constrain management 

behavior towards manipulation of the accruals. Thus the purpose of this study is to investigate 

the moderating role of establishing the audit committee and auditor's expertise in the industry on 

the relationship between free cash flow and real earnings management with a sample of 133 

firms for the years 2009-2018. 
 

Methods: The research hypotheses have been tested whit using multivariate linear regression 

models and with the help of combined data. Chen, et al., (2016) model has been used to measure 

free cash flow, and Cohen and Zarvin's (2010) model has been used to test real earnings 

management criteria. Also, the numbers zero and one have been used to measure the moderating 

variables of the establishment of the audit committee and the auditor's expertise in the industry. 
 

Results: The findings indicate a relationship between free cash flow and real earnings 

management through abnormal production costs and abnormal operating cash flow but were not 

observed a significant relationship between free cash flow and actual earnings management 

through abnormal discretionary expenses. Therefore, the moderating variables were tested with 

two criteria of abnormal production costs and abnormal operating cash flow which were 

specified establishment audit committee and auditor's expertise in the industry, weakening the 

relationship between free cash flow and real earnings management through abnormal production 

costs and abnormal operating cash flow. 
 

Conclusion: The existence of an effective audit committee as an intra-agency supervisor can 

limit management's ability to manipulate financial statements and control its opportunistic 
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Abstract 
 

behavior to use free cash flow for earnings management through operational decision-making. 

Also, the auditor's expertise in the industry as external-agency supervisors by overseeing the 

financial reporting process, both through the audit of financial statements and through the 

interplay of internal corporate governance mechanisms, can limit the inefficient use of free cash 

flow by management. Therefore, investors, general assemblies, and the board of directors of 

joint-stock companies, when choosing an auditing firm, should pay serious attention to the 

selection of an auditor's expertise in the industry as an effective monitoring mechanism for the 

work of managers. Besides, decision-makers of companies with significant free cash flow can 

effectively control the negative effects of free cash flow by hiring an auditor's expertise in the 

industry. It is also necessary that the board of directors of joint-stock companies have more 

oversight over the activities of the members of the audit committee so that this committee can do 

its job properly and accurately. 
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جریان نقد بین  و تخصص حسابرس در صنعت بر ارتباط یحسابرس کمیتۀاستقرار  گر لیتعدنقش 

 واقعیمدیریت سود  و آزاد
 

 مریم نوبخت

 یونس نوبخت

 چکیده

حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت بر ارتباط بین جریان نقدد   کمیتۀاستقرار  گر لیتعدنقش  بررسی ،پژوهشاین  از هدف هدف:

-3131 یها سال یبرا تکشر 311 نمونۀ حجم با تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ یها شرکتآزاد و مدیریت سود واقعی در 

 .است3111
 

و  چنآزمون و برای سنجش جریان نقد آزاد از الگوی  رهیمتغ چند یونیرگرس یهداالگو از یریگ بهدرهپژوهش بدا  یهدا هیفرضد روش:

همچندین بدرای   . استفاده گردیدد  (6131کوهن و زاروین )آزمون معیارهای مدیریت سود واقعی از الگوی و به منظور  (6132همکاران )

اسدتفاده   ید   و صفر از اعداد یساختگ صورت به صنعت در حسابرس حسابرسی و تخصص کمیتۀاستقرار  گرِ لیتعدسنجش متغیرهای 

 ه است. شد
 

غیرعادی و جریان نقدد عمییداتی   تولید  یها نهیهزمدیریت سود واقعی از طریق  وجریان نقد آزاد بین حاکی از ارتباط  ها افتهی :ها افتهی

 مشاهده نگردیدد.  یدار معنااختیاری غیرعادی ارتباط  یها نهیهزاما بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود واقعی از طریق  ،استغیرعادی 

مشدخص گردیدد    وآزمدون شددند    غیرعادی و جریان نقد عمییاتی غیرعدادی تولید  یها نهیهزبا دو معیار  گر لیتعدمتغیرهای  ،بنابراین

  .کند یمحسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت، ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود واقعی را تضعیف  کمیتۀاستقرار 
 

مدالی را   یها صورت قدرت مدیریت برای دستکاری تواند یم یسازمان درونبه عنوان ناظر  کارآمد حسابرسی کمیتۀوجود  :یریگ جهینت

کنترل عمییاتی  یها میتصماتخاذ نقد آزاد جهت مدیریت سود از طریق  یها انیجربرای استفاده از وی را  طیبانۀ فرصتو رفتار محدود 
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 قید طر از هدم  ،یمدال  یگزارشدگر  فرآیندد  بر نظارت با یسازمان برون انبه عنوان ناظر صنعت در متخصص حسابرسان ،نیهمچننماید. 

شدن استفاده  محدودتر باعث توانند یم ،یتکشر تیمکحا یداخی یارهاکسازو متقابل بر ریتأث قیطر از هم و یمال یها صورت یحسابرس

 گردند.نقد آزاد شرکت توسط مدیریت  یها انیجرناکارا از 
 

 .یسود واقع یریتمدحسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت، جریان نقد آزاد،  کمیتۀ  کلیدی: یها واژه
 

 .پژوهشی :مقاله نوع
 

حسابرسی و تخصص حسابرس در صدنعت بدر    کمیتۀاستقرار  گر لیتعدنقش (. 3011) ، یونس.نوبخت، مریم؛ نوبخت :استناد

 .333-313 (،3)36 ،دانش حسابداریمجیه . ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود واقعی

 مقدمه

افزایش ثرروت   .رود یمشمار  به ها شرکتاهداف  نیتر مهمجمله  از بلندمدتایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در 

 تجراری تراکنون مایارهرای    یواحردها ابی عملکررد  یبرای ارز .تنها در نتیجه عملکرد مطلوب حاصل خواهد شدنیز سهامداران 

 زانیر مدهنردۀ   نشران  آزاد نقرد  انیجر. است آزاد نقد انیجریار ماجدیدترین این مایارها،  مختلفی ارائه شده است که یکی از

 نیآفرر  ارزش سرهامداران  یبررا  قیر طر نیا تا از ندیفزایت بکبه ارزش شر توانند یم آن وسیلۀ به رانیمد هک است ینقدوجه 

از نظرر وی جریران نقرد آزاد،    . مطرر  شرد   1891سرال  سرن در  این مایار اولین بار توسط جن(. 1381مرادی و کشاورز، باشند )

. شرود  یمر مثبت ارزیرابی   آنهااست که خالص ارزش فالی  ییها پروژه برای الزم نقدی پس از کسر وجوه یها انیجر باقیماندۀ

بریش از   شران انتظارنقردی ورودی مرورد    یهرا  انیر جرهستند که ارزش فالری   یبلندمدت یگذار هیسرما یها طر ، ها پروژهاین 

 (.1891، 1جنسن) نقدی خروجی است یها انیجرارزش فالی 

 نیتأم از پس دسترس، نقد در وجه ، وجودسهامداران وران یمد نیب منافع تضاد منشأ ماتقدند (2111) 2و همکاران یلینخ

 نقرد  انیجر نیب اخیر، مطالاات. است آزاد نقد انیجر همان یا به عبارت دیگر ینقد سود عیتوز و سودآور یها پروژه یمال

 (. دو2111، 4و همکراران  چرن ؛ 2111، 3چاردسرن یر) انرد  دادهنشران   را میمسرتق  یارتبراط  تکشرر  یگذار هیسرما سطح و آزاد

 ریتفسر  در (1894) 1مراجلوف و  رزیمرا . یندگینما یها نهیهز. 2 و یاطالعات تقارن . عدم1دارد:  وجود ارتباطن یا یبرا ریتفس

. شرود  یمر  منجرر  هیسررما  نرۀ یهز شیافرزا  بره  یاطالعرات  تقارن امل، عدمکۀ یسرما بازار دادند که در نشان یتقارن اطالعات عدم

 توجره  برا  آزاد، نقد انیجر از محل را یشتریب یگذار هیسرماسرمایه،  هزینۀافزایش جلوگیری از منظور به  ها شرکت ،بنابراین

 است. یندگینما یها نهیهز گر،ید ریتفس (.1882، 7یتداو؛ 1899، 1همکاران و یفازار) دهند یم انجام آن مترکۀ یسرما نۀیهز به

 یگرذار  هیسرما ییها پروژه در تیریمد است، نکمم هک موضوع است نیا نندۀکان یب یندگینما یها نهیهز به مربوط ریتفاس

ر یترأث  رفتارهرا،  لیر قب نیر ا دارد انکر و ام سرتند ین مزیرت  دارای تکشرر  انکر مال یامرا بررا   سودآورند، یدگاه وید از هک ندک

 تیریمرد  رییر تغ موجر   رو نیا از ،شد خواهد منتج سهام ارزش اهشک به هک باشند داشته تکشر یمال تیوضا بر یوسکما

 پنهران  منظرور  سرود بره   تیریاز مرد  هکر  اسرت  نکمم ر،یتأث نیا اهشک منظور به ،بنابراین (.2111، چاردسنیر) شود تکشر
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آزاد با جریان نقد  ییها شرکتمدیران ، دهد یمنشان جنسن تحقیقات  ،برای مثال شود. استفاده ،گرفته صورت اقدامات ردنک

 یگذار هیسرما یمنف یفال ارزش با ییها طر پاداش و .... وجوه مذکور را در خود، شغلی موقایت حفظ برای باال و رشد کم 

چرن و  )اسرت   فیضرا ت یریمرد  برر  نظرارت  هکر  یزمران  ژهیو به ییها یگذار هیسرماچنین کردن اثرات منفی  پنهانبرای  کرده،

دسرتکاری   را برای افرزایش سرود   حسابداری مرتبط باهای واقای فرآیندو  کنند یم استفاده سود تیریمد از (2111همکاران، 

 .ندینما یم

 کمیترۀ ر یر نظ ینترلر ک یارهرا کوبایرد سراز   ران، یمرد  طلبانرۀ  فرصرت  رفترار  از یریجلروگ  یبررا  رسد یمبه نظر   یترت نیبد

و همچنرین پیشرگیری از    مرازاد  منرابع  از نره یبه منظور اسرتفادۀ  به یسازمان درونیا حسابرسی داخلی به عنوان ناظر و  یحسابرس

نراظر  )حسابرسران متخصرص( بره عنروان      مؤسسات مجرب حسابرسری استفاده از  ،این بر عالوهگیرد.  قرار مدنظرمدیریت سود 

، رو نیر ااز (. 1381، زاده حسن نوبخت و براداراناثرات منفی تصمیمات مدیران نقش مهمی دارد )نیز در کاهش  یسازمان برون

حسابرسی و تخصرص حسرابرس در صرنات     کمیتۀاستقرار  گر لیتاداین مطالاه به دنبال شواهد تجربی، به منظور آزمون نقش 

ناظر بر اَعمال مدیران، بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سرود واقاری    یسازمان برونو  یسازمان درونبه عنوان مایارهای 

، این پژوهش ضمن بررسی ارتباط بین جریان نقد  یترت نیبد. استاوراق بهادار تهران پذیرفته شده در بورس  یها شرکتدر 

 ۀتوسرا حسابرسی و تخصص حسابرس در صنات بر این ارتباط، بره   کمیتۀ گر لیتادآزاد و مدیریت سود واقای، با بررسی اثر 

 ادبیات مربوطه در این زمینه نیز کمک خواهد نمود.

 پژوهش ۀنیشیپی و نظر یمبان
 واقعی جریان نقد آزاد و مدیریت سودارتباط 

 از هکر  کنرد  یمر را فراهم  نهیزم نیا خود هستند، ثروت یثرسازکحدا دنبال به رانیمد هک آنجا از یندگینما یطبق تئور

 لیر دل بره  رانیمرد  هکر  اسرت  باور نیا بر جنسن(. 2111، 9همکارانو  پینکوتزببرند ) سود خود نفع به آزاد ینقد های یانجر

 در ترا  ننرد ک گرذاری  یهسررما  ،یمنفر  یفالر  ارزش خرالص  با یها پروژه در را آزاد ینقد های یانجر است نکمم منافع تضاد

 اینکره  وجرود  برا  واقرع در . (2114، 8الیلر و و رافرر  ؛ 1891جنسرن،  )نرد  ینما نیتأم را خود یشخص منافع از یبرخ مدت کوتاه

 دارنرد  را خود خاص های یتمحدود اما شوند یم محسوب ها شرکت مالی سالمت یمهمی برا مقیاس آزاد، نقد های یانجر

 نبرود  صرورت  در تیریمرد  کنرد ترا   فراهم را انیکام تواند یمآزاد  نقد های یانجرنیستند.  مصون یحسابدار یترفندها از و

 یزمران  سرود  تیریمرد  (. اصروالا 1381اعتمادی و همکراران،  ) ندک اقدامسود  یارکدست به مناس  یتکشر تیمکحاساختار 

 منافع بر ریتصو نیا رایز دهد، ارائه نفاانیذ یبرا تکشراز  یتر مناس  ریتصو تا است تالش در تیریمد هک افتد یم اتفاق

 ینترر  مهرم  از یکری  عنروان  بره  سرود  هکر  دارد وجود ینگران نیا همواره ،نیبنابرا .داردم یرمستقیغ ای و میمستق ریتأث رانیمد

 یخاصر  اهرداف  با هستند، یعاد سهامداران با بالقوه منافع تضاد در هک رانیمد توسط ،ها شرکت یمال ردکعمل یها شاخص

 باشد. شده تیریمد
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 اجرایی مدیران تمایل بیانگر (2111) 11و همکاران ایوانسو  (2111) 11همکارانگراهام و دیگر نتایج  تحقیقات  طرفاز 

 یتاهرد  اقالم مبتنی بر سود مدیریت است. زیرا یتاهد اقالم یدستکاربه  نسبت واقای های یتفاال طریق از سود به مدیریت

 یتجرار  واحد یعاد های یمتصم شبیهاغل   واقای سود مدیریت ولیدارد.  قرار گذاران قانون و حسابرسان توجه مورد بیشتر

 هرای  ینره هزانردازه، دسرتکاری   ش از ید بیتول ؛نظیر یواقا های یتفاال قیطر از زمانبندی و ساختار ماامالتدر با تغییر  و است

اقرالم   یدسرتکار  دوم، .اسرت  ترر  مشرکل  آن تشرخیص و ( 2111، 12رویچرودری ) گیررد  یمانجام فروش  یارکدستو اختیاری 

 یتاهرد  اقرالم  فراتر از، است نیاز مورد یدستکار یبرا که یسود است مقدار ممکن زیرا ،است ریسک ۀدر بردارند یتاهد

 سرود  برا  مرتبط اهداف است شود، ممکن استفاده سال پایان در یاختیار یتاهد از اقالم اگر نتیجه، باشد. در موجود یاختیار

 یدسرتکار  عرو،،  . درسرازد  یمر  مواجره  محدودیتبا  را یتاهد اقالم بر مبتنی سود این مالحظات، مدیریتنشود.  برآورده

 یتاهد اقالم مبتنی بر سود مدیریت های یتفاال همچنین. گیرد یم قرار ها یتمحدود این مار، در تر کم واقای های یتفاال

 دارد مسرتقیم  اثرر  شررکت  ینقد های یانجربر  سود، واقای مدیریت ولی ندارد، همراه به ینقد های یانجر بر مستقیمی پیامد

  (.2111، 13لی)
 تخصص حسابرس در صنعتو  یحسابرس کمیتۀاستقرار  گر لیتعدنقش 

ار کر سرازو   یرک بره عنروان    و کنرد  یمر ضمانت  را گذران هیسرمامنافع سهامداران و حسابرسی  کمیتۀ پژوهشگرانبه اعتقاد 

؛ 1381و همکراران،  ی تخترائ ) شرود  یمر ل کینفاران تشر  یر ذین سرهامدران و سرا  یاهش عدم تقارن اطالعات بکبا هدف  ینترلک

مردیریت سرود    یها هیروبر  مؤثرحسابرسی مستقل یک نظارت  کمیتۀماتقدند  (2118) 14اسکندرو  بوکیت. (1381، انیمحمد

سران و  . افترد  ینمر  مردیریت سرود بره طرور مکررر اتفراق       ،صورتی که از استقالل بیشرتری برخروردار باشرد   و در  کند یمفراهم 

به طور مثبت با مدیریت سود واقای محاسبه شرده از  حسابرسی  کمیتۀنظارت اعضای دریافتند در پژوهشی  (2114) 11همکاران

نترایج  همچنرین  . دارد ارتبراط تولیرد غیرعرادی    یهرا  نره یهزاختیاری غیرعادی و  یها نهیهزغیرعادی،  عملیاتینقد  انیجرطریق 

از ریران نقرد آزاد و مردیریت سرود ناشری      حسابرسی ارتباط برین ج  کمیتۀ که دهد یمنشان نیز  (2117) 11یحییتومه و پژوهش 

 برر  یسرازمان  درون بهبرود نظرارت   واسطۀ به، حسابرسی کمیتۀه ک ردکاستدالل  توان یم ن،یبنابرا .کند یماقالم تاهدی را تادیل 

 ی را نیز تادیل نمایند.واقا ت سودیریو مد آزاد نقد انیارتباط بین جر تواند یم ران،یمد

، رود یمر سنجش آن به شرمار   یارهایما نیتر مهماز  یکیه تخصص حسابرس در صنات ک یحسابرست یفکی ،این بر عالوه

 حسابرسران . شرود  یمر ت سرود قلمرداد   یریمرد  یدیر لک ننردۀ ک نیری تا از عوامرل  یکری اسرت و   یسرازمان  برونز ثقل نظارت کمر

 نیدر هم. شود یمافزوده  یحسابدار ت اطالعاتیفکی آن به ۀجینت در هک دهند یم ارائه یفتکیبا یحسابرس صنات، متخصص

ت سرود  یر فکی شیت سود و افرزا یریمد اهشک موج  صنات، متخصص حسابرسان که اند داده نشان یمتادد مطالاات رابطه،

و  ایر ن توکرل ؛ 2111، 19هگرازی و همکراران  ؛ 2114، 17حبیر  و همکراران  ؛ 1384 ،و همکراران  احمردپور  مثال؛ یبرا) شوند یم

 بلندمردت  و ارزش ینقرد  یهرا  انیر جرم برر  یل اثرر مسرتق  یبه دلواقای ت سود یریمداین در حالی است که (. 2111، 18مکرانی

 نیه بر کر اسرت   ایرن  ازحراکی   (1381و عردیلی )  یفخرار ج پرژوهش  ینترا  .اسرت  هرم آمیختره   در جریران نقرد آزاد   با ت،کشر
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، یرعراد یغ یان نقرد یر )جر یواقا یها تیفاالبر  یت سود مبتنیریمد یارهاین و ماییبا رشد پا یها شرکتنقد آزاد  یها انیجر

ه کر  ردکر اسرتدالل   تروان  یمر  ن،یبنرابرا  وجرود دارد.  یمانرادار  مثبرت  رابطرۀ ( یرعراد یغ یاریر اخت یهرا  نهیهزو  یرعادید غیتول

 و آزاد نقرد  انیر جر ارتبراط برین   تواننرد  یمر  ران،یمرد  برر  یسازمان برون بهبود نظارت واسطۀ بهصنات،  حسابرسان متخصص در

 .ی را تادیل نمایندواقا سود تیریمد

 ها و تدوین فرضیهپژوهش  ۀنیشیپ

 یهرا  تیر فاالق یر طر از سرود  تیریمرد  و آزاد نقد یها انیجر بین رابطۀ یبررس در پژوهشی به (1381) یلیعد و یفخار

 رابطۀ مثبرت  ،یواقا یها تیفاال بر یمبتن سود تیریمد یارهایما و آزاد نقد یها انیجر نیافتند بیدر پرداختند. ایشان یواقا

 آزاد نقرد  انیجر صنات، در حسابرس تخصصارتباط بین به بررسی  یا مطالاهدر  (1381) یان توکل .دارد وجود یمانادار و

 در حسرابرس  تخصرص  نیبر  ،داد نشران  پرژوهش وی  وابسته پرداخرت. نترایج   اشخاص با ماامالت قیطر سود از تیریمد و

ی میمسرتق  یارتبراط  گرر، ید ییسو است. از برقرار یمنف یارتباط اشخاص وابسته با ماامالت قیطر از سود تیریمد و صنات

تخصرص   هکر  اسرت  یحرال  در نیر دارد. ا وجرود  وابسرته  اشرخاص  با ماامالت قیطر از سود تیریو مد آزاد نقد انیجر نیب

 اشرخاص  برا  مارامالت  قیر طر از سرود  تیریمد و آزاد نقد انیجر نیب میمستق ارتباط فیتضا موج  صنات، در حسابرس

   .شود یم وابسته

 از یناشر  آزاد نقرد  انیر جر و یواحد تجرار  یبرا آزاد نقد انیجر ثیرتأ یا مطالاهدر  (1381) زاده حسن برادراننوبخت و 

 برا  آزاد نقرد  انیجر ،نشان داد آنها پژوهش جینتا. مورد بررسی قرار دادندرا  تاهدیواقای و سود مدیریت ار را بر کو س ک

و همکراران   ینوقراب  یار یود .گرذارد  یمر  یمانادار و مثبت ریتأثتاهدی  و یواقا سود تیریمد یارهایما بر شده ادی اریما دو

کراهش   رسی اثربخش در تاامرل اسرت، احتمرال   حساب کمیتۀدریافتند وقتی حسابرس متخصص صنات با  یا مطالاهدر  (1389)

 حسابرسری و مردیریت سرود    کمیترۀ  اثربخشی بین رابطۀحسابرسی بر  ۀمؤسس اندازۀوجود دارد. همچنین  تاهدی مدیریت سود

تصدی حسرابرس در تاامرل اسرت، احتمرال کراهش       دورۀبا  حسابرسی اثربخش کمیتۀهنگامی که و  تأثیر مانادار دارد تاهدی

تاهدی از طریق اقالم  مدیریت سودنیز نشان داد،  (1388نوبخت و آجار )پژوهش  یها افتهی .وجود دارد تاهدی مدیریت سود

مثبرت و   ترأثیر  یرعراد یغنقد عملیراتی   یها انیجرو  یرعادیغتولید  یها نهیهزتاهدی اختیاری و مدیریت سود واقای از طریق 

هرای   برین مردیریت سرود واقاری از طریرق هزینره       یدار مانا رابطۀبر ارزش شرکت ناشی از جریان نقد آزاد دارد. اما  یدار مانا

 اختیاری غیرعادی و ارزش شرکت ناشی از جریان نقد آزاد مشاهده نگردید.

 ترر  نییپرا  سرطو   با بزرگ حسابرسان و صنات حسابرسان متخصص دادند نشاندر پژوهشی  (2112) 21نهمکارا و اینام

 وجرود  دار مانرا  و مثبرت  رابطرۀ  واقاری  سرود  مدیریت و بزرگ حسابرسان بین همچنین .هستند مرتبط تاهدی سود مدیریت

 (2119) 21الزوبری ندارد. ی ارتباط واقای وتاهدی  سود مدیریت با حسابرس تصدی دورۀ افزایش دریافتند آنها عالوه بهدارد. 

نترایج   .سرود را در کشرور اردن مرورد بررسری قررار داد     ی و مردیریت  اعتبار بده ین، تأمیحسابرس یفیتک ارتباط یا مطالاهدر 

رگروئرا   .شروند  یمر حسرابرس سرب  کراهش مردیریت سرود       اسرتقالل تخصص و  ،هتصدی، انداز دورۀ ؛نشان دادپژوهش وی 
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 ثبرت و در شررایط بحرران   حسابرس در حالرت عرادی ترأثیر م    اندازۀکه نشان دادند در پژوهشی  (2118) 22آلوارادو و همکاران

و در شررایط بحرران مرالی     حسابرس در حالت عادی ترأثیر منفری   تصدی دورۀهمچنین مالی تأثیر منفی بر مدیریت سود دارد. 

د صنات در حالرت عرادی ترأثیر منفری برر مردیریت سرو        تخصص حسابرس در ،این بر عالوهتأثیر مثبت بر مدیریت سود دارد. 

بره بررسری    یا ۀمطالار در  (2121) 23یینو تهیپعبدالهی و رضایی . مدیریت سود ندارد لی تأثیری بردارد، اما در شرایط بحران ما

اسرت؛  حراکی   آنهرا پرداختنرد. نترایج بررسری    حسرابرس   اندازۀبا در نظر گرفتن  تاهدی مازاد و مدیریت سود آزاد جریان نقد

 انردازۀ کره   کننرد  یمر  ییرد تأ هرا  افتره ی ،نیر ا برر  عرالوه نقد آزاد همراه اسرت.   یانبا جر یبه طور قابل توجه تاهدی سود یریتمد

  ندارد. ها شرکت تاهدی سود یریتمد نقد آزاد مازاد و یانجر ینب رابطۀبر  یدار مانا یرحسابرس تأث

 .اند شدهزیر مطر  و آزمون  یها هیفرض، پژوهش ۀنیشیپذکر شده در ادبیات نظری و  بدین ترتی  با توجه به مطال 

 رابطه دارد. یرعادیغ تولید های جریان نقد آزاد با هزینه: 1 ۀفرضی

 رابطه دارد. یرعادیغجریان نقد آزاد با جریان نقد عملیاتی : 2فرضیۀ 

 رابطه دارد. یرعادیغهای اختیاری  جریان نقد آزاد با هزینه: 3فرضیۀ 

 .کند یمرا تضایف  یرعادیغتولید های  بین جریان نقد آزاد و هزینه رابطۀ یحسابرس کمیتۀاستقرار : 4فرضیۀ 

 .کند یمرا تضایف  یرعادیغبین جریان نقد آزاد و جریان نقد عملیاتی  رابطۀ یحسابرس کمیتۀاستقرار : 1فرضیۀ 

 .کند یمرا تضایف  یرعادیغهای اختیاری  بین جریان نقد آزاد و هزینه رابطۀ حسابرسی کمیتۀاستقرار : 1فرضیۀ 

 .کند یمرا تضایف  یرعادیغتولید های  بین جریان نقد آزاد و هزینه رابطۀتخصص حسابرس در صنات : 7فرضیۀ 

 .کند یمرا تضایف  یرعادیغبین جریان نقد آزاد و جریان نقد عملیاتی  رابطۀتخصص حسابرس در صنات : 9فرضیۀ 

 .کند یمرا تضایف  یرعادیغهای اختیاری  بین جریان نقد آزاد و هزینه رابطۀتخصص حسابرس در صنات : 8فرضیۀ 

 پژوهش یشناس روش

 ها داده. اند شده آزمون یبکیتر یها داده کمک به و رهیچندمتغ یونیرگرس یها الگو از یریگ بهره با پژوهش های یهفرض

 هرای  یتمحردود  اِعمال به است. با توجه آمده دست به نینو آورد ره رینظ یاطالعات یها بانک طریق از نیز یمال اطالعات و

کره در   اسرت  1399-1387برین   یهرا  سرال بررای   تکشر سال 1331 گرید انیب به ای ،تکشر 133 پژوهش نمونۀ تاداد ر،یز

 .گردد یمارائه  1 جدول

 باشد؛ ماه اسفند 28به  یمنته شرکت یمال سال .1

 باشد؛ ردهکن رییتغ پژوهش یزمان بازۀ یط تکشر یمال دورۀ .2

 باشد؛   داشته فاال حضور بورس در پژوهش دورۀ در طول شرکت .3

 باشد؛ در دسترس پژوهش یزمان دورۀ یبرا تکشر یمال اطالعات .4

 اقرالم  الگروی  زیررا  نباشرند،  یمال نیتأم مؤسسات و یمال یگرها واسطه ،ها بانک مه،یب ،گذاری یهسرما یها شرکتاز  .1

 .است ها شرکت سایر از متفاوت آنها نقدی  های یانجر و تاهدی
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 آماری پژوهش نمونهانتخاب  ۀویش. 1جدول 

 493 ها شرکتکل  ها یتمحدود ردیف

 (21) .نبود در دسترس آنهاکه اطالعات مالی  ییها شرکت 1

 (147) .نبود اسفندماه انیپا به یمنته آنها یمال سال که ییها شرکت 2

 (89) نداشتند. فاال حضور بورس در پژوهش که طول دورۀ ییها شرکت 3

 (32) .اند داشته مالی سال تغییر( 1387-1399)ش پژوه دورۀطول  در که ییها شرکت 4

 (12) یمال نیتأم مؤسسات و یمال یگرها واسطه، ها بانک مه،یب ،یگذار هیسرما یها شرکت 1

 133 مورد بررسی یها شرکتتاداد  نتیجه

 آنها یریگ اندازهپژوهش و نحوۀ  یرهایمتغ
 متغیر مستقل پژوهش

 نیا تا از ندیفزایت بکارزش شربه  توانند یم آن وسیلۀ به رانیمد هک است ینقدوجه  زانیم دهندۀ  نشان آزاد نقد انیجر

 یها الگوآزاد از  نقد انیجر محاسبۀ یپژوهشگران برا(. 1381مرادی و کشاورز، باشند ) نیآفر ارزش سهامداران یبرا قیطر

 یبررا   الگرو پرژوهش نیرز از ایرن     نیر در ا. اسرت  (2111) و همکراران  چن الگوی آنهاجدیدترین  هک اند نمودهاستفاده  یمختلف

  شده است: استفاده ریز به شر  آزاد ان نقدیجر محاسبۀ
(1)         (                            ) 
(2)          (                          )  
(3)        (                   

  )  

خرالص   شررکت )مجمروع   گرذاری  یهسررما کرل              ؛هرا  پروژهجدید روی  های گذاری یهسرما        ، آنکه در 

کره از طریرق    هرا  یری دارا نگهرداری  ضرروری بررای   ای یهسرما مخارج                 (؛ گذاری یهسرما های یتفاالان یجر

        جریران نقرد عملیراتی؛            موجرود؛  هرای  یری دارااز  ینقد ناشر  انیجر          ؛گردد یماستهالک برآورد هزینۀ 

 . است آزاد نقد انیجر

و  موجرود  هرای  یری دارا از یناشر  نقرد  انیر جر آزاد از تفاضرل  نقرد  انیر ، جرشرود  یمر مشراهده   3 رابطرۀ همرانطور کره در   

        انتظار ) د موردیجد های گذاری یهسرما
 مستلزم محاسربۀ  آزاد، نقد انیجر ؛ محاسبۀ مقداررو ینا. از آید یمدست ه ( ب 

 .  شود یم استفاده زیر رابطۀ از آن محاسبۀ یه براک است انتظار مورد دیجد های گذاری یهسرمار یمقاد

(4)        
                                                                    

                               
      

ان یر ت )جمرع خرالص جر  کشرر  هرای  گرذاری  یهسررما ل کر ) هرا  پروژهجدید روی  گذاری یهسرماکل      در این رابطه، 

 )نسبت ارزش رشد یها فرصت       (؛ ها ییدارا نگهداری ضروری برای ای یهسرما مخارج –(گذاری یهسرما های یتفاال

 بره  نقرد  یموجرود  نسربت      ؛ هرا  یری دارا بره  هرا  یبرده نسربت           سرهام(؛   صاحبان حقوق یدفتر ارزش به بازار
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 تمیلگرار  برا  اسرت  برابرر  هکر  تکشر اندازۀ     ؛ شود یم یریگ اندازه سال اساس واحد بر هک تکشر عمر     ؛ها ییدارا

 .است سهام که برابر است با تغییرات قیمت سهام بازده             ؛ ها ییدارا

هرر سرال شررکت     یبرا یبرآورد  یضرا از رها،یمتغ  یضرا برآورد و ها داده لک سطح در فوق الگوی نیتخم از پس

     ) رمنتظرهید غیجد های گذاری یهسرما دهندۀ نشان (    ) سال شرکت هر یبرا پسماند مقدار و استفاده
 و برود  خواهد ( 

 رمنتظرره، یجدیرد غ  هرای  گرذاری  یهسرماو  آید یمدست ه ب 1 رابطۀکه از  ها پروژهجدید روی  های گذاری یهسرماکل  تفاضل

 مورد انتظار.   دیجد های گذاری یهسرمابا  بود خواهد برابر

(1)         
  (                 

 ) 

     در این رابطه،
     ؛هرا  پرروژه جدیرد روی   گرذاری  یهسررما کرل       مرورد انتظرار؛    دیر جد هرای  گذاری یهسرما  

  

   .استرمنتظره یغ دیجد های گذاری یهسرما
 وابسته پژوهش یرهایمتغ

. هسرتند  یواحد تجار های یتفاال یرعادیسطو  غ ییشناسا دنبال به یت سود واقایریپژوهشگران در مطالاات مرتبط با مد

 یرعراد یسطو  غ ییفروش را به منظور شناسا یارکو دست یاریاخت های ینههز یارکاز اندازه، دست شیبد یسه روش؛ تول ایشان

ت سرود  یری؛ مرد ترتیر   ینبرد . (2118، 23لِگِرت و همکراران   و 2111رویچرودری،  ) انرد  نموده یمارف یواحد تجار های یتفاال

در سرال انجرام    یرعراد یغ یاتیر ان نقرد عمل یر و جر یرعادیغ یاریاخت های ینههز، یتولید غیرعاد های ینههزبرابر با سطح  یواقا

 :استر یبه شر  ز آنها یریگ اندازه ۀنحو هکت سود است یریمد

 ی الگرو از طریرق   یتولید غیرعاد های ینههز، (2111) 24کوهن و زاروینمطابق با پژوهش  :یغیرعادتولید  یها نهیهزالف( 

 است.   شده گرفتهدر نظر  (ABCOST) یتولید غیرعاد های ینههزمایار  عنوان به  الگو باقیماندۀزیر برآورد گردیده و 

(1)       

       
   

  

      
   

        

      
   

         

      
   

         

      
     

کاالی فرروش رفتره ت تغییرر در     شدۀکه برابر است با بهای تمام  tدر پایان سال  iشرکت  تولید هزینۀ        که در آن، 

         ؛ tدر طی سال  i فروش شرکت          ؛t-1 در پایان سال i شرکت های ییداراجمع کل         کاال؛ موجودی

 عنوان به  الگو باقیماندۀ    ؛ t-1منهای فروش در سال tکه برابر است با فروش در سال  tدر پایان سال  iتغییرات فروش شرکت 

 .در نظر گرفته شده است (ABCOST) یرعادیغتولید  هزینهمایار 

از طریرق   یغیرعراد  یاختیرار  هرای  ینره هز، (2111کروهن و زارویرن )  مطابق برا پرژوهش    :یغیرعاد یاختیار یها نهیهزب( 

 است.    شده گرفتهدر نظر  (ABEXP) یغیرعاد یاختیار های ینههزمایار  عنوان به  الگو باقیماندۀزیر برآورد گردیده و  ی الگو

(2) 
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فرروش؛   و عمرومی  ،یادار هرای  ینره هز برا  اسرت  برابرر  کره  tدر پایان سرال   iشرکت  اختیاریهزینۀ          که در آن، 

بره    الگرو  باقیمانردۀ  ;   ؛ t در طری سرال   i فرروش شررکت          ؛ t-1در پایان سرال   iشرکت  های ییداراجمع کل        

 .  در نظر گرفته شده است (ABEXP) یغیرعاد یاختیار هزینه عنوان مایار

از  ینقرد عملیراتی غیرعراد    هرای  یران جر، (2111کوهن و زاروین )مطابق با پژوهش  :ینقد عملیاتی غیرعاد یها انیجرج( 

در نظرر   (ABCFO) یغیرعراد  نقرد عملیراتی   هرای  یران جرمایرار   عنروان  بره   الگرو  باقیماندۀو  گردیدهزیر برآورد  ی الگوطریق 

 است. شده گرفته

(3) 
     
       

   
  

      
   

        

      
   

         

      
     

 

؛ t-1در پایان سرال   iشرکت  های ییداراجمع کل        ؛ tدر پایان سال  iجریان نقد عملیاتی شرکت       که در آن، 

 tکه برابر است با فرروش در سرال    tدر پایان سال  iتغییرات فروش شرکت          ؛ tدر طی سال  i فروش شرکت        

 .در نظر گرفته شده است (ABCFO) ینقد عملیاتی غیرعاد های یانجر عنوان بهمدل  ۀماندباقی     ؛ t-1منهای فروش در سال
 پژوهش گر لیتعدمتغیرهای 

حسابرسی باشد به آن عدد یرک و در غیرر ایرن     کمیتۀ(: اگر یک شرکت دارای AUDCOMMی )حسابرس کمیتۀاستقرار 

حسابرسری توسرط سرازمان برورس اوراق بهرادار در       کمیترۀ . با توجه به ابالغ منشور یابد یمصورت به آن عدد صفر اختصاص 

 کمیترۀ دارای  1382حسابرسری و از سرال    کمیترۀ بردون   1382مرورد مطالاره قبرل از سرال      یهرا  شررکت  ۀیکل، 1381بهمن ماه 

 .اند شدهحسابرسی فر، 

 حسابرسران تاریرف   برازار  از سرهم  حس  بر صنات حسابرس در تخصص (:INDEXPE) تخصص حسابرس در صنات

 را صرنات  های ییدارااز کل  سهم بیشترین که شود یم گرفته در نظر در صنات متخصص زمانی حسابرس یک است. شده

 برر  تقسریم  خراص،  صرنات  خراص در  حسابرسری  مؤسسرۀ  هرر  صاحبکاران تمام های ییدارامجموع  ترتی  ینبد باشد. داشته

 یپیرو به باشد، میانه از بیش آنها نسبت مزبور که سساتیمؤ شده است. صنات این در تمام صاحبکاران های ییدارا مجموع

 صرنات  ، متخصرص یحسابرس مؤسسۀ اگر ،نیبنابرا. اند شده گرفته نظر در متخصص در صنات عنوان به (1891) 21پالمرز از

 متخصص صرنات  الزم به ذکر است اطالعات مربوط به حسابرسانخواهد بود.  صفر برابر صورت،نیا ریغ در و 1 عدد باشد،

 کدال سازمان بورس اوراق بهادار استخراج گردیده است. یرسان اطالعمندرج در سایت  شدۀمالی حسابرسی  یها صورتاز 
 متغیرهای کنترلی پژوهش

 تیریمرد  برر  مرؤثر  از عوامرل یکری  . t ان سرال یدر پا i تکتم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شریلگاراندازه، :        

 یهرا  شررکت  و یاسر یس هرای  ینره هز اهشک زۀیبا انگ بزرگ یها شرکت دهد یم نشان ها یبررس. هاست شرکت اندازۀ سود،

 عنروان  بره  شرکت اندازۀ متغیر اثر، این کنترل برای کنند یم اقدام سود تیریمد به ان،یز گزارش از اجتناب زۀیانگ با کوچک

 .(2119، 21سیرگار) انتخاب گردید کنترلی متغیر
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 اهررم  شیافزا ،دهد یم نشان ها پژوهشنتایج  .t ان سالیدر پا i تکشر ییل داراکبه  یل بدهک، نسبت یاهرم مال:       

 یمرال  اهررم  و یبرده  شیافرزا  برا  هکر  ییهرا  شررکت  اسرت؛ البتره   همرراه  یتاهد اقالم بر یمبتن سود تیریمد اهشک با یمال

 هرای  یرت فاال سراختار  ای یبند زمان در رییتغ با یواقا سود تیریباشند. مد ریدرگ یواقا سود تیریمد با توانند یم ،اند مواجه

 سرود  تیریسمت مد به یتاهد سود تیریمد از انتقال های یزهانگ تواند یم یمال اهرم شیافزا رو نیا است؛ از همراه یواقا

 . انتخاب گردید کنترلی دیگر متغیر عنوان به اهرم مالی متغیر اثر، این کنترل برای(. 1382 ،و همکاران نیا یزدیا) باشد یواقا

ه کر  ییهرا  شررکت  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سرهام شررکت در هرر دوره.   ، : رشد شرکت      

جه، ارزش بازار حقوق صرراحبان سررهام   یو در نت دادهش یارزش سرهام خرود را افرزا توانند یم، کنند یمت سرود یریاقدام به مد

 ،خدادادی و جران جرانی  ) است بیشتر انرد نکرردهت سود یریه اقدام به مدک ییها شرکت در مقابل آنها ینسربت بره ارزش دفتر

 . انتخاب گردید کنترلی دیگر متغیر عنوان به متغیر رشد شرکت اثر، این کنترل برای .(1381

 پژوهش یها افتهی
 آمار توصیفی

 .شرده اسرت   ارائره  2جدول  در ،دهد یمرا نشان  پژوهش های داده وضایت از کلی شمایی پژوهش که توصیفی های آماره

رکت مرورد  شر  133و همچنین بررای هرر سرال     1387تا  1399 یها سالکه برای  استمشاهده  1331تاداد مشاهدات پژوهش 

واقاری و همچنرین    ت سرود یریجریران نقرد آزاد و مرد    یرهرا یمتغ محاسربات  هکر  اسرت  رکر ذ انیشرا بررسی قرار گرفته است. 

 ردیکر رو و یونیرگرسر  شرروط  تیر رعا برا  هکر  اسرت  یونیرگرس نیتخم مستلزم ،و کنترلی در این مطالاه متغیرهای تادیلی

 منردرج  یرهرا یمتغ دهندۀ یلتشک یاجزا مشخصات ،حجم مقاله تیمحدود علت به و گرفت انجام الزم یندهایفرآ مشرو ،

 است. نشده ارائه شده ادی یها مدل به مربوط های ینتخمن یهمچن و 2 جدول در
 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش2جدول 

 کشیدگی چولگی بیشینه کمینه میانه انحراف مایار میانگین متغیر

 911/14 171/1 142/4 -212/1 -129/1 211/1 -127/1 های تولید غیرعادی هزینه

 183/3 111/1 111/1 -878/1 -131/1 174/1 -134/1 جریان نقد عملیاتی غیرعادی

 148/7 -111/1 317/1 -211/1 -111/1 141/1 -118/1 اختیاری غیرعادی یها نهیهز

 183/3 719/1 888/1 -478/1 118/1 144/1 191/1 جریان نقد آزاد

 -931/1 418/1 111/1 111/1 111/1 481/1 411/1 کمیته حسابرسی

 171/8 -411/3 111/1 111/1 111/1 213/1 831/1 تخصص حسابرس در صنات

 913/11 174/3 181/7 172/1 494/1 131/1 811/1 رشد شرکت

 131/1 141/1 182/9 113/3 181/1 713/1 721/1 اندازه شرکت

 421/13 118/2 223/3 112/1 137/1 311/1 114/1 اهرم مالی

 هرای  آزمرون  از پرژوهش  پایرایی متغیرهرای   تایین برای .بررسی گردد ها دادهپایا بودن باید ، در ابتدا ها الگو نیتخم از شیپ

 ،واحرد ندارنرد، بنرابراین    ۀیشر رهری  کردام از متغیرهرا     اده شد، نتایج حراکی از آن اسرت کره   و چو استف لینواحد لوین،  ریشه
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، عدم همبستگی بین خطاها در آزمون دوربین واتسون نیرز امکران اسرتفاده    است مناس  رگرسیون تحلیل در متغیرها از استفاده

از توزیرع نرمرال برخروردار     هرا  دادهیرنف نشران داد کره   کولمروگروف اسرم   در ادامه نتایج آزموناز رگرسیون را اثبات نمود. 

 رابطرۀ و نترایج نشران داد، برین تمرام متغیرهرا       اسرتفاده  اسرررمن  همبستگی ضری  از متغیرها بین رابطۀ بررسی برای ،نیستند، لذا

 یبررا و آزمرون برروش پاگران     هاسرمن ، مرر یل Fیهرا  آزمرون  نتایج ها الگون یش از تخمیپمانادار وجود دارد. از طرف دیگر، 

ل کمشر  هکر نیا توجره بره   همچنرین برا  . نمرود ت یر حمابرای تمامی فرضریات   ثابتپانل با اثرات  یوناز روش رگرس الگوبرازش 

 واریانس خطاها و وجود خودهمبسرتگی سرریالی مواجره    یل ناهمسانکبا مش الگونداشت و  بین اجزای اخالل وجود یخط هم

بود، بنابراین پس از رفع ناهمسانی واریانس خطاهرا و خودهمبسرتگی از طریرق تخمرین نهرایی مردل برا روش حرداقل مربارات          

 ن استخراج گردید.(، نتایج حاصل از رگرسیوGLS) یافته یمتام

 ها هیفرضپژوهش و آزمون  یها الگونتایج 

 تولید غیرعادی ارتباط دارد. یها نهیهزجریان نقد آزاد با  بیان می نمود که اول فرضیۀ
 اول فرضیۀنتایج  .3جدول 

 VIF ماناداریسطح  tآماره  ضری  متغیرها

β مبدأعر، از 
 
 117/1 941/1 111/1 --- 

 12/1 123/1 271/2 112/1       جریان نقد آزاد 

 19/1 123/1 187/1 112/1        اندازه شرکت

 17/1 111/1 -341/4 -198/1       نسبت اهرمی

  111/1 418/2 111/1       رشد شرکت

 111/1 ماناداریسطح  119/2 آماره فیشر

 111/1 شده تایین تادیل  یضر 187/1 ضری  تایین

 VIF 11/1میانگین  132/2 آماره دوربین واتسون

 141/1 ماناداریسطح  WOOLDRIDGE 111/4آزمون خودهمبستگی 

 111/1 ماناداریسطح  3/2 (waldآزمون ناهمسانی واریانس)
 (GLS) افتهی میتعم مربعات اول با روش حداقل فرضیۀنتایج آزمون 

 ماناداریسطح  zآماره  ضری  متغیرها

β مبدأعر، از 
 

 111/1- 17/1- 117/1 

 111/1 93/3 171/1       جریان نقد آزاد

 111/1 11/1 121/1        اندازه شرکت

 218/1 -13/1 -111/1       نسبت اهرمی

 111/1 73/2 119/1       رشد شرکت

% خطا 1در سطح  الگواداری کلی ( حاکی از مان119/2ماناداری آماره فیشر) قابل مشاهده است، 3همانطور که در جدول 

که بره مانری ایرن اسرت کره امکران        دهد یم( نیز عدم همبستگی بین خطاها را نشان 132/2دوربین واتسون ) ۀمقدار آماراست. 
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 اسرت  11کمترر از   یرهامتغبرای همه  VIFبین اجزای اخالل، آماره  یخط هماستفاده از رگرسیون وجود دارد. در نتایج آزمون 

؛ دادنشران  اول  فرضریۀ از آزمرون  دسرت آمرده   ه نترایج بر  بنرابراین،   دارد. رابین اجزای اخرالل   یخط همکه نشان از عدم وجود 

 .دارنرد مانا% خطرا  1در سرطح  ( 119/1و رشرد شررکت )  ( 121/1شرکت ) اندازۀ ،(171/1جریان نقد آزاد ) یرهایمتغضرای  

بره عبرارت دیگرر برا افرزایش      دارد. وجرود   یدار مانرا و  مثبرت  رابطرۀ عادی تولید غیر های ینههزجریان نقد آزاد و ، بین بنابراین

  .یابد یم افزایش تولید غیرعادی های ینههزمدیریت سود واقای از طریق جریان نقد آزاد، 
 دوم فرضیۀ. نتایج 0جدول 

 VIF ماناداریسطح  tآماره  ضری  متغیرها

β مبدأعر، از 
 

 114/1 121/1 718/1 --- 

 12/1 111/1 291/12 291/1       جریان نقد آزاد

 18/1 111/1 788/3 121/1        اندازه شرکت

 13/1 111/1 -912/4 -111/1       نسبت اهرمی

 17/1 111/1 112/4 113/1       رشد شرکت

 111/1 ماناداریسطح  178/4 آماره فیشر

 241/1 شده تایین تادیل  یضر 322/1 ضری  تایین

 VIF 11/1میانگین  113/2 آماره دوربین واتسون

 111/1 ماناداریسطح  WOOLDRIDGE 214/17آزمون خودهمبستگی 

 111/1 ماناداریسطح  3/7 (waldآزمون ناهمسانی واریانس)
 (GLS) افتهی میتعم مربعات دوم با روش حداقل فرضیۀنتایج آزمون 

 ماناداریسطح  zآماره  ضری  متغیرها

β مبدأعر، از 
 

 114/1- 14/2- 133/1 

 111/1 11/11 291/1       جریان نقد آزاد 

 111/1 91/1 124/1        اندازه شرکت

 144/1 -11/2 -111/1       نسبت اهرمی

 112/1 97/1 114/1       رشد شرکت

قابرل   4طور که در جردول  همان غیرعادی ارتباط دارد.جریان نقد عملیاتی جریان نقد آزاد با بیان می نمود که  دوم فرضیۀ

. مقدار آمراره دوربرین   است% خطا 1در سطح  الگو( حاکی از ماناداری کلی 178/4ماناداری آماره فیشر)سطح مشاهده است، 

که به مانی این است کره امکران اسرتفاده از رگرسریون وجرود       دهد یم( نیز عدم همبستگی بین خطاها را نشان 113/2واتسون )

کره نشران از عردم وجرود      اسرت  11کمترر از   یرهامتغبرای همه  VIFبین اجزای اخالل، آماره  یخط همن دارد. در نتایج آزمو

جریان نقرد   یرهایمتغ؛ ضرای  داددوم نشان  فرضیۀدست آمده از آزمون ه نتایج ببنابراین،  بین اجزای اخالل را دارد. یخط هم

( در سطح -114/1متغیر رشد شرکت ) و% خطا 1در سطح ( -111/1نسبت اهرمی )و ( -124/1شرکت ) اندازۀ ،(291/1آزاد )
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بره  وجرود دارد.   یدار مانرا و  مثبت، بین جریان نقد آزاد و جریان نقد عملیاتی غیرعادی رابطه ینبنابرا. هستند% خطا مانادار 11

 . یابد یم افزایش عبارت دیگر با افزایش جریان نقد آزاد، مدیریت سود واقای از طریق جریان نقد عملیاتی غیرعادی
 سوم فرضیۀ. نتایج 1جدول 

 VIF ماناداریسطح  tآماره  ضری  متغیرها

β مبدأعر، از 
 

 147/1 431/4 111/1 --- 

 12/1 124/1 139/1 111/1       جریان نقد آزاد

 18/1 117/1 -928/1 -113/1        اندازه شرکت

 13/1 478/1 717/1 112/1       نسبت اهرمی

  114/1 423/1 111/1       شرکترشد 

 111/1 ماناداریسطح  111/1 آماره فیشر

 114/1 شده تایین تادیل  یضر 111/1 ضری  تایین

 VIF 11/1میانگین  312/2 آماره دوربین واتسون

 111/1 ماناداریسطح  WOOLDRIDGE 211/11آزمون خودهمبستگی 

 111/1 ماناداریسطح  7/1 (waldآزمون ناهمسانی واریانس)
 (GLS) افتهی میتعم مربعات سوم با روش حداقل فرضیۀنتایج آزمون 

 ماناداریسطح  zآماره  ضری  متغیرها

β مبدأعر، از 
 

 111/1 81/1 344/1 

 181/1 -38/1 -111/1       جریان نقد آزاد 

 137/1 18/2 112/1        اندازه شرکت

 191/1 72/1 113/1       نسبت اهرمی

 113/1 44/1 111/1       رشد شرکت

سروم در  فرضریۀ  نترایج آزمرون    های اختیاری غیرعادی ارتبراط دارد.  ینههزجریان نقد آزاد با  بیانگر آن بود که سوم فرضیۀ

مردیریت سرود   برین جریران نقرد آزاد و    ؛ دهرد  یمر سوم نشان  فرضیۀدست آمده از آزمون ه نتایج بآورده شده است.  1جدول 

ششرم و نهرم   فرضریۀ  ، برا توجره بره اینکره     وجود نردارد. بنرابراین   یدار مانااختیاری غیرعادی ارتباط  های ینههزواقای از طریق 

 .شوند یم، حذف استبودن این فرضیه  دار ماناپژوهش مستلزم 

را تضرایف   تولید غیرعادی های ینههزبین جریان نقد آزاد و  رابطۀحسابرسی  کمیتۀاستقرار  بیان می نمود که چهارم فرضیۀ

% 1در سطح  الگو( حاکی از ماناداری کلی 828/1قابل مشاهده است، ماناداری آماره فیشر) 1همانطور که در جدول  .کند یم

دهرد کره بره مانری ایرن اسرت کره         یمر ( نیز عدم همبستگی بین خطاها را نشان 898/1خطا است. مقدار آماره دوربین واتسون )

 11یرها کمترر از  متغبرای همه  VIFی بین اجزای اخالل، آماره خط همتفاده از رگرسیون وجود دارد. در نتایج آزمون امکان اس

 ی بین اجزای اخالل را دارد.خط همکه نشان از عدم وجود  است
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 چهارم فرضیۀ. نتایج 2جدول 

 VIF ماناداریسطح  tآماره  ضری  متغیرها

β مبدأعر، از 
 

 311/1 189/4 111/1 --- 

 11/1 111/1 -481/4 -377/1                کمیته حسابرس *جریان نقد آزاد

 21/1 111/1 -173/1 -114/1        اندازه شرکت

 11/1 784/1 211/1 111/1       نسبت اهرمی

 13/1 -171/1 -312/1 -111/1       رشد شرکت

 111/1 ماناداریسطح  828/1 آماره فیشر

 191/1 شده تایین تادیل  یضر 191/1 تایینضری  

 VIF 11/1میانگین  898/1 آماره دوربین واتسون

 171/1 ماناداریسطح  WOOLDRIDGE 311/3آزمون خودهمبستگی 

 111/1 ماناداریسطح  1/1 (waldآزمون ناهمسانی واریانس)
 (GLS) افتهی میتعم مربعات چهارم با روش حداقل فرضیۀنتایج آزمون 

 ماناداریسطح  zآماره  ضری  متغیرها

β مبدأعر، از 
 

 214/1- 19/1 111/1 

 111/1 -31/3 -111/1                کمیته حسابرسی *جریان نقد آزاد

 111/1 -81/1 -137/1        اندازه شرکت

 181/1 18/1 122/1       نسبت اهرمی

 143/1 -12/2 -117/1       رشد شرکت

 (-111/1)حسابرسری  کمیتۀاستقرار  گر لیتاد یرمتغ ضری ؛ دادچهارم نشان  فرضیۀدست آمده از آزمون ه نتایج ببنابراین، 

% خطرا  11( در سطح 122/1نسبت اهرمی ) و% خطا 1در سطح ( -117/1و رشد شرکت ) (-137/1شرکت ) اندازۀ و متغیرهای

تولیرد   هرای  ینره هزارتبراط برین جریران نقرد آزاد و     کره   دهد یمنشان  گر لیتادمنفی متغیر  ضری ، ترتی  ینبد. هستندمانادار 

بره عنروان   حسابرسری   کمیتۀاستقرار  رو ینااز . گردیده استتضایف  ها شرکتدر حسابرسی  کمیتۀاز طریق استقرار  غیرعادی

 مردیریت سرود واقاری    به منظورنقد آزاد  جریاناستفاده از در مدیران  طلبانه فرصت رفتارتوانسته ، درون سازمانی عامل کنترلی

 .دهدکاهش  را

را  یرعرادی غبرین جریران نقرد آزاد و جریران نقرد عملیراتی        رابطرۀ حسابرسی  کمیتۀاستقرار  بیانگر آن بود که  پنجم فرضیۀ

در  الگرو ( حاکی از ماناداری کلی 241/1قابل مشاهده است، ماناداری آماره فیشر) 7همانطور که در جدول  .کند یمتضایف 

دهد که به مانی این است  یم( نیز عدم همبستگی بین خطاها را نشان 149/2% خطا است. مقدار آماره دوربین واتسون )1سطح 

یرها کمترر از  متغبرای همه  VIFی بین اجزای اخالل، آماره خط همکه امکان استفاده از رگرسیون وجود دارد. در نتایج آزمون 

 ی بین اجزای اخالل را دارد.خط همکه نشان از عدم وجود  است 11
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 پنجم فرضیۀ. نتایج 7جدول 

 VIF ماناداریسطح  tآماره  ضری  متغیرها

β مبدأعر، از 
 

 271/1 141/1 111/1 --- 

 12/1 111/1 -312/11 -747/1                کمیته حسابرس *جریان نقد آزاد

 19/1 111/1 -471/1 -144/1        اندازه شرکت

 17/1 432/1 -791/1 -111/1       نسبت اهرمی

  111/1 -439/1 -121/1       رشد شرکت

 111/1 ماناداریسطح  241/1 آماره فیشر

 348/1 شده تایین تادیل  یضر 411/1 ضری  تایین

 VIF 11/1میانگین  149/2 آماره دوربین واتسون

 111/1 ماناداریسطح  WOOLDRIDGE 971/24آزمون خودهمبستگی 

 111/1 ماناداریسطح  4/11 (waldآزمون ناهمسانی واریانس)
 (GLS) افتهی میتعم مربعات پنجم با روش حداقل فرضیۀنتایج آزمون 

 ماناداریسطح  zآماره  ضری  متغیرها

β مبدأعر، از 
 

 192/1 44/2 111/1 

 111/1 -11/11 -114/1                کمیته حسابرسی *جریان نقد آزاد

 182/1 -19/1 -118/1        اندازه شرکت

 111/1 79/3 141/1       نسبت اهرمی

 114/1 -81/2 -111/1       رشد شرکت

 همچنرین  و (-114/1حسابرسری )  کمیتۀ گر لیتاد یرمتغ ی ضر؛ ؛ دهد یمپنجم نشان  فرضیۀدست آمده از آزمون ه نتایج ب

% 11( در سرطح  -118/1شررکت )  اندازۀمتغیر  و% خطا 1( در سطح 141/1)و نسبت اهرمی ( -111/1رشد شرکت ) یرهایمتغ

کره ارتبراط برین جریران نقرد آزاد و جریران نقرد         دهرد  یمر نشان  گر لیتاد، ضری  منفی متغیر ترتی  ینبد .هستنددار ماناخطا 

حسابرسری   کمیترۀ استقرار  ،. از این روتضایف گردیده است ها شرکتحسابرسی در  کمیتۀاز طریق استقرار  عملیاتی غیرعادی

مدیران در اسرتفاده از جریران نقرد آزاد بره منظرور مردیریت        طلبانه فرصت، توانسته رفتار درون سازمانی به عنوان عامل کنترلی

 سود واقای را کاهش دهد.

را  تولیرد غیرعرادی   هرای  ینره هزبرین جریران نقرد آزاد و     رابطرۀ  تخصص حسابرس در صنات بیان می نمود که هفتم فرضیۀ

در  الگرو ( حاکی از ماناداری کلی 919/1قابل مشاهده است، ماناداری آماره فیشر) 9همانطور که در جدول  .کند یمتضایف 

دهد که به مانی این است  یم( نیز عدم همبستگی بین خطاها را نشان 894/1% خطا است. مقدار آماره دوربین واتسون )1سطح 

یرها کمترر از  متغبرای همه  VIFی بین اجزای اخالل، آماره خط همکه امکان استفاده از رگرسیون وجود دارد. در نتایج آزمون 

 ی بین اجزای اخالل را دارد.خط همکه نشان از عدم وجود  است 11
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 هفتم فرضیۀ. نتایج 8جدول 

 VIF ماناداریسطح  tآماره  ضری  متغیرها

β مبدأعر، از 
 

 313/1 137/4 111/1 --- 

 11/1 111/1 -147/3 -214/1                تخصص حسابرس*جریان نقد آزاد

 21/1 111/1 -822/4 -112/1        اندازه شرکت

 12/1 911/1 171/1 114/1       نسبت اهرمی

 11/1 211/1 -123/1 -119/1       رشد شرکت

 111/1 ماناداریسطح  919/1 آماره فیشر

 191/1 شده تایین تادیل  یضر 171/1 ضری  تایین

 VIF 14/1میانگین  894/1 آماره دوربین واتسون

 171/1 ماناداریسطح  WOOLDRIDGE 339/3آزمون خودهمبستگی 

 111/1 ماناداریسطح  1/3 (waldآزمون ناهمسانی واریانس)

 (GLS) افتهی میتعم مربعات حداقلهفتم با  روش  فرضیۀنتایج آزمون 

 ماناداریسطح  zآماره  ضری  متغیرها

β مبدأعر، از 
 

 231/1 13/1 111/1 

 111/1 -31/1 -111/1                تخصص حسابرسی*جریان نقد آزاد

 111/1 -49/1 -138/1        اندازه شرکت

 318/1 82/1 111/1       نسبت اهرمی

 117/1 -93/1 -111/1       رشد شرکت

 تخصرص حسرابرس در صرنات    گرر  لیتارد  یرر متغ؛ ضرری   دادهفرتم نشران    فرضیۀدست آمده از آزمون ه نتایج ببنابراین، 

دار مانرا % خطرا  11( در سرطح  -111/1)و متغیرر رشرد شررکت    % خطرا  1در سطح ( -138/1شرکت ) اندازۀ یرمتغو  (-111/1)

از  یرعرادی غتولیرد   های ینههزکه ارتباط بین جریان نقد آزاد و  دهد یمنشان  گر لیتاد، ضری  منفی متغیر ترتی  ینبد .هستند

تخصص حسابرس در صنات بره عنروان عامرل کنترلری      ،از این رو تضایف گردیده است. تخصص حسابرس در صناتطریق 

 مدیران در استفاده از جریان نقد آزاد به منظور مدیریت سود واقای را کاهش دهد. طلبانه فرصتبرون سازمانی، توانسته رفتار 

را  جریان نقرد عملیراتی غیرعرادی   بین جریان نقد آزاد و  رابطۀ تخصص حسابرس در صنات بیان می نمود که هشتم فرضیۀ

قابرل مشراهده اسرت،     8همرانطور کره در جردول    آورده شرده اسرت.    8نتایج آزمون فرضیه هشتم در جردول   .کند میتضایف 

( 124/2% خطا است. مقردار آمراره دوربرین واتسرون )    1در سطح  الگو( حاکی از ماناداری کلی 877/14ماناداری آماره فیشر)

دهد که به مانی ایرن اسرت کره امکران اسرتفاده از رگرسریون وجرود دارد. در نترایج          یمنیز عدم همبستگی بین خطاها را نشان 

ی بین اجزای خط همکه نشان از عدم وجود  است 11یرها کمتر از متغبرای همه  VIFی بین اجزای اخالل، آماره خط همون آزم

 اخالل را دارد.

 



 361 /00پیاپی / 3ۀ دوازدهم/ ش دور/ دانش حسابداریمجله 

 

 

 

 هشتم فرضیۀ. نتایج 9جدول 

 VIF ماناداریسطح  tآماره  ضری  متغیرها

β مبدأعر، از 
 

 247/1 341/7 111/1 --- 

 11/1 111/1 -311/33 -911/1                تخصص حسابرس*جریان نقد آزاد

 21/1 111/1 -137/1 -131/1        اندازه شرکت

 12/1 111/1 -713/3 -141/1       نسبت اهرمی

  111/1 -219/3 -111/1       رشد شرکت

 111/1 ماناداریسطح  877/14 آماره فیشر

 199/1 شده تایین تادیل  یضر 131/1 ضری  تایین

 VIF 14/1میانگین  214/2 دوربین واتسونآماره 

 111/1 ماناداریسطح  WOOLDRIDGE 383/13آزمون خودهمبستگی 

 111/1 ماناداریسطح  1/1 (waldآزمون ناهمسانی واریانس)

 (GLS) افتهی میتعم مربعات نتایج آزمون فرضیه هشتم با روش حداقل

 ماناداریسطح  zآماره  ضری  متغیرها

β مبدأعر، از 
 

 229/1 11/11 111/1 

 111/1 -81/12 -112/1                تخصص حسابرس*جریان نقد آزاد

 112/1 -18/4 -119/1        اندازه شرکت

 977/1 11/1 118/1       نسبت اهرمی

 111/1 -81/1 -111/1       رشد شرکت

 (-112/1) حسابرس در صرنات تخصص  گر لیتاد ریمتغ؛ ضری  دهد یمهشتم نشان  فرضیۀدست آمده از آزمون ه نتایج ب

. هسررتنددار مانرا % خطرا  11( در سرطح  -111/1متغیرر رشرد شررکت )   و  % خطرا 1در سرطح  ( -119/1شررکت )  انردازۀ  یرر متغو 

از  یرعرادی غکه ارتباط برین جریران نقرد آزاد و جریران نقرد عملیراتی        دهد یمنشان  گر لیتاد، ضری  منفی متغیر ترتی  ینبد

از این رو تخصص حسابرس در صرنات بره عنروان عامرل کنترلری      طریق تخصص حسابرس در صنات تضایف گردیده است. 

 مدیران در استفاده از جریان نقد آزاد به منظور مدیریت سود واقای را کاهش دهد. طلبانه فرصتبرون سازمانی، توانسته رفتار 

 و پیشنهادها یریگ جهینت

بهرادار   اوراق شرده در برورس   رفتره یپذ یهرا  شرکت ریاخ یها سالاطالعات مالی  از استفاده گردید با تالش این مقاله در

تخصرص   حسابرسری و  کمیترۀ اسرتقرار   یلیتارد  ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود واقاری، اثرر   یبررس تهران، ضمن

پژوهش نشران داد، برین جریران     های هنتایج آزمون فرضی  یترت نیبدقرار گیرد.  یبررس بر این رابطه مورد حسابرس در صنات

 یدار مانرا تولید غیرعادی و جریان نقد عملیاتی غیرعرادی ارتبراط مثبرت و     یها نهیهزنقد آزاد و مدیریت سود واقای از طریق 

مشراهده   یدار مانرا ارتبراط   ییرعراد غ ییاراخت یها نهیهزوجود دارد. ولی بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود واقای از طریق 

ترا   کنرد  یمر  جادیا رانیمد یبرا یقو یزهایانگ آزاد، نقد انیجر شیافزا هکنمود  استداللاینگونه  توان یم ن،یبنابرانگردید. 
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ننرد.  ک گرذاری  یهسرما یمنف خالص یفال ارزش با ییها پروژهاز این وجوه در جهت منافع شخصی خود استفاده و یا آن را در 

نوبخرت و  ؛ 1381فخراری و عردیلی،   ؛ 2111چانگ و همکاران، ؛ 2111جونز و شارما ؛ های یافتهنتایج این بخش از پژوهش با 

 همخوانی دارد. 1388ت و آجار، نوبخو  1381، زاده حسن برادران

بین جریان نقرد آزاد   رابطۀ، حسابرسی کمیتۀاستقرار چهارم و پنجم نیز مشخص گردید که  یها هیفرض در آزمون همچنین

از آنجرایی کره مسرئولیت     .کنرد  یمرا تضایف و جریان نقد عملیاتی  تولید غیرعادی یها نهیهزمدیریت سود واقای از طریق و 

عمرال شرده توسرط مردیریت در راسرتای حمایرت از حقروق        گزارشگری مرالی اِ  بر فرآیندهای نظارت حسابرسی کمیتۀ اصلی

قردرت مردیریت بررای دسرتکاری      توانرد  یمر حسابرسری کارآمرد    کمیترۀ ، در نتیجره وجرود   اسرت  ذینفاران سهامداران و سرایر  

نقد آزاد جهت مدیریت سود از طریق اتخراذ   یها انیجروی برای استفاده از  طلبانۀ فرصتو رفتار مالی را محدود  یها صورت

از ایرن روی   .استمتر ک یواقا یها تیفاالق یت سود از طریریشف مدکه احتمال کچرا عملیاتی را کنترل نماید،  یها میتصم

حسابرسی در پنج سال اخیر، موج  تضایف ارتباط بین جریران نقرد    کمیتۀکه استقرار کامل  کند یماثبات  ها هیفرضنتایج این 

کره قبرل    (1381اعتمادی و شفاخیبری )پژوهش  یها افتهی. نتایج این بخش از پژوهش با آزاد و مدیریت سود واقای شده است

و اسرتقرار کامرل آن در سرال     1381حسابرسی توسط سازمان برورس اوراق بهرادار تهرران در بهمرن مراه       کمیتۀابالغ منشور از 

اخیرر و   یهرا  سرال کره در   (1389و همکراران )  ینوقاب یایودپژوهش  یها افتهیندارد، ولی با انجام گرفته است، مطابقت  1382

پذیرفتره شرده در برورس اوراق بهرادار      یهرا  شررکت در  حسابرسی کمیتۀاثربخشی به بررسی  حسابرسی، کمیتۀباد از استقرار 

نظرارت  که استدالل کردند  (2114همکاران )سان و  یها افتهیاین پژوهش با  یها افتهی. همچنین است، منطبق اند پرداختهتهران 

کره   (2117تومره و یحیری )  دارد و  ارتبراط واقاری   یهرا  تیفاالاز طریق به طور مثبت با مدیریت سود حسابرسی  کمیتۀاعضای 

، بره نروعی   کنرد  یمر حسابرسی ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود ناشی از اقرالم تاهردی را تاردیل     کمیتۀنشان دادند 

 دارد.  یخوان هم

، تخصص حسابرسان ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود کند یماین نتایج فرضیات هفتم و هشتم نیز تأیید  بر عالوه

 نقرش  یفرا یا دهنردۀ  نشران  امرر،  نیر ا هکر  .کند یمرا تضایف و جریان نقد عملیاتی  تولید غیرعادی یها نهیهزواقای از طریق 

 بره  نسربت  متخصرص صرنات،   حسابرسران  هکر  ادعاسرت  نیر ا دیمؤ و صنات است در متخصص مطلوب حسابرسان ینظارت

 خردمات  تواننرد  یمر و  گذارنرد  یمر  یت حسابداریفکی بر یمثبت ریتأث دارند و یشتریب تجربۀ و رمتخصص دانشیغ حسابرسان

 از هرم  و یمرال  یهرا  صرورت  یحسابرسر  قیر از طر هم رایز آورند. ارمغان خود به انیمشتر یبرا را باال تیفکی با یحسابرس

نقد  یها انیجرشدن استفاده ناکارا از  محدودتر باعث توانند یم ،یتکشر تیمکحا یداخل یارهاکسازو متقابل بر ریتأث قیطر

 یبررسر که در بخشی از پژوهش خود به  (1381) این توکل یها افتهیبا  ه هانتایج این فرضیآزاد شرکت توسط مدیریت گردند. 

وابسرته   اشرخاص  برا  مااملره  قیاز طرسود  یریتجریان نقد آزاد و مد ینتخصص حسابرس در صنات بر ارتباط ب گر لیتاداثر 

 دارد. یخوان همپرداخته است، به نوعی 
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 یهرا  رهیمرد  هیئرت  و یعمروم  مجرامع  ،گرذاران  هیسررما ؛ گرردد  یمر  شرنهاد یآمرده، پ  دسرت  بره  جیبا توجه به نتا  یترت نیبد

ار کسرازو  بره عنروان   صرنات  در متخصرص  یحسابرس مؤسسۀ انتخاب حسابرسی به  مؤسسۀهنگام انتخاب  سهامی یها شرکت

 آزاد قابرل  نقد انیه جرک ییها شرکت رندگانیگ میتصم ن،یا بر عالوهنمایند.  توجه یجد طور به کار مدیران بر مؤثر ینظارت

 طرور مرؤثر   بره  را آزاد نقرد  انیجر یمنف آثار صناتدر  متخصص یحسابرس یها مؤسسه استخدام با توانند یم دارند، یتوجه

آن  یاعضرا  فاالیرت  و حسابرسری  کمیترۀ  برر  سرهامی  یهرا  شررکت  یهرا  رهیمد هیئت که است ینند. همچنین ضرورک نترلک

   .دهد انجام مناس  و دقیق طور به را خود کار کمیته تا این باشند، داشته یبیشتر یریگ سخت و نظارت

 ها ادداشتی
1. Jensen   2. Nekhili  3. Richardson  4. Chen 

5. Myers and Majluf  6. Fazzari  7. Whited  8. Pinkowitz 

9. Ferreira and Vilela  10. Graham  11. Evans  12. Roychowdhury 

13. Li    14. Bukit and Iskandar 15. Sun   16. Toumeh and Yahya 

17. Habib   18. Hegazy  19. Tavakolnia and Makrani 

20. Inaam   21. Alzoubi  22. Reguera  23. Leggett 

24. Cohen and Zarowin  25. Palmrose  26. Siregar 
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