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 چکيده

آن، فراهم آوردن  یاست که از اهداف عمده یحسابدار ستمیس یهافرآورده نیتراز مهم ،یمال یهاگزارش

 یمال یهاصورت یینها تیاست مسئول یبنگاه اقتصاد یسود آور ییعملکرد و توانا یابیارز یاطالعات الزم برا

 نیارتباط ب یحاضر بررس وهشراستا هدف از انجام پژ نیباشد؛در ا یشرکت م تیریمد ای رهیمد ئتیبا ه

 شرکت 141 شامل حاضر، پژوهش آماری ی باشد. جامعه یسود م یواقع تیریو مد تیریمد میتخصص ت

استفاده شده  وزیویاز نرم افزار ا اتیآزمون فرض برای است بوده 1934 تا1931زمانی دوره ی برای که است

ود س یواقع تیریو مد تیریمد میت تخصص نیدهد که ب ینشان م اتیزمون فرضآ حاصل از جیاست, نتا

 ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد.

 .سود یواقع تیری، مد تیریمد میتخصص ت :يديکل واژگان

 

 

 

 

 

 

  

ی 
دار

ساب
 ح

ت و
یری

مد
در 

ی 
رد

ارب
 ک

ی
 ها

ش
وه

پژ
م(

هار
 چ

ال
)س

 

ره 
ما

ش
51 

  /
ییز

پا
  

19
31

 
ص 

 /
72
– 

11
 

 2 علی مير ، 1 احسان احمدي سيد

 .خرم آباد، ایران کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد. 1
 .می واحد خرم آباد، خرم آباد، ایرانالگروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اس 2

 

 نام نویسنده مسئول:
 احسان احمدي سيد

 ودس یواقع تیریو مد تیریمد ميتخصص ت نيرابطه ب یبررس

 شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ يشرکت ها در

 11/4/1931تاریخ دریافت: 

 11/7/1931تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه
یگر کاربران فعلی و بالقوه در یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه ی اطالعاتی است که برای سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و د

تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم ها، سودمند باشد. یکی از معیارهای مهمی که گروههای مزبور 

اده فبرای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش بینی سودهای آینده و ریسک های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت است

می کنند، سودهای جاری و گذشته شرکت است. سود نیز خود متشکل از اقالم نقدی و تعهدی  است و اقالم تعهدی سود تا حدود زیادی 

در کنترل مدیریت هستند و وی می تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سود های آینده در اقالم تعهدی 

و به اصطالح سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تالش می کنند تا با انتخاب روش های مجاز حسابداری، نتایجی  سود دست برده 

قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند. زیرا، اغلب سرمایه گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت هایی که روند سودآوری مناسبی دارند و سود 

می شود نسبت به شرکت های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش بینی و مقایسه ای بیشتری دارند. از سوی آنها دچار تغییرات عمده ن

دیگر، با توجه به تئوری نمایندگی مدیران می توانند از انگیزه ی الزم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار 

ای مالی است که از اهمیت خاصی برای کلیه استفاده کنندگان برخوردار است. در بیانیه هباشند سود واحد تجاری یکی از اقالم صورت

های مالی بر روی اطالعاتی است که درباره عملکرد شرکت است که از تأکید گزارش»شود که از مفاهیم حسابداری مالی گفته می 1شماره 

  «.گرددمجرای محاسبه سود و اجزای تشکیل دهنده آن، ارائه می

مدیریت یا دستکاری سود، اغلب به عنوان گزارش نادرست سطح عملکرد اقتصادی شرکت توسط افراد درون سازمان ) به ویژه 

ی رمدیریت( تعریف میشود. که با هدف گمراه کردن ذینفعان یا تاثیر گذاری بر پیامدهای قراردادی ) نتایج قراردادهای مبتنی برارقام حسابدا

اثر گذاری بر سود شرکت ، به نحوی که منابع و خواسته « مدیریت سود » (بطور کلی 1333یرد. )هیلی و والن ،گزارش شده( صورت میگ

ه رهای شرکت و مدیران آن را بر آورده نماید، تعریف می شود .در ارتباط با ابزار مورد استفاده برای مدیریت سود میتوان به موارد ذیل اشا

 نمود:

اختیاری که تاثیر مستقیمی بر جریانات نقد ندارند ، بعنوان نمونه می توان به عدم تحقق شرایط  الف( دستکاری اقالم تعهدی

، هی ثابتی که عمر آنها پایان یافتاستقراض و تغییر در میزان هزینه مطالبات مشکوك الوصول و همچنین تاخیر در کنار گذاشتن دارایی ها

که باعث تغییر در جریانات نقد و حتی در بعضی موارد باعث تغییر یافت اقالم تعهدی می اشاره کرد .ب( دستکاری رویدادهای مالی واقعی 

 شود .مانند کاهش دادن هزینه های تبلیغاتی به منظور باال بودن سود ، شتاب و تسریع در انجام فروش ، تغییر در برنامه های ارسال کاال،

گهداری ، تخفیفات نقدی فروش ، هزینه های عمومی اداری و فروش ، هزینه های هزینه های تحقیق و توسعه ، تاخیر در شناسایی هزینه ن

باز آموزی و هزینه های حمل و نقل می باشد .ج( روش بالقوه سومی هم وجود دارد که بوسیله طبقه بندی گمراه کننده اقالم صورت سود 

خالص شرکت تغییر کند ، تنها با استفاده از جابجایی هزینه های  و زیان ) تغییر طبقه بندی ( انجام می شود . در این روش بدون آنکه سود

عملیاتی با اقالم غیر عملیاتی و خاص ، سود عملیاتی یا سود اصلی شرکت مورد دستکاری قرار می گیرد .مدیریت سود که اغلب از طریق 

ن کاهش کیفیت گزارشگری مالی گردد. از طرفی، قوانی اقالم تعهدی اختیاری یا دستکاری فعالیتهای واقعی صورت میپذیرد، میتواند منجر به

 تو نظارتهای حاکم بر بازار سرمایه، به عنوان یکی از عناصر برون سازمانی است که میتواند کیفیت گزارشگری مالی و رفتارهایی نظیر مدیری

گزارشگری شرکتها حداقل مدیریت سود از طریق سود را متاثر سازد. به طوریکه انتظار می رود در پی تشدید نظارتهای قانونی بر افشا و 

 اقالم تعهدی کاهش یابد. 

در 1931تا  1911های های مدیریت سود در طی سالدر تحقیقات پیشین معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتهادر انواع سیاست

ق صاحبان سهام، سود هرسهم و نسبت قیمت ها، نسبت بدهی، بازده دارایی، بازده حقوغالب معیارهای نسبت آنی، گردش مجموع دارایی

کارانه، رویکرد مدیریت سود معمولی بازار هر سهم به سود هر سهم در سیاستهای مختلف مدیریت سود اعم از؛ رویکرد مدیریت سود محافظه

وع ی از این معیارها با توجه به ناهای مقایسهو رویکرد مدیریت سود متهورانه مورد بررسی قرار گرفته شده است. در این راستا نتایج تحلیل

های مختلف مدیریت سود دهد میزان رقم هر یک از این معیارهای ارزیابی عملکرد مالی در سیاسترویکرد مدیریت سود شرکتها نشان می

 (1939به طور معناداری متفاوت است و این تفاوت در طی دوره تحقیق از ثبات قابل توجهی برخوردار بوده است.) مسعودنیا،

به عالوه ویژگی های کیفی اطالعات مالی باعث می شود که شرکت ها اطالعات مالی را به صورت صحیح و بدون دستکاری به استفاده 

کنندگان برسانند و همچنین افشای بیشتر اطالعات سبب می شود که استفاده کنندگان از اطالعات مالی با اگاهی کامل تصمیم گیری 

هزینه های بیشتری برای افشای اطالعات بپردازند.مدیریت سود زمانی رخ میدهد که مدیران یا از اختیارات گزارشگری کنند و مجبور نباشند 

 نخود و یا از نفوذ و تاثیرگذاری خود بر تصمیمات عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی استفاده میکنند تا شرکت را در نظر سرمایه گذارا

پویا نشان دهند، این درحالی است که سرمایه گذاران و ذی نفعان از گزارشات صورتهای مالی و همچنین از پیش  و بازار سرمایه با ثبات و
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بینی های سود شرکت استفاده میکنند، که در نتیجه باعث گمراهی آنان خواهد شد.توسعه بنگاه های اقتصادی در کنار پیچیده تر شدن 

گذار بر شده تا مسائل و مشکالت بازار ها در رابطه با افشای اطالعات مالی و غیر مالی تاثیر معامالت تجاری و فرآیند تصمیم گیری باعث

 (2111مدیریت سود مورد بحث و بررسی قرار گیرد.  )بذرافشان ، 

 در همین راستا هدف از انجام تحقیق بررسی رابطه بین تخصص تیم مدیریت و مدیریت واقعی سود در شرکت های پذیرفته شده در

 بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

 پيشينه تحقيق

 هاي خارجیپژوهش
به این نتیجه رسید که « دوره تصدی حسابرس، حسابرس مستقل و مدیریت سود»( در پژوهش خود با عنوان 2114) 1اوگاستین

 دوره تصدی حسابرس و حسابرس مستقل تأثیر قابل توجهی بر میزان اقالم تعهدی دارد.

بندی به این نتیجه های مدیریت سود و تغییر طبقه( در تحقیق خود در بررسی رابطه بین محدودیت2114) 1همکارانآبرنادی و 

رسیدند که وقتی که مدیریت واقعی سود توسط وضعیت مالی ضعیف، سطح باالی مالکیت نهادی و قیمت پایین سهام بازار شرکت محدود 

آورند.همچنین، وقتی که اقالم تعهدی مدیریت سود با سیستم حسابداری بندی روی میر طبقهشده باشد، مدیران به احتمال زیاد به تغیی

 کنند. بندی استفاده میبینی شده محدود شده باشند،مدیران با احتمال بیشترازتغییر طبقهبا انعطاف پایین و تهیه جریان نقدی پیش

 حسابرسی کیفیت افزایش که رسید این نتیجه به و پرداخت واقعی سود مدیریت و حسابرسی کیفیت رابطۀ بررسی ( به2114ژانگ )

 .شودمی واقعی سود مدیریت سطح افزایش موجب

عنوان متغیر میانجی تأثیر مدیریت سود بر بازده سهام و نقش کیفیت حسابرسی به»( در پژوهشی تحت عنوان 2119نوریامان )

نفی بر بازده سهام دارد و کیفیت حسابرسی رابطه منفی مدیریت سود با بازده سهام به این نتیجه رسید مدیریت سود تأثیر م« )تعدیل گر(

های حسابرسی شده توسط چهار موسسه بزرگ دیگر، رابطه منفی مدیریت سود با بازده سهام برای شرکتعبارتکند بهرا تقویت می

 بیشتر است.های حسابرسی شده توسط سایر مؤسسات حسابرسی حسابرسی در مقایسه با شرکت

(، برای بررسی تأثیر مدیریت سود بر نقدشوندگی بازار از سه معیار برای ارزیابی مدیریت سود استفاده 2111) 1اشیوگلو و همکاران

د های نقاند که یکی از معیارها اقالم تعهدی است و دو معیار دیگر مربوط به معیارهای مدیریت سود واقعی هستند که شامل جریانکرده

استفاده کردند؛  2های اختیاری است و برای ارزیابی نقد شوندگی بازار نیز از معیار عدم نقدشوندگی آمیهود و معیار کی ویتی و هزینهعملیا

 های اختیاری غیرعادی با معیار عدم نقدشوندگی رابطه مستقیمی داشت. طبق نتایج بدست آمده، مدیریت سود مبتنی بر هزینه

در پژوهشی این موضوع را بررسی کردند که آیا مازاد جریان وجوه نقد باال با مدیریت سود رابطه دارد یا  (،2113بوکیت و اسکندر )

های مدیریت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد باال انگیزه  درگیر در فعالیتها در پژوهش خود فرض کردند که مدیران شرکتنه؟ آن

ها در پژوهش خود نشان پیوندد. آنتر است مدیریت سود کمتر به وقوع میمیته حسابرسی مستقلوجود، زمانی که کسود رادارند. بااین

ث های مدیریت سود که باعکند تا فعالیتهای دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد باال کمک میدادند که کمیته حسابرسی مستقل به شرکت

 شود، را کاهش دهند.افزایش سود می

گذاری و مدیریت سود: شواهدی از نقش کنترل های سرمایهمجموعه فرصت»ای باعنوان ( در مقاله2111کین چن و دیگران)

گذاری و مدیریت سود در تایوان را بررسی کردند. انگیزه و تأثیرات کنترل سهامدارن بر روی رابطه بین مجموعه فرصت سرمایه« سهامداران

گذاری باال بیشتر تمایل دارند که اقدام به مدیریت سود نمایند. همچنین متغیر صت سرمایههای با فرنتایج این پژوهش نشان داد که شرکت

 تر مدیریت سود مرتبط است.با احتمال پایین -گیری گردیدوسیله صورت جریان وجوه نقد اندازهکه به -کنترل سهامداران 

ها، برنقدشوندگی حقوق صاحبان سهام تأثیر سود شرکت های مدیریتآیا شیوه»(، در پژوهشی با عنوان 2113) 9چانگ و همکاران

تری هایی که مدیریت سود بیشها نشان داد شرکترابطه بین مدیریت سود و نقدشوندگی را بررسی کردند. نتایج پژوهش آن« گذارد؟می

 باشند. تری برخوردار میدارند از نقدشوندگی پایین

 

 هاي داخلیپژوهش

                                                           
1- Asciogiu et al.  

2- kv 

3- Chung et al.  
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شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. هدف این تحقیق این پذیرفتهشرکت  911این تحقیق  یآمارجامعه (،  1934بختکی)

کنند، نشان دهد که آیا در گذاران و سایر ذینفعان اطالعات مالی که در تصمیمات خود بر صورت سود و زیان اتکا میاست که به سرمایه

دهد که مدیریت سود از طریق نتایج نشان می. دهدجایی اقالم صورت سود و زیان رخ میجامعه آماری موردنظر مدیریت سود از طریق جابه

 .باشدجایی اقالم صورت سود و زیان، فرضیه قابل تائیدی نمیجابه

های شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالی تولیدی پذیرفتهها(، جامعه آماری این تحقیق شرکت1939ولی زاده الریجانی)

های واقعی بر عملکرد عملیاتی آتی است. مدیریت سود از طریق است.  هدف ، بررسی تأثیر مدیریت سود از طریق فعالیت 1932تا  1911

های و فروش، افزایش سود غیرعملیاتی حاصل از فروش دارایی های اداری، عمومیهای واقعی با استفاده از معیارهای کاهش هزینهفعالیت

تایج های نقدی عملیاتی سنجیده شد.  نها و جریانازحد شناسایی گردید. عملکرد عملیاتی با استفاده از بازده داراییبیشبلندمدت و تولید 

 های واقعی رابطه معناداری وجود ندارد.نشان داد که بین عملکرد عملیاتی آتی و مدیریت سود از طریق فعالیت

بورس  شده درهای پذیرفتهررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکتب»ای با عنوان ( در مقاله1931نمازی و دیگران)

شده در بورس اوراق بهادار های پذیرفتهبه بررسی رابطه بین دو متغیر کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در شرکت« اوراق بهادار تهران

 منظور محاسبه مدیریتحسابرس و دوره تصدی حسابرس و بهتهران پرداختند. ایشان جهت تعیین کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه 

های پژوهش نشان داد که در حالت کلی یک رابطه مثبت و ضعیف بین معیارهای اندازه شده جونز استفاده کردند. یافتهسود از مدل تعدیل

باشد. به دار نمیلحاظ آماری معنیحسابرس)حسن شهرت حسابرس( و دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود وجود دارد، ولی این رابطه از

شده است. نتایج نشان داد که بین مدیریت سود و صورت جداگانه بررسیدلیل وجود مشکل هم خطی در مدل کلی، رابطه بین متغیرها به

 جود دارد.دار ودار و بین مدیریت سود و دوره تصدی حسابرس رابطه مثبت و معنیاندازه حسابرس، یک رابطه مثبت ولی غیر معنی

 های نقدیجریان با مقایسه قاعده در خالف تعهدی اقالم افزاینده اطالعاتی بررسی محتوای موضوع (1931بختیاری ) و حقیقت

است.  اقالم تعهدی کل رویکرد در تنها قاعده خالف تعهدی وجود اقالم از ها، حاکیپژوهش آن دادند. نتایج قرار موردمطالعه را عملیاتی

کاهش  را سهام آتی بازده در غیرعادی اقالم تعهدی عملیاتی، توان توضیحی های نقدیتعهدی، جریان اقالم کل ویکردر در همچنین

 دهدنمی

( به بررسی انگیزه مدیران از مدیریت سود پرداختند و تأثیر اندازه شرکت، ساختار مالکیت و حاکمیت 1931احمدپور و منتظری )

 طلبانه( را بررسی کردند. نتایج به دستب نوع مدیریت سود )مدیریت سود کارا و مدیریت سود فرصتشرکتی بر گرایش مدیران در انتخا

ها همچنین بیان داشتند اندازه شرکت و مالکان خانوادگی دو عاملی هستند که بر کارگیری مدیریت سود کارا داشت آنآمده حکایت به

 د. گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود تأثیرگذارن

( در پژوهشی  به بررسی رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی و کیفیت سود حسابداری پرداختند. 1931مشایخی و محمدآبادی )

ها، های کیفیت سود و دوگانگی مسئولیتعنوان سنجهبینی آن را بهها در پژوهش خود، کیفیت اقالم تعهدی، پایداری سود و توان پیشآن

های پژوهش اند. یافتههای حاکمیت شرکتی مدنظر قرار دادهعنوان شاخصهیات مدیره و تعداد جلسات آن را بهنسبت مدیران غیرموظف ه

بینی( دهد که با بیشتر شدن تعداد جلسات هیات مدیره و افزایش حضور مدیران غیرموظف در آن، کیفیت )پایداری و توان پیشنشان می

های مدیرعامل و رئیس هیات مدیره از یکدیگر و کیفیت حالی است که بین تفکیک مسئولیتیافته است. این در سود حسابداری افزایش

دار بین کیفیت اقالم تعهدی، های تحقیق حاکی از نبود رابطه معنیداری وجود دارد. یافتهبینی( سود رابطه معنی)پایداری و توان پیش

 کمیت شرکتی موردبررسی است. های کیفیت سود، با مکانیزم های حاعنوان یکی از سنجهبه

های گروه )تلفیقی( با بازده سهام بررسی رابطه مدیریت سود شرکت»( در پژوهش تحت عنوان 1913جبار زاده لنگر لوئی و همکاران)

گروه های به این نتیجه رسیدند که رابطه ضعیف و معکوس ولی معنی بین مدیریت سود شرکت« شرکت اصلی در بورس اوراق بهادار تهران

 )تلفیقی( با بازده سهام شرکت اصلی وجود دارد

(، در بررسی تأثیر افزایش تدریجی اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود 1913هاشمی و کمالی ) 

یی که همواره درجه اهرم هاشده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند که میزان مدیریت سود در شرکتهای پذیرفتهشرکت

داری ندارد و همچنین جریان نقد آزاد و رشد شوند تفاوت معنیتدریج درگیر افزایش اهرم مالی میهایی که بهمالی زیادی دارند با شرکت

 طلبانه مدیران هستند که در میزان مدیریت سود تأثیرگذار بوده است.شرکت عواملی تأثیرگذار در میزان رفتارهای فرصت

 در به عموم سهام ی اولیهعرضه زمان در سود مدیریت بررسی»تحقیقی  ی انجامبه واسطه (1911آذر داریانی) حسنی و کردلر

 تهران بهادار اوراق بورس در بار اولین برای ی سهامکنندهعرضه شرکت 31 روی بر «تهران بهادار اوراق بورس در تازه پذیرفته هایشرکت

 ی ایرانسرمایه بازار ضعیف اطالعاتی کارایی را IPO سهام قیمت عملکرد افت و سهام فروشی دلیل ارزان 1917 تا 1911 هایسال بین
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 تحلیل برای کافی بینش و دانش گذاران ازاست، لذا سرمایه دشوار آن عملکرد ها وشرکت به مربوط اطالعات به دسترسی اند، زیرادانسته

نهادها،  از اعم عمده دارانسهام وجود را ی کشورسرمایه بازار در مشکالت اینگونه ی اصلیققان ریشهمح باشند؛ اینبرخوردار نمی اطالعات

 می دانند. بازار ها، دربانک و دولت به های وابستهسازمان

ر بورس شده دهای پذیرفتهنقش اقالم تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت» ای با عنوان ( در مقاله1914مشایخی و دیگران )

ارتباط  بین اقالم تعهدی اختیاری و وجوه نقد حاصل از عملیات را موردبررسی قراردادند. نتایج این تحقیق حـاکی از « اوراق بهادار تهران

ها، به هنگام کاهش وجوه شده است. درواقع مدیریت این شرکتهای موردمطالعه در این تحقیق مدیریت سود اعمالآن است که در شرکت

منظور جبران این موضوع اقدام به افزایش سود از طریق افزایش حاصل از عملیات که بیانگر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است، بهنقد 

 است.اختیاری کرده اقالم تعهدی 

 

 فرضيه هاي تحقيق
جود بهادار تهران ارتباط  وفرضیه اصلی: بین تخصص تیم مدیریت و مدیریت واقعی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق 

 دارد.

 فرضیه فرعی:

 فرضیه فرعی اول: بین درصد اعضای دارای مدرك کارشناسی ارشد و مدیریت واقعی سود ارتباط وجود دارد.

 فرضیه فرعی دوم: بین درصداعضای هسته اصلی و مدیریت واقعی سود ارتباط وجود دارد.  

 حسابداران رسمی ایران و مدیریت واقعی سود ارتباط وجود دارد.فرضیه فرعی سوم: بین درصد اعضای عضوجامعه 

 

 وش تحقيقر
های علمی بر مبنای هدف، شوند. پژوهشهای علمی بر دو مبنای الف( هدف و ب( ماهیت و روش طبقه بندی میی پژوهشکلیه

توان های علمی را میی ماهیت و روش، پژوهشگیرد. همچنین بر مبناهای بنیادی، کاربردی و علمی قرار میی پژوهشخود در سه دسته

گیرد. در پنچ گروه تاریخی، توصیفی، همبستگی، علی و تجربی/ شبه تجربی قرار داد. این پژوهش در حوزه پژوهشات اثباتی مالی قرار می

د. گردمایشی طبقه بندی میبا توجه به اینکه از اطالعات تاریخی در آزمون فرضیات آن استفاده شده است، در گروه پژوهشات شبه آز

همچنین از آن جا که هدف از این پژوهش بررسی بررسی تاثیر مدیریت سود و میزان افشا بر عملکرد واقعی شرکت های پذیرفته شده در 

رود. می رهمبستگی به شما -شود، نوعی پژوهش توصیفیبورس اوراق بهادار تهران ، با توجه به ماهیت روشی که در این پژوهش استفاده می

بر  باشد. عالوهاین پژوهش به لحاظ معرفت شناسی، از نوع تجربه گرا، سیستم استدالل آن، استقرایی و از جهت نوع مطالعه آرشیوی می

 های ترکیبی استفاده خواهد نمود.این، به لحاظ تحلیل آماری، این پژوهش از رگرسیون

 

 متغيرهاي تحقيق

 مدل تحقيق 
REM = α1+ PMSit+ α2COREit+ α9PCPAit+ α4 OPCYit+ α1 ADNIit+ α1SGF+ α7SIZEit+ 

α1LEVit+ α3 CRit+ α11 BMit+ α11BIG4+ Ɛit 

 متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری متغیرها:

 متغیر وابسته:

R_RM همان :REM  استفاده )کاهش موثرهزینه ها( که با استفاده سه مدل اندازه گیری می شود: که از مدل تعدیل شده جونز

 شده است

 مدل اول: گردش وجه نقد غیر عادی  

 CFOtگردش وجه نقدی عملیاتی : 

Stفروش : 

ΔSTتغییرات فروش : 

 At−1دارایی های سال قبل :

 مدل دوم:هزینه های تولید غیرعادی
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 PRODtکل هزینه کاالی فروخته شده : 

 مدل سوم:کاهش غیرعادی هزینه ها

 

 متغیر مستقل:

TMT ( با استفاده از سه معیار تخصص تیم مدیریت را اندازه گیری کرده اند:2113ریت(: کامور و همکاران ))تخصص تیم مدی 

 (PMSمدرك کارشناسی ارشد اعضای  تیم مدیریت)

 تولید،تحقیق و بازار یابی مشغول هستند.–تعداد اعضای مدیریت هسته اصلی و کاربردی که در زمینه عملیات 

 (CORE), 

 (PCPAبداران رسمی )اعضای جامعه حسا

 نحوه محاسبه درصدهای سه معیار تیم تخصصی مدیریت :

 (:PMSمدیریت)%

 (Ʃ PMSتعداد اعضای دارای مدرك کارشناسی ارشد تیم مدیریت )

 =  درصد اعضای تیم دارای کارشناسی ارشد ─────────────────────────────────✖111

 (Ʃ TMTتعداد اعضای تیم مدیریت  )

 (:COREمدیریت)%

 (Ʃ COREتعداد اعضای هسته اصلی تیم مدیریت )

 =    درصداعضای هسته اصلی تیم   ────────────────────────────────✖111

 (Ʃ TMTتعداد اعضای تیم مدیریت  )

 (:PCPAمدیریت)%

 (Ʃ PCPAتعداد اعضای عضوجامعه حسابداران رسمی ایران در تیم مدیریت )

 =  درصداعضای عضوجامعه حسابداران رسمی ایران در تیم ─────────────────────────✖111

 (Ʃ TMTتعداد اعضای تیم مدیریت  )

 متغیر کنترلی:

 (OPCY چرخه عملیاتی شرکت میانگین دوره پرداخت وجوه برای تولید و دریافت وجه از فرو شها است :) 

A_DNIتغییرات در درامدها نسبت به سال قبل : 

SIZE ریتم کل دارایی ها بدست می اید.اندازه شرکت که از لگا 

SG_Fدرصد تغییرات در فروش نسبت به سال قبل : 

BMارزش دفتری تقسیم بر کل دارایی ها : 

LEVآید.: اهرم مالی از تقسیم بدهی بر دارایی بدست می 

CRدارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری : 

BIG4اینصورت صفردرنظر گرفته می شود. : اگر حسابرس عضو سازمان حسابرسی باشد یک در غیر 

 

 جامعه آماري
آوری جمع  1934تا  1931ها برای دوره مالی شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهد بود. دادههای پذیرفتهجامعه تحقیق شرکت

 شرکت می باشد. 141خواهد شد. نمونه تحقیق با استفاده از روش حذف سیستماتیک 

 

 هاهروش تجزیه و تحليل داد
ر ها دشود. به منظور توصیف وضعیت دادههای آماری استفاده شده که در ادامه به تفصیل تشریح میدر انجام این تحقیق، آزمون

پانل  هایها از رگرسیون چند متغیره مبتنی بر دادهها و آزمون فرضیهگردد و برای تجزیه و تحلیل دادهنمونه از آمار توصیفی استفاده می

استفاده شده است و  Eviewsهای آماری الزم از نرم افزار و برای انجام آزمون Excelها از نرم افزار  شود. برای تلخیص دادهمیاستفاده 

گیرد و جهت ها نظیر آزمون ریشه واحد، چاو و هاسمن قبل از اجرای مدل مورد استفاده قرار میهای متعدد پیش فرض صحت مدلآزمون
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و احتمال آن استفاده  tی هر متغیر با تونل زنی مالی از آماره و احتمال مربوط به آن و جهت بررسی رابطه Fاز آماره  بررسی صحت کلی

های صحت مدل نیز رود و از سایر آزمونواتسون به منظور بررسی خودهمبستگی جمالت خطا بکار می -گردد. در ضمن آماره دوربینمی

 درصد انجام خواهد. 31ها در سطح اطمینان کلیه آزمونبطور مناسب استفاده خواهد شد. 

 آزمون فرضيه ها
 آزمون فرضيه اول

 

 اصلی تحقيق  ( نتایج حاصل از تخمين مدل1جدول )

 

REM = α0+ α1TMTit+ α2 OPCYit+ α3 ADNIit+ α4SGF+ α5SIZEit+ α6LEVit+ α7 CRit+ α8 

BMit+ α9BIG4+ Ɛit 

 احتمال tآماره  ضریب برآوردی متغیر

 0.0032 1.681251- 0.004710- تخصص تیم مدیریت

 0.1322 1.507255 0.006703 اندازه شرکت

 0.1695 1.375161 0.015118 تغییرات فروش

 0.0388 0.957197 0.221622 چرخه عملیاتی

 0.0107 1.252762- 2.901406- به ارزش بازار ارزش دفتری

 0.6625 0.436634- 0.012876- اهرم مالی

 0.9348 0.081824 0.000633 نسبت آنی

 0.6050 0.517469- 0.005990- حسابرسنوع 

C0.0282 2.198856- 0.143242- مقدار ثابت 

 0.612774 ضریب تعیین

 0.681427 ضریب تعین تعدیل شده

 1.934942 واتسون-دوربین

 F 1.125712آماره 

 0.000000 (Fاحتمال )آماره 

 11/1می باشد که مقدار آن کمتر از 1,1192( برابر با  TMTطح معناداری متغیر مستقل تخصص تیم مدیریت)با توجه به اینکه س

(اثر معناداری  TMTمتغیر مستقل تخصص تیم مدیریت) %31می باشد، بنابراین نتایج مدل نشان دهنده آن است که در سطح اطمینان 

حقیق تایید می گردد و با توجه به اینکه ضریب متغیر مستقل تخصص تیم بر متغیر وابسته مدیریت سود دارد و مدل رگرسیونی ت

)منفی( می باشد که نشان دهنده ارتباط معکوس می باشد.و  طورکلی درخصوص فرضیه اول می توان  -1,114711؛  ( TMTمدیریت)

بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس شده در های پذیرفتهو مدیریت سود در شرکت  ( TMTنتیجه گرفت که  بین تخصص تیم مدیریت)

 و فرضیه اول پژوهش تایید می شود..و معنادار وجود دارد

مقدار احتمال )یا سطح بین درصد اعضای دارای مدرك کارشناسی ارشد و مدیریت واقعی سود ارتباط وجود دارد.فرضیه فرعی اول: 

دار شود، یعنی مدل معنیدرصد رد می 31است، فرض صفر در سطح اطمینان  11/1تر از برابر صفر بوده و چون این مقدار کم Fمعناداری( 

دهد. نتایج مربوط به ضریب باشد که این مقدار، عدم وجود خود همبستگی را نشان میمی1.934942است. مقدار آماره دوربین واتسون 

 شوند. تقل و کنترلی مدل، توضیح داده میتغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مس %11دهد، تقریبا تعیین نشان می
 

 فرعی اول  ( نتایج حاصل از تخمين مدل2جدول )
 

REM = α0+ α1PMSit+ α2 OPCYit+ α3 ADNIit+ α4SGF+ α5SIZEit+ α6LEVit+ α7 CRit+ α8 

BMit+ α9BIG4+ Ɛit 

 احتمال tآماره  ضریب برآوردی متغیر

 0.0032 1.681251- 0.007303 اندازه شرکت

http://www.joas.ir/


 11 -72، ص  1931 پاییز، 15ریت و حسابداری، شماره پژوهش های کاربردی در مدی
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

 0.1322 1.507255 0.015277 ییرات فروشتغ

 0.1695 1.375161 0.217751 چرخه عملیاتی

 0.0388 0.957197 2.830206- ارزش دفتری به ارزش بازار

 0.0107 1.252762- 0.011183- اهرم مالی

 0.6625 0.436634- 0.001422 نسبت انی

 0.9348 0.081824 0.004702- نوع حسابرس

 0.0050 0.517469- 0.136300 ی مدرك کارشناسی ارشد تیم مدیریتتعداد اعضای دارا

 0.0282 2.198856- 0.144070- مقدار ثابت

 0.613787 ضریب تعیین

 0.702451 ضریب تعین تعدیل شده

 1.927133 واتسون-دوربین

 F 1.216197آماره 

 0.000000 (Fاحتمال )آماره 

 

( برابر با PMSتقل درصد اعضای دارای مدرك کارشناسی ارشد تخصص تیم مدیریت )با توجه به اینکه سطح معناداری متغیرمس

متغیرمستقل  %31می باشد، بنابراین نتایج مدل نشان دهنده آن است که در سطح اطمینان  11/1می باشد که مقدار آن کمتر از 1,1111

اری بر متغیر وابسته مدیریت سود دارد که این موضوع ( اثر معنادPMSدرصد اعضای دارای مدرك کارشناسی ارشد تخصص تیم مدیریت )

نشان می دهد مدل رگرسیونی تحقیق تایید می گردد و با توجه به اینکه متغیرمستقل درصد اعضای دارای مدرك کارشناسی ارشد تخصص 

(  PMSك کارشناسی ارشد  )مثبت می باشد با توجه به موارد فوق  متغیرمستقل درصد اعضای دارای مدر1,191911( PMSتیم مدیریت )

 اثر مثبت  و معناداری بر مدیریت سود دارد.

 بین درصداعضای هسته اصلی و مدیریت واقعی سود ارتباط وجود داردفرضیه فرعی دوم: 

درصد  31است، فرض صفر در سطح اطمینان  11/1تر از برابر صفر بوده و چون این مقدار کم Fمقدار احتمال )یا سطح معناداری( 

باشد که این مقدار، عدم وجود خود همبستگی را نشان می1,391731دار است. مقدار آماره دوربین واتسون شود، یعنی مدل معنید میر

تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی مدل، توضیح  %61دهد، تقریادهد. نتایج مربوط به ضریب تعیین نشان میمی

 شوند. داده می
 

 فرعی دوم  ( نتایج حاصل از تخمين مدل3ول )جد
 

REM = α0+ α1COREit+ α2 OPCYit+ α3 ADNIit+ α4SGF+ α5SIZEit+ α6LEVit+ α7 CRit+ α8 

BMit+ α9BIG4+ Ɛit 

 احتمال tآماره  ضریب برآوردی متغیر

 0.1222 1.547575 0.006893 اندازه شرکت

 0.1898 1.312532 0.014478 تغییرات در فروش

 0.3427 0.949405 0.220810 چرخه عملیاتی

 0.2191 1.230028- 2.900106- ارزش دفتری به ارزش بازار

 0.6802 0.412421- 0.012199- اهرم مالی

 0.9788 0.026646 0.000206 نسبت انی

 0.6817 0.410347- 0.004757- نوع حسابرس

 0.0216 0.493806- 0.036223 تعداد اعضای مدیریت هسته اصلی و کاربردی

 0.1261 1.531487- 0.097490- مقدار ثابت

 0.619112 ضریب تعیین

 0.702278 ضریب تعین تعدیل شده
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 1.935798 واتسون-دوربین

 F 0.800012آماره 

 0.000004 (Fاحتمال )آماره 

می باشد 1,1211( برابر با CORE) درصداعضای هسته اصلی تخصص تیم مدیریتبا توجه به اینکه سطح معناداری متغیر مستقل 

متغیر مستقل درصداعضای  %31می باشد، بنابراین نتایج مدل نشان دهنده آن است که در سطح اطمینان  11/1که مقدار آن کمتر از 

 ( اثر معناداری بر متغیر مدیریت سود دارد و مدل رگرسیونی تحقیق تایید می گردد و با توجهCOREهسته اصلی تخصص تیم مدیریت )

؛مثبت می باشد درنتیجه  1,191229( CORE) درصداعضای هسته اصلی تخصص تیم مدیریتبه اینکه  ضریب براوردی متغیر مستقل 

 مثبت و معناداری وجود دارد بین درصداعضای هسته اصلی  و مدیریت واقعی سود ارتباط می توان نتیجه گرفت

 رسمی ایران و مدیریت واقعی سود ارتباط وجود دارد.بین درصد اعضای عضوجامعه حسابداران فرضیه فرعی سوم: 

درصد  31است، فرض صفر در سطح اطمینان  11/1تر از برابر صفر بوده و چون این مقدار کم Fمقدار احتمال )یا سطح معناداری( 

وجود خود همبستگی را نشان  باشد که این مقدار، عدممی 1,323441دار است. مقدار آماره دوربین واتسون شود، یعنی مدل معنیرد می

تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی مدل، 1,711117دهد، تقریبا دهد. نتایج مربوط به ضریب تعیین نشان میمی

 شوند. توضیح داده می
 

 فرعی سوم  ( نتایج حاصل از تخمين مدل4جدول )
 

REM = α0+ α1 CPA it+ α2 OPCYit+ α3 ADNIit+ α4SGF+ α5SIZEit+ α6LEVit+ α7 CRit+ α8 

BMit+ α9BIG4+ Ɛit 

 احتمال tآماره  ضریب برآوردی متغیر

 0.1104 1.598388 0.007121 اندازه شرکت

 0.1629 1.396722 0.015398 تغییرات در فروش

 0.3842 0.870708 0.202003 چرخه عملیاتی

 0.2437 1.166865- 2.750106- ارزش دفتری به ارزش بازار

 0.6534 0.449181- 0.013265- اهرم مالی

 0.9078 0.115803 0.000899 نسبت انی

 0.6517 0.451575- 0.005228- نوع حسابرس

 0.0298 0.975248- 0.049621- اعضای جامعه حسابداران رسمی

 0.0176 1.234149- 0.081650- مقدار ثابت

 0.710117 ضریب تعیین

 0.781261 ضریب تعین تعدیل شده

 1.929441 واتسون-دوربین

 F 0.889202آماره 

 0.000000 (Fاحتمال )آماره 

می باشد 1,1231( برابر با  CPAtبا توجه به اینکه سطح معناداری متغیر مستقل درصد اعضای عضوجامعه حسابداران رسمی ایران )

متغیر مستقل درصد اعضای  %31است که در سطح اطمینان  می باشد، بنابراین نتایج مدل نشان دهنده آن 11/1که مقدار آن کمتر از 

دارد و مدل رگرسیونی تحقیق تایید می گردد   ( اثر معناداری بر متغیر وابسته مدیریت سود CPAtعضوجامعه حسابداران رسمی ایران )

منفی می  - 1,143121(   CPAtو با توجه به اینکه ضریب براوردی متغیر مستقل درصد اعضای عضوجامعه حسابداران رسمی ایران )

باشد. می توان نتیجه گرفت که بین درصد اعضای عضوجامعه حسابداران رسمی ایران  و مدیریت واقعی سود ارتباط معکوس و معناداری 

 .وجود دارد
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 هاي( جمع بندي فرضيه5جدول )
 

 نتیجه گیری فرضیه تحقیق

ذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط  های پ بین تخصص تیم مدیریت و مدیریت واقعی سود در شرکت

 وجود دارد.
 معکوس و معنادار

 مثبت و معنادار بین درصد اعضای دارای مدرك کارشناسی ارشد  و مدیریت واقعی سود ارتباط وجود دارد.

 مثبت و معنادار بین درصداعضای هسته اصلی  و مدیریت واقعی سود ارتباط وجود دارد.

 معکوس و معنادار اعضای عضوجامعه حسابداران رسمی ایران و مدیریت واقعی سود ارتباط وجود دارد. بین درصد

 

 خالصه نتایج یافته هاي تحقيق و مطابقت با تحقيقات پيشين
 فرضيه اصلی

ار مقدوجود دارد.  بین تخصص تیم مدیریت و مدیریت واقعی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط

شود، درصد رد می 31است، فرض صفر در سطح اطمینان  11/1تر از برابر صفر بوده و چون این مقدار کم Fاحتمال )یا سطح معناداری( 

یج دهد. نتاباشد که این مقدار، عدم وجود خود همبستگی را نشان میمی1,394342دار است. مقدار آماره دوربین واتسون یعنی مدل معنی

شوند. تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی مدل، توضیح داده می %11دهد، تقریبا مربوط به ضریب تعیین نشان می

می  11/1می باشد که مقدار آن کمتر از 1,1192( برابر با  TMTبا توجه به اینکه سطح معناداری متغیر مستقل تخصص تیم مدیریت)

(اثر معناداری بر  TMTمتغیر مستقل تخصص تیم مدیریت) %31نتایج مدل نشان دهنده آن است که در سطح اطمینان باشد، بنابراین 

متغیر وابسته مدیریت سود دارد و مدل رگرسیونی تحقیق تایید می گردد و با توجه به اینکه ضریب متغیر مستقل تخصص تیم 

دهنده ارتباط معکوس می باشد.و  طورکلی درخصوص فرضیه اول می توان )منفی( می باشد که نشان  -1,114711؛  ( TMTمدیریت)

شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس های پذیرفتهو مدیریت سود در شرکت  ( TMTنتیجه گرفت که  بین تخصص تیم مدیریت)

 ( مطابقت دارد.2111همکاران)و فرضیه اول پژوهش تایید می شود.که با تحقیقات چانگ یان و .و معنادار وجود دارد

 

 فرضيه فرعی اول
 بین درصد اعضای دارای مدرك کارشناسی ارشد و مدیریت واقعی سود ارتباط وجود دارد.

( برابر با PMSبا توجه به اینکه سطح معناداری متغیرمستقل درصد اعضای دارای مدرك کارشناسی ارشد تخصص تیم مدیریت )

متغیرمستقل  %31می باشد، بنابراین نتایج مدل نشان دهنده آن است که در سطح اطمینان  11/1کمتر از  می باشد که مقدار آن1,1111

( اثر معناداری بر متغیر وابسته مدیریت سود دارد که این موضوع PMSدرصد اعضای دارای مدرك کارشناسی ارشد تخصص تیم مدیریت )

با توجه به اینکه متغیرمستقل درصد اعضای دارای مدرك کارشناسی ارشد تخصص نشان می دهد مدل رگرسیونی تحقیق تایید می گردد و 

مثبت می باشد با توجه به موارد فوق  متغیرمستقل درصد اعضای دارای مدرك کارشناسی ارشد تخصص 1,191911( PMSتیم مدیریت )

 (  اثر مثبت  و معناداری بر مدیریت سود دارد.PMSتیم مدیریت )

 

 ومفرضيه فرعی د
 .بین درصداعضای هسته اصلی و مدیریت واقعی سود ارتباط وجود دارد

درصد  31است، فرض صفر در سطح اطمینان  11/1تر از برابر صفر بوده و چون این مقدار کم Fمقدار احتمال )یا سطح معناداری( 

این مقدار، عدم وجود خود همبستگی را نشان  باشد کهمی1,391731دار است. مقدار آماره دوربین واتسون شود، یعنی مدل معنیرد می

تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی مدل، توضیح  %61دهد، تقریادهد. نتایج مربوط به ضریب تعیین نشان میمی

می 1,1211( برابر با COREشوند. با توجه به اینکه سطح معناداری متغیر مستقل درصداعضای هسته اصلی تخصص تیم مدیریت )داده می
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متغیر مستقل درصداعضای  %31می باشد، بنابراین نتایج مدل نشان دهنده آن است که در سطح اطمینان  11/1باشد که مقدار آن کمتر از 

ه ج( اثر معناداری بر متغیر مدیریت سود دارد و مدل رگرسیونی تحقیق تایید می گردد و با توCOREهسته اصلی تخصص تیم مدیریت )

؛مثبت می باشد درنتیجه  1,191229( COREبه اینکه  ضریب براوردی متغیر مستقل درصداعضای هسته اصلی تخصص تیم مدیریت )

 مثبت و معناداری وجود دارد. می توان نتیجه گرفت بین درصداعضای هسته اصلی تخصص تیم مدیریت و مدیریت واقعی سود ارتباط

 

 فرضيه فرعی سوم

 ای عضوجامعه حسابداران رسمی ایران  و مدیریت واقعی سود ارتباط وجود دارد.بین درصد اعض

درصد  31است، فرض صفر در سطح اطمینان  11/1تر از برابر صفر بوده و چون این مقدار کم Fمقدار احتمال )یا سطح معناداری( 

باشد که این مقدار، عدم وجود خود همبستگی را نشان می 1,323441دار است. مقدار آماره دوربین واتسون شود، یعنی مدل معنیرد می

تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی مدل، 1,711117دهد، تقریبا دهد. نتایج مربوط به ضریب تعیین نشان میمی

( برابر با  CPAtداران رسمی ایران )شوند. با توجه به اینکه سطح معناداری متغیر مستقل درصد اعضای عضوجامعه حسابتوضیح داده می

متغیر مستقل  %31می باشد، بنابراین نتایج مدل نشان دهنده آن است که در سطح اطمینان  11/1می باشد که مقدار آن کمتر از 1,1231

رسیونی تحقیق دارد و مدل رگ  ( اثر معناداری بر متغیر وابسته مدیریت سود CPAtدرصد اعضای عضوجامعه حسابداران رسمی ایران )

 1,143121(   CPAtتایید می گردد و با توجه به اینکه ضریب براوردی متغیر مستقل درصد اعضای عضوجامعه حسابداران رسمی ایران )

منفی می باشد. می توان نتیجه گرفت که بین درصد اعضای عضوجامعه حسابداران رسمی ایران در تخصص تیم مدیریت و مدیریت واقعی  -

 ط معکوس و معناداری وجود دارد سود ارتبا

 

 پيشنهادهاي کاربردي تحقيق
باتوجه به نتایج تحقیقات انجام شده که نشان داد بین تخصص تیم مدیریت و مدیریت سود ارتباط معکوس وجود دارد درنتیجه 

د به انجام خدمات حسابرسی توصیه می شود که سازوکاری در شرکتهای بورس اعمال شود تا حسابرسان در هر صنعتی که تخصص دارن

اشتغال ورزند همچنان که مشاهده گردید اعضای مدیریت که مدرك ارشد و همچنین اعضای هسته اصلی مدیریت با مدیریت سود نسبت 

یران ددارند بدین معنا که اعضای هسته اصلی مدیریت نیز اقدام به مدیریت سود می نمایند در این راستا پیشنهاد می شود که به م ستقیمم

اصلی سازمان ها نظارت بیشتر شود و فعالیت های مدیران ارشد به دقت بررسی شود و اما مدیرانی که دارای تخصص حسابداری رسمی و 

عضو سازمان حسابرسی می باشند نسبت آن با مدیریت سود مستقیم می باشد بدین معنی که در شرکتهایی که در درون تیم مدیریت 

 مان حسابرسی باشد فعالیت های انها با مدیریت سود نسبت مستقیم دارند.؛مدیرانی از عضویت ساز

 

 هاي آتیپيشنهادهایی براي تحقيق
 به منظور انجام تحقیق های آتی در ارتباط با این تحقیق، موضوعات زیر پیشنهاد می شود:

 بررسی ارتباط بین ویژگی های مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی-1

 ن ریسک حسابرسی با تخصص تیم مدیریت و ارائه مجدد صورتهای مالیبررسی ارتباط بی-2

 بررسی ارتباط بین تخصص حسابرسان و مدیریت سود به تفکیک صنایع-9

 بررسی ارتباط بین مدیریت واقعی سود و نوع اظهارنظر حسابرسان-4
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