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 چکیده

 سود مدیریت به نسبت واقعی های فعالیت کاری دست یا تعهدی اقالم مدیریت از استفاده با معموالً مدیران 

 اظهارنظرباشد. از سوی دیگر،  رگذاریتأثبر انگیزه مدیران جهت مدیریت سود  تواند یمکنند. عوامل بسیاری  می اقدام

هدف  رو نیا. از ردیگ یمقرار  ینانیاطم شیبتحت بسیاری از عوامل نظیر مدیریت سود و  احتماالًحسابرس نیز 

مدیریتی، اندازه موسسه حسابرسی، مدیریت سود واقعی و اظهارنظر  اطمینانی بیشپژوهش بررسی رابطه بین 

 یها آوری داده جمع ی. براباشد یم یلیتحل تیو از نظر ماه یپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردحسابرس است. 

 501پژوهش  یآمار نمونهشده است.  استفاده نیبورس اوراق بهادار تهران نو یها شرکت یمال یها آن از صورت

 یها افتهی. باشد یم 5931 یال 5935 یها سال یطشده در بورس اوراق بهادار تهران  پذیرفته یها شرکت از شرکت

و مدیریت سود واقعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این رابطه  اطمینانی بیشکه بین  دهد یمپژوهش نشان 

 اظهارنظرمعناداری بر  تأثیر اطمینانی بیشمدیریت سود واقعی و  که یدرحال. شود یمتوسط اندازه حسابرس تضعیف 

 حسابرس ندارند.

 .اطمینانی بیشحسابرس،  اظهارنظر: مدیریت سود واقعی، کلمات کلیدی

Abstract: 

Managers use accruals management (am) and real activities manipulation (ram) jointly 

to manage earnings. Many factors can affect the motivation of managers to manage earnings. 

On the other hand, the audit opinion are likely to be subject to many factors such as earnings 

management and overconfidence. Therefore, the purpose of this study is to investigate the the 

relationship between CEO overconfidence, audit firm size, real earnings management and 

audit opinion. The present study is applied in terms of purpose and analytical in nature. To 

collect its data, the financial statements of the companies of Tehran stock exchange have 

been used. The statistical sample of the research is 105 companies listed on the Tehran stock 

exchange during the years 1391 to 1397. Findings show that there is a positive and significant 

relationship between overconfidence and real earnings management and this relationship is 

weakened by the size of the auditor. While real earnings management and overconfidence 

have no significant effect on the auditor's opinion. 
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