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 چکیده

 ایمالی سبب شده است تا بازار سرمایه نسبت به اظهارنظر حرفه هایصورتپدیده مدیریت سود در تهیه 

اعتبار  ان موجباتحسابرس اظهارنظربر مدیریت سود و  مؤثربررسی عوامل  رواینداشته باشد. از  ایویژهحسابرسان توجه 

کند. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین اطمینان بیش از حد مدیرعامل، اندازه موسسه می فراهممالی را  هایصورت

در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته  شدهرفتهیپذ هایشرکتحسابرسی در  اظهارنظرحسابرسی، مدیریت سود واقعی و 

بوده است.  1931الی  1931در بورس در دوره زمانی  شدهرفتهیپذهای شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت

در این پژوهش  مورداستفادهآماری  افزارهاینرمشرکت انتخاب شد.  903نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک به تعداد 

Eviesw10  وStata11 از نوع  هادادهی گردآوری بوده است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه

یج نشان انجام شده است. نتاو رگرسیون لوجیت های پانل با استفاده از تکنیک داده هادادهبوده است. تحلیل  یدادیروشیپ

ش اطمینان بیهمچنین  رتباط مثبت معناداری وجود دارد.بین اطمینان بیش از حد مدیرعامل و مدیریت سود واقعی ا، داد

اندازه  تأثیرو مدیریت سود واقعی با اظهارنظر حسابرس ارتباط منفی معناداری داشته است. در بررسی  از حد مدیرعامل

 شواهدی یافت نشد. اطمینان بیش از حد مدیرعامل و مدیریت سود واقعیموسسه حسابرسی بر ارتباط بین 

 یحسابرساظهارنظر حسابرس، اندازه موسسه ، مدیریت سود واقعی، اطمینان بیش از حد مدیرعامل :کلیدی هایواژه

  



 
Abstract 

The phenomenon of earnings management in preparing financial statements has caused the 

capital market to pay special attention to the professional comments of auditors. Therefore, 

reviewing the factors affecting earnings management and auditors' comments provides the basis 

for the validity of financial statements. In this study, the relationship between CEO's 

overconfidence, the size of the auditing firm, real profit management and auditing comments on 

companies listed on the Tehran Stock Exchange has been investigated. The statistical population 

of this study was all companies listed on the stock exchange in the period 1931 to 1931. The 

statistical sample was selected by systematic removal method for 903 companies. The statistical 

software used in this study was Eviesw10 and Stata11. The research method was applied in terms 

of purpose and in terms of data collection method was pre-event. Data analysis was performed 

using panel data technique and logit regression. The results showed that there is a significant 

positive relationship between CEO's overconfidence and real profit management. Also, the CEO's 

overconfidence and real profit management had a significant negative relationship with the 

auditor's comments. No evidence was found in the study of the effect of audit firm size on the 

relationship between CEO's overconfidence and actual profit management. 
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