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 چکیده

شده در ارتباط بین کیفیت سود و حق الزحمه حسابرسی با سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفتههدف اصلی تحقیق بررسی 
به عنوان متغیر وابسته و سیاست تقسیم سود در این راستا می باشد که  1931تا  1931های  بورس اوراق بهادار تهران طی سال

نیز  باشند. اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت اقالم تعهدیبه عنوان متغیرهای مستقل می کیفیت سود و حق الزحمه حسابرسی
باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی با شرکت می 101. نمونه آماری تحقیق باشندبه عنوان متغیرهای کنترل می

ز ای و در بخش آزمون فرضیات اخانهبخش مبانی نظری از روش کتاب رویکرد کاربردی بوده و روش گردآوری اطالعات در
روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگی و رگرسیون  به طور کلیباشد. روش اسنادکاوی صورتهای مالی می

نتایج تحقیق نشان داد که بین کیفیت سود و حق الزحمه حسابرسی با سیاست تقسیم سود ارتباط مستقیم و چندگانه است. 
اهرم مالی و نسبت اقالم تعهدی با سیاست تقسیم بین د دارد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد که معناداری وجو

 سود ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد و اندازه شرکت با سیاست تقسیم سود ارتباط مستقیم و معناداری دارد. 

 ، اندازه شرکت، اهرم مالیحسابرسیحق الزحمه ، کیفیت سود، سیاست تقسیم سودکلیدی:  هایهواژ

 

 مقدمه 
اهداف عمده آن فراهم کردن اطالعات الزم  های سیستم حسابداری است که یکی ازگزارشهای مالی یکی از مهمترین فرآورده

و ارائه  ر گزارشهای مالی تهیهیکی از اقالم حسابداری که د .باشدانایی سود آوری بنگاه اقتصادی میبرای ارزیابی عملکرد و تو
سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاستهای تقسیم سود و  معموالً شود سود خالص است که کاربردهای متفاوتی دارد.می
تواند رود و کیفیت باالتر سود میعاملی برای پیش بینی به شمار می گیری و باالخرهگذاری و تصمیمنمایی برای سرمایهراه

 نیشتریگذاران بهیو سرما یگران ماللیتحل ، رانیمد(. 1931)بلکویی،  رکتها را ارتقا دهدگیری مدیران مالی شدقت تصمیم
پاداش  رای. ز شوندیاز حفظ روند رو به رشد سود منتفع م رانی. مد اندها اختصاص دادهجه خود را به سود گزارش شده شرکتتو

 سود تقسیم سیاست با حسابرسی الزحمه حق و سود کیفیت ارتباط

 تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته شرکتهای
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پرداخت سود و مقدار آن، موضوع مهم و بحث برانگیزی در حوزه باره گیری در . تصمیم دارد یها بستگ سود شرکت زانیآنها به م
گیری مقدار پولی که باید به سرمایه گذاران پرداخت شود و همچنین مقدار پولی که  ؛ زیرا در این تصمیم مدیریت شرکتی است

 عدم توزیع سود نقدی از منابع داخلی یعنی محلشود. تأمین مالی از باید برای سرمایه گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می
-ان خرد برای تأمین بخشی از هزینهرسد و از طرف دیگر ممکن است برنامه سهامدارطرفی برای شرکت مطلوب به نظر می

گیر نهایی درخصوص تقسیم سود، ، مرجع تصمیم های ایرانی . در عین حال در شرکت های زندگی از این بخش را تغییر دهد
های  (. اخبار مربوط به تقسیم سود و تغییرات سود تقسیمی نسبت به سال1931، یمانی پورا) است عمومی عادی ساالنه معمج

. به های زیادی مطرح شده است ه ها و دیدگا ی . به طوریکه در این ارتباط تئوررای سهامداران اهمیت بسزایی داردگذشته ب
دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است.  گذاران پیام می ، تغییر خط مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه عبارتی

گذاران نیز این مسأله از اهمیت  . برای مدیران و سرمایه های زیادی مطرح شده است ها و دیدگاه ی ، تئور در خصوص تقسیم سود
مشی از آن با عنوان خطای است که  ها معطوف به مقوله توان و توجه مدیران شرکت . از این رو بخشی از زیادی برخوردار است
دهد که گذاران پیام میسود شرکت به سهامداران و سرمایه مشی تقسیمتوان گفت تغییر خطد. می شوتقسیم سود یاد می

مشی تقسیم سود ، ریشه یابی دالیل اتخاذ یك خط مشی تقسیم سودز خط تر ا وضعیت مالی شرکت چگونه است. اما مهم
های مختلف  های مهم اقتصادی برای گروه گیری تواند راهگشای تصمیم این موضوع می ها است.مشخص از سوی شرکت

، نه تنها به توضیح رفتار  یابی . زیرا دالیل و عوامل تعیین کننده به دست آمده از این ریشه گذاران باشد ذینفع، بویژه سرمایه
 بیابانی) آورد کت و مسیر آتی آنها در این حوزه فراهم میبینی حرپیش راینماید، بلکه ابزاری را بها در گذشته کمك می شرکت

 .(1931، و کاظمی
 

 بیان مسأله
 یمهم یها گذار بر آن از موضوع ریعوامل تاث ییها و شناسا شرکت یاتیو عمل یمال یها استیس یبررسباید توجه داشت که 
 نیارتباط ب انگریموجود ب ید تجربقرار گرفته است. هرچند شواه یمورد بررس 1مختلف همچون جنسن نیاست که توسط محقق

در  بالقوه ارتباط اما،  سود است میتقس استیبا س یذارگ سرمایه یها سود انباشته و فرصت زانمی، اندازه شرکت رینظ یعوامل
است که کمتر  یاز موضوعات های حسابرسی الزحمهو حق سود میتقس استیبا س زمینه تأثیر محتوای اطالعاتی کیفیت سود

 قرار گرفته است.  یررسمورد ب
 سود رقم ،ثروت آنها است شیافزا ،تاًیبه سود و نها یابی ها دستدر شرکت یگذارهیسهامداران از سرما یآنجا که هدف اصل از

سود  ریتحت تاث داًیبازار سهام شد متیق رایبرخوردار است. ز یخاص تیها از اهمشده شرکت عیسود توز زنی و شده گزارش
تالش خواهد کرد تا در  یبه نحو نفعیذ یاز گروه ها كی هر احتماالً ،نی. بنابرااردشده شرکت ها قرار د عیتوزگزارش شده و 

ممکن است که به منظور  یگذار باشند و حت ریها تاث شده شرکت عیاثر گذار بر سود گزارش شده و سود توز یها میاتخاذ تصم
ی به کیفیت . در این میان، اتخاذ تصمیمات الزم جهت دستیابندیوارد نما تیریبه مد  زین ییبه اهداف خود فشارها یابی دست

هایی که سطح کیفیت سود رسد در شرکت های حسابرسی بی ارتباط باشد. بنظر میالزحمه تواند با حقباالی محتوای سود نمی
های مختلف نشان دهنده جنبهابرسی نیز در جهت آشکارسازی های پرداختی بابت انجام خدمات حس آنها باال است، هزینه

 زیحا ،بر محتوای اطالعاتی کیفیت سودآن  پذیریریاز نظر تأث یالزحمه حسابرس حق کیفیت سود نیز بیشتر خواهد بود. بررسی
موثر است.  یمال یکار حسابرس تیفیمناسب و باک یو اجرا یزیسود در برنامه ر تیفیک یاطالعات یمحتوا است. تیاهم
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از  ینه تنها منجر به ناکام امر نیشود و ایم یمال یها موجب کاهش اعتماد استفاده کنندگان صورت یرسحساب نییپا تیفیک
 صیدر ابعاد کالن خواهد شد و مانع از تخص یحسابرس ندیشود، بلکه موجب کاهش اعتبار فرایم یبه اهداف حسابرس یابیدست
 یها الزحمه حق نییدر کشور ما نحوه تع .شود یمی مال نیو تأم هیاسرم نهیهز شیدر بازار اوراق بهادار و افزا هیسرما نهیبه

حق  نییتع یبرا یمشخص یمبنا چیموجب شده ه ،یخدمات حسابرس یگذار متیق یشده و آشفتگ لیبه معضل تبد یحسابرس
گردد  یضینقضد و  یشنهادهایحسابرسان منجر به پ یا حرفه یها وجود نداشته باشد و بعضا قضاوت یمال یالزحمه حسابرس

شود که از انعقاد قرارداد با صاحبکاران یم نیتام یا حق الزحمه قیحسابرس از طر یمنافع اقتصاد .ندارد گریکدیبا  یکه تناسب
 شود.  یم دیعا
 

 اهمیت و  ضرورت تحقیق
و  یسود دوره جاراز  یدرست یابیارز کمك خواهد کرد که قضاوت و یمال یها سود به استفاده کنندگان صورت تیفیک یابیارز

 یاطالعات یهاو خواسته ازهایاز ن یمال یو گزارشگر یتوجه داشت که اهداف حسابدار دیداشته باشند. با یبرآورد سود آت
و  تیبر وضع یمال اتیو عمل دادهایرو یاثرات اقتصاد انیب یمال یگزارشگر ی. هدف اصلردیگیاستفاده کنندگان نشأت م

-یم یدر ارتباط با واحد تجار یمال ماتیاخذ تصم یبه استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه برا جهت کمك یرعملکرد واحد تجا
و صورت  انیصورت سود و ز، شامل ترازنامه یاساس یمال یها ، صورتانتقال اطالعات به اشخاص مذکور ی. ابزار اصل باشد
سود  تیفیک (.1010، 1)جفر  گردند یمحسوب م یمالو گزارشات  یحسابدار ندیفرآ ییباشد که محصول نهایوجوه نقد م انیجر
از اهداف عمده آن فراهم  یکیاست که  یحسابدار ستمیس یهافرآورده نیاز مهمتر یکی یمال یها گزارش گر،یبعبارت د ایو 

 است.  یبنگاه اقتصاد یآور سود ییعملکرد و توانا یابیارز یکردن اطالعات الزم برا
 که دلیل این به. رود می شمار به حسابداری های پژوهش در جذاب و برانگیز بحث موضوعات از یکی سود کیفیت
 رفتاری، ازجنبه ها پژوهش این دارند، خاصی توجه سود رقم به گیری تصمیم مهم فاکتورهای از یکی عنوان به گذاران سرمایه
 ترتیب، این به. دارد  آن کیفیت از کایتح سود، پایدار و کم نوسان که است داده نشان ها پژوهش. دارد را خود خاص اهمیت
است )نوروش و  تر باثبات سود آنها روند که کنند می گذاری سرمایه شرکتهایی سهام در بیشتر خاطر اطمینان با گذاران سرمایه

 (.1931همکاران، 
برای حمایت از منافع دهد که مکانیزمهای باکیفیتی  کیفیت پایین سود یا بعبارتی مدیریت سود اغلب در شرکتهایی رخ می

ها، ارتقای کیفیت حسابرسی و حسابرس    طلبانه مدیران وجود ندارد از جمله این مکانیزم گذاران و کنترل رفتار فرصت سرمایه
های شرکتهای سهامی بزرگ دنیا موجب گردیده که شرکتها توجه و اهمیت  باشد و از سوی دیگر موج اخیر رسوایی مستقل می

هبود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و افزایش شفافیت در اطالعات حسابداری داشته باشند. ساختار در زیادی به لزوم ب
بین شرکتهای  رسد که کیفیت نظارت بر فعالیتهای مدیران در شرکتهای سهامی عام بسیار متنوع است و از این رو بنظر می

کمتر به  یهر چه بهتر و بها تیفیرورت ارائه خدمات با کض یبا رشد رقابت در حرفه، موسسات حسابرس. مختلف، متفاوت باشد
 نهیبه دنبال به یو متفاوت کردن خدمات، موسسات حسابرس تیفیاز ک ریبه غ یا هیرقابت بر پا یاند. برا افتهیدر شتریبازار را ب

کثر سازند و هم کار را در که هم درآمد خود را حدا بیترت نیآن هستند. بد یبرا شنهادهایپ نینمودن حق الزحمه خود و بهتر
و  ید باشد )چویمف اریتواند بسیم یحق الزحمه حسابرس تأثیراتاز  یمنظور، آگاه نیاز دست ندهند. به هم یرقابت طیشرا
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خدمت را  نیکند منافع ایکمك م زیبه صاحبکار ن ی بر سیاست تقسیم سود؛حسابرس نهیهز تأثیر نیی(. تع1003، 9همکاران
و  عیمساله، موجب تسر نیاز ا یاست آگاه یهیشود. بدیمتحمل م یزیرا به خاطر چه چ نهیهز نیبداند ابهتر درک کند و 

 (.1331 ،4ستیانجام خواهد گرفت )گ یباالتر تیفیبا ک یحسابرس حبکار،مشارکت صا لیشده و به دل یکار حسابرس لیتسه
 

 پیشینه تحقیق

 تحقیقات داخلی
 رفتهیپذ یها در شرکت سود تیفیو ک یاطالعات یبر محتوا رهیمد اتیه بیترک ریتاث ی( به بررس1931خواه )دولتپور و ولی 

سود را  یاطالعات یمحتوا ره،یمد  أتیه  اندازه شینشان داد که افزا قیتحق جیشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتا
 جینتا نی. همچندهد یم شیود را افزاس یاطالعات یمحتوا ره،یمد أتیه رموظفیغ یتعداد اعضا شی. اما افزادهد یکاهش م

. اما دهد یم شیبموقع بودن اخبار بد منعکس شده در سود را افزا ره،یمد أتیه رموظفیغ ینسبت اعضا شینشان داد که افزا
 زین جینتا گری. ددهد یبموقع بودن اخبار خوب منعکس شده در سود را کاهش م ره،یمد أتیه رموظفیغ ینسبت اعضا شیافزا

  .دهد یم شیسود را افزا تیفیک ره،یمد أتیه رموظفیغ ینسبت اعضا شیاد که افزانشان د
از آن بود که سود  یحاک جیسود پرداخت. نتا میتقس یها استیرابطه رقابت در بازار و س ی( به بررس1931)  ییرزایمو سرلك 

با  یدارد. از طرف یمعنادار یرابطه منف یها و چرخه عمر رابطه مثبت و با اهرم مال ییبا رقابت در بازار، بازده دارا یمیتقس
رابطه  یو اهرم مال یمیسود تقس شیافزا نیو رقابت در بازار رابطه مثبت و ب یمیقسسود ت شیافزا نیب ت،یمدل لوج یریبکارگ

سود حذف  نیرابطه مثبت و ب یها و اهرم مال ییبا بازده دارا یمیحذف سود تقس نیب ن،ی. همچندیمشاهده گرد یمعنادار یمنف
  وجود داشت. یو معنادار یرشد و چرخه عمر رابطه منف یها با رقابت در بازار، فرصت یمیتقس

در بورس  یصنعت یها شرکت یبر رو ی: مطالعه کاربردتیسود سهام و ساختار مالک میتقس استیس ی( به بررس1939) یمشک
 ،یسود و اندازه شرکت، اهرم مال میتقس استیس نیب یپژوهش نشان داد که رابطه معنادار جیاوراق بهادار تهران پرداخت. نتا

  سود معنادار نبوده است. میتقس استیبر س ییو بازده دارا ینهاد تیمالک یبرا هشپژو جیارزش بازار سهام وجود دارد. اما نتا
شده در  رفتهیپذ یهاسود شرکت تیفیو ک یاطالعات یبر محتوا یشرکت تیحاکم ریتأث یبه بررس  (1931) یمظلوم اردکان

سود رابطه  یاطالعات یبا محتوا رموظفیغ رانیتعداد مد انینشان داد که م قیتحق جیبورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتا
سود )به موقع بودن اخبار خوب منعکس شده در سود( رابطه  تیفیو ک رهیأت مدیاندازه ه انیم ن،یمعنادار وجود دارد. همچن

  معنادار وجود دارد.
 

 قیقات خارجیتح
که با  افتندیپرداختند. آنان در یسود نقد میتقس یها استیو س تیساختار مالک رابطه ی( به بررس1013) 1و همکاران سایف

های  الزحمه آنان دریافتند که رابطه منفی میان پایداری سود و حق شود. یم شتریب زین یپرداخت سود نقد ت،یبهبود ساختار مالک
، بیشتر است. همچنین ندینما یمن میکه سود تقس ییها شرکتنمایند، نسبت به  ی که سود تقسیم میهای حسابرسی در شرکت
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 میکه سود تقس ییها در شرکت های حسابرسی ها حاکی از این امر بود که رابطه منفی میان مدیریت سود و حق الزحمه یافته
  ست.ا کمتر ند،ینما ینم میکه سود تقس ییها نسبت به شرکت ند،ینما یم

که  افتندیپرداختند. آنان در یپرداخت سود نقد ماتیعامل و تصم ریمد یریپذ سكیر ی( به بررس1011) 1و همکاران سکانایکال
 .رندیگیم شیرا در پ شتریب یپرداخت سود نقد یهااستیجسورتر، س رانیمد

پرداختند. آنان  یمال یها یو بده تیلکسود، ساختار ما میتقس یها استیرابطه س ی( به بررس1011) 7و همکاران سایفلوراک
 .وجود دارد یداریپرداخت سود رابطه معن یهااستیو س تیساختار مالک نیکه ب افتندیدر

با استفاده از مدل پانل  ،الزحمه حسابرسی هیأت مدیره و حق پاداش اعضای( در تحقیقی با موضوع 1011) 3کیم و همکاران
الزحمه حسابرسی رابطة  ه این نتیجه رسیدند که بین پاداش اعضای هیأت مدیره و حقدیتا و ضرایب همبستگی و رگرسیون ب

الزحمه حسابرسی  % بر حق1/11های آنها نشان داد که پاداش اعضای هیأت مدیره  مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین یافته
   تأثیر دارد.

 که یافتند دست نتیجه به این آنها .اند پرداخته سود کیفیت و شده  تقسیم سود تغییرات بین رابطه بررسی ( به1011)  3باررو
 .دهد می نشان العملعکس کمتر باال سود کیفیت دارای شرکتهای نقدی در سود تغییر اعالم به نسبت بازار

 ثبات با هایافزایش با همراه که هنگامی سود در ثبات با های افزایش که رسیدند نتیجه این ( به1011)  10گوتیرز و کارلوس
 .هستند مقدار بیشترین دارای سود واکنش ضریب و کیفیت سود باشد، عملیاتی سودهای و درآمدها در

 که شرکتهایی به نسبت سود کننده توزیع شرکتهای جاری سال سود که رسیدند نتیجه این ( به1019)  11همکاران و مایکل
 .باشدمی آتی ودهایس با بیشتری و همبستگی ارتباط دارای کنند، نمی توزیع سود

 نتیجه به این آنها .اند پرداخته سود کیفیت و شده تقسیم سود تغییرات بین رابطه بررسی ( به1019)  11همکاران و میخائیل
 .دهدمی نشان العملعکس کمتر باال سود کیفیت دارای شرکتهای نقدی در سود تغییر اعالم به نسبت بازار که یافتند دست

 

 هافرضیه

 ی معناداری وجود دارد.بین کیفیت سود و حق الزحمه حسابرسی با سیاست تقسیم سود رابطه صلی:فرضیه ا

 فرضیات فرعی

 .دارد معناداری وجود رابطهکیفیت سود و سیاست تقسیم سود بین  -1-1

 .دارد معناداری وجود رابطهحق الزحمه حسابرسی و سیاست تقسیم سود بین  -1-1
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 روش و مدل تحقیق
شود. ای فعاالن بازار سرمایه انجام میقیق حاضر از لحاظ هدف یك تحقیق کاربردی است؛ زیرا با هدف کاربرد نتایج برتح

 شود. تحقیق کاربردی عبارت است از فعالیتهایی که با هدف کاربرد و استفاده عملی از دانش و یا تئوریهای عملی انجام می
 .واقع گردداستفاده مورد ها نیز  تواند در سایر بخش یهای حاصل از این تحقیق م ین یافتهابنابر

-یا تأثیر بین متغیرها پرداخته میعلی است زیرا به بررسی روابط و  -تحقیق حاضر از نظر شیوه اجرا نیز یك تحقیق توصیفی

نوع علی پس رویدادی  شند ازباها تاریخی میپردازد و چون داده رهای تحقیق میشود و به بیان روابط علت و معلولی بین متغی
 باشد.می

نامه از طریق مطالعه نتحقیق حاضر از نظر شیوه گردآوری اطالعات نیز یك تحقیق کتابخانه ای است؛ زیرا اطالعات پایا
 شود.مقاالت و پایانامه ها استخرج می کتب،

 

 ومدلهای رگرسیونی آزمون فرضیات تحقیقمدل مفهومی 
لزحمه حسابرسی به عنوان متغیرهای مستقل می باشند. سیاست تقسیم سود به عنوان کیفیت سود و حق ا ،در این پژوهش

متغیر وابسته می باشد. اهرم مالی، اندازه شرکت و نسبت اقالم تعهدی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده 
 است. مدل تحقیق در زیر آورده شده است:

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 می تحقیق: مدل مفهو(2)نمودار 

 
 باشد:آزمون فرضیات فرعی بصورت زیر می تمدل رگرسیونی جه

  titititititi ACCSIZEFLAFAQD ,5,4,3,2,10,  
 که در آن:

D=  ،سیاست تقسیم سودAQ= کیفیت سود ،AF=  ،حق الزحمه حسابرسیFL=  ،اهرم مالیSIZE= ،اندازه شرکت  ACC= 
 نسبت اقالم تعهدی.

 کیفیت سود

 حق الزحمه حسابرسی

 

سیاست تقسیم 

 سود

 اهرم مالی

 اندازه شرکت

 نسبت اقالم تعهدی
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 گیریتعیین حجم نمونه و نمونه
ی آماری مورد نظر، برداری حذف سیستماتیك )غربالگری( استفاده گردیده است که از جامعهاز روش نمونهدر تحقیق حاضر 

 های زیر انتخاب گردیده است: های نمونه با توجه به شرایط و محدودیتشرکت
 1931ابتدای سال در بورس تهران پذیرفته شده باشند و از  1931ها باید قبل از سال  . برای انتخاب نمونه همگن، شرکت1

 شرکت از نمونه آماری حذف شدند. 100سهام آنها در بورس مورد معامله قرار گرفته باشد که تعداد 
در بورس دچار وقفه نشده  1931الی  1931ها در طول سالهای   های فعال، معامالت این شرکت . به منظور انتخاب شرکت1

 د.شرکت از نمونه آماری حذف شدن 113باشد که تعداد 

 شرکت از نمونه آماری حذف شدند. 13ها منتهی به اسفند باشد که تعداد  . به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی شرکت9

 شرکت از نمونه آماری حذف شدند. 71تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداشته باشند که تعداد  1931الی  1931. بین سالهای 4

 شرکت از نمونه آماری حذف شدند. 93ها، مقدور باشد که تعداد  نیاز شرکت . دستیابی به اطالعات مورد1

 
 تعیین حجم نمونه آماری (:2)جدول 

تعداد حذف از  شرایط ردیف

 نمونه

 باقیمانده

در بورس تهران  1931ها باید قبل از سال  برای انتخاب نمونه همگن، شرکت 1
نها در بورس مورد معامله قرار سهام آ 1931پذیرفته شده باشند و از ابتدای سال 

 گرفته باشد.

100 411 

ها در طول سالهای   های فعال، معامالت این شرکت به منظور انتخاب شرکت 1
 113در بورس بیش از سه ماه دچار وقفه نشده باشد که تعداد  1931الی  1931

 شرکت از نمونه آماری حذف شدند.

113 134 

 111 13 ها منتهی به اسفند باشد. ، دوره مالی شرکتبه لحاظ افزایش قابلیت مقایسه 9

 111 71 تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداشته باشند. 1931الی  1931بین سالهای  4

 101 43 باشد. مقدور ها، شرکت نیاز مورد اطالعات به دستیابی 1

 ن تحقیق، انتخاب شدند.شرکت به عنوان نمونه مورد مطالعه در ای 101با اعمال شرایط فوق، تعداد 
 

 تعاریف متغیرها

 طور به. است شرکت سود تقسیم سیاست پژوهش، این در وابسته متغیر: ، سیاست تقسیم سودالف( متغیر وابسته

 موجود شاخصهای تمام بین از عالوه به. است شرکت سود تقسیم سیاست سهم، هر سود و تقسیمی سود بین رابطه کلی
 همکاران و جنسن. است استفاده مورد شاخص رایجترین سهم، هر سود به سهم هر تقسیمی سود نسبت سود، تقسیم سیاست

 سنجش برای را رابطه این سودمندی است ممکن غیرمترقبه اقالم وجود که معتقدند (1001) نگوین و هارادا و (1331)
 سود به شده تقسیم نقدی سود نسبت از پژوهش این در (. 1014، 19)عمران و همکاران دهد کاهش سود تقسیم سیاست

 .(1014، و همکاران )عمران شودمی استفاده شرکت سود تقسیم سیاست سنجش برای عادی فعالیتهای از ناشی
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 ب( متغیرهای مستقل:

کیفیت سود به گزارش واقع بینانه سود اشاره دارد و هرچه گزارشگری صورتهای مالی توسط مدیران دچار : ( کیفیت سود2

( کیفیت سود از تقسیم 1939باشد کیفیت باالیی دارد. در این پژوهش براساس تحقیق علم الهدی و همکاران ) تغییر نشده
 جریانات نقدی عملیاتی به سود عملیاتی سنجیده می شود.

حق الزحمه حسابرسی شامل هر گونه وجهی است که بابت ارائه خدمات حسابرسی و طبق ( حق الزحمه حسابرسی: 2

در این پژوهش براساس تحقیق الوسون و  .(1931 داد به حسابرس یا مؤسسه حسابرسی پرداخت می شود )آقایی،توافق و قرار
به شرکت حسابرسی بابت  یپرداخت های الزحمه لگاریتم طبیعی حق(، متغیر حق الزحمه حسابرسی براساس 1011همکاران )

 شود.به سنجیده می خدماتش در طول سال

 

 :یج( متغیرهای کنترل

 سهام صاحبان حقوق یا هابدهی لحاظ از را تجاری واحد استفاده مورد مالیمنابع رابطه نسبت اهرم مالی: ( اهرم مالی2

 اهرم گیریاندازه برای پژوهش، دراین .(1931 )آقایی، نمایدمی بررسی را آنها ترکیب نحوه واقع در و کندمی ارزیابی و تعیین
 .(1937 ،رساییان و حسینی) شودمی استفاده هادارایی کل بر بلندمدت بدهیهای دفتری ارزش تقسیم از شرکت مالی

FL=BV/TOTL ASSETS  

BVو  = ارزش دفتری بدهیهای بلند مدتTOTL ASSETSکل داراییها = 

شود که در این پژوهش از طریق داراییها اندازه شرکت از طرق مختلفی مانند داراییها محاسبه می( اندازه شرکت: 2

 (.1933، مجتهدزاده و آقاییباشد )حاسبه شده است. یعنی لگاریتم نپری کل داراییها به عنوان معیار سنجش اندازه شرکت میم
 )کل داراییها( log =اندازه شرکت

شوند و مواردی هستند موارد نقدی در صورتهای مالی نمی اقالم تعهدی اقالمی هستند که شامل( نسبت اقالم تعهدی: 9

کل اقالم  .(1014 ،14همکاران و  چن) انند در معرض دستکاری توسط مدیران قرار گیرند مانند هزینه استهالکتوکه می
 و جریانهای نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی (EARNi,t)از تفاوت میان سود قبل از اقالم غیرمترقبه  (TAi,t)تعهدی 

(CFOi,t) باشد )حساس یگانه و ییها نشانگر نسبت اقالم تعهدی میآید. کل اقالم تعهدی تقسیم بر کل دارا بدست می
 (.1933همکاران، 

 

 ها روش و ابزار گردآوری داده
 آوری شده است.ای و با استفاده از کتب و مقاالت فارسی و التین جمعمبانی نظری و تئوریك این تحقیق، به صورت کتابخانه

 های منتشر شده توسطدیآورد نوین، سی ع مختلفی از جمله نرم افزار رهموردنیاز، از مناب و اطالعات مالی تحقیقهای داده
، سایت 11های توضیحی همراه، سایت بورس یادداشتهای مالی و یابی به صورتجهت دستسازمان بورس اوراق بهادار 

خراج شده که پس از و.... است ، سایت مدیریت پژوهش و توسعه و مطالعات اسالمی11پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.   EVIWES7افزار  نرم، بوسیله EXCELانتقال و پردازش در صفحه گسترده 
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 تحقیق آمار توصیفی متغیرهای (:2جدول )

 تعداد متغیر
 مشاهدات

 انحراف میانگین
 معیار

 کمترین
 مقدار

 بیشترین
 مقدار

 کشیدگی چولگی

 131/1 493/9 1913/0 0111/0 1713/0 9143/0 110 سیاست تقسیم سود

 177/7 139/1 4313/0 1719/0 0413/0 1311/0 110 کیفیت سود

 113/9 -119/1 3339/11 1714/9 1713/1 4139/7 110 حق الزحمه حسابرسی

 -111/0 -001/0 1311/17 1107/3 0191/0 1113/11 110 اندازه شرکت

 171/11 997/1 1431/0 9911/0 1904/0 1314/0 110 اهرم مالی

 111/11 373/1 1311/0 0391/0 1971/0 9177/0 110 نسبت اقالم تعهدی

 
 

آن به  مقدار ترین و بیشترین بوده و کم 9143/0برابر با های نمونه  ، میانگین سیاست تقسیم سود شرکت1 جدولبا توجه به 
باشد تا  9و  0گی و کشیدگی این متغیر که بایستی به ترتیب باشد. بررسی میزان چول می 1913/0و   0111/0ترتیب برابر با 

، آماره توصیفی 1جدول با توجه به دهد که این متغیر دارای توزیع نرمال نیست.  متغیر دارای توزیع نرمال باشد، نشان می
-می یاست تقسیم سودسمتغیرهای تحقیق؛ باالترین میانگین مربوط به متغیر اندازه شرکت و کمترین میانگین مربوط متغیر 

-می کیفیت سودو کمترین انحراف معیار مربوط به متغیر  حق الزحمه حسابرسیباشد. باالترین انحراف معیار مربوط به متغیر 

 باشد.
 

 بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق
ها  موجود بین آندر این بخش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق و همبستگی 

 آمارهنتایج حاصل از براساس ارائه شده است.  9 جدول ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق در. شود پرداخته می
دارند. سطح نگهداشت وجه نقد همبستگی مستقیم و  با  متغیرهای تأمین مالی از طریق انتشار سهام و اندازه شرکتپیرسون، 

سطح تأمین مالی از طریق سود انباشته، نسبت اقالم تعهدی و اهرم مالی همبستگی معکوس و  با  متغیرهای مالکیت نهادی،
 دارند. نگهداشت وجه نقد 
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 : آزمون همبستگی پیرسون(9) جدول
سیاست  متغیر

 تقسیم سود
حق الزحمه  کیفیت سود

 حسابرسی
نسبت اقالم  اهرم مالی اندازه شرکت

 تعهدی

 131/0 1 سیاست تقسیم سود
Sig(004) 

409/0 
Sig(001) 

171/0 
Sig(021) 

133/0- 
Sig(000) 

111/0- 
Sig(002) 

 114/0 143/0 410/0 114/0 1  کیفیت سود

 911/0 137/0 131/0 1   حق الزحمه حسابرسی

 473/0 193/0 1    اندازه شرکت

 111/0 1     اهرم مالی

 1      نسبت اقالم تعهدی

 

 های تحقیق نتایج حاصل از آزمون فرضیه 
تحقیق بررسی ارتباط بین کیفیت سود و حق الزحمه حسابرسی با سیاست تقسیم سود است که  اصلیهدف از آزمون فرضیه 

شوند و در صورتی که  های پانل برآورد می صورت دادهه فرضیه فرعی می باشد. این فرضیات با استفاده از مدل زیر ب 1دارای 
 دار باشد مورد تأیید قرار خواهند گرفت.  % معنی31در سطح اطمینان  ،       بضری

نظر کارآمد خواهد بود یا نه، از  های پانل در برآورد مدل مورد که بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از روش داده برای این
تر  و یا اثرات تصادفی( جهت برآورد مناسبکه مشخص گردد کدام روش )اثرات ثابت  مقید و به منظور این Fآزمون چاو یا 

 شود.  های واحدهای مقطعی( از آزمون هاسمن استفاده می است )تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت
 

 و هاسمن نتایج آزمون چاو  :(4جدول )
 P-Value درجه آزادی مقدار آماره آماره تعداد آزمون

 F 1971/9 1 0411/0 110 چاو

 2 110 هاسمن
1713/4 1 0913/0 

 
گر این  بیان % رد شده و31نان یدر سطح اطمآزمون  H0 هی(، فرض0411/0آن ) P-Valueو  چاو ج آزمونیبا توجه به نتا

( 0913/0آن ) P-Valueو  هاسمن ج آزمونیبا توجه به نتاچنین  هم پانل استفاده نمود. یها توان از روش داده یماست که 
شود. لذا الزم است  یرفته میپذ H1 هی% رد شده و فرض31نان یدر سطح اطمآزمون H0  هیباشد، فرض یم 01/0که کمتر از 

 مدل با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شود. 
خطی بین  مبرای سنجش اعتبار مدل و بررسی مفروضات رگرسیون کالسیك الزم است است عالوه بر بررسی عدم وجود ه

ها  ها، استقالل باقیمانده هایی در ارتباط با نرمال بودن باقیماندها، همسانی واریانس متغیرهای مستقل وارد شده در مدل، آزمون
های  و عدم وجود خطای تصریح مدل )خطی بودن مدل( نیز انجام شود. برای آزمون نرمال بودن جمالت خطا از آزمون

باشد که در این تحقیق نیز از این آزمون استفاده  برا می -وها، آزمون جارک یکی از این آزمون. توان استفاده کرد مختلفی می
 از% 31 اطمینان سطح در تحقیق مدل برآورد از حاصل یها باقیمانده که است این از حاکی برا -جارکو آزمونج ینتاشده است. 

یکی دیگر از . باشد می 01/0 تر از بزرگ (1713/0) آزمون این به مربوط احتمال که طوری هب ،هستند برخوردار نرمال توزیع

12
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ها ناهمسان باشند برآورد  باشد. در صورتی که واریانس ها می مفروضات آماری رگرسیون کالسیك همسانی واریانس باقیمانده
ها از آزمون برش  ریانسترین واریانس را نخواهد داشت. در این مطالعه برای بررسی همسانی وا کننده خطی نااریب بوده و کم

(، فرضیه صفر مبنی بر 0001/0باشد ) می 01/0تر از  پاگان استفاده شده است. با توجه به سطح اهمیت این آزمون که کوچك
باشد. در این مطالعه برای رفع این  توان گفت مدل دارای مشکل ناهمسانی واریانس می وجود همسانی واریانس رد شده و می

در این مطالعه برای آزمون چنین  ( استفاده شده است. همGLSز روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته )ا در برآورد مشکل
شود باشد و خود همبستگی نامیده می میها که یکی از مفروضات تجزیه و تحلیل و تحلیل رگرسیون  همبسته نبودن باقیمانده

ه به نتایج اولیه برآورد مدل مقدار آماره دوربین واتسون برابر با ( استفاده شده است. با توجD-Wاز آزمون دوربین واتسون )
باشند. عالوه بر این،  مستقل از هم می ها باقیماندهتوان نتیجه گرفت  باشد می می 1/1و  1/1جایی که مابین  بوده و از آن 113/1

از نظر رابطه خطی بودن و یا غیر خطی نظر تحقیق  که آیا مدل مورد که مدل دارای رابطه خطی است و این برای آزمون این
بودن درست تبیین شده است یا خیر از آزمون رمزی استفاده گردیده است. با توجه به این که سطح اهمیت آزمون رمزی 

باشد، بنابراین فرضیه صفر این آزمون مبنی بر خطی بودن مدل تأیید شده و مدل دارای خطای  می 01/0تر از  ( بزرگ1111/0)
 باشد.  نمیتصریح 

 های مربوط به مفروضات آماری نتایج آزمون :(1جدول )
-Durbinآماره  Breusch-Paganآماره  Jarque-Beraآماره 

Watson 
 Ramseyآماره 

2 
ValueP F ValueP D F ValueP 

9491/1 1713/0 0791/1 0001/0 113/1 1371/9 1111/0 

 
تحقیق مدل نتایج آزمون مفروضات آماری رگرسیون کالسیك، چنین  و همچاو و هاسمن  یها ج حاصل از آزمونینتا با توجه به

 مدلارائه شده است.  1 جدولمدل در  درج برآویتانشود.  یصورت اثرات ثابت برآورد م هپانل و ب یها با استفاده از روش داده
 به صورت زیر خواهد بود: Eviews 7 افزار با استفاده از نرم برآورد شده

 tititititi SIZEFLAFAQD ,,,,, 2146.01547.23774.32165.21768.3  
 

 با استفاده از روش اثرات ثابت ات تحقیقنتایج آزمون فرضی  :(6جدول )
 رابطه t P-Valueآماره  ضریب متغیر

 - 0041/0 3911/1 1713/9 جزء ثابت
 مستقیم 0019/0 9111/1 1111/1 کیفیت سود

 مستقیم 0011/0 7319/1 9774/9 حق الزحمه حسابرسی
 معکوس 0911/0 -1713/9 -1147/1 اهرم مالی

 مستقیم 0144/0 4491/1 1141/0 اندازه شرکت
 معکوس 0111/0 -1103/9 -4039/1 نسبت اقالم تعهدی

 1719/0 ضریب تعیین مدل

 Fآماره

(ValueP ) 

1744/0 
(0191/0) 
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( با اطمینان 0191/0باشد ) تر می کوچك 01/0از   Fدار بودن کل مدل با توجه به این که مقدار احتمال آماره  در بررسی معنی

نوسانات سیاست تقسیم درصد از  19/17 نیز گویای آن است کهمدل ضریب تعیین شود.  دار بودن کل مدل تایید می % معنی31
 گردد. ها توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می شرکت سود

 

  فرعی اول نتایج آزمون فرضیه
ها  شرکتبین کیفیت سود و سیاست تقسیم سود باشد که آیا  هدف از آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق بررسی این موضوع می

 ری آن به صورت زیر قابل بیان است:و فرضیه آماارتباط معناداری وجود دارد یا خیر؟ 
H0 : ها ارتباط معناداری وجود ندارد. شرکتبین کیفیت سود و سیاست تقسیم سود 

H1:  ها ارتباط معناداری وجود دارد. شرکتبین کیفیت سود و سیاست تقسیم سود 

ج ارائه شده یبا توجه نتاداری ضرایب  های پانل برآورد گردید. در بررسی معنی این فرضیه با استفاده از مدل فوق بصورت داده
(، در نتیجه بین 0019/0باشد ) می 01/0تر از  کوچك کیفیت سودبرای ضریب متغیر  tجایی احتمال آماره  از آن، 1در نگاره 

درصد ارتباط معناداری وجود دارد. بنابراین فرضیه فرعی اول  31در سطح اطمینان و سیاست تقسیم سود شرکتها  کیفیت سود
در سطح اطمینان و سیاست تقسیم سود شرکتها  کیفیت سودبین  توان گفت درصد می 31حقیق پذیرفته شده و با اطمینان ت

کیفیت سود با سیاست ( حاکی از ارتباط مستقیم 1111/1مثبت بودن ضریب این متغیر ) درصد ارتباط معناداری وجود دارد. 31
 1111/1نیز به میزان  کیفیت سود، نسبت تقسیم سود شرکتواحدی  1فزایش طوری که با ا باشد؛ به ها می شرکتتقسیم سود 

های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه فرعی اول پژوهش  یابد. بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل واحد افزایش می
 قیم وجود دارد.معنادار و مست بین کیفیت سود و سیاست تقسیم سود شرکتها ارتباطتوان نتیجه گرفت که  می
 

  فرعی دوم نتایج آزمون فرضیه
بین حق الزحمه حسابرسی و سیاست تقسیم سود باشد که آیا  هدف از آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق بررسی این موضوع می

 و فرضیه آماری آن به صورت زیر قابل بیان است:ها ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر؟  شرکت
H0 : ها ارتباط معناداری وجود ندارد. شرکتبین حق الزحمه حسابرسی و سیاست تقسیم سود 

H1:  ها ارتباط معناداری وجود دارد. شرکتبین حق الزحمه حسابرسی و سیاست تقسیم سود 

ج ارائه شده یبا توجه نتاداری ضرایب  یهای پانل برآورد گردید. در بررسی معن این فرضیه با استفاده از مدل فوق بصورت داده
(، در نتیجه 0011/0باشد ) می 01/0کوچکتر از حق الزحمه حسابرسی برای ضریب متغیر  tجایی احتمال آماره  از آن 1جدول در 

درصد ارتباط معناداری وجود دارد. بنابراین  31در سطح اطمینان حق الزحمه حسابرسی و سیاست تقسیم سود شرکتها بین 
حق الزحمه حسابرسی و سیاست تقسیم سود بین  توان گفت درصد می 31رضیه فرعی دوم تحقیق پذیرفته شده و با اطمینان ف

( حاکی از ارتباط 9774/9مثبت بودن ضریب این متغیر ) درصد ارتباط معناداری وجود دارد. 31در سطح اطمینان شرکتها 
الزحمه حقواحدی  1طوری که با افزایش  باشد؛ به ها می رکتشبا سیاست تقسیم سود الزحمه حسابرسی حقمستقیم 
های  یابد. بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل واحد افزایش می 9774/9نیز به میزان  ، نسبت تقسیم سود شرکتحسابرسی

ی و سیاست بین حق الزحمه حسابرستوان نتیجه گرفت که  صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه فرعی دوم پژوهش می
 .و مستقیم وجود دارد دارامعن سود شرکتها ارتباطتقسیم 
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 مربوط به متغیرهای کنترلینتایج آزمون 
اندازه برای ضرائب متغیرهای  tجایی احتمال آماره  از آن 1 جدولج ارائه شده در یبا توجه نتاداری ضرایب  در بررسی معنی 

اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت باشد؛ در نتیجه تأثیر  می 01/0از  تر کوچكشرکت، اهرم مالی و نسبت اقالم تعهدی شرکت 
گیرد. مثبت بودن ضریبب  درصد مورد تأیید قرار می 31ها در سطح اطمینان  شرکتاقالم تعهدی بر سطح نگهداشت وجه نقد 

و منفی بودن ضریب باشد  ها می شرکت متغیر اندازه شرکت حاکی از ارتباط مستقیم اندازه شرکت و سیاست تقسیم سود
 سیاست تقسیم سودبا متغیرهای اهرم مالی و نسبت اقالم تعهدی؛ حاکی از ارتباط معکوس اهرم مالی و نسبت اقالم تعهدی 

  ها دارد.شرکت
 

 نتیجه گیری
و توان به شرح زیر بیان کرد. براساس نتایج فرضیه فرعی اول تحقیق بین کیفیت سود  های مهم این تحقیق را می یافته

ارتباط مستقیم و  1931تا  1931های  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال سیاست تقسیم سود شرکت
بت تقسیم داری وجود دارد و این نتیجه به این مهم اشاره دارد که هرچه کیفیت گزارشگری مالی شرکت باالتر باشد، نس معنی

های حسابداری، همواره برای اهداف متعددی همچون  ترین شاخص ان یکی از مهمسود به عنویابد. سود شرکت نیز افزایش می
گذاری، کانون توجه  ها و همچنین به منظور بهبود تصمیمات مربوط به سرمایه ارزیابی سهام و عملکرد مدیریت شرکت

های عظیم دنیا در  شرکتدرپی و ورشکستگی  های مالی پی گذاران و اعتبار دهندگان بوده است. به دنبال بحران سرمایه
  .های اخیر، توجه پژوهشگران و تحلیلگران مالی از تأکید صرف بر رقم سود، به سمت کیفیت سود سوق پیدا کرده است سال

کیفیت سود به گزارش واقع بینانه سود اشاره دارد و هرچه گزارشگری صورتهای مالی توسط مدیران دچار تغییر نشده باشد 
لی شرکت و سودآوری گذشته از آنجایی که تصمیم گیری مدیران مالی شرکت براساس اقالم صورتهای ما کیفیت باالیی دارد.

دهد تصمیم گیری مدیران را افزایش می باشد؛ هر چه کیفیت سود گزارش شده باالتر باشد دقت پیش بینی و دقتشرکت می
 سبت تقسیم سود شود.تواند منجر به سودآوری شرکت و در نهایت افزایش نو این مسئله می

 13( مطابقت دارد و با نتایج تحقیقات توماس جین1011) 13( و ویشواناتان1011) 17یان پنگبا تحقیقات  بخشنتایج این 
باشد )بین کیفیت سود و همراستا نمی (1931( و مرادی )1939، مرادزاده فرد و حسینی )(1933آقایی و چاالکی ) ( و1014)

عناداری یافت نشد(. براساس نتایج فرضیه فرعی دوم تحقیق بین حق الزحمه حسابرسی و سیاست سیاست تقسیم سود ارتباط م
داری  ارتباط مستقیم و معنی 1931تا  1931های  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال تقسیم سود شرکت

بت تقسیم سود مه حسابرسی شرکت باالتر باشد، نسوجود دارد و این نتیجه به این مهم اشاره دارد که هرچه میزان حق الزح
حق الزحمه حسابرسی شامل هر گونه وجهی است که بابت ارائه خدمات حسابرسی و طبق توافق و ابد. یشرکت نیز افزایش می

ت شود. مؤسسات مشهور و خبره حسابرسی با اینکه هزینه باالتری نسبابرس یا مؤسسه حسابرسی پرداخت میقرارداد به حس
باشد. این امر موجب کاهش عدم ت دقیق تر و با کیفیت باالتری میکنند؛ حسابرسی این مؤسسابه بقیه مؤسسات دریافت می

شود که این امر منجر به اجرای سیاست مطلوب تقسیم سود در شرکت بین سهامداران و مدیران شرکت می تقارن اطالعاتی
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فرد و حسینی مرادزادهمطابقت دارد و با نتایج تحقیقات  (1011) 10و ویشنی شلیفرگردد. نتایج این تحقیق با تحقیقات می
 باشد )بین کیفیت سود و سیاست تقسیم سود ارتباط معناداری یافت نشد(.همراستا نمی (1931( و مرادی )1939)

 

 پیشنهادهای برگرفته از نتایج تحقیق
 پیشنهاد به مدیران و سهامداران شرکتها:

-سیاست تقسیم سود؛ توصیه میکیفیت سود و مستقیم و معنادار  ارتباطضیه فرعی اول مبنی بر براساس نتایج فر .1

ضرورت نظارت بیشتر بر بکارگیری اصول نظارتی بر کیفیت سود گزارش شده توجه بیشتری داشته شود مدیران به 
 باشند.

به سیاست تقسیم سود؛ حسابرسی و  حق الزحمهمستقیم و معنادار  ارتباطبراساس نتایج فرضیه فرعی دوم مبنی بر  .1
بردن اعتماد سهامداران تواند به باالشود سیاست مطلوب تقسیم سود میران مالی شرکتهای بورسی توصیه میمدی

الزحمه حسابرسی و سپردن گذاران کمك کند. از طرفی براساس نتایج این تحقیق؛ باالبردن حقو سرمایه
 کمك کند.رای مطلوب سیاست تقسیم سود شرکت تواند به اجور میحسابرسی شرکت به مؤسسات خبره و مشه

شود، افزایش نسبت تقسیم سود شرکتها میدهد کیفیت سود موجب با توجه به اینکه نتایج تحقیق نشان می .9
 بسترهای الزم را به منظور حضور فعاالنه حسابرسان و مؤسسات حسابرسی خبره در شرکت را فراهم سازند. 

گذاری و بازارهای مالی اطالعات چندانی گذارانی که در زمینه امور سرمایهشود به سرمایهنهاد میهمچنین پیش .4
سود  باشد، در هنگام سرمایه گذاری بر روی سهام به کیفیتندارند، اگر تقسیم سود مسئله مهمی برای آنان می

 ای داشته باشند.گزارش شده شرکتها توجه ویژه
 

 های آینده پیشنهادهایی برای تحقیق
 ارتباط کیفیت سود و حق الزحمه حسابرسی با سیاست تقسیم سود به تفکیك صنعت در بورس تهران  . بررسی1
ارتباط کیفیت سود و حق الزحمه حسابرسی با سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده  روی بر مالکیت نوع تأثیر . مطالعه1

 در بورس اوراق بهادار تهران

 های عصبی مصنوعیستفاده از الگوریتم ژنتیك و شبکهمؤثر بر سیاست تقسیم سود شرکتها با ا . بررسی عوامل9
در الزحمه حسابرسی با سیاست تقسیم سود شرکتها به تفکیك مراحل چرخه عمر . بررسی ارتباط کیفیت سود و حق4

 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 

 محدودیت های تحقیق 
ها بین اطالعات آماری گزارش شده از سوی سایت شرکت بورس و  های تحقیق، وجود برخی اختالف از محدودیت یکی -

های اطالعاتی است که در این مورد به اطالعات ارائه شده از سوی سایت بورس و شرکت بورس  اطالعات مندرج در بانك
 اتکا شد.
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