
www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد سوم(                                   4318 ، پاییز41 ، شماره2دوره   

 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده

 کیفیتت  بر حسابرسی کیفیت و شرکتی حاکمیت سازوکارهای از شده انتخاب شاخص دو تاثیر بررسی پژوهش این اصلی هدف
 بعتد  از و بتوده  کتاربردی  هدف لحاظ از رو پیش پژوهش .باشد می تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای سود
 تهتران  بهتادار  اوراق بتورس  در شتده  پذیرفتته  شرکتهای پژوهش آماری جامعه. است توصیفی تحقیقات نوع از شناسی روش
 ای نمونته  شتام   پژوهش این در استفاده مورد های داده. انتخاب شده اند سیستماتیك حذف گیری نمونه روش با که هستند
. باشتد  می 9911 سال تا 9911 لسا از ساله 1 دوره یك طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 941 از مرکب
 اثترات  الگتوی  بتا  ترکیبتی  های داده روش به متغیره چند خطی رگرسیون از ها فرضیه آزمون و ها داده تحلی  و تجزیه برای

 رابطته  ستود  کیفیتت  و متدیره  هیئتت  اندازه بین که است آن از حاکی تحقیق نتایج. است شده استفاده ثابت اثرات و تصادفی
 وجتود  معناداری رابطه سود کیفیت و مالکیت تمرکز بین همچنین شود می پذیرفته پژوهش اول فرضیه و دارد وجود معناداری

 ندارد. وجود معناداری رابطه سود کیفیت و حسابرسی کیفیت بین ولی دارد

 ی.حسابرس کیفیت، سود کیفیت،شرکتی حاکمیت: واژگان کلیدی

 

 مقدمه
 برای دالیلی ،سرمایه نظریه در اخیر بهبودهای .است حسابداری های پژوهش برای لیاص انگیزه گذارن سرمایه برای ارزیابی
 اواخر از سود فواید بر تاکید .است نموده فراهم را سود بودن مفید از تجربی زمونآ عنوان به بهادار اوراق قیمت رفتار انتخاب
 کار دستور راس در مطلوب حسابداری های رویه خابانت و مالی اطالعات فواید و ارتباط مساله زیرا ،نیست عجیب 9111 دهه

 و تجاری واحد عملکرد، فعالیت تداوم ارزیابی برای معیارها ترین اساسی از یکی حسابداری سود باشد می حسابداری تحقیقات
 از ینهای اطالعات براساس که هایی شرکت(. 9911، همکاران و دموری) باشد می تجاری واحد آتی های فعالیت بینی پیش

 این به و کند می تلقی خوب خبر برای عالمتی را آن بازار و کنند می پرداخت سهام سود، شوند می مطلع خود باالی سودآوری
 های روش از متاثر واحدها سود محاسبه(. 1111 ،کاستاوا) شود می گذاری ارزش باالتری قیمت با شرکت آن سهام ترتیب

، مختلف دالی  به بنا است ممکن، است تجاری واحد مدیریت عهده به مالی یها صورت تهیه و است حسابداری برآوردی
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 سود کیفیت بر حسابرسی کیفیت و شرکتی حاکمیت تاثیر بررسی
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. گردد شام  نیز را واقعی های فعالیت تواند می سود مدیریت(. 9989، همتی و پورحیدری) کند سود مدیریت به اقدام مدیریت
  دستکاری. شود می انجام عاننف ذی کردن گمراه هدف با عملیاتی های فعالیت در تغییر طریق از سود مدیریت نوع این

 (. 9181، شیپر) گذارند می تاثیر تعهدی اقالم بر موارد از ای پاره در و نقدی های جریان بر واقعی های فعالیت
 در 9111 دهه از موضوع این .است گرفته قرار زیادی پژوهشگران توجه مورد که است دهه یك از بیش شرکتی حاکمیت
 دنبال به 1119 سال در .شد مطرح اروپایی کشورهای از برخی و استرالیا،انگلستان نظیر نجها پیشرفته صنعتی کشورهای
 بخود قانونی رویکرد شرکتی حاکمیت مقررات آکسلی ساربینز قانون تصویب و آمریکا سرمایه دربازار مالی های رسوایی افشای
 (.9988، یگانه حساس) گرفت
. است افزایش به رو تصاعدی طور به آن به توجه و شده تجارت پویای و اصلی ی جنبه یك، شرکتی حاکمیت اخیر سالهای در

 می فراهم مورد این در را المللی بین و قبول قاب  های استاندارد، اقتصادی ی توسعه سازمان مانند المللی بین های سازمان
 در نمایندگی مشکالت شدن کم باعث شرکتی حاکمیت است "نمایندگی تئوری"،  شرکتی حاکمیت اساس و پایه. کنند

. نمایند عم  آنها منافع جهت در باید و بوده شرکت سهامداران نمایندگان، مدیران، تئوری این براساس. شود می شرکتها
 همان، مالکان گذشته در.است افتاده اتفاق ها شرکت در مدیریت از مالکیت جدایی سایه در، چشمگیر تحوالت از بسیاری
 داشته کنترل عملیات تمامی بر خود مالکان طرفی از. شد می مشاهده متمرکز طور به ها آن نقش. ودندب تجاری واحد مدیران

 بازارهای که شد باعث سرمایه به افزون روز نیاز و تکنولوژی پیشرفت. شدند می شرکت سودآوری و ارزش افزایش باعث و
 ،مالکیت ساختار سازوکارهای بین از(. 9919، یگانه حساس) شد جدا مدیریت از مالکیت آن پی در، آید وجود به سرمایه بزرگ

 .شد انتخاب مالکیت تمرکز و مدیره هیات اندازه شاخص دو مدیره هیات اندازه و مالکیت تمرکز ،مدیره هیات استقالل
 بلندمدت فعالیت تداوم برای، اقتصادی محیط توسط حسابرسی کیفیت تأیید که دارد وجود تصور این جامعه سطح در همچنین
 حسابرسی فرآیند ستانده کیفیت به ای مالحظه  حدقاب  تا حسابرسی حرفه آینده و است حیاتی بسیار حسابرسی مؤسسات
 کیفیت. است حسابرسی مؤسسات بین رقابت بازی برای اساسی مؤلفه یك، کیفیت که شود می ادعا، همچنین. دارد بستگی

 یك گزارش و کشف در حسابرس توانایی احتمال از بازار استنباط را سیحسابر کیفیت( 9189) آنجلو دی؟ چیست حسابرسی
 متفاوت اگرچه که دارد وجود حسابرسی کیفیت از زیادی تعاریف. است کرده تعریف صاحبکار حسابداری سیستم در تخلف
-گزارش ارائه برای ابرسحس واقعی توانایی نمایانگر، حسابرس نظارتی توان. کنندمی پیروی مشابه ساختار یك از اما، هستند

 تاثیر کننده تعیین، حسابرس واقعی استقالل و عم  در ایحرفه صالحیت جزء دو. است حقیقت مبنای بر و طرفانهبی های
 .هستند حسابرس یك نظارتی توان
 در دسو کیفیت بر حسابرسی کیفیت و شرکتی حاکمیت تاثیر بررسی مطالعه این اصلی مساله، فوق توضیحات به توجه با

 باشد می آن به پاسخگویی دنبال به مطالعه این که سواالتی. باشد می تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای
 رابطه سود کیفیت و مالکیت تمرکز بین آیا ؟دارد وجود معناداری رابطه سود کیفیت و مدیره هیئت اندازه بین آیا که است این

 ؟دارد وجود معناداری رابطه سود کیفیت و حسابرسی کیفیت بین آیا؟ دارد وجود معناداری
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 وهشپیشینه تجربی پژ
 بتورس  بتازار  در متدیره  هیئتت  استقالل و سود کیفیت با مستق  حسابرسی هزینه رابطه بررسی به( 9914) همکاران و رجبی
 هیئتت  استقالل و سود کیفیت و حسابرسی الزحمه حق بین که دهد می نشان آنها پژوهش نتایج. پرداختند تهران بهادار اوراق
 .ندارد وجود معناداری رابطه مدیره
 هتای  یافتته . پرداختنتد  سود مدیریت و شرکت ارزش بین ارتباط بر شرکتی حاکمیت اثر بررسی به( 9914) نورورزی و مهرانی
 ارزش بتر  منفتی  اثتری  اراید سود مدیریت و کرده تلقی طلبانه فرصت را سود مدیریت سهامداران که دهد می نشان پژوهش
 ستازوکارهای  دیگتر  عبتارت  به.یابد می کاهش اثری چنین قوی شرکتی حاکمیت دارای های شرکت در ولی باشد می شرکت
 باالتر شرکتی حاکمیت رتبه دارای های شرکت و دارد مثبت تاثیر شرکت ارزش و سود مدیریت بین رابطه بر شرکتی حاکمیت

 .تندهس مواجه کمتری منفی اثر با
 اعضتای  نستبت ، مالکیتت  تمرکز) شرکتی حاکمیت داخلی های مکانیزم بین بررسی به( 9919) همکاران و پشتی رود رهنمای

 بتا ( نهتادی  ستهامداران ) خارجی های مکانیزم و( مدیره هیئت رئیس و عام  مدیر پست دو تفکیك، مدیره هیئت موظف غیر
 بتا  مدیره هیئت موظف غیر اعضای نسبت و مالکیت تمرکز بین که دهد یم نشان پژوهش این نتایج. پرداختند "سود مدیریت
 دو تصتدی  بین اما. دارد وجود معناداری مثبت رابطه سود مدیریت و نهادی سهامداران بین و معنادار منفی رابطه سود مدیریت
 .ندارد وجود معناداری رابطه سود مدیریت با مدیره هیئت رئیس و عام  مدیر پست
 انتدازه  تعتدیلگر  نقش با سود کیفیت بر حسابرسی کیفیت و شرکتی حاکمیت تاثیر بررسی به پژوهشی در (1192) ونتنب سیهار
 کیفیتت  و متدیره  هیئتت  انتدازه  که رسیدند نتیجه این به و پرداختند 1191 تا 1191 های سال بین شرکت 14 بین در شرکت

 بر مثبتی تاثیر شرکت اندازه. دارد درآمد کیفیت بر منفی تأثیر تمرکزم مالکیت. ندارد سود کیفیت بر داری معنی تاثیر حسابرسی
 مالکیتت  و داشته حسابرسی کیفیت بر منفی و مثبت تأثیر توجهی قاب  طور به تواند می شرکت اندازه و دارد سود کیفیت روی
 .باشد متمرکز سود کیفیت بر
 بررستی  بته ، سهام قیمت اطالعاتی محتوای و سود کیفیت، رهمدی هیئت جنسیتی تنوع عنوان تحت ایمطالعه در( 1198) گائو
 صورت هایبررسی نتایج. پرداخت هاشرکت سهام قیمت اطالعاتی محتوای بر سود کیفیت و مدیره هیئت در زنان حضور تأثیر
 توستط  هشتد  گتزارش  سود کیفیت بیشتر هرچه افزایش و مدیره هیئت در زنان بیشتر هرچه حضور داد نشان وی توسط گرفته
 .دهدمی افزایش را آن سهام قیمت اطالعاتی محتوای، شرکت

 
 سی پژوهششنا روش

 بپردازد هایی فرضیه آزمون به آنگاه، نماید تحلی  و تجزیه و بندی دسته را ها آن باید  گر پژوهش ها داده آوری جمع از پس
 چند فرآیندی ها داده تحلی  و تجزیه. بیابد پژوهش های پرسش برای پاسخی تا، اند کرده یاری را او پژوهش مرحله این تا که

 تتا  شتوند  متی  پردازش نهایت در و بندی دسته ،خالصه مختلف طرق به شده گردآوری های داده آن طی که است ای مرحله
 لحتاظ  از هم اه داده، فرآیند این در. آید فراهم ها فرضیه آزمون منظور به ها داده بین ارتباط و ها تحلی  انواع برقراری زمینه

 و توصتیفی  کلتی  بخش دو به توان می را ها داده تحلی  و تجزیه های روش. شوند می پاالیش تجربی ازجنبه هم و مفهومی
 .شود می انجام Eviews افزار نرم کمك با پژوهش این در آماری های تحلی  کلیه. نمود تقسیم استنباطی
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 های پژوهش یهفرض

 .دارد وجود معناداری رابطه سود کیفیت و دیرهم هیئت اندازه بین: اول فرضیه
 .دارد وجود معناداری رابطه سود کیفیت و مالکیت تمرکز بین: دوم فرضیه
 .دارد وجود معناداری رابطه سود کیفیت و حسابرسی کیفیت بین: سوم فرضیه

 
 جامعه آماری و نمونه آماری

 9911تتا   9911 یستالها  یبتورس اوراق بهتادار تهتران در طت     شده در رفتهیپذ یها شرکت هیرا کل قیتحق نیا یجامعه آمار
باشتد. روش نمونته    یبودن و به موقع بودن مت  حیبه روز بودن، صح انتخاب بورس در دسترس بودن،  یدهند. دل یم  یتشک
 باشد: یم  یشده ذ نییتع شیاز پ یارهای( با توجه به معی)غربالگر كیستماتیروش س ق،یتحق نیدر ا یریگ

 پژوهش در دسترس باشد. نیدر ا یمورد بررس یشرکت در بازده زمان یداده ها -9
 نداده باشند. یسال مال رییاسفند ماه باشد و در دوره مورد آزمون تغ 11به  یآنها منته یسال مال -1
 نباشند. نگیزیبانك و ل نگ،یهلد ،یمال یها یواسطه گر ،یگذار هیسرما یدر گروه شرکتها -9
 .مذکور در بورس فعال بوده باشد ینشده و سهام آنها در طول سالها یوقفه معامالتدچار  ،یدر دوره مورد بررس -4
تعداد     تهران، بهادار اوراق بورس در موجود های شرکت از گیری نمونه اعمال و فوق شرایط رعایت از پس نهایت در

 شدند. انتخاب نمونه عنوان به شرکت
 (: شرایط نمونه آماری4جدول )

 ها شرکت تعداد شرح

 111 .باشند می بورس عضو9911  سال پایان تا که شرکتهای ک  تعداد

 (911)  شرکتهایی که سال مالی آنها پایان اسفند ماه نباشد یا تغییر سال مالی داده اند

 (919) در بورس وارد شده اند 9911و قب  از سال  9911شرکتهایی که بعد از سال 

 (89) در بورس بیش از سه ماه دچار وقفه شده اند 9911-الی9911شرکتهایی که در طول سالهای 

 (11) بیمه ای و سرمایه گذاری مالی، کننده تامین نوع از شرکت های

 (29) اطالعات متغیرهای تحقیق در صورتهای مالی آنان در دسترس نباشد که هایی شرکت

 941 باقیمانده شرکت های تعداد

 
 تعریف عملیاتی متغیرها

 تهمتغیر وابس

دهنتد. بته عنتوان مثتال،      مدیران با استفاده از دستکاری اقالم تعهدی مبلغ سود را به دلخواه تغییر می(: EQکیفیت سود )

باشتد.   هایی از مدیریت سود اقالم تعهتدی متی   های نسیه و کاهش نرخ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول نمونه افزایش فروش
شود این مدل از سوی دچو و همکاران ارائته گردیتده استت. در متدل      فاده میاز مدل جونز تعدی  شده است کیفیت سود جهت

 ( برآورد می شود.9ه )رابطتعدی  شده جونز، کیفیت سود به صورت 
 (9رابطه )

           (
 

    
)    (

             
      

)    (
     
      

)        
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 (9در رابطه )
 است. tبرای سال  i: بیانگر ک  اقالم تعهدی شرکت         

 است. tبرای سال  iهای شرکت  : مجموع دارایی      

 است. t-1برای سال  iهای شرکت  مجموع دارایی :        

 است. tبرای سال  i: تغییر درآمد هر شرکت در هر سال نسبت به سال قب  شرکت        

 است. tبرای سال  iهای دریافتی هر شرکت در هر سال نسبت به سال قب  شرکت  تغییر حساب:        

 است. tبرای سال  i: اموال، ماشین آالت و تجهیزات شرکت       

 باقیمانده مدل رگرسیونی:      
 

 متغیر مستقل

 باشد.نده هیئت مدیره میتعداد اعضای تشکی  دهبرابر است با لگاریتم  (:Board) اندازه هیات مدیره

 .دارند اریدرصد سهام را در اخت 1که حداق   یمجموع درصد تملك سهامداران(: own) تیتمرکز مالک

 صفر عدد غیر این صورتو در 9در صورتی که شرکت حسابرسی، سازمان حسابرسی باشد عدد  (:AQکیفیت حسابرسی )

 .شود می گرفته نظر در
 

 متغیر کنترلی

این نسبت از تقسیم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر روی ارزش دفتری آنها (: MTB) ارزش دفتری هب بازار ارزش

 آید. بدست می

 آید. پایان سال مالی بدست میی ها سود خالص بر مجموع دارایی نسبت(: ROA) ها بازده دارایی

 .آید ایان همان سال مالی به دست میاز تقسیم ک  بدهی در پایان سال مالی بر ک  دارایی در پ (:levاهرم مالی )

 
 های پژوهش نتایج و یافته

 گیرد می قرار استفاده آماری های داده نمایش و تلخیص، بندی طبقه، آوری جمع در که هایی روش از عبارتست توصیفی آمار
، اطالعات تحلی  و جزیهت مرحلۀ به ورود برای قسمت این در. باشد فهم قاب  سادگی به کنندگان استفاده برای که طوری به

 توزیع که برا –جارگ آزمون همچنین و قرینگی از انحراف و پراکندگی، مرکزی هایشاخص شام  هاداده توصیفی آماره
 مربوط توصیفی آمار جدول این. است شده درج( 1)جدول  در نتایج و است گردیده محاسبه، کندمی بررسی را پسماندها نرمال
 عمدتاً پارامترها این. باشدمی مجزا صورت به متغیر هر برای توصیفی پارامترهای بیانگر که دهد می شانن را مدل متغیرهای به

 شاخص به مربوط اطالعات همچنین و میانه و میانگین، کمینه، بیشینه نظیر، مرکزی های شاخص به مربوط اطالعات شام 
 .است کشیدگی و چولگی، واریانس نظیر پراکندگی های
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 آمار توصیفی(: 2)جدول 

 LEV EQ BOARD AQ OWN MB ROA متغیرها

به ارزش دفتری ارزش بازار تمرکز مالکیت کیفیت حسابرسی اندازه هیات مدیره کیفیت سود اهرم مالی   بازده دارایی ها 

 1599 1511 1512 1511 1521 1519 1511 میانگین

 میانه
1514 1519 1511 1511 1521 1511 1511 

 1511 1518 1518 9511 1584 1512 1519 حداکثر

-1521 1519 حداقل  .111  1511 1514 1519 1511-  

 1599 9599 1519 1549 1511 1598 1591 انحراف معیار

-1544 چولگی  1541 1581 9599 9519-  1528 1584 

 1541 9541 9541 1514 9519 8519 1518 کشیدگی

 آماره جارگ برا
11518 842589 14891511 912511 991541 89541 119511 

 1511 1511 1511 1511 1511 1511 1511 احتمال

 211 211 211 211 211 211 211 مشاهدات

 941 941 941 941 941 941 941 تعداد شرکت

 

 آزمون مانایی متغیرها

رها اقدام به انجام آزمون دار بودن متغیبه منظور اطمینان از نتایج تحقیق و ساختگی نبودن روابط موجود در رگرسیون و معنی
متغیرهاست.  بودن نامانا واحد بیانگر ریشه گردید. وجود EGLSمانایی و محاسبه ریشه واحد متغیرهای تحقیق در مدل 

 شود، درصد 11/1 از کمتر آن آماره احتمال اگر که متغیرهاست بودن نامانا نتیجه در و واحد ریشه وجود آزمونها این صفر فرض
می  متغیرها بودن مانا نتیجه در واحد و ریشه وجود عدم معنای شود. که این بهدرصد فرضیه صفر پذیرفته نمی 11به احتمال 

 انجام گردید. Eviewsافزار (. آزمون مزبور با استفاده از نرم9)جدول  :باشد

(: نتایج آزمون مانایی متغیرهای تحقیق3جدول )  

 Levin, Lin & Chu t 

 احتمال آماره 

LEV 

 
77.77-  0.00 

EQ 
 

00.70 0.00 

BOARD 

 
7..7-  0.00 
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AQ 

 
7..1-  0.00 

OWN 

 
7..7 0.001 

MB 

 
71.70-  0.00 

SIZE 

 
70.7.-  0.00 

ROA 

 
.7.1.-  0.00 

آزمون لوین لین و چو انجام شده در ستطح  اساس  مشخص گردید که تمامی متغیرها برفوق با توجه به نتایج حاص  از جدول 
 .مانا هستند

 

 پژوهش اول مدل آزمون
 .دارد وجود معناداری رابطه سود کیفیت و مدیره هیئت اندازه بین: اول فرضیه

                                                   

 
هاسمن و ناهمسانی واریانس برحسب متغیر وابسته صورت گرفته است. که ها با توجه به نتایج جداول آزمون چاو، تخمین مدل

 گیرد.ها باتوجه به بهترین برازش مورد بررسی قرار میدر ادامه، نتیجه نهایی تخمین مدل

 
 آزمون نهایی(: 4) جدول

 ضرایب متغیر
انحراف 
 احتمال tآماره  معیار

BOARD 1589 1511 9591 1511 

LEV 1511- 1514 9592- 1591 

MB 15112- 15111 9592- 1591 

ROA 1598 1514 4511 151119 

C 9519- 9529 9591- 1512 

 1599 ضریب تعیین

 1591 ضریب تعیین تعدی  یافته

 1514 آماره دوربین واتسون

 F 4592آماره 

 F 151119احتمال آماره 
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درصد  1آن کوچکتر از  p-valueو زه هیئت مدیره مثبت انداشود ضریب متغیر مستق  مشاهده می (4)همانطور که در جدول 
در  .و فرضیه اول تحقبق پذیرفته متی شتود   بین اندازه هیئت مدیره و کیفیت سود رابطه معناداری وجود داردمی باشد بنابراین 

% معنی 11با اطمینان ( 11/1باشد ) کوچکتر می 11/1از   Fبررسی معنی دار بودن مدل با توجه به این که مقدار احتمال آماره 
 شود. دار بودن ک  مدل تایید می

 

 آزمون مدل دوم پژوهش
 فرضیه دوم: بین تمرکز مالکیت و کیفیت سود رابطه معناداری وجود دارد.

                                                 
ها با توجه به نتایج جداول آزمون چاو، هاسمن و ناهمسانی واریانس برحسب متغیر وابسته صورت گرفته است. که مدلتخمین 

 گیرد.ها باتوجه به بهترین برازش مورد بررسی قرار میدر ادامه، نتیجه نهایی تخمین مدل
 آزمون نهایی مدل دوم: (1) جدول

 احتمال tآماره  انحراف معیار ضرایب متغیر

OWN 1599- 1591 9592- 15119 

LEV 1511- 1511 1519- 1511 

MB 15111- 15119 4541- 1511 

ROA 1594 1514 9594 15119 

C 1514 1511 9511 151119 

 1549 ضریب تعیین

 1541 ضریب تعیین تعدی  یافته

 9518 آماره دوربین واتسون

 F 91549آماره 

 F 1511احتمال آماره 

 

درصد می  1آن کوچکتر از  p-valueمنفی و تمرکز مالکیت شود ضریب متغیر مستق  مشاهده می (1)در جدول همانطور که 
در بررستی   .تحقبق پذیرفته می شود دومو فرضیه  .بین تمرکز مالکیت و کیفیت سود رابطه معناداری وجود داردباشد بنابراین 

% معنتی دار  11( بتا اطمینتان   11/1باشتد )  کوچکتر می 11/1از   Fماره معنی دار بودن مدل با توجه به این که مقدار احتمال آ
 شود. بودن ک  مدل تایید می

 

 آزمون مدل سوم پژوهش
 .: بین کیفیت حسابرسی و کیفیت سود رابطه معناداری وجود داردسومفرضیه 
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ها با توجه به نتایج جداول آزمون چاو، هاسمن و ناهمسانی واریانس برحسب متغیر وابسته صورت گرفته است. که تخمین مدل
 گیرد.ها باتوجه به بهترین برازش مورد بررسی قرار میدر ادامه، نتیجه نهایی تخمین مدل

 
 مآزمون نهایی مدل سو(: 1جدول )

 احتمال tآماره  انحراف معیار ضرایب متغیر

AQ 1511- 1514 1511- 1514 

LEV 1511- 1511 1511- 1519 

MB 15111- 15119 4591- 1511 

ROA 1591 1511 9519 15119 

C 1512 1514 9511 1591 

 1529 ضریب تعیین

 1511 ضریب تعیین تعدی  یافته

 9511 آماره دوربین واتسون

 F 1549آماره 

 F 1511احتمال آماره 

 

درصتد   1آن بزرگتر از  p-valueمنفی و کیفیت حسابرسی شود ضریب متغیر مستق  مشاهده می (1)همانطور که در جدول 
در  .تحقبق پذیرفته نمی شود سومو فرضیه  بین کیفیت حسابرسی و کیفیت سود رابطه معناداری وجود ندارد می باشد بنابراین

% معنی 11( با اطمینان 11/1باشد ) کوچکتر می 11/1از   Fدن مدل با توجه به این که مقدار احتمال آماره بررسی معنی دار بو
 شود. دار بودن ک  مدل تایید می

  ها فرضیه آزمون (: نتایج7جدول )
ها فرضیه  نتایج 

 تایید فرضیه اول: بین اندازه هیئت مدیره و کیفیت سود رابطه معناداری وجود دارد

ه دوم: بین تمرکز مالکیت و کیفیت سود رابطه معناداری وجود داردفرضی  تایید 

 رد فرضیه سوم: بین کیفیت حسابرسی و کیفیت سود رابطه معناداری وجود دارد

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات

کته بتا نتتایج     استت  آمتده  زیر در حاضر پژوهش موضوع با مشابه موضوعاتی با رابطه در پژوهشگران های یافته از ای خالصه
 بدست آمده در این تحقیق مقایسه شده است:

در پژوهشی به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود با نقش تعدیلگر اندازه  (1192سیهار تنبون )
و کیفیت  مدیرهندازه هیئت اپرداختند و به این نتیجه رسیدند که  1191تا  1191شرکت بین سال های  14در بین  شرکت
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حسابرسی تاثیر معنی داری بر کیفیت سود ندارد. مالکیت متمرکز تأثیر منفی بر کیفیت درآمد دارد. اندازه شرکت تاثیر مثبتی بر 
دارد و اندازه شرکت می تواند به طور قاب  توجهی تأثیر مثبت و منفی بر کیفیت حسابرسی داشته و مالکیت  سودروی کیفیت 

 ( می باشد.1192.این نشان دهنده مطابقت پژوهش حاضر با پژوهشگر سیهار تنبون )باشدبر کیفیت سود متمرکز 
ی مصتری  هتا  شترکت د در میتان  ستو  کیفیتت و  یحسابرست  تیفی، کرهیمد  ئتیاستقالل هبررسی  (، به1191خلی  و اوزکان )

 یهتا  وهیش بر رهیمد  ئتیاستقالل هثر . اکاهد یماز مدیریت سود  رموظفیغپرداختند. نتایج نشان داد که نسبت باالتر مدیران 
 تته یکم بیت ترک نیو ستهامداران بتزرگ و همچنت    یتی اجرا رانیتوستط متد   ایجاد شده تیسود مشروط به سطح مالک تیریمد

ایتن نشتان    .هستتند سود مؤثر  تیریباال در کاهش مد تیفیکه حسابرسان با ک نشان داد جینتا ن،یاست. عالوه بر ا یحسابرس
 ( می باشد.1191ضیه پنجم پژوهش با پژوهشگر خلی  و اوزکان )دهنده مغایرت فر

تمرکز  بین رابطه بررسی وجود دارد. در منفی رابطه سود مدیریت و تمرکز مالکیت بین دریافتند( 1119) و همکاران لیوز
برای هموار  دیتعه اقالم مدیریت در مدیریت شدن از درگیر تمرکز مالکیت که دریافتند تعهدی مدیریت اقالم و مالکیت
دهد  می نشان (1111) تحقیقی یو های همچنین یافته کنند. می مطلوب سود، جلوگیری سطح به دستیابی در جهت سود سازی
 گردد این نشان دهنده مغایرت فرضیه سوم پژوهش با پژوهشگر لیوز می کمتر سود مدیریت به باالتر منجر تمرکز مالکیت که

 .و همکاران می باشد
 

 ای کاربردیپیشنهاده
 گردد: می ارائه پژوهش های یافته مبنای بر هایی پیشنهاد پژوهش، این در آمده دست به نتایج به توجه با اینجا در

با توجه به تحوالت اخیر در حرفه حسابرسی در ایران و تشکی  مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حستابداران رستمی ایتران، و    
شود که با استتفاده از تحقیقتات    ش نیاز روزافزون به اطالعات مالی معتبر پیشنهاد میچنین گسترش بازارهای مالی و افزای هم

انجام شده در کشورهای دیگر و انجام تحقیقات بنیادی، عناصر مؤثر بر کیفیت حسابرسی، چه از نظر کیفیت واقعی حسابرسی 
های  کنندگان از گزارش رسی )اعتماد استفادههای مالی( و چه از نظر برداشت از کیفیت حساب )کشف و گزارش تحریفات گزارش

 .مالی( شناسایی شود

به سرمایه گذاران توصیه میشود هنگام تصمیم گیری درباره خرید یا فروش سهام خود به ویژگتی هتای حاکمیتت شترکتی و     
شترکت هتا بتر    مالکیت شرکت ها توجه کنند زیرا بر اساس نتایج این تحقیق ساختار ویژگی های حاکمیت شرکتی و مالکیت 

کیفیت سود انها تاثیر دارد و توصیه می شود در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که دارای حاکمیت شرکتی قوی تر و ساختار 
مالکیت متمرکزتری هستند زیرا هر چه تمرکز مالکیت شرکت متمرکز تر باشد موجب  بهبود عملکرد و سود آوری شرکت می 

 شود.
 از کته  هیئت متدیره،تمرکز مالکیتت    در مستق  و غیرموظف مدیران وجود  مزایای از امداراناز طرفی پیشنهاد می شود سه

 بته تهیته   بورس ملزم در شده پذیرفته های شرکت شوند. همچنین پیشنهادمی شود آگاه هستند، شرکتی معیارهای حاکمیت

 بازار  تصمیمات اطالعات مورد نیاز سایر و اطالعات حاکمیتی تمام شام  که ساالنه، گزارشگری برای واحد و جامع فرم یك

 باشد تهیه کنند.
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 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
پس از اتمام تحقیق و با تنظیم این گزارش از نتایج حاصله، محقق با دید بازتری به مسئله نگریسته و کاستی ها و کمبودهای 

العات آتی پیشنهاداتی عنوان می دارد تا با عنایت محققتین و  طرح را به دقت بیشتری مورد بازبینی قرار داد. از اینرو جهت مط
پژوهشگران عالقمند به این موضوع در تحقیقات آتی در جهت رفع این کاستی ها قدم بردارند. تعدادی از این پیشتنهادات بته   

 صورت فهرست وار در ادامه ذکر می گردد:
 از صنایع مختلف انجام شود پیشنهاد می شود پژوهشی با رویکرد حاضر  به تفکیك  هر یك. 

 این  با  بازار اصلی داران  و سهام شرکتها  نمودن آشنا شرکتی، حاکمیت مقوله ساختن  عملیاتی  برای گام  اولین 

 شرکتی، حاکمیت با بازار اصلی داران سهام آشنایی میزان جهت بررسی تحقیقی انجام راستا  این در .است مسئله 

 .بود خواهد الزم آن  حدودیتهای م و آن آن، مزایای اثرات

 نمونه های تعداد همچنین تر و طوالنی زمانی های بازه در پژوهش این موضوع مشابه تحقیقی شود می پیشنهاد 

 باشد. برخوردار بیشتری روایی از و تسری قابلیت آن نتایج تعمیم تا گیرد، صورت بیشتر شرکتی

 مدیریتی، مالکیت حسابرسی، کمیته جلسات تعداد داخلی، لهایکنتر دیگری همچون متغیرهای های آتی پژوهش در 

 برای شده ایجاد ارزش با را آنها تاثیر و گرفت نظر مستق  در متغیر عنوان به دولت، را یا نبودن بودن دار سهام

 .داد مطالعه قرار مورد داران سهام

 این مشابه در پژوهش انجام و رابورسف های شرکت اطالعات گرفتن نظر در با آتی تحقیقات در شود می پیشنهاد 

 گیرد. انجام زمینه

 

 پژوهش های محدودیت
همواره، گام نهادن در راه رسیدن به هدف، با محدودیت هایی همراه است که باعث می شود رسیدن به هدف مورد نظر با 

ین امر مستثنی نیست. از این کندی همراه شود. پژوهش، به عنوان فرآیندی در جهت نی  به هدف ح  مسئله ی پژوهش، از ا
رو، در این قسمت با ارائه ی محدودیت های پژوهش، سعی برآن است که به خواننده این پیام داده شود تا بتواند در تعمیم 

 نتایج پژوهش با آگاهی بیشتری عم  کند و در مورد فرآیند پژوهش قضاوت عادالنه ای داشته باشد. 
 دهنتد  قرار تاثیر تحت از پژوهش را حاص  نتایج پذیری تعمیم می توانند احتماالً که ضرحا پژوهش های ترین محدودیت عمده
 :از عبارتند

در صورتی که قلمرو زمانی پژوهش برای دوره طوالنی تری درنظر گرفته می شد، ممکن بود نتایج قابلیت تعمیم  -9
ر گرفته میشد، تعتداد شترکت   بیشتری داشت، لیکن در صورتی که سال های بیشتری جهت انتخاب نمونه درنظ

های عضوجامعه و نمونه آماری کاهش می یافت، که این امر موجب کاهش روایی پژوهش می گردید و امکتان  
 .بررسی رابطه مذکور را با محدودیت مواجه می ساخت

 شده تمام مبنای بهای بر شده تهیه مالی های صورت از پژوهش برخی از متغیرهای محاسبه برای که آنجایی از -1
 پتژوهش  نتایج است ممکن برای تورم مالی های صورت اطالعات تعدی  صورت در است؛ شده استفاده تاریخی
بنابراین اثر تورم و سایر متغیرهای اقتصادی بر ارقام صورت های مالی و رابطه بتین  .باشد فعلی نتایج از متفاوت

 اضر است. متغیرهای پژوهش منظور نشده است و این از محدودیت های پژوهش ح
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یکی دیگر از عوام  اثر گذار برکیفیت سود متغیرهای کالن اقتصادی مانند رشد، تورم و نقدینگی و همچنین  -9
اعمال سیاست های انبساطی و انقباضی بانك مرکزی ایران بوده است لذا پیشنهاد می شود با لحاظ درون زایی 

 ا اعمال شود. و برون زایی این متغیرها میزان اثر گذاری این متغیره
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