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 چکیده
شرکت های  مدیریت سودو کیفیت حسابرسی هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر تعدیلی حمایت از سرمایه گذاران بر ارتباط بین 

ساله بین سال های  8شرکت در دور زمانی  111برای دستیابی به این هدف، تعداد پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. 

به عنوان نمونمه آماری در نظر گرفته شدند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در  1831الی  1888

بهره گرفته شده است. نتایج  هرگرسیون چندمتغیر ربوط بهسی فرضیه ها از روش های مگروه پژوهش های توصیفی قرار دارد که برای برر

بین حمایت از سرمایه گذاران و کیفیت حسابرسی با کیفیت سود شرکت رابطه وجود دارد. به دست آمده در پژوهش حاضر نشان می دهد 

 بیشتر اینکه، حمایت از سرمایه گذاران اثر تعدیلی بر این ارتباط نیز دارد.

  سود. مدیریت، کیفیت حسابرسیمایت از سرمایه گذاران، ح کلیدی: هایواژه
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 مقدمه
 Mcدر حسابداری، سه رویکرد برای پژوهش های مدیریت سود مطرح شده است که به طور خالصه در زیر به آن ها اشاره می شود)

Nicholas ،0111 اول اینکه تحقیقات مدیریت سود که برمبنای مجموع اقالم تعهدی است. اغلب این تحقیقات برای برآورد اقالم :)

تعهدی از مدل جونز استفاده کرده اند. دوم اینکه تحقیقات سود که بر مبنای اقالم تعهدی خاص است )یک یا چند قلم از اقالم تعهدی را 

( در 1311) Gordon et alه تحقیقات مدیریت سود که برمبنای توزیع سودها بعد از مدیریت شدن است. بررسی می کنند(. و سوم اینک

 توضیح انگیزه مدیریت سود چنین بیان داشته اند:

 معیار مدیران برای گزینش از میان روش های گوناگون حسابداری، حداکثر نمودن مطلوبیت یا رفاه مدیریت است. .1

به رضایت سهامداران از عملکرد شرکت بستگی دارد. با فرض ثبات سایر عوامل، هرقدر سهامداران رضایت  مطلوبیت یا رفاه مدیران .2

 بیشتری داشته باشند، امنیت شغلی، مقام و حقوق و مزایای مدیران بیشتر خواهد بود.

 است.مطلوبیت یا رفاه مدیران تابعی از امنیت شغلی، میزان حقوق و مزایا و رشد آن، نرخ رشد شرکت  .3

 (.1831)مهام و همکاران،  رضایت سهامداران به ثبات نرخ رشد شرکت بستگی دارد .4

از دستی دیگر، استقرار یک سیستم حاکمیت قوی در شرکت ها نیازمند توجه به پاره ای از عوامل است که از آن ها به سازوکارهای 

دسته کلی سازوکارهای داخلی و سازوکارهای خارجی طبقه  (، این سازوکارها را در دو0112) Benksحاکمیت شرکتی تعبیر می شود. 

بندی نموده است. سازوکارهای داخلی، مبتنی بر اقدامات اتخاذشده توسط شرکت های انفرادی به منظور اجرایی کردن کنترل و 

ایه گذاران می باشد. از پاسخگویی است. سازوکارهای خارجی نیز مبتنی بر نظارت گروه های خارج از شرکت به منظور حفظ منافع سرم

مهم ترین سازوکارهای خارجی حاکمیت شرکتی، رعایت حقوق سهامداران به عنوان تأمین کنندگان اصلی منابع شرکت است. چنین به 

نظر می رسد که رمز مؤفقیت یک شرکت در گرو پاسخگویی مطلوب به سهامداران آن است. اهمیت رعایت حقوق سهامداران به عنوان 

ازوکارهای خارجی حاکمیت شرکتی تا آنجاست که این موضوع در بسیاری از قوانین حاکمیت شرکتی )از جمله قانون سربینز یکی از س

(، در 1332)Dey(، در بریتانیا، گزارش کمیته 0118) Higgs and Smith( و گزارش 1330) Kudbery(، گزارش 0110آکسلی)

ها معرفی  مورد توجه قرار گرفته و رهنمودهایی برای اعمال نظارت بیشتر توسط آن (، در بلژیک و ...Cardon (1331)کانادا، گزارش 

 (. 1830)صفرزاده،  گردیده است

بخش عمده این سازوکارها بر این موضوع تأکید دارند که اعمال نظارت های مناسب توسط سهامداران، رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه 

کیفیت و قابلیت اتکای گزارشگری مالی )به خصوص سودهای حسابداری( بهبود خواهد یافت، در  مدیران را محدوتر می کند، بنابراین

(. از جمله این ویژگی ها می توان به تمرکز Pargola ،0111نتیجه موجبات اعتماد بیشتر سرمایه گذاران به بازار سرمایه فراهم می شود )

یت دولت، مالکیت سهامداران خارجی، وجود سهام ممتاز در ساختار سرمایه مالکیت، وجود سهامدار دارای حق کنترل بر شرکت، مالک

 (. 1830شرکت، برگزاری جلسه مجمع عمومی و ... اشاره نمود)صفر زاده، 

 دست برود. سقوط از منتظره غیر صورت به ها دارایی برخی ارزش از ای قابل توجه درصد که شود می اطالق وضعیتی به مالی بحران واژه

 از مصادیقی سنگین خارجی های بدهی پرداخت در ناتوانی و ی ارز های بهره از نرخ ناشی بحران مالی، های حباب ترکیدن بورس، بازار

 زیر شرح به مالی های بحران ظهور و گیری های شکل زمینه ترین مهم از برخی به توان می کلی حالت شود. در می محسوب مالی بحران

 در ها، ناتوانی بدهی و ها دارایی ریسک تطابق اهرمی، عدم ای، ریسک گله ذهنیت و مالی بازارهای در گران معامله رفتار :کرد اشاره

(. در این راستا 1831)معمار زاده و همکاران،  سیستمی های ریسک Tمالی های مالی، بحران فسادهای و مالی، تقلب بازارهای تنظیم

می باشد امید است  مدیریت سود  بر ارتباط بین کیفیت حسابرسی وسرمایه گذاران از  حمایتاثر تعدیلی پژوهش حاضر به دنبال بررسی 

 بررسی این موضوع برای کلیه فعاالن در حوزه مالی مفید واقع گردد.

  پیشینه پژوهشمبانی نظری و 

 و نظارت سرمایه گذاران سود  کیفیت
محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای رساندن سود گزارش شده به مدیریت سود به عنوان فرآیند برداشتن گام های آگاهانه در 

سطح سود مورد نظر تعریف شده است، که عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف از طریق دستکاری حسابداری انجام 

ادبیات حسابداری بسیار زیاد هستند از (. مقاصد و انگیزه هایی که باعث مدیریت سود شده، در 1881)مالنظری و کریمی زند،  می گیرد

جمله آن ها می توان دریافت پاداش های مدیریتی، کاهش هزینه های سیاسی افزایش ارزش شرکت و جذب سرمایه را نام برد. مدیریت 

برآوردها از سطح  سود درصورتی که برای غیر واقع نشان دادن عملکرد عملیاتی شرکت با استفاده از ثبت های حسابداری مصنوعی یا تغییر



 

معقول صورت گیرد، نامطلوب است. گاهی اوقات مدیریتسودخوب رخ می دهد که در آن مدیریت اقداماتی را در جهت تالش برای ایجاد 

ی عملکرد مالی با ثبات)با استفاده از تصمیمات قابل قبول و داوطلبانه( انجام می دهد. برخی افراد باور دارند که چنین عملی، تصمیم گیر

 (.1830)علوی طبری و همکاران،  را خدشه دار می نماید و کیفیت سود را کاهش می دهد

)نوروش وهمکاران،  تهران می باشد تحقیقات متعددی موید بر اعمال مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

های اصلی کنترل وکشف مدیریت سود در بازار سرمایه،  نیزم(. یکی از مکا1831و خدادادی و جانی) (1881) (، مشایخی وصفری1882

حسابرسان مستقل می باشند. ارزش افزوده حسابرسی متشکل از دو بعد است. بعد کنترل و بعد اعتبار بخشی. از دیدگاه اعتباربخشی، 

مل کنترلی بر فرایند گزارشگری حاکم و حسابرسی بر اعتبار اطالعات می افزاید؛ زیرا استفاده کنندگان می توانند مطمئن باشند که عوا

باعث بهبود کیفیت اطالعات شده است و در نتیجه استفاده کنندگان و استفاده آنان از اطالعات حسابداری به شکوفایی کامل ارزش نهفته 

دیران با دستکاری اقالم اطالعات حسابداری منجر می شود. سرمایه گذاران با توجه به پیچیدگی اطالعات حسابداری و آگاهی از اینکه م

تعهدی، سود حسابداری را در راستای تحقق منافع خود مدیریت می کنند، به صورت های مالی حسابرسی شده و گزارش حسابرس درباره 

یی مطلوب بودن صورتهای مالی از تمام جنبه های حائز اهمیت اتکا می کنند. مطالعات تجربی نشان داده است، توانایی حسابرس در شناسا

روش های مدیریت سود، آگاهی نسبت به سطح تعهدات در شرکت های هم صنعت شرکت مورد رسیدگی و در خود آن شرکت متوجه 

کیفیت فرایند اجرای حسابرسی می باشد. هرچه کیفیت حسابرسی در سطح باالتری باشد، میزان مدیریت سود کمتر، کیفیت سود و 

 Chan and wang (0110 ،)And Johnson(، Becker et al ،1338)د بود صورت های مالی باالتر خواه قابلیت اتکا

Bedard(0112کرمی و همکاران ،) (1831 .) 

Defound (0111 معتقد است چندین عامل مهم در دو دهه اخیر باعث توجه و گسترش تحقیقات پژوهشگران در حوزه مدیریت سود )

)مانند  1331ا و اظهارات مقامات کمیسیون بورس اوراق بهادار در طول دهه بوده است. یکی از این عوامل مؤثر، صدور بیانیه ه

Arthurlouit  ،1338 پیرامون اقدامات فرصت طلبانه مدیران برای مدیریت سود بود. این اقدامات باعث گردید که محققان مالی، حوزه )

رشد تحقیقات درباره کیفیت سود و به ویژه مدیریت سود  مطالعات خود را بر کیفیت سود و گزارش های حسابرسی بیشتر متمرکز نمایند.

شد. عامل دوم، ارائه مدل  0110نهایتاً منجربه تصویب قانون ساربینزاکسلی در سال  0111و تقلب های فزاینده حسابداری در اوایل سال 

دیگری در حوزه مدیریت سود گردید. (، بود که خود مبنایی برای گسترش مدل های اندازه گیری 1331) Jonesاقالم تعهدی اختیاری 

عالوه بر موارد فوق، اخیراً تدوین و اجرای استانداردهای پذیرفته شده بین المللی نیز موجب بهبود و گسترش مطالعات کیفیت سود شده 

ی استانداردهای است. تدوین استانداردهای حسابداری با کیفیت باال توسط هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری و پذیرش عموم

توجه پژوهشگران مالی را به سوی مبانی کیفیت سود و مقایسه روش های حسابداری در کشورهای گوناگون  گزارشگری مالی بین المللی

سوق داده است. سرانجام، وجود هزاران پایگاه اطالعاتی جدید الکترونیکی مطالعات مربوط به سود را در حجم نمونه های بزرگ تسهیل 

است در حالی که قبالً به دلیل باال بودن هزینه های جمع آوری اطالعات در حوزه هایی مانند حاکمیت شرکتی، مزایا و پاداش نموده 

(. با این وجود تحقیقات در حوزه مدیریت Defound ،0111مدیران، حسابرسی و محیط های بین المللی این مهم به آسانی میسر نبود )

ققین حسابداری و مالی کوشش می کنند تا ابهامات مطرح شده در این زمینه را از طریق تحقیقات تجربی سود همچنان ادامه دارد و مح

 (. 1838بررسی و پاسخ الزم را ارائه نمایند )رهنمای رودپشتی و همکاران، 

کیفیت سود )تأثیر (، در تحقیق خود با عنوان حقوق سهامداران، حاکمیت شرکتی و 0113) Jiang and Anandarajanدر این بین، 

سهامداران نهادی( به بررسی حقوق سهامداران در کیفیت سود گزارش شده با استفاده از یک شاخص برای قدرت حقوق سهامداران 

پرداخته اند. در تجزیه و تحلیل، تأثیر سهامداران نهادی در حقوق سهامداران گنجانده شده است و تأثیر مشترک آنان در کیفیت سود مورد 

دارد. اما این رابطه  و معناداری عه قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که حقوق سهامداران با کیفیت سود ارتباط مثبتمطال

( با استفاده از یک نمونه 0111) Kim and Yiمثبت، در مواقعی که سهامدار نهادی دیدگاه کوتاه مدت دارد، کمرنگ یا خنثی می شود. 

تجاری عمومی و خصوصی در کره به بررسی این موضوع پرداختند که چگونه انحراف کنترل سهامداران، کنترل  بزرگ از شرکت های

مالکیت، وابستگی گروه کسب و کار و وضعیت لیست به صورت متفاوتی بر میزان مدیریت سود تأثیر می گذارد. آن ها به این نتیجه 

میزان اقالم  عالوه بر این،ل سهامدار کنترل کننده برای مدیریت سود افزایش می یابد و رسیدند که با جدایی بیشتر کنترل از مالکیت، تمای

 .می باشداز شرکت های سهامی خاص  باالترتعهدی اختیاری شرکت های سهامی عام 

 سود کیفیتکیفیت حسابرسی و 
نشان داد که کیفیت باالتر حسابرسی با نقش حسابرسی در تضمین کیفیت سود نیز بسیار مورد بررسی قرار گرفت. تحقیقات پیشین 

Lee and Lin (0111 )Antel et al (0111 )(. Francis et al  ،1333؛ Becker et al  ،1338) کیفیت باالتر سود مرتبط است



 

Mitra et al (0113 .اثبات کردند که حق الزحمه های حسابرسی به طور مثبت به مدیریت سود مرتبط می باشند )Krishnan 

 Butler et al( اثبات کردند که حسابرسان شرکت های دارای اقالم تعهدی باال اظاهار نرهای اصالح شده صادر می کنند. 0118)

( دریافتند که اظهار نظرهای اصالح شده به صورت مثبت بر مدیریت سود اثر می گذارد. شواهدی وجود دارد که کیفیت سود 0112)

( اعالم کردد که کیفیت سود شرکت های 0111) Chen et alاما . رسان برتر باالتر استشرکت های حسابرسی شده توسط حساب

 Mejour andحسابرسی شده توسط حسابرسان معمولی از شرکت های حسابرسی شده توسط حسابرسان برتر باالتر می باشد. 

Vanstellen  ،0111 ،Hosseini (0113 اعالم کردند که رابطه ای میان اندازه شرکت ) حسابرسی و مدیریت سود وجود ندارد. نقش

الم ع( ا0112) Stewart and Manroکمیته حسابرسی در کیفیت حسابرسی و اثرگذاری بر رفتار مدیریت سود موثر و حیاتی است. 

کردند وجود کمیته حسابرسی باعث کاهش رسک حسابرسی شرکت می گردد. همزمان با کاهش ریسک حسابرسی، افشاگری سود باعث 

 Majorاهش ریسک حسابرسی شرکت می گردد. همزمان با کاهش ریسک حسابرسی، افشاگری سود کیفیت بهتری خواهد داشت. ک

and Verner (0111 و )Al-hadi et al (0111 اعالم کردند که شرکت های فعال در کشورهای دارای سیستم کیفیت حسابرسی )

( مدعی شدند که کیفیت سود در شرکت های دارای حسابرس 0118) Francis and Wangسخت گیرانه مدیریت سود کمتری دارند. 

تند که کیفیت ( دریاف0118) Van Tandlow and Vernstrannقوی از سرمایه گذار بیشتر است. همچنین  حمایتبزرگ و دارای 

 Presakts etدر نهایت،  ه گذار جایگزین محدود سازی مدیریت سود در شرکت های خصوصی می باشند.سرمای از حمایتحسابرسی و 

al (0111 در مطالعه به روی کیفیت حسابرسی، حمایت از سرمایه گذاران و مدیریت سود در دوران بحران مالی )پرداختند. نتایج  0118

به دست آمده در این پژوهش پیچیده می باشد. اول اینکه، نتایج نشان می دهد تمامی معیارهای کیفیت حسابرسی شرکت ها به طور 

مثبت و معنادار ی با عوامل نهادی محافظه سرمایه گذاران در ارتباط است. دوم، کیفیت حسابرسی در دوران بحران مالی نسبت به دوره 

با های دیگری پایین تر است. سوم، کیفیت حسابرسی برای شرکت هایی با حمایت سرمایه گذاران باال و قوانین محکم تر قوی تر می باشد. 

 های ارایه شده در بخش های قبلی، در پژوهش حاضر فرضیه هایی تدوین شده به شرح ذیل می باشند:توجه به نظریه 

 .بین کیفیت حسابرسی و کیفیت سود شرکت رابطه وجود دارد 

  .بین حمایت از سرمایه گذاران و کیفیت سود شرکت رابطه وجود دارد 

 فیت سود شرکت تاثیر می گذارد.حمایت از سرمایه گذاران بر ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کی 

 جامعه و نمونه آماری
ز سال ر تهران است. دوره زمانی پژوهش اجامعه آماری این پژوهش در برگیرنده کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادا

شرکت براساس معیارهای زیر از جامعه  111هم چنین، در این پژوهش نمونه ای به حجم  در نظر گرفته شده است. 1831تا سال  1888

 آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است:

رست شرکت های هاز ف 1831در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد و نام آن تا پایان سال  1888شرکت قبل از سال  .1

 یاد شده حذف نشده باشد؛

ان هم سنجی و همسان سازی شرایط شرکت های انتخاب، سال مالی شرکت ها باید به پایان اسفند ماه هر به منظور افزایش تو .0

 سال منتهی شود؛

و ...(، این )شرکت های سرمایه گذاری  های عملیاتی و تامین مالی شرکت های مالی فعالیتبه دلیل شفاف نبودن مرزبندی بین  .8

 شرکت ها از نمونه حذف شده اند؛

 ها برای محاسبه ی متغیرهای اولیه ی صورت های مالی ناقص بوده اند از نمونه حذف شده اند؛ هایی که اطالعات آنشرکت  .2

 خود را تغییر داده باشند.  تشرکت ها نباید توقف فعالیت داشته و دوره فعالی .1

 توسعه مدل های رگرسیونی و روش اندازه گیری متغیرها

 Solomon and؛ Gajoski  ،0112؛ Saleh and Heath  ،0111؛ Presakts et al  ،0111براساس ادبیات پیشین پژوهش )

Raghib  ،0112( برای بررسی فرضیه های چهارم، پنجم و ششم از مدل رگرسیونی )استفاده شده است. در این مدل از روش های 0 )

( معنادار معنادار باشد فرضیه چهارم، ضریب )( مربوط به رگرسیون خطی چندگانه بهره گرفته شده است. در صورتی که ضریب )

 ( معنادار باشد فرضیه ششم پژوهش مورد تایید قرار می گیرد. به این ترتیب داریم:باشد فرضیه پنجم و در صورتی که ضریب )

(1) 



 

 

 در مدل باال داریم:

( متغیر وابسته در مدل دوم می باشد که برای اندازه گیری این متغیر از مدل ارایه شده از سوی EQشرکت ) کیفیت سودمتغیر وابسته: 

Dechu et al (1331 .استفاده شده است. در این مدل باقیمانده مدل رگرسیونی به عنوان متغیر کیفیت سود در نظر گرفته شده است )

 این مدل به شرح ذیل می باشد:

(0) 

  

 در مدل باال داریم:

برابر است با نسبت تغییر در غیردارایی ها )دارایی کل منهای وجوه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت( : اقالم تعهدی کل که 

 ها )تعهدات کل منهای بدهی کل( به دارایی کل شرکت. منهای تغییر در غیربدهی

 : دارایی کل اول دوره شرکت 

 : تغییر در درآمد حاصل از فروش شرکت نسبت به دوره قبل 

 : تغییر در حساب های پرداختنی شرکت نسبت به دوره قبل 

 دوره جاری: اموال، ماشین آالت و تجهیزات شرکت 

 : خطای مدل رگرسیونی که شاخص اندازه گیری کیفیت سود شرکت ها می باشد. 

از شاخص نوع حسابرس  Presakts et al (0111)( متغیر وابسته می باشد که به پیروی از  AQکیفیت حسابرسی ) متغیر مستقل:

 ی شود یک و در غیر این صورت صفر می باشد.استفاده شده است. به این ترتیب که اگر شرکت از سوی سازمان حسابرس

برای اندازه گیری این متغیر به عنوان یکی از سازوکارهای خارجی (: Invprمتغیر مستقل و تعدیل گر: حمایت از سرمایه گذاران )

حاکمیت شرکتی از عوامل متعددی بهره گرفته شده است. این میعار ترکیبی و چندبعدی است که مزایایی همچون وارد نمودن یک متغیر 

ارهای خاص در سطح شرکت ها و نیز جلوگیری در مدل رگرسیونی به جاری توجه جداگانه بر هر یک از مولفه ها، توجه به بهینگی سازوک

به هر کدام از ابعاد حمایت از سرمایه گذاران (، برای اندازه گیری 1830از تکرار و دوباره کاری ویژگی ها می باشد. به پیروی از صفرزاده )

زها نمره مربوط به هر شرکت در هر سال امتیاز صفر و یک )با توجه به تعریف عملیاتی انجام شده( اختصاص یافته و از جمع زدن این امتیا

 محاسبه می شود. مولفه های مرتبط با حقوق سهامداران در ایران به شرح ذیل می باشد:

 ( مولفه های مرتبط با حمایت از سرمایه گذاران در ایران1جدول )

 تعریف عملیاتی نام مولفه

 تمرکز مالکیت
نمونه در هر سال محاسبه می شود. در صورتی که درصد سهام شناور آزاد یک ابتدا میانگین درصد سهام شناور آزاد شرکت های 

 شرکت از میانگین بیشتر باشد، به آن شرکت عدد صفر و در غیر این صورت عدد یک اختصاص می یابد.

وجود سهامداران 

 دارای حق کنترل
 یر این صورت عدد یک اختصاص می یابد.در صورت عدم وجود سهامدار دارای حق رای کنترل، به آن شرکت عدد صفر و در غ

میزان سهامداری یا 

 مالکیت دولت

ابتدا میانگین درصد مالکیت دولت در شرکت های نمونه برای هر سال محاسبه می شود. در صورتی که درصد مزبور برای یک 

 ختصاص می یابد.شرکت از میانگین کمتر باشد، به آن شرکت عدد صفر و در غیر این صورت به آن شرکت عدد یک ا



 

معامله با اشخاص 

 وابسته

ابتدا میانگین نسبت مباغ معامالت بین شرکت و اشخاص وابسته به مباغ فروش برای کلیه شرکت های نمونه در هر سال 

محاسبه می شود. در صورتی که این نسبت برای یک شرکت از عدد میانگین بیشتر باشد به آن شرکت عدد صفر و در غیر این 

 ه آن شرکت عدد یک اختصاص می یابد.صورت ب

وجود دعاوی قانونی 

 علیه شرکت

سال گذشته، به آن شرکت عدد صفر و در غیر این صورت به آن شرکت عدد  8در صورت وجود دعاوی قانونی علیه شرکت در 

 یک اختصاص می یابد.

 متغیرهای کنترلی:
؛ Solomon and Raghib  ،0112؛ Saleh and Hat  ،0112؛ Presakts et al  ،0111به پیروی از ادبیات نظری پژوهش )

Yasser ،0118 ؛Hamedan et al ،0110 ؛Chen et al ،0111 ؛Baxter and Kutter  ،0113 اثر برخی از متغیرهای مالی و )

 حسابداری در مدل رگرسیونی کنترل شده است که به صورت زیر تعریف شده اند:

  تغییر در حساب های( دریافتنی∆RAV.برابر است با تغییر در حساب های دریافتنی به دارایی کل در دوره گذشته :) 

 ( اموال، ماشین آالت و تجهیزاتPPE.برابر است با نسبت اموال، ماشین آالت و تجهیزات به دارایی کل اول دوره شرکت :) 

 ( سود خالصNI برای اندازه گیری آن از نسبت سود خالص به دارایی :).کل اول دوره شرکت استفاده شده است 

 ( اقالم تعهدیAcrruals برابر است با :) نسبت تغییر در غیردارایی ها)دارایی کل منهای وجوه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه

 مدت( منهای تغییر در غیربدهی ها)تعهدات کل منهای بدهی کل( به دارایی کل. 

 ( دارایی های جاریCurrent برابر است :).با نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری 

 ( سودهای کوچکSP متغیر مجازی که اگر سود خالص به دارایی کل شرکت در دوره جاری بین صفر تا  :)باشد یک و در  11/1

 غیر این صورت صفر در نظر گرفته شده است. 

 ( شناسایی به موقع زیانLLکه برای اندازه گیری آن از متغیر مجازی اس :) تفاده شده است. بدین ترتیب که اگر سود خالص به

 باشد یک و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته شده است.  -0/1دارایی کل شرکت کمتر از 

 ( اندازه شرکتCorpsize .برابر است با لگاریتم طبیعی دارایی کل :) 

 ( نوسانات جریانات نقدی عملیاتیCfov برابر است با از انحراف معیار :)ساله جریانات نقدی عملیاتی به دارایی کل شرکت  8

 استفاده شده است.

 ( بتای بازارBeta.که همان ضریب بتای بازار شرکت می باشد :) 

 ( اهرم مالیLeverage برابر است با :).نسبت بدهی کل به دارایی کل 

 ( بازده دارایی هاROA برابر است با نسبت سود خالص به دارایی کل استفاده شده :).است 

 ( تغییر در درآمد حاصل از فروش∆REV برابر است با نسبت تغییر در درآمدهای حاصل از فروش به دارایی کل نسبت به :)

 دوره قبل.

 تجزیه و تحلیل داده ها

 آمار توصیفی پژوهش

شرکت بوده و پس از جمع آوری  111ارائه شده است. تعداد شرکت مورد بررسی  (0)ی متغیرهای پژوهش در جدول شماره آمار توصیف

ها بیانگر این است که بیش نتایج تحلیل توصیفی دادهشرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است.  -سال 888ها و با استفاده از داده

شاخص ارایه شده  1گرفته اند. عالوه بر این، شرکت ها از بین درصد شرکت ها از سازمان برای حسابرسی صورت های مالی بهره  01از 

آن ها جامه عمل پوشانده اند که این موضوع نشان از کم اهمیت بودن این متغیر  1/1برای اندازه گیری حمایت از سرمایه گذاران تنها به 

ده که در بین شرکت های نمونه هم سود سود شرکت ها نیز به طور میانگین یک درصد به دست آم مدیریتدر بین شرکت ها است. 

افزایشی و هم کاهشی را شاهد می باشیم. اما نتایج به دست آمده برای متغیرهای کنترلی پژوهش به این صورت می باشد که اندازه شرکت 

 ه دارایی هایبازددرصد دارایی کل تعهدات دارند.  80می باشد و ریسک شرکت ها نشان می دهد شرکت ها  18ها به طور میانگین 

درصد می باشد. ضمن  33درصد دارایی کل سودآوری داشته اند که باالترین سودآوری  18شرکت ها نشان می دهد شرکت ها بیش از 

درصد  02اقالم تعهدی کل شرکت در دوره بررسی به بیش از  اینکه مقادیر به دست آمده منفی برای شرکت ها نشان از زیان شرکت دارد.

تغییر در حساب های دریافتنی بدهی دارند. درصد دارایی کل خود  13اهرم مالی نشان می دهد شرکت ها بیش از و  هم رسیده است



 

درصد کل دارایی  01اموال، ماشین آالت و تجهیزات بیش از هم چنین،  درصد بوده که مقدار باالیی نمی باشد. 1شرکت ها نیز بیش از 

 .های شرکت ها را تشکیل می دهند

درصد هم رسیده است. ضمن اینکه همان گونه که قبال اشاره شد  82درصد دارایی کل بوده که به بیش از  11سود خالص شرکت ها 

ها بوده و  برابر بدهی های آن 2/1دارایی های جاری شرکت ها نیز به طور متوسط شرکت های دارای زیان نیز در بین نمونه وجود دارند. 

درصد بوده  0نمونه در دوره بررسی، سودآوری اندکی داشته اند. شناسایی به موقع زیان شرکت نیز بیش از  درصد شرکت های 8بیش از 

در نهایت، تغییرات  درصد به دست آمده است. 2درصد و ضریب بتا نیز به طور میانگین  1است. نوسانات جریانات نقدی شرکت ها بیش از 

کاهش برابر بوده که مقدار منفی حداقل آن نشان از  2/0شته که باالترین رشد بیش از درصدی دا 3فروش شرکت ها به طور متوسط رشد 

 فروش در دوره جاری می باشد.

 ( نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش2جدول )

 انحراف معیار کمترین بیشترین میانه میانگین عالمت اختصاری متغیرها

 AQ 0.251136 0.000000 1.000000 0.000000 0.433913 کیفیت حسابرسی

 INVPR 1.645455 2.000000 5.000000 0.000000 0.871350 حمایت از سرمایه گذاران

 EQ 0.013683 0.010860 0.807234 -0.780154 0.135099 کیفیت سود

 CORPSIZE 13.92990 13.86313 19.06638 10.03122 1.382889 اندازه شرکت

 ROA 0.137335 0.103185 0.995761 -0.773111 0.223754 بازده دارایی ها

 ACCRUAL 0.248190 0.212861 0.990915 0.000478 0.178232 اقالم تعهدی

 LEVERAGE 0.590722 0.614224 0.996719 0.012733 0.197134 اهرم مالی

 RAV 0.054428 0.025793 0.834748 -0.660134 0.154876∆ تغییر در حساب های دریافتنی

 PPE 0.254505 0.204467 0.972011 0.000463 0.187846 ماشین آالت و تجهیزاتاموال، 

 NI 0.113031 0.094513 0.876517 -0.492974 0.150260 سود خالص

 CURRENT 1.458640 1.252110 10.84974 0.222593 1.035173 دارایی های جاری

 SP 0.088636 0.000000 1.000000 0.000000 0.284380 سودهای کوچک

 LL 0.021591 0.000000 1.000000 0.000000 0.145426 شناسایی به موقع زیان

 CFOV 0.065202 0.052266 0.546890 0.000370 0.052560 نوسانات جریانات نقدی

 BETA 0.742507 0.632986 9.330258 -7.385949 1.015855 ضریب بتا

 REV 0.092716 0.084252 2.780629 -2.695253 0.267637∆ تغییرات فروش

 آمار استنباطی
به منظور بررسی مدل رگرسیونی پژوهش از روش های مربوط به مدل رگرسیونی چندمتغیره بهره گرفته شده است. اما در آزمون مدل 

لیمر( و آزمون هاسمن نوع تخمین مدل را تعیین نمود. نتایج بررسی ها برای  Fرگرسیونی دوم، ابتدا بایستی با استفاده از آزمون چاو )

 مدل ارایه در جداول زیر ارایه شده است:

 (: نتایج آزمون چاو و هاسمن3جدول )

 سطح معناداری مقدار آماره شرح

 0.0000 1.808697 آزمون چاو

 0.0000 53.146872 آزمون هاسمن



 

همان طور که نتایج به دست آمده نشان می دهد، نظر به اینکه سطح معناداری به دست آمده برای هر دو آزمون چاو و هاسمن پایین تر از 

اثرات ثابت تخمین  –درصد می باشد، می توان پذیرفت مدل رگرسیونی فرضیه دوم با استفاده از روش داده های پانلی )تابلویی(  1خطای 

( منعکس شده است. یادآوری این نکته ضروری است که پیش 2ج به دست آمده از بررسی مدل رگرسیونی دوم در جدول )زده شود. نتای

فرض های رگرسیون شامل ناهمسانی واریانس توزیع جزء خطا نیز بررسی شد و نتیجه این آزمون ها نشان داد مشکل خاصی برای اجرای 

وجود ندارد. نتایج برآورد آماره دوربین واتسون در جهت تایید استقالل اجزای خطا نشان مدل های مورد نظر جهت آزمون فرضیه تحقیق 

قرار دارد می توان فرض استقالل اجزای  0جا که این مقدار نزدیک به مقدار تجربی  قرار دارد. از آن 1/0تا  1/1از برآورد این آماره بین 

م خطی( که در جهت سنجش عدم همخطی میان متغیرهای مستقل تحقیق خطا را پذیرفت. مقادیر شاخص تورم واریانس )آماره ه

به دست آمده اند که نشان از عدم وجود همخطی شدید میان متغیرهای مستقل تحقیق  11تر از مقدار بحرانی  محاسبه می شود، کوچک

تاثیر روابط درونی متغیرهای مستقل قرار  دارد و از این رو می توان پذیرفت که دقت ضرایب تاثیر متغیرهای مستقل در مدل تحقیق، تحت

پاگان که جهت بررسی عدم وجود ناهمسانی واریانس در بین اجزای -نگرفته است. نتایج به دست آمده برای سطح معناداری آزمون بروش

سانی واریانس در بین می باشد که بیانگر عدم رد فرضیه مخالف مبنی بر هم11/1حلیل قرار گرفته است، باالتر از خطا مورد تجزیه و ت

اجزای خطای مدل می باشد. از این رو می توان پذیرفت که مفروضات اولیه رگرسیون برقرار بوده و نتایج مدل در تعیین اثرات قابل استناد 

ای تحلیل واریانس کمتر از خط Fاست. در نهایت، بر اساس شاخص های نیکویی برازش مدل مشاهده می شود که سطح معناداری آماره 

به دست آمده و نشان از معناداری مدل رگرسیونی مورد تخمین دارد. هم چنین، ضریب تعیین اصالح شده مدل نیز نشان  11/1نوع اول 

درصد از تغییرات موجود در کیفیت سود شرکت های نمونه پژوهش در دوره بررسی توسط متغیرهای مستقل و  11می دهد بیش از 

 گردد.کنترلی این مدل ها تبیین می 

 

 

 ( نتایج مدل رگرسیونی دوم4جدول )

 

 تورم واریانس سطح معناداری tآماره  ضریب متغیر

C -0.030843 -5.128728 0.0000 - 

AQ 0.070892 3.279658 0.0010 2.055008 

INVPR 0.020533 6.651966 0.0000 1.343468 

AQ*INVPR 0.025042 2.855017 0.0043 2.039145 

∆RAV -0.000947 -2.129544 0.0332 1.175432 

PPE 0.166101 6.464117 0.0000 1.537516 

NI -0.011033 -2.641939 0.0083 2.092195 

ACCRUAL 0.000869 1.571585 0.1161 1.214364 

CURRENT 0.008117 1.947242 0.0515 1.311806 

SP 0.005054 1.855112 0.0636 1.094337 

LL -0.011106 -2.395216 0.0166 1.472704 

CORPSIZE 0.078127 3.615297 0.0003 1.699964 

CFOV 0.002221 2.749248 0.0060 1.026907 



 

BETA 0.013736 2.086524 0.0369 1.043235 

LEVERAGE -0.172767 -5.242937 0.0000 2.094041 

ROA -0.002077 -2.567250 0.0103 2.090514 

∆REV -0.014511 -2.200388 0.0278 1.116720 

 2.098985 دوربین واتسون 0.510755 شدهضریب تعیین تعدیل

 0.000000 داریسطح معنی F 16.70717آماره 

 0.8307 داریسطح معنی 5.813166 همسانی واریانس

 

( 1111/1به دست آمده ) 11/1( که پایین تر از خطای AQسطح معناداری متغیر کیفیت حسابرسی )با توجه به نتایج به دست آمده برای 

می توان نتیجه گرفت بین کیفیت حسابرسی و کیفیت سود شرکت ها رابطه ی معنی داری وجود دارد. بیشتر اینکه، ضریب به دست آمده 

 (.اولمی دهد این ارتباط مستقیم است )تایید فرضیه  ( مثبت می باشد که نشان121830/1برای متغیر کیفیت حسابرسی )

به دست  11/1( که پایین تر از خطای INVPRبا توجه به نتایج به دست آمده برای سطح معناداری متغیر حمایت از سرمایه گذاران )

جود دارد. بیشتر اینکه، ضریب ( می توان نتیجه گرفت بین حمایت از سرمایه گذاران و کیفیت سود رابطه ی معنی داری و1111/1آمده )

( مثبت می باشد که نشان می دهد این ارتباط مستقیم است )تایید 101188/1به دست آمده برای متغیر حمایت از سرمایه گذاران )

 (.دومفرضیه 

شرکت با توجه به نتایج به دست آمده برای سطح معناداری متغیر تعدیل گر کیفیت حسابرسی*حمایت از سرمایه گذاران 

(AQ*INVPR که پایین تر از خطای )( می توان نتیجه گرفت حمایت از سرمایه گذاران بر ارتباط بین 1128/1به دست آمده ) 11/1

کیفیت حسابرسی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر می گذارد. بیشتر اینکه، ضریب به دست آمده 

 (.سوم( مثبت می باشد که نشان می دهد این اثر مستقیم است )تایید فرضیه 101120/1متغیر تعدیل گر )

 نتیجه گیری
پژوهش به بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کیفیت سود شرکت ها پرداخته شد که نتایج به دست آمده برای این  اولدر فرضیه 

ها نیز افزایش پیدا می کند. همان طور که انتظار می رفت، با  فرضیه نشان می دهد با افزایش کیفیت حسابرسی، کیفیت سود شرکت

افزایش هزینه های حسابرسی و بهره گیری از کیفیت باالتر، می توان انتظار داشت که کیفیت سود شرکت ها نیز افزایش پیدا کند. این 

 Presaktsمطابق با نتایج پژوهش حاضر،  موضوع ناشی از حسن شهرت و اعتباری است که سازمان حسابرسی از آن برخوردار می باشد.

et al (0111 و )Hook et al (0111 نشان دادند بین کیفیت حسابرسی و کیفیت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم  ،)

(، اعالم کردند شرکت هایی که توسط موسسات بزرگ حسابرسی شده اند و تخصص حسابرسی در آن 1838چنین، مرفوع و امیری )

( رابطه 1831صنعت بیشتر است، از اقالم تعهدی اختیاری کمتری برخوردار هستند. اما مغایر با نتایج پژوهش حاضر، نمازی و همکاران )

 ای بین کیفیت حسابرسی و کیفیت سود مشاهده نکردند.

ته شد که نتایج به دست آمده برای پژوهش به بررسی ارتباط بین حمایت از سرمایه گذاران و کیفیت سود شرکت ها پرداخ دومدر فرضیه 

آشکار ساخت، زمانی که شرکت ها از حمایت از سرمایه گذاران باالتری برخوردارند، کیفیت سود باالتری را از خود نشان می  دومفرضیه 

یران مشوق های دهند. این موضوع دور از انتظار نبوده است. چراکه زمانی که سیستم های حمایتی از سرمایه گذاران اندک باشد، مد

بیشتری برای دستکاری سود از خود نشان می دهند که این امر با دستکاری سود و بهره گیری از اطالعات به صورت شخصی همراه است. 

 Antarctica( و 0110) Presakts et al (0111 ،)Huang et al (0111 ،)Vaerizدر همین رابطه و مطابق با نتایج پژوهش حاضر، 

 Moses Pourدادند حمایت از سرمایه گذاران و کیفیت سود شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. عالوه بر این،  (، نشان0113)

and Jalili (0111( و بیات و همکاران )دریافتند ارتباط منفی و معناداری بین حقوق سهامداران و اقالم تعهدی اختیاری شرکت 1832 ،)

( اظهار داشت رعایت حقوق سهامداران بر کیفیت سود تاثیر 1830اق بهادار تهران وجود دارد. صفرزاده )های پذیرفته شده در بورس اور

 می گذارد.

پژوهش به بررسی اثر تعدیل گر حمایت از سرمایه گذاران بر ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کیفیت سود شرکت ها  سومدر فرضیه 

ایت از سرمایه گذاران، ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کیفیت سود شرکت ها افزایش پیدا پرداخته شد که نتایج نشان داد با افزایش حم

می کند. در این ارتباط بایستی اشاره شود که سازوکارهای حمایتی شرکت ها و بهره گیری از مبادی قانونی می تواند منجر به افزایش 



 

( نشان دادند حمایت از سرمایه گذاران اثر 0111) Presakts et alر، کیفیت سود گردد. در همین ارتباط و مطابق با نتایج پژوهش حاض

 مثبت و معناداری بر ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کیفیت سود شرکت ها دارد.

 پیشنهادهای پژوهش 

 با فعالیت نوعی به که است هایی سازمان و افراد تمام و گران تحلیل گذاران، اعتبار دهندگان و سرمایه برای استفاده قابل تحقیق این نتایج

 زیر ارایه می شود: پیشنهادهایهستند مفید باشد. بنابراین  درگیر بهادار اوراق بورس در گذاری سرمایه

  پژوهش پیشنهاد می شود اعتباردهندگان در بررسی های خود در ارتباط با  اولبا توجه به نتیجه به دست آمده در فرضیه

ابرسی شده از سوی سازمان توجه بیشتری نمایند. چراکه این صورت های مالی دارای پرداخت اعتبار، به صورت های حس

 کیفیت باالتری هستند.

  پژوهش پیشنهاد می شود تحلیل گران در بررسی های خود در ارتباط با کیفیت  دومبا توجه به نتیجه به دست آمده در فرضیه

شتری نمایند. چراکه این شاخص می تواند منجر به کیفیت سود سود شرکت ها، به شاخص حمایت از سرمایه گذاران توجه بی

 باالتر شود.

  پژوهش پیشنهاد می شود شرکت ها و مالکان اصلی آنها تالش کنند تا از  سومبا توجه به نتیجه به دست آمده در فرضیه

 خدمات حسابرسی سازمان بهره گیرند. این موضوع می تواند منجر به افزایش کیفیت سود و کاهش عدم تقارن اطالعاتی گردد.

رح ذیل برای انجام تحقیقات بعدی ارائه می اما برای انجام برخی تحقیقات همسو با این موضوع و هم چنین توسعه آن، پیشنهادهایی به ش

 شود:

  پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی اثر تعدیل گر کمیته های حسابرسی بر ارتباط بین حمایت از سرمایه گذاران و کیفیت

 حسابرسی با کیفیت سود شرکت ها بررسی شود. 

 ی با کیفیت حسابرسی و کیفیت سود شرکت ها پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی به بررسی اثر عدم تقارن اطالعات

 پرداخته شود.

  پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی همین عنوان در شرکت های دارای مالکیت خانوادگی و شرکت های دارای وابستگی

 تجاری بررسی شود. 

  ریاست جمهوری )دولت یازدهم در نهایت، پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی به بررسی همین عنوان در دوره های مختلف

 و دوازدهم( بررسی شود تا بتون اثرات سیاسی و اقتصادی را بر این روابط آشکار ساخت.

 های تحقیق محدودیت 
همانند سایر پژوهش ها، این پژوهش نیز با محدودیت روبرو می باشد. لذا در این قسمت با ارایه محدودیت های پژوهش، سعی بر آن است 

این پیام داده شود تا بتواند در تعمیم نتایج پژوهش با آگاهی بیشتری عمل کند و در مورد فرآیند پژوهش قضاوت عادالنه ای  بخه خواننده

داشته باشد. در این راستا، محدودیت های پژوهش حاضر به شرح ذیل قابل ذکر می باشد. اولین و مهم ترین محدودیت پژوهش هایی که 

ام می شود، در خصوص تعمیم نتایج آن به سایر شرایط و دوره ها می باشد. این امکان وجود دارد که ارتباطاتی بر پایه آمار استنباطی انج

که در این پژوهش ثابت شده اند، در دوره ها و یا شرایط متفاوت از شرایط این پژوهش برقرار نباشند و یا اینکه نوع ارتباطات به گونه 

میم نتایج این پژوهش، احتیاط الزم به عمل آید. عالوه بر این، محدودیت توقف نماد معامالتی برخی دیگری باشد. بنابراین، باید در تع

شرکت ها در طی سال های مورد بررسی به عنوان محدودیتی اساسی در این پژوهش مطرح می باشد، که دقت و نتایج پژوهش را تحت 

ازش اطالعاتی که وارد بازار سرمایه می شود، متفاوت می باشد. در نتیجه این احتمال تاثیر قرار می دهد. در نهایت، توانایی افراد نیز در پرد

وجود دارد که نسبت به ورود اطالعات مشابه در بازار سرمایه برداشت های متفاوتی از سوی سرمایه گذاران شاهد باشیم. به عبارت دیگر، 

 ت. تصمیم گیری متفاوت سرمایه گذاران در پردازش آن اطالعات اس

 

 منابع

 و حسابداری تحقیقات فصلنامه. ها دارائی فروش از استفاده با سود مدیریت بررسی(. 1888)حامد ذاکری،. علی کردلر، ابراهیمی 

 .100-181( 0)8.ایران حسابداری انجمن. حسابرسی



 

 ،برآن شرکتی حاکمیت و مالکیت ساختار شرکت، ی اندازه تاثیر و سود مدیریت نوع(. 1831)منتظری،هادی. احمد احمدپور .

 .81-1(0)8. شیراز دانشگاه حسابداری های پیشرفت ی مجله

 ،سمت انتشارات تهران، اول، چاپ دوم، جلد. تجاری های شرکت تجارت حقوق(. 1821)ربیعا اسکینی. 

 ،182 شماره. حسابدار. ماهنامه. سود کیفیت(. 1881)شاهپور اسماعیلى. 

 ،بورس در شده پذیرفته هاى شرکت سهام بازده و سود کیفیت بین رابطه بررسى(. 1881)محمد برندق، ایمانى. حسین اعتمادى 

 .20-11( 01)12. رفتار و دانش پژوهشى-علمى دوماهنامه. تهران بهادار اوراق

 ،و حسابداری های بررسی. آن تحقیقات در موجود ابهام و سود کیفیت مفهوم بر مروری(. 1830)اکبر پروایی،. وحید افتخاری 

 .121-181(11)8. حسابرسی

 ،ارزیابی های شاخص و شرکتی راهبری معیارهای ارتباط(. 1831)خدیجه ابراهیمی،. دری مصطفی،. عبدالمهدی انصاری 

 .01-1صص ایران، حسابداری ملی همایش دهمین. آفرینی ارزش معیار به توجه با عملکرد

 ،شرکت در تعهدی سود مدیریت بر واقعی های فعالیت دستکاری تأثیر بررسی(. 1831)مهدی خواجوی،. عبدالمهدی انصاری 

 .181-100( 8)1. حسابرسی و حسابداری تحقیقات، فصلنامه. تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های

 ،علمی مجله. تهران بهادار اوراق بورس های شرکت در اقلیت سهامداران حقوق از حمایت(. 1838) امیر باقریان،. محسن آرین – 

 .11-1صص. حسابداری پژوهشی

 پذیرفته های شرکت در سهامداران حقوق رعایت میزان: شرکتی حاکمیت(. 1888)مهسا خرازی، رهبری. محمدهاشم شکن، بت 

 .00-1( 8)00.حسابداری مطالعات فصلنامه. تهران بهادار اوراق بورس در شده

 ،های شرکت در مدیران گذاری سرمایه های تصمیم و اطالعات داوطلبانه افشاء بین ارتباط(. 1832)ندا فرهادی،. علی بیات 

 .12-1( 0)01 مالی، توسعه و مالی نوآوری ملی کنفرانس. تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 ،موردی مطالعه)هزینه چسبندگی بر شرکتی حاکمیت و سود مدیریت تاثیر بررسی(. 1831)منصور ابراهیمی،. سیدعلی تقوی :

 .18-1صص. صنعت مدیریت در کاربردی های پژوهش همایش(. دارویی و سیمان صنایع

 ،بهادارتهران اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در سود مدیریت نوع بررسی(. 1882) مهدی مقدم، بهار. علی ثقفی .

 .38-21( 0)1 حسابداری، دانش مجله

 ،بورس در شده پذیرفته های شرکت سهام آتی بازده بر حسابرسی کیفیت تاثیر(. 1830)محمدرمضان احمدی،. کامران جمالی 

 .01-1( 2)01. حسابرسی و حسابداری های بررسی. تهران بهادار اوراق

 و حسابداری های بررسی. حسابرسی مؤسسه واندازه حسابرسی یکفیت بین رابطه(. 1883)کاوه فر، آذین. یحیی یگانه، حساس 

 .38-81( 11)12. حسابرسی

 ،ارشد ارشناسی نامه پایان. نقدی جریان گیری اندازه با حسابداری سود بین رابطه بر شواهدی(. 1831) محسن حسینی. 

 ،بهادار اوراق بورس در پذیرفته شده های شرکت سودآوری و سود مدیریت بررسی رابطه .(1831)رضا جانی، جان.ولی خدادادی 
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