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 چکيده
الزحمه حسابرسی دهد که بین کیفیت سود و حقشواهد حاصل از مطالعات اخیر نشان می

رابطه منفی برقرار است. در پژوهش حاضر کوشش گردید تا به این مسئله پاسخ داده شود 

خود  آیا حسابرسان از محتوای اطالعاتی سود سهام برای ارزیابی کیفیت سود صاحبکاران

کنند یا خیر؟ این تالش در حوزه مکانی بورس اوراق بهادار تهران و بازه زمانی استفاده می

های های کمی و تحلیلانجام گردید. بدین منظور از داده 9818تا  9831های سال

های کمی از سامانه کدال استخراج گردید و با استفاده از رگرسیونی استفاده شد. این داده

ها نشان داد که دو یویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. شواهد حاصل از تحلیلنرم افزار ا

دار ای معنیالزحمه حسابرسی به گونهمتغیر کیفیت سود و میزان پرداخت سود با حق

عالوه افزایش میزان پرداخت سود موجب تشدید رابطه منفی بین رابطه منفی دارند. به

شود. این نتیجه بیانگر آن است که حسابرسان از می الزحمه حسابرسیکیفیت سود و حق

سیاست پرداخت سود یک شرکت به عنوان سرنخی برای حصول اطمینان نسبت به 

 برند.کیفیت سود آن بهره می

الزحمه حسابرسی، سیاست پرداخت سود، کیفیت سود، حق :يديکل واژگان

 محتوای اطالعاتی سود سهام.
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ها ها و اطالعاتی در مورد کیفیت سود شرکتپیام 9های پیشین مؤید آن است که سود سهامر بسیاری از پژوهشآمده دشواهد بدست

کنند دارای سود با هایی که سود سهام پرداخت نمیکننده سود سهام نسبت به شرکتهای پرداختکند؛ بدین ترتیب که شرکتمخابره می

گذاری خدمات حسابرسی بدین نتیجه دست های انجام شده در زمینه عوامل موثر بر قیمتقیقتری هستند. از سوی دیگر برخی از تحکیفیت

ها دهند. براساس نتایج این پژوهشالزحمه خود مد نظر قرار مییکی از عواملی است که حسابرسان آن را در تعیین حق 2یافتند که کیفیت سود

 . رابطه معکوس دارد 8الزحمه حسابرسیکیفیت سود با حق

آیا حسابرسان بدین محتوای اطالعاتی سود »سازد آن است که ای که با مدنظر قرار دادن این نتایج ذهن را به خود مشغول میمسئله

کننده با انتظار بر آن است که سود سهام بتواند در شرایط گمراه«. گیرند؟الزحمه خود بکار میدارند و آنرا در تعیین حقای مبذول میسهام توجه

 ها و ابهامات حول کیفیت این آماره مهم گزارشگری مالی را تا حدودی مرتفع سازد.فرآهم آوردن اطالعات بیشتر در مورد کیفیت سود، سردرگمی

های واقعی آن باشد )براو، گراهام، هاروی و میکاییلی، تواند حاصل هموارسازی ساختگی یا فعالیتبه عنوان مثال سود هموار یک شرکت می

 (. اما چگونه باید در مورد این مهم که این سود هموار مصنوعی است یا واقعی، سرنخی فراهم نمود؟ 2225

ای الزحمه حسابرسی چنین ایدهبر رابطه کیفیت سود و حق 4در پژوهش حاضر تالش شده است که با بررسی تاثیر سیاست پرداخت سود

-آزمایش گذاشته شود. اهم شواهد حاصل از آزمون به بوته 9818تا  9831های انی سالدر حوزه مکانی بورس اوراق بهادار تهران و محدوده زم

ای که در اغلب ای معکوس دارد؛ نتیجهالزحمه حسابرسی رابطههای طراحی شده برای این تحقیق بدین شرح بوده است: اوالً کیفیت سود با حق

ای دهد؛ رابطهای معکوس نشان میالزحمه حسابرسی رابطهخت سود شرکت نیز با حقهای پیشین نیز بدست آمده است. ثانیاً میزان پرداپژوهش

رسد. در نهایت اینکه میزان پرداخت سود رابطه کیفیت سود که با توجه به محتوای اطالعاتی سود سهام در مورد کیفیت سود منطقی به نظر می

الزحمه های پرداخت کننده سود سهام بیشتر بین کیفیت سود و حقکند؛ بدین معنی که در شرکتالزحه حسابرسی را تشدید میو حق

 تری برقرار است.حسابرسی رابطه منفی قوی

گذاری این نتایج از یکسو مؤید محتوای اطالعاتی سود سهام در مورد کیفیت سود است و از سوی دیگر یکی از عوامل موثر بر قیمت

ها، روش تحقیق، جامعه و نمونه امه مقاله به مواردی چون پیشینه نظری، پیشینه تجربی، فرضیهسازد. در ادالزحمه حسابرسی را نمایان میحق

 شود.گیری پرداخته میها و نتیجههای تحقیق، یافتههای تحقیق، متغیرآماری، مدل

 

 ها( مفاهيم نظري، پيشينه تجربی و فرضيه1

 ( کيفيت سود1-1
-گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفادهمورد توجه سرمایه که است تجاری واحدهای مالی سالمت مهم هایجنبه از یکی سود کیفیت 

گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد. ایشان دریافته . مفهوم کیفیت سود اولین بار توسط تحلیل[1] گیردقرار می مالی هایکنندگان صورت

. از آن زمان تاکنون [2]سازند جاری قدرت و توان واقعی سود آن واحدها را متجلی نمیبودند که ارقام مندرج در صورت سود و زیان واحدهای ت

 شود.می اشاره مورداست که در ادامه به چند  شده ارائهتعاریف متفاوتی از کیفیت سود 

 را درجه سود فی دیگر، کیفیت. در تعری[3]اند شمردهیبرمآینده  عایدات دادن نشان در سود را توانایی سود در یکی از تعاریف، کیفیت

ی انطباق آن با سود . در یکی دیگر از تعاریف کیفیت سود را درجه[4]اند آن دانسته آتی های نقدیجریان با ی یک شرکتگذشته عایدات ارتباط

 .[2]اقتصادی  هاىدارایی خالص در تغییر یعنی هیکس سود اند. از نظرهیکس تعریف کرده

رو معیارهای متفاوتی برای ارزیابی کیفیت سود ینازاوجود ابعاد مختلف برای کیفیت سود است.  دهندهنشانریف متفاوت بودن این تعا

به سود، قابلیت  7، نسبت وجه نقد عملیاتی6پذیری سود، نوسان5به یکی از این ابعاد اشاره دارد. تکرارپذیری یا پایداری سود هرکدامکه  شده ارائه

                                                           
1 Dividend 
2 Earnings Quality 
3 Audit fee 
4 Dividend Policy 
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6 Earnings Volatility 
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از جمله معیارهایی است که در ادبیات این حوزه برای ارزیابی کیفیت سود  99و کیفیت اقالم تعهدی 92سود، هموار بودن سود 1و مربوط بودن 3اتکا

 .[5]است  شده ذکر

های آتی است. یا به عبارتی دیگر به میزان انباشت سود سال تکرارپذیری یا پایداری سود به معنی تکرار سود سال جاری در سود سال

های موقتی در سود به معنی نبود نوسان هموار بودن. از سوی دیگر [6]شود می های آتی تکرارپذیری یا پایداری سود گفتهود سالجاری در س

و  دارانهجانبعالوه، قابلیت اتکا به معنای کامل، صادقانه، محتاطانه، عاری از تمایالت . به[5]های مختلف است سود، یا یکنواخت بودن آن در سال

های گذشته، حال و آینده اطالق کنندگان در ارزیابی رویدادبودن سود بر تصمیمات استفادهبودن به مؤثر. همچنین مربوطاستتباه بودن سود اش

 .[7]گردد می

 

 الزحمه حسابرسی( حق1-2
الزحمه تابع دو مؤلفه است: زمان کنند و این حقالزحمه دریافت میکاران خود حقکنند از صاحبحسابرسان برای خدماتی که ارائه می  

 الزحمهسازد، حق متأثر. بدیهی است هر آنچه این دو مؤلفه را [8] و تالش موردنیاز برای انجام فرآیند حسابرسی؛ و زیان مورد انتظار آتی

 .[9]دهد حسابرسان را نیز تحت تأثیر قرار می

عوامل مربوط به  دسته ها به دوا متأثر سازد. این عوامل در بسیاری از پژوهشحسابرسان ر الزحمهتواند حقی عوامل مختلفی میطورکلبه

-شود. تخصص صنعتی، شهرت و اعتبار، استقالل حرفهبندی میکنندگان خدمات حسابرسی و عوامل مربوط به متقاضیان این خدمات طبقهعرضه

گیرند. دعاوی ی گروه اول جای میها از جمله عواملی هستند که در زمرهتوسط آن شدهارائههای حسابرسی و کیفیت خدمات موسسه ای، اندازه

 .[10]باشند هایی از عوامل منتسب به متقاضیان خدمات حسابرسی میکار نیز نمونهحقوقی، شهرت و اعتبار، اندازه و ریسک شرکت صاحب

های دارای سودهای ت. اعتقاد بر این است که شرکتدر برآورد ذهنی ریسک حسابرسی اس مورداستفادهکیفیت سود یکی از معیارهای 

ریسک حسابرسی کمتری دارند  پر نوسانهستند که نسبت به متقاضیان دارای سودهای ناپایدار یا  کارانیصاحبمعموالً  کم نوسانپایدار یا 

 کارانصاحبسابرسان در مورد ریسک شرکت تواند بر قضاوت حکه می تأثیریتوان انتظار داشت که کیفیت سود از مجرای . بنابراین می[11]

 قرار دهد. تأثیرحسابرسی را تحت  الزحمهداشته باشد حق

 

 ( محتواي اطالعاتی سود سهام1-3
و با عنوان سیاست تقسیم سود، رشد و  9169دارد که در سال  98ریشه در پژوهش مودیلیانی و میلر 92ایده محتوای اطالعاتی سود سهام 

انداز آتی سودآوری در مورد چشم مؤلفهسود سهام، این  رسانیهای موجود در خصوص نقش پیامرت پذیرفت. بر مبنای مدلصو 94ارزشیابی سهام

 .[12] هستکند. بدین ترتیب که افزایش آن نوید اخبار خوب و کاهشش ناقل اخبار بد سازمانی مخابره میهایی به افراد برونها پیامشرکت

باشد، اما بعید است که مدیران با اتکا بر چنین سودهایی به  95تواند حاصل هموارسازی ساختگی سوددار میشود که سود پایگفته می

گردد که توزیع سود نقدی حاکی از سود پرداخت سود سهام مبادرت ورزند. لذا در مورد محتوای اطالعاتی سود سهام حول کیفیت سود عنوان می

ساختگی را  تر سود هموارشدهکیفیت، یا به عبارت دقیقهای بیسود نقدی توسط مدیریت با اتکا بر سود. بعید بودن پرداخت [13]باکیفیت است 

 های زیر توجیه نمود.توان از طریق استداللمی

توان این منابع را تهیه نمود: وجوه نقد حاصل از عملیات شرکت پرداخت سود سهام مستلزم وجود منابع نقدی است که از دو طریق می

بنابراین ؛ گزافی از سوی مدیریت خواهد بود سازمانی مستلزم تحمل هزینهیاز از منابع برونموردنوجوه  تأمینسازمانی. و یا منابع مالی برون

جود خود مستلزم و نوبهبهاحتمال غالب آن است که مدیران از وجوه نقد حاصل از عملیات شرکت سود سهام پرداخت نمایند؛ که قاعدتاً این امر 

                                                           
8 Reliability 
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11 Accruals Quality 
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ای است، طلبانه و اعمال متقلبانه فاقد چنین پشوانهفرصت کاریدست. با توجه به اینکه سود حاصل از است شدهگزارشنقدی برای سود  پشتوانه

 .[12]تر است ی سود نقدی از حیث متقلبانه و غیرواقعی بودن مطمئنکنندههای توزیعلذا عملکرد مالی شرکت

سازمانی باشند، بدیهی است های تأمین مالی برونمنابع موردنیاز برای پرداخت سود حاضر به تحمل هزینه تأمین منظوربهاما اگر مدیران 

یادشده را توجیه نمود؟ برای پاسخ به این پرسش باید به نقش  توان رابطهچگونه می صورت یناکه چنین استداللی کاربرد نخواهد داشت. در 

 جوع نمود.سود سهام در تئوری نمایندگی ر

های نمایندگیِ حاصل از تضاد منافع بین مدیران و سهامداران، مشابه تأثیر تئوری نمایندگی تأثیر پرداخت سود سهام بر هزینه بر اساس

. طبق نظر [15]و  [14]شود های نمایندگی یادشده میهای مسکن برای درد است. به عبارتی سود نقدی سهام موجب کاهش هزینهدارو

دهد. افزایش تأمین مالی سازمانی توسط مدیریت را افزایش میران متمرکز بر این تئوری پرداخت سود سهام احتمال تأمین مالی برونپژوهشگ

شود. این کنندگان سرمایه بر مدیریت میها و تأمینگذاری، بورسهای سرمایهسازمانی نظیر بانکتر افراد برونسازمانی موجب نظارت متمرکزبرون

رود که بنابراین انتظار می؛ [12]و  [16]دهد طلبانه و اعمال متقلبانه را افزایش میفرصت هایکاریخود احتمال رو شدن دست نوبهنیز به امر

 تر باشد.کاری شده بودن مطمئنی سود نقدی از حیث متقلبانه و دستکنندههای توزیععملکرد مالی شرکت

 

 ( پيشينه تجربی1-4
 شدهگزارشهایی در مورد کیفیت سود در مطالعات تجربی نیز چنین حکایت دارد که سود سهام حامل اخبار و پیام شدهفراهمشواهد 

تا  9125های بین سال 96شده در بورس سهام نیویورکشرکتی صنعتی پذیرفته 59( با بررسی 9118مایر )ها است. سیواکومار و ویشرکت

در یک محیط فاقد ضوابط الزامی افشای اطالعات حسابداری و الزامات حسابرسی، پرداخت سود به  ، به این نتیجه دست یافتند که9192

 .[17] 97شده استسهامداران مبشر اعتبار اخبار خوب موجود در سود گزارش

داند رات قبلی سود می( این مسئله را مورد کاوش قراردادند که آیا بازار تغییرات سود سهام را عالمتی از پایداری تغیی2224کخ و سان )

دارد تا انتظارات خود نسبت به گذاران را بر آن مییا خیر؟ ایشان بدین نتیجه دست یافتند که تغییر در سود تقسیمی عاملی است که سرمایه

قسیمی به میزان ها دریافتند که چنانچه سود افزایش و متعاقب آن سود تعالوه ایشانپایداری تغییرات گذشته سود را اصالح نمایند. به

دارد که این افزایش سود موقتی میگذاران نسبت به پایداری سود تغییر نموده و ایشان را بدین عقیده وای کاهش یابد انتظار سرمایهتوجهقابل

 .[18]دهد است و دیر یا زود تغییری معکوس در روند تغییرات آن رخ می

اطالعاتیِ مبتنی بر کیفیت سود به مدل سه عاملی فاما و فرنچ، دریافتند که این  ریسک مؤلفه( با افزودن 2227چن، شولین و تانگ )

یعنی پیرامون زمان ؛ مذکور نیز صادق است یابد. عالوه بر آن عکس قضیهریسک اطالعاتی حول زمان اعالن افزایش سود تقسیمی کاهش می

 .[19]یگر، تغییرات سود تقسیمی با تغییرات کیفیت سود رابطه دارد یابد. به عبارتی داعالن کاهش سود تقسیمی ریسک مزبور افزایش می

تر نماید. در واقع این شواهد دال بر باکیفیتهای فوق را تائید می( نیز نتایج تحقیق2299اسکینر و سولتس ) شواهد حاصل از مطالعه

توان این نتایج را ؛ که البته میاستهای گروه مقابل شرکت ی سود نقدی سهام در قیاس باکنندههای توزیععملکرد مالی شرکت بودن عصاره

 .[20] «ها استها و اطالعاتی در خصوص کیفیت و اعتبار سود شرکتهای پرداخت سود حامل پیامسیاست»صورت تفسیر نمود: ینبد

که هر سه گروه  (9812تی و برزده )زاده دهکردی، هم( و فرج9812زاده و منادی )(، فتحی، نعمتی9833های ذاکری و تهرانی )پژوهش

کنند که با اند، شواهدی ارائه میشده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نمودههای پذیرفتهبین کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکت رابطه

سود نقدی از  کنندههای توزیعد شرکتید آن است که کیفیت سومؤ. به عبارتی دیگر، شواهد ایشان استآنچه بیشتر عنوان گردید کامالً منطبق 

گیری کیفیت سود از معیارهایی نظیر ها برای اندازهی در این پژوهشطورکلبهکنند بیشتر است. هایی که سود تقسیم نمیکیفیت سود شرکت

 .[23]و  [22]، [21]است  شده استفادهکارانه بودن سود پایداری سود، کیفیت اقالم تعهدی، شفافیت و محافظه

حسابرسی را مورد بررسی قرار  الزحمهکیفیت سود و حق هایی است که رابطهاز سوی دیگر ادبیات پژوهشی حسابرسی شامل پژوهش

گذاری خدمات حسابرسی در ( تأثیر دو متغیر اقالم تعهدی اختیاری و استقالل هیئت مدیره بر قیمت2292اند. لونتیس و دیمیتروپولوس )داده

                                                           
16 The New York Stock Exchange (NYSE) 

بود و محیط فاقد الزامات افشا و  نشده تأسیس (SEC) ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در قلمرو زمانی این تحقیق کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا 57

 حسابرسی بدین امر اشاره دارد.
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اند. شواهد ایشان مؤید آن است که در این جامعه آماری بین استقالل را مورد بررسی قرار داده 93شده در بورس سهام آتنرفتههای پذیشرکت

حسابرسی  الزحمهداری وجود دارد. همچنین بین اقالم تعهدی اختیاری و حقمثبت و معنی حسابرسی رابطه الزحمهحسابرسان و حق

 .[24]ای مثبت و معنادار وجود دارد کوچک نیز رابطههای شده توسط شرکتپرداخت

ها بر حسابرسی، همچنین تأثیر ساختار دستمزد مدیران ارشد مالی شرکت الزحمهبین اقالم تعهدی اختیاری و حق ( رابطه2299العلی )

ای مثبت وجود دارد. حسابرسی رابطه لزحمهاهای وی نشان داد که بین اقالم تعهدی اختیاری و حقاین رابطه را بررسی نمود. نتایج تحلیل

-معناداری قوی یابد به گونهها افزایش مییابد نسبت به زمانی که حقوق مستمر آنکه پاداش مدیران مالی افزایش میعالوه، این رابطه هنگامیبه

شود و افزایش پاداش مدیران مالی سابرسی میح الزحمهدیگر افزایش اقالم تعهدی )کاهش کیفیت سود( موجب افزایش حقعبارتبه؛ تر است

 .[25]کند ارشد این رابطه را تشدید می

 الزحمه( در تحقیق خود به بررسی تأثیر اقالم تعهدی اختیاری و استقالل هیئت مدیره بر حق9819حضرتی و پهلوان ) داروغه

های دارای سطوح باالتر اقالم این دو محقق نشان دادند که شرکت شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.های پذیرفتهحسابرسی شرکت

 مدیرههایی که در هیئتشوند. عالوه بر آن، شرکتحسابرسی بیشتری می الزحمهتر کیفیت سود( متحمل پرداخت حقتعهدی اختیاری )پایین

 .[26]کنند خت میکمتری پردا الزحمهیرموظف به اعضای موظف باالتر است، حقغها نسبت اعضای آن

اند. بر اساس نتایج این تحقیق حسابرسان ریسک ( محتوای اطالعاتی سود سهام برای حسابرسان را بررسی کرده2295الوسون و وانگ )

ایند که نمکارانی تلقی میتر از صاحبکننده سود نقدی سهام را اندکدارای سود پایدار و توزیع کارانصاحبهای مالی کاری سود در صورتدست

 .[11]ورزند سود پایدار داشته، اما به پرداخت سود سهام مبادرت نمی

 

 ها( فرضيه1-5

 داری وجود دارد.حسابرسی رابطه منفی معنی الزحمهی اول: بین کیفیت سود و حقفرضیه 

 داری وجود دارد.حسابرسی رابطه منفی معنی الزحمهفرضیه دوم: بین میزان سود سهام نقدی و حق 

 الزحمه منفی بین کیفیت سود و حق کنند رابطههایی که سود سهام بیشتری پرداخت میرضیه سوم: در شرکتف

 تر است.حسابرسی قوی

 

 ( طرح تحقيق2
ها ها تابلویی است. همچنین از آنجا که در انجام آن از اطالعات تاریخی شرکتاین تحقیق به لحاظ هدف کاربردی بوده و از نظر نوع داده

های رگرسیونی چند متغیره تابلویی های این تحقیق از مدلگنجد. برای آزمون فرضیههای شبه تجربی میتحقیق برداری شده است، در زمرهرهبه

است. همچنین برای بررسی اعتبار نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه سوم  شده استفاده 91و شیوه اثرات ثابت یا حداقل مربعات متغیرهای مجازی

های موردنیاز تحقیق از طریق سامانه بکارگرفته شده است. عالوه بر آن، داده 22و آزمون والد 29، معادالت به ظاهر نامرتبط22های ریسنترینگوشر

شده ه استفاد 24و ایویوز 28افزارهای اکسلهای آماری نیز از نرممنظور محاسبه متغیرها و تحلیلی ناشران )کدال( استخراج شده است. بهرساناطالع

 است.

 

 ( جامعه و نمونه آماري2-1

شرکت  65شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با اعمال قیود زیر تعداد های پذیرفتهجامعه آماری تحقیق حاضر متشکل از شرکت

 ی تحقیق انتخاب شدند:عنوان نمونهها بهاز آن

                                                           
18 Athens Stock Exchange 
19 Least Square Dummy Variables (LSDV) 
20 Recentering Method 
21 Seemingly Unrelated Regressions 
22 Wald Test 
23 Excel 
24 EViews 
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 های بازنشستگی و مؤسساتی از این دست نباشد؛ها، صندوقبیمهها، گذاری، بانکهای سرمایهالف( شرکت موردنظر جزء شرکت

 های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران قرارگرفته باشد؛در فهرست شرکت 9835ب( قبل از سال 

 از فهرست بورس خارج نشده باشد؛ 9818تا  9835های ج( طی سال

 د؛سال مالی آن تغییر نکرده باش 9818تا  9835های د( طی سال

 ؛25رسانی ناشران وجود داشته باشدآن در سامانه اطالع 9818تا  9835های های مالی سالد( صورت 

 س( طی بازه مذکور زیان گزارش نکرده باشد.

 حسابرسی آن افشا شده باشد. الزحمهم( حق

شاخص کیفیت سود مورد نظر باید  گیریاما از آنجا که برای اندازهاست؛  9818تا  9831های دوره مورد بررسی تحقیق حاضر سال

شد. در واقع در استفاده می 9818تا  9835ها باید از بازه زمانی دوره قبل نیز در دست باشد، در فرآیند تعیین نمونه و گردآوری داده 4های داده

استفاده شد. با این تفاسیر مجموعاً  9818تا  9831برای محاسبه مقدار متغیرهای بازه زمانی  9818تا  9835های های سالپژوهش حاضر از داده

 شرکت در شمول نمونه تحقیق قرار گرفت.ـ( مشاهده سالم سال65  5) 825تعداد 

 

 هاي تحقيق( مدل2-2

مه الزحنماد حق Aud_Feeاستفاده شده است. در این مدل عبارت  (9های اول و دوم از مدل )منظور آزمون فرضیهدر این پژوهش به

نماد  jControlعالوه عبارت نیز نماد میزان پرداخت سود است. به Dividendنماد کیفیت سود و  Earn_Qualحسابرسی )متغیر مستقل(، 

 استو دوم های اول به ترتیب مبنای آزمون فرضیه و  داری ضرایبام تحقیق است. در این مدل عالمت و معنی jمتغیر کنترلی شماره 

[11]. 

 

  (   

 (9مدل )

 

شده، به مدل باال یک جمله یمتقسداری اثر تعاملی دو متغیر کیفیت سود و میزان سود سوم یا همان معنی منظور آزمون فرضیهبه

 :[27]بندی شده است ( به صورت زیر صورت2و مدل ) اضافه( Interactionتعاملی )

 

   (  

 

 (2مدل ) 

 

موجود در مدل فوق مبنای آزمون فرضیه سوم است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که تأثیر کیفیت سود بر  داری عالمت و معنی

 گرفتن اثر میزان پرداخت سود بر کیفیت سود که اثر تعاملی دو متغیر پیوسته است، معادل} الزحمه حسابرسی با در نظرحق

 . [27]بود خواهد   {

 

 

 

                                                           
از فهرست بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. این اطالعات از کتابخانه بورس و در قالب فایل  شدهخارجدر و  شدهپذیرفتههای فرآیند تعین نمونه بر اساس لیست شرکت 25

مذکور برای رفع این  رسانی ناشران وجود نداشت. قیداطالعهای مندرج در این لیست در سامانه جامع اما مشکل آن بود که اطالعات برخی از شرکت ؛اکسل دریافت گردید
 ناهماهنگی در نظر گرفته شد.
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 هاي تحقيق( متغير2-3

م طبیعی های یادشده در پیشینه، از لگاریتدر این تحقیق به تبعیت از اکثر پژوهش(: Aud_Fee) یحسابرسالزحمه ( حق2-3-1

 .[11]الزحمه حسابرسی متغیر مستقل پژوهش است گردید. حقعنوان شاخصی برای این متغیر استفاده الزحمه حسابرسی بهحق

 

 اما نظر به ایده؛ عنوان گردید ابعاد مختلفی از کیفیت سود وجود دارد ترشیپکه  گونههمان (:Earn_Qualسود )( کيفيت 2-3-2

بودن سود مد نظر قرار نوسانالزحمه حسابرسی، در این پژوهش جنبه همواربودن یا کمکیفیت سود و حق بر رابطه اصلی تأثیر پرداخت سود

. عالوه استشد. منظور از سود، سود حاصل از عملیات مستمر قبل از اقالم استثنایی  ساله سود استفاده 5گرفت. در این راستا از ضریب تغییرات 

دهنده کیفیت کمتر ( ضریب تغییرات نشانترکوچک) تربزرگبوده است. مقادیر  tتا سال  -4tه ضریب تغییرات از سال بر آن بازه زمانی محاسب

ضرب گردید تا مقادیر  -9این شاخص در عدد  شدهمحاسبهها مقادیر منظور تسهیل فرآیند تحلیل یافتهاما در این تحقیق به؛ )بیشتر( سود است

و  [11]شود کیفیت بیشتر )کمتر( سود باشد. کیفیت سود یکی ازمتغیر مستقل تحقیق محسوب می دهندهشاخص نشان( این ترکوچک) تربزرگ

[28]. 

 

منظور عملیاتی کردن این متغیر از شاخص نسبت سود تقسیمی به سود به (:Dividend) شده( ميزان سود نقدي پرداخت2-3-3

. میزان سود [31]و  [30]، [29]باشد اخص مناسبی برای سیاست پرداخت سود واحد تجاری تواند ششده است. این نسبت میخالص استفاده

 نقدی پرداخت شده متغیر مستقل دیگر تحقیق است.

 

شده که دو متغیر کیفیت سود و میزان سود نقدی پرداخت ضربحاصلعبارت است از  (:Interaction) یتعامل( جمله 2-3-4

گیری کند. این جمله تعاملی تاثیر متقابل دو متغیر مستقل بر متغیر وابسته را اندازهآن را به زبان ریاضی بیان می گیری( نحوه اندازه9) رابطه

 .[27]کند می

 

    
 (9) رابطه

الزحمه رسید در محیط ایران تأثیر به سزایی بر حقه نظر میمنظور کنترل اثرات برخی از عواملی که ب به ( متغيرهاي کنترلی:2-3-5

گیری ها به همراه نحوه اندازهعنوان متغیرهای کنترلی تحقیق مد نظر قرار گرفت که اسامی این متغیرمتغیر به 1حسابرسی داشته باشند، تعداد 

 است. شده خالصه( 9ها در جدول )آن

 

 هاگيري آناندازهمتغيرهاي کنترلی و نحوه  –( 1جدول )

 گيرينحوه اندازه نام متغير (jردیف )

 نوع حسابرس 9
و در غیر  9چنانچه حسابرس واحد تجاری مورد نظر سازمان حسابرسی باشد، این متغیر مقدار 

 .[32] کندیممقدار صفر اختیار  صورت نیا

 تغییر حسابرس 2
 نیاو در غیر  9ین متغیر مقدار باشد، ا افتهیرییتغچنانچه در سالی حسابرس واحد تجاری 

 .[11]و  [33] کندیممقدار صفر اختیار  صورت

 .[11] 9عبارت است از نسبت فروش سال جاری به فروش سال گذشته، منهای عدد  رشد فروش 8
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 .[34]آن یک شرکت به کل سهام  26عبارت است از نسبت سهام تحت تملک مالکان نهادی مالکیت نهادی 4

5 
مجموع 

بات و مطال
 موجودی کاال

عبارت است از جمع مبلغ مطالبات و موجودی کاالی پایان دوره واحد تجاری تقسیم بر 
 .[11]آن های پایان دوره دارایی

 .[26]آن های پایان دوره های پایان دوره واحد تجاری به دارایینسبت مجموع بدهی اهرم مالی 6

 نقدینگی 7
ها، های جاری به کسر موجودیز تقسیم داراییعبارت است از نسبت آنی شرکت که ا

 .[26]آید بدست می یجارهای پرداخت بر بدهیسفارشات و پیش

 پایان دوره 3
و در غیر  9چنانچه پایان دوره مالی شرکتی منتهی به پایان اسفند ماه نباشد این متغیر عدد 

 .[11]کند عدد صفر اختیار می صورت نیا

 .[35] شرکتهای پایان دوره ست از لگاریتم طبیعی مجموع داراییعبارت ا اندازه شرکت 1

 

 ها( یافته3

 هاي توصيفی متغيرها( شاخص3-1
ها را های توصیفی متغیرها نظیر میانگین، میانه، بیشینه، کمینه، انحراف معیار، ضریب چولگی و ضریب کشیدگی آن( شاخص2جدول ) 

 درصد استفاده شد. 5/9در سطح  27وینزوریزاسیون فنات پرت و بانفوذ موجود در متغیرهای پیوسته از منظور حذف اثر مشاهدکند. بهگزارش می

 

 هاي توصيفی متغيرهاشاخص –( 2جدول )

 کمینه بیشینه میانه میانگین متغیر
انحراف 

 معیار
ضریب 
 چولگی

ضریب 
 کشیدگی

 178/2 227/2 141/2 956/4 369/3 812/6 435/6 الزحمهحق
 924/2 -274/9 353/2/2 -114/2 -259/2 -687/2 -171/2 ودکیفیت س

 938/2 664/2 848/2 222/2 246/9 259/2 856/2 پرداخت سود
 155/93 312/8 417/2 222/2 923/8 991/2 262/2 جمله تعاملی
 485/2 913/9 482/2 222/2 222/9 222/2 248/2 نوع حسابرس

 252/8 522/9 429/2 222/2 222/9 222/2 222/2 تغییر حسابرس
 252/8 275/9 312/2 -773/2 838/2 998/2 259/2 رشد فروش

 727/2 -141/2 913/2 211/2 181/2 795/2 729/2 مالکیت نهادی
 458/2 842/2 848/2 223/2 628/2 828/2 894/2 مطالبات و موجودی کاال

 286/8 -277/2 895/2 225/2 126/2 683/2 694/2 اهرم مالی
 152/2 616/2 426/2 262/2 776/9 752/2 712/2 نقدینگی

 132/2 427/9 492/2 222/2 222/9 222/2 292/2 پایان دوره
 395/2 -938/2 845/9 222/92 825/96 412/98 421/98 اندازه شرکت

 

                                                           
 تأمین هایبازنشستگی، شرکت هایصندوق ،گذاریسرمایه هایشرکت ها،هلدینگ ها،ها، بیمهبانكاز  عبارتند( مالکان یا سهامداران نهادی 2002طبق تعریف کوئتو ) 26

 .[34] دولتی هایشرکت نهادها و ،هاسازمان گذاری،های سرمایهصندوق و سرمایه
27 Winsorizarion 
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 ( مانایی متغيرها3-2

-شود، احتمال( مشاهده می8که در جدول ) گونهنهماشد.  استفاده 23فیشرـ  پیمنظور آزمون مانایی متغیرهای تحقیق از آزمون پیبه 

درصد ادعا نمود که تمام  11توان با اطمینان است. لذا می ترکوچکنیز  29/2داری برای تمام متغیرها حتی از سطح معنی شدهمحاسبههای 

 دهند.متغیرهای پژوهش مانا هستند و این متغیرها رگرسیون کاذب تشکیل نمی

 

 نتایج آزمون مانایی متغيرهاخالصه  –( 3جدول )

 الزحمهحق پی ـ فیشرآزمون پی
کیفیت 

 سود
سود 
 شدهپرداخت

جمله 
 تعاملی

نوع 
 حسابرسی

تغییر 
 حسابرس

 رشد فروش

 453/855 675/948 675/959 962/825 922/882 146/919 222/211 آماره
 2222/2 2292/2 2221/2 2222/2 2222/2 2228/2 2222/2 احتمال

        

 پی ـ فیشرادامه آزمون پی
مالکیت 
 نهادی

مطالبات و 
 موجودی

 اندازه شرکت پایان دوره نقدینگی اهرم مالی

 237/842 942/829 132/227 841/822 367/961 625/235 آماره
 2222/2 2222/2 2222/2 2222/2 2225/2 2222/2 احتمال

 

 خطی بين متغيرهاي توضيحی( هم3-3
خطی شدید باشد آن مدل از هم تربزرگ 92حققان چنانچه عامل تورم واریانس متغیرهای توضیحی یک رگرسیون از عدد بر اساس نظر م

 92تر از عدد گردد تمام عوامل تورم واریانس مندرج در این جدول بسیار کوچک( مالحظه می4که در جدول ) گونههمان. [36]برد رنج می

 های تحقیق اطمینانی معقول داشت.خطی شدید در مدله عدم وجود همتوان نسبت ببنابراین می؛ هستند

 

 هاعوامل تورم واریانس متغيرهاي توضيحی مدل –( 4جدول )

 متغیرها            
 

ود ی تحقیقهامدل
 س

ت
فی

کی
ود 

 س
ت

اخ
رد

پ
ی 

امل
 تع

له
جم

س 
ابر

حس
ع 

نو
س 

ابر
حس

ر 
یی

تغ
 

ش
رو

د ف
رش

ی 
اد

 نه
ت

کی
مال

 

 و 
ت

لبا
طا

م
اال

 ک
ی

ود
وج

م
 

م 
هر

ا
ی

مال
 

ی
نگ

دی
نق

ره 
دو

ن 
ایا

پ
ت 

رک
 ش

زه
دا

ان
 

 122/2 281/9 951/9 118/2 928/9 253/9 924/9 241/9 227/9 --- 281/9 218/9 (9مدل )
 193/2 249/9 968/2 295/8 928/9 265/9 948/9 252/9 224/9 377/2 466/2 524/9 (2مدل )

 

 ها( انتخاب شيوه مناسب برآورد رگرسيون3-4
از  های سال ـ شرکت تحقیق، از دو آزمون لیمر و هاسمن استفاده گردید.مناسب برآورد رگرسیون منظور انتخاب شیوهدر این پژوهش به 

است، لذا برای  ترکوچک 25/2داری های بدست آمده هر دو آزمون لیمر و هاسمن برای هر دو مدل تحقیق از سطح معنیآنجا که سطح احتمال

 ([. 5رات ثابت استفاده شد]جدول )اث برآرود هر دو مدل از شیوه

 

 

 

                                                           
28 PP-Fisher (Fisher-type test using Augmented Philips-prawn) 
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 ( نتایج آزمون ليمر و هاسمن5جدول )

 آزمون هاسمن  آزمون لیمر  
 گیرینتیجه احتمال  2Xآماره   گیرینتیجه احتمال fآماره   هامدل

 مناسب بودن مدل اثرات ثابت 222/2 766/42  انجام آزمون هاسمن 222/2 473/92  (9مدل )
 مناسب بودن مدل اثرات ثابت 222/2 894/45  انجام آزمون هاسمن 222/2 322/92  (2مدل )

   

 هاها و آزمون فرضيه( برآورد مدل3-5
( 6است. اطالعات مندرج در بخش سوم جدول ) شدهگزارش( 6ی تحقیق در جدول )ونیرگرسهای اطالعات مربوط به برآورد مدل خالصه 

های نسبت ها را همسان فرض کرد. چراکه سطوح احتمال بدست آمده در آزمونزای خطای هر دو مدلتوان واریانس اجبیانگر آن است که می

های تراند. از سوی دیگر بنابر سطوح احتمال بدست آمده از آزمونبزرگ 25/2داری نمایی انجام شده برای هر دو مدل از سطح معنیدرست

ها خودهمبسته نیستند. زیرا هر دو احتمال یادشده از سطح ی خطای هیچ کدام از مدلتوان ادعا نمود که اجزاولدریج برای هر دو مدل می

 تراند. بنابراین فروض عدم وجود ناهمسانی واریانس و عدم خودهمبستگی خطاها در هر دو مدل تامین شده است.بزرگ 25/2داری معنی

های آزمون یادشده برای هر شود. چرا که احتمالو مدل رد میبرا فرض نرمال بودن خطاهای هر د–طبق اطالعات مربوط به آزمون جارک

ر دو مدل صفر بدست آمده است. الزم به توضیح است این نتیجه در حالی بدست آمد که محققان با استفاده از فن وینزوریزاسیون تالش کردند اث

اکس توزیع متغیر وابسته را به سمت نرمال گرایش دهند. طبق کـهای پرت موجود در تحقیق را حذف نمایند و با استفاده از تبدیل باکسداده

نظر کارشناسان هر چند در صورت نرمال نبودن توزیع خطاهای رگرسیون ضرایب آن بدون تورش برآورد خواهد شد، اما خطاهای استاندارد، 

رفع این مشکل استفاده از خطاهای استاندارد  هایداری رگرسیون دارای تورش و نامعتبر خواهد بود. یکی از شیوهفواصل اطمینان و معنی

 .[37]استفاده شد  82ها از رویه واریانس مستحکم مورب وایتاست. بنابراین هنگام برآورد مدل 21مستحکم

 

 هاي تحقيقخالصه نتایج برآورد مدل –( 6جدول 

     الزحمه حسابرسیمتغیر وابسته: حق
 (2مدل )  (9مدل )  

     برآورد و آزمون ضرایب:بخش اول ـ اهم نتایج 

  متغیرها
مقدار 
 احتمال tآماره  مقدار ضریب  احتمال tآماره  ضریب

 2222/2 8545/3 8984/5  2222/2 6397/3 5821/5  مبدأعرض از 
 8846/2 -1663/2 -2462/2  2274/2 -7222/2 -9925/2  کیفیت سود
 1614/2 -2838/2 -2247/2  2282/2 -1121/2 -2429/2  پرداخت سود
 2922/2 -5827/2 -9148/2  --- --- ---  جمله تعاملی
 2222/2 8962/4 9981/2  2222/2 8612/4 9824/2  نوع حسابرس

 2235/2 -2249/2 -9971/2  2499/2 -2589/2 -9921/2  تغییر حسابرس
 2395/2 -7419/9 -2525/2  2263/2 -2232/2 -2665/2  رشد فروش

 2654/2 3523/9 8237/2  2421/2 2858/2 8648/2  مالکیت نهادی
 2757/2 2125/9 2327/2  2389/2 2757/9 2328/2  مطالبات و موجودی کاال

 8826/2 1721/2 9811/2  4548/2 7414/2 9233/2  اهرم مالی
 2228/2 -8867/2 -2284/2  2944/2 -4681/2 -2877/2  نقدینگی

                                                           
                                                           
29 Robust Standard Errors 
30 White Diagonal Robust Variance 
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 1145/2 -2261/2 -2226/2  1217/2 -9985/2 -2483/2  پایان دوره
 2135/2 96537/9 2678/2  9416/2 4454/9 2519/2  اندازه شرکت

     های کیفی رگرسیون:بخش دوم: اهم ویژگی

 احتمال آماره   احتمال آماره   ویژگی
داری رگرسیون معنی

 797/21 2222/2   278/82 2222/2   (f)آزمون 
 --- 5777/2   --- 5752/2   شدهلیتعدضریب تعیین 

 بخش سوم: بررسی اهم فروض کالسیک رگرسیون:
    

 احتمال آماره   احتمال آماره   فرض
نرمال بودن توزیع خطاها )آزمون جارک ـ 

 برا(
179/18 2222/2   456/55 2222/2 

همسان بودن واریانس خطاها )آزمون 
 نمایی( نسبت درست

578/76 9843/2   166/72 2279/2 

بستگی در خطاها  همعدم وجود خود
 )آزمون وُلدریج(

4256/2 9248/2   1157/2 8229/2 

 

-انجام شده برای هر دو مدل تحقیق صفر است؛ لذا هر دو مدل معنی Fبراساس اطالعات مندرج در بخش دوم جدول، احتمال آزمون 

الزحمه درصد از تغییرات حق 3/57( حدود 2ل )درصد و مد 5/57( 9)دهد که مدلشده نشان میدارند. از سوی دیگر ضرایب تعیین تعدیل

 دهد.حسابرسی را توضیح می

 

-طبق مبانی نظری و پیشینه تجربی تحقیق فرضیه اول بدین ترتیب تدوین گردید که بین کیفیت سود و حق( فرضيه اول: 3-5-1

( منفی 9شود، ضریب کیفیت سود در مدل )حظه میطور که در بخش اول جدول مالداری وجود دارد. همانحسابرسی رابطه منفی معنی الزحمه

(. 2274/2 <25/2دار است )دهد که این ضریب معنیبرای ضریب یاد شده نشان می t(. عالوه برآن نتایج آزمون -9925/2بدست آمده است )

پذیرفته « الزحمه حسابرسید و حقی منفی بین کیفیت سواول تحقیق مبنی بر وجود رابطه فرضیه»توان اذعان داشت که طبق این شواهد می

 شود. می

 

-حسابرسی رابطه منفی معنی الزحمهفرض دوم تحقیق عبارت است از آن که بین میزان سود سهام نقدی و حق ( فرضيه دوم:3-5-2

بدست  228/2برای آن  t و احتمال آزمون -2429/2( ذکر شده، مقدار ضریب این متغیر 9داری وجود دارد. همانطور که در نتایج برآورد مدل )

 دوم تحقیق مبنی بر وجود رابطه فرضیه»توان عنوان نمود که دار است. بر اساس این شواهد میآمده است. بنابراین این ضریب نیز منفی و معنی

 شود. نیز پذیرفته می« الزحمه حسابرسیمنفی بین میزان سود سهام نقدی و حق

 

 کنند، رابطههایی که سود سهام بیشتری پرداخت میبینی نمودند که در شرکتمحققان پیشدر این فرضیه  ( فرضيه سوم:3-5-3

( رجوع نمود. در 2تر است. برای بررسی فرضیه جاری باید به ضریب جمله تعاملی در مدل )الزحمه حسابرسی قویمنفی بین کیفیت سود و حق

مقدار  tست. همچنین سطح احتمال بدست آمده برای این ضریب در آزمون محاسبه شده ا -9148/2برآورد این مدل مقدار ضریب مذکور 

فرضیه سوم مبنی بر »توان ادعا نمود که دار است و بر این اساس میبدست آمده است. بنابراین ضریب جمله تعاملی نیز منفی و معنی 292/2

 شود.نیز پذیرفته می« کنندیی که سود سهام بیشتری پرداخت میهاالزحمه حسابرسی در شرکتمنفی بین کیفیت سود و حق تر بودن رابطهقوی
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 هاي اضافی ( آزمون3-6

های رود، از ترکیب شیوهآمده برای فرضیه سوم که هدف غایی پژوهش حاضر را نشانه میبرای حصول اطمینان از اعتبار شواهد بدست

های اعتبار بخش به شواهد پیشین استفاده گردید. سیستم معادالت به نوان آزمونبه ع 88و آزمون والد 82، معادالت به ظاهر نامرتبط89ریسنترینگ

 به صورت زیر بوده است: ظاهر نامرتبط مورد استفاده

 

   

(   

 (8مدل )

 

   (  

 

 

 (4مدل )

به ترتیب نماینده میزان پرداخت سود زیاد و کم است که از طریق شیوه  Low_Divو  High_Divدر این سیستم معادالت، 

 شود:ریسنترینگ و به صورت زیر محاسبه می

 

  – (  (2) رابطه ( + 

  – (  (8) رابطه ( - 

-معیار متغیر میزان سود پرداخت شده. همچنین عبارتبه ترتیب عبارتند از میانگین و انحراف STDDivو  MeanDivدر روابط فوق 

های دارای پرداخت سود باال و الت تعاملی شرکت( به ترتیب عبارتند از جم4( و )8های )در مدل Low_Interactو  High_Interactهای 

 شوند:( حاصل می5( و )4پایین که از روابط )

 

 (4) رابطه    

 (5) رابطه    

ریسنترینگ، به جزء  یح شده حائز اهمیت است. اول آنکه در تفکیک نمونه به دو گروه از طریق شیوهتوجه به دو نکته در اجرای شیوه تشر

شود، مقادیر سایر ضرایب در هر دو گروه آن با متغیر وابسته مطالعه می مقادیر عرض از مبدا و ضریب متغیری که تاثیر عاملی دیگر روی رابطه

-( به جز عرض از مبدا و ضریب متغیر کیفیت سود، سایر ضرایب یکسان شماره4( و )8های )ر مدل. به همین دلیل د[27]یکسان خواهد بود 

 گذاری شده است.

                                                           
31 Recentering 
32 Seemingly Unrelated Regression 
33 Wald Test 
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های دارای میزان پرداخت سود زیاد و الزحمه حسابرسی در شرکتبه ترتیب نمایانگر تاثیر کیفیت سود بر حق و  نکته دوم آنکه 

دار باشد. به منظور تر( باشد و اختالف آنها معنیتر )منفیکوچک از  های اصلی انتظار بر آن است که توجه به آزمون اندک هستند. با

 داری این اختالف از آزمون والد استفاده شده است.بررسی معنی

دهد که ضریب کیفیت سود در هر دو مدل این شواهد نشان میکند. شده را گزارش میای از اطالعات آزمون انجام( خالصه7جدول )

(. نتایج -2175/2<-9312/2باشد )تر( میتر )منفی( کوچک4( از مقدار متناضر خود در مدل )8دار است. اما این ضریب در مدل )منفی و معنی

 . (2222/2<25/2داری است )دهد که اختالف بین این دو ضریب معنیآزمون والد نشان می

 

 ( و آزمون والد4( و )3هاي )خالصه نتایج برآورد مدل –( 7جدول )

     الزحمه حسابرسیمتغیر وابسته: حق

  
 (8مدل )

 های دارای پرداخت سود زیادشرکت
 

 (4مدل )
 های دارای پرداخت سود زیادشرکت

     بخش اول ـ اهم نتایج برآورد معادالت همزمان و آزمون ضرایب:
 احتمال tآماره  مقدار ضریب  احتمال tآماره  قدار ضریبم  متغیرها

 2222/2 7515/8 6723/9  2222/2 5439/4 9387/2  مبدأعرض از 
 2222/2 -9576/4 -9312/2  2222/2 -5222/5 -2175/2  کیفیت سود
 2222/2 -3299/4 -7487/2  2222/2 -3299/4 -7487/2  پرداخت سود
 2242/2 -2512/2 -9577/2  2242/2 -2512/2 -9577/2  جمله تعاملی
 2222/2 2674/5 4453/2  2222/2 2674/5 4453/2  نوع حسابرس

 9112/2 -2359/9 -9215/2  9112/2 -2359/9 -9215/2  تغییر حسابرس
 2222/2 -4727/4 -9328/2  2222/2 -4727/4 -9328/2  رشد فروش

 9232/2 6214/9 8262/2  9232/2 6214/9 8262/2  مالکیت نهادی
 2532/2 9897/9 9974/2  2532/2 9897/9 9974/2  مطالبات و موجودی کاال

 2222/2 6222/4 5186/2  2222/2 6222/4 5186/2  اهرم مالی
 2456/2 9629/9 9949/2  2456/2 9629/9 9949/2  نقدینگی
 2239/2 -6534/2 -2255/2  2239/2 -6534/2 -2255/2  پایان دوره

 2222/2 9873/92 8221/2  2222/2 9873/92 8221/2  کتاندازه شر
     بخش دوم: آزمون والد

 احتمال   2Xآماره   فرضیه آزمون
 2224/2  814/92  ضریب کیفیت سود در دو مدل برابر است

     بخش سوم: همبستگی خطاهای دو مدل:

 احتمال  tآماره   مقدار ضریب  
 2222/2  7292/6  3331/2  ضریب همبستگی
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 گيري( نتيجه4
-در پژوهش حاضر اهتمام بر آن شد که محتوای اطالعاتی سود سهام در مورد کیفیت سود از منظر تاثیر آن بر رابطه کیفیت سود بر حق

نمایند. ه کمتری طلب میالزحمتر باشد حسابرسان حقها نشان داد که اوالً هرچه سود با کیفیتالزحمه حسابرسی مورد واکاوی قرار گیرد. یافته

-مطابقت داشته و آنها را تایید می [24]و لونتیس و دیمیتروپولوس  [26]حضرتی و پهلوان  ، داروغه[25]های العلی این نتیجه با نتایج پژوهش

رای پرداخت سود در انتقال ای معکوس وجود دارد. این یافته با نقش مفروض بالزحمه حسابرسی رابطهکند. ثانیاً بین میزان پرداخت سود و حق

دهنده کیفیت باالتر سود است و تاثیر این اطالعات در مورد کیفیت سود همخوانی دارد. ایده اصلی آن بود که احتماالً پرداخت سود سهام نشان

 تر این ایده انجام شد.  قمنظور بررسی دقیشود. لذا آزمون فرضیه سوم بهالزحمه حسابرسی متبلور میامر از مجرای رابطه کیفیت سود و حق

کیفیت سود و  سود کمتر و متقابالً میزان پرداخت سود بیشتر باشد، بین شاخص درنهایت آزمون فرضیه سوم نشان داد که هر چه نوسان

، اما یکی نسبت تر اگر دو شرکت دارای نوسان سود یکسان داشته باشیمالزحمه حسابرسی رابطه معکوس شدیدتری وجود دارد. به بیان سادهحق

تر تلقی کرده تر و مطمئنبه دیگری سود بیشتری پرداخت کند، حسابرسان سود شرکت دارای پرداخت بیشتر را نسبت به شرکت مقابل با کیفیت

العاتی نمایند. این امر حاکی از آن است که سیاست تقسیم سود یک شرکت حاوی اطو قیمت ارائه خدمات خود به این شرکت را کمتر تعیین می

-گیرد. این نتیجه با شواهد حاصل از آن دسته از پژوهشدر مورد کیفیت سود آن است و این محتوای اطالعاتی مورد توجه حسابرسان قرار می

 در مورد [11]کننده محتوای اطالعاتی سود سهام در باب کیفیت سود تجربی همخوانی دارد. به عالوه شواهد مستقیم الوسون و انگ های بررسی

 کند.الزحمه حسابرسی را تایید میهای پرداخت سود بر رابطه کیفیت سود و حقتاثیر سیاست

توانند در الزحمه حسابرسی است و محققان میاین نتایج در دو حوزه کاربرد خواهد داشت: اول آنکه مبین یکی از عوامل موثر بر حق

دهد که حسابرسان از وضعیت از آن بهره ببرند. دوم آنکه نتایج پژوهش نشان میهای آتی خود الزحمه حسابرسی پژوهشبینی حقهای پیشمدل

کنندگان از برند. بنابراین سایر استفادهمی پرداخت سود شرکت به عنوان یک سرنخ ساده و واضح برای درک کیفیت سود صاحبکاران خود بهره

ها نسبت به توانند با مقایسه نوسان سود و وضعیت پرداخت سود شرکتن و ... میگراگذاران، اعتباردهندگان، تحلیلهای مالی نظیر سرمایهصورت

 کیفیت سود آنها یک درک کلی فرآهم آورند.

عدم  -های حوزه محتوای اطالعاتی سود سهام متغیر دو وضعیتی پرداخت ذکر این نکته حائز اهمیت است که بخش اعظم پژوهش

اند. به دلیل آنکه در نمونه تحقیق حاضر تعداد مشاهدات دارای سود سهام است تقسیم سود برگزیدهپرداخت سود سهام را به عنوان شاخص سی

صفر انگشت شمار بود، استفاده از این شاخص میسر نگردید و محققان با اتکا بر نظر برخی از سایر محققان این حوزه، نسبت سود تقسیمی به 

مسئله جاری در  تواند با بسطمندان به این حوزه از تحقیق می سود برگزیدند. به عالوه، عالقههرسهم را به عنوان شاخصی از سیاست تقسیم  سود

 قرار دهند.ای دیگر از آن را مورد بررسیاین پژوهش به حوزه ریسک دستکاری سود، جنبه
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