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 چکيده
هایی از قبیل بین المللی شدن بازارها، سرمایه گذاری بین المللی و  امروزه پس از مطرح شدن بحث

ضرورت پیوستن کشورها به بازارهای جهانی، شرکت هایی با سطح فعالیت های بین المللی به 

داری به منظور افزایش قابلیت سازی استانداردهای حساب در پی آن، مسئله هماهنگ. وجود آمدند

در این پژوهش  .المللی از سوی جوامع مختلف مطرح شد های بین های مالی شرکت مقایسه صورت

به بررسی تاثیر حمایت از سرمایه گذار و پذیرش استانداردهای حسابداری بر کیفیت سود پرداخته 

 به و با استفاده از وجود حسابداری استانداردهای پذیرش و گذار سرمایه از حمایت. شده است

 رعایت عدم حسابرس مبنی بر حسابداری و گزارش شده وضع تازه استانداردهای کارگیری

سود بر اساس اصالحاتی برای عملکرد گذشته مطابق با  ولی کیفیت. اندازه گیری می شود استاندارد

یک بازه زمانی همچنین پژوهش حاضر . تبیین شده است( 4931)پژوهش بخردی نسب و ژوالنژاد 

شواهد پژوهش حاکی از آن . و در بر گیرنده پنج فرضیه می باشد 4933تا  4910ساله از سال  39

است که به کارگیری استانداردهای حسابداری مالی همچنین  به کارگیری استانداردهای 

ظت از و حفا و استقالل هیئت مدیره و به کارگیری استانداردهای حسابداری مالی حسابداری مالی

و  ولی به کارگیری استانداردهای حسابداری مالی. سهامداران رابطه معناداری با کیفیت سود دارد

و عدم دوگانگی  پذیرش استانداردهای حسابداری و به کارگیری استانداردهای حسابداری مالی

 . مسئولیت مدیر عامل اثری بر کیفیت سود ندارد

های حسابداری، استقالل هیئت مدیره، حفاظت از سرمایه گذار، استاندارد :واژگان کليدي

 .سهامداران
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  2 روح اهلل  نقي ها نجف آبادي،    وحيد بخردي نسب

 کارمند دانشگاه صنعتی اصفهان ی کارشناسی ارشد حسابداری؛دانش آموخته 4

 .شگاه صنعتی اصفهانکارمند دان ی کارشناسی ارشد حسابداری؛دانش آموخته 3

 :نام و نشانی ایمیل نویسنده مسئول
 وحيد بخردي نسب

vahid.bekhradinasab@gmail.com  
 

تاثير حمایت از سرمایه گذار و پذیرش استانداردهاي 

 حسابداري بر کيفيت سود
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       مقدمه             
های مالی به عنوان مهم ترین منبع اطالعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد و وضعیت مالی و جریانات نقدی  امروزه صورت             

ط واحدهای تجاری که یکی از عناصر و اقالم صورت های مالی سود خالص گزارش شده توس. می شوند واحدهای تجاری شناخته

گری  حال اگر سیستم گزارش. گیرد های ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش یک شرکت مورد استفاده قرار می است در بسیاری از روش

برای ارزیابی کیفیت سود نیاز  های مالی کنندگان گزارش گران مالی و سایر استفاده مالی بتواند اطالعات کمی و کیفی را که تحلیل

گیری کیفیت سود،  های اندازه یکی از روش. آید دارند ارائه نماید، تصویر بهتری از وضعیت مالی و عملکرد واحد تجاری بدست می

های مالی که همان  به همین دلیل مبانی تهیه صورت. باشد که در این تحقیق مدنظر قرار خواهد گرفت می پایداری سود

ترین الزامات تهیه و ارائه اطالعات مالی با  باشد و یکی از مهم اردهای حسابداری هستند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار میاستاند

روزافزون   توسعه و  همچنین ایجاد . کیفیت مطلوب، وضع و تدوین اصول و استانداردهای حسابداری و رعایت آنها در عمل است

بازار سرمایه برای . موسین، خارج است عهده  از آن کل تامین  است، که مالحظه  قابل   مالی منابع   تامین  نیازمند اقتصادی  های   بنگاه 

بازار به عبارت دیگر . منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق عرضه اوراق بهادار تامین نمایند که  آورد شرکت ها این امکان را فراهم می

از طریق فراهم آوردن سرمایه  و نماید می منابع مالی ایجاد گان کنند مصرف کنندگان به ل منابع از پس اندازبرای انتقاسرمایه، فضایی را

گویی به نیازهای  پاسخ. ای در اقتصاد کشورها ایفا می کند مورد نیاز بنگاه های اقتصادی و تخصیص بهینه منابع، نقش عمده

سایر  و   ادی و تامین اطالعات مالی شفاف و صاحبان سرمایه، اعتبارد هندگانگیرندگان اقتص اطالعاتی سرمایه گذاران و تصمیم

گیری در زمینه خرید، فروش، نگهداری سهام، اعطای وام، ارزیابی عملکرد مدیران و دیگر تصمیم های  کنندگان برای تصمیم استفاده 

مهم ترین اطالعاتی است که شالوده بسیاری از اطالعات سود واحد اقتصادی جزء . اقتصادی مهم به اطالعات مالی مربوطه نیازمندند

شرکتی که در حال حاضر سودآور است و احتمال سودآوری آن در آینده نیز وجود دارد، نسبت به شرکتی . مالی را تشکیل می دهد

ضروریسودکمیتعالوه برسوداما جهت اتخاذ تصمیمات بهینه توجه به کیفیت. تر است که سودهای بالقوه آن تقلیل می یابد، جذاب

 (.4931محمدزادگان، ) است 

 بيان مسئله
هایی از قبیل بین المللی شدن بازارها، سرمایه گذاری بین المللی و ضرورت پیوستن کشورها به  امروزه پس از مطرح شدن بحث

سازی استانداردهای  هماهنگ در پی آن، مسئله. بازارهای جهانی، شرکتهایی با سطح فعالیت های بین المللی به وجود آمدند

 .المللی از سوی جوامع مختلف مطرح شد های بین های مالی شرکت حسابداری به منظور افزایش قابلیت مقایسه صورت

المللی، و جایگزین آن، یعنی هیئت تدوین استانداردهای حسابداری بین 4هدف کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بین المللی

 .از استانداردهای حسابداری مورد پذیرش عموم و با کیفیت، در سطح بین المللی است ای ارائه مجموعه

هیئت . منتشر کرد 4311اولین استانداردهای حسابداری بین المللی را کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بین المللی در سال 

های اروپایی و  بیشتر شرکت 3001میته شد و در سال جایگزین این ک 3004تدوین استانداردهای حسابداری بین المللی در سال 

 3آرمسترونگ. )های مالی خود شدند در ارائه صورت کشورهای دیگر ملزم به رعایت استانداردهای گزارشگری حسابداری بین المللی

 (3001 وهمکاران،

المللی ارائه شده است که مرکز  ح بینهای  متعددی درباره مزایای هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری در سط تاکنون دیدگاه

های مالی در تمام کشورها دارای نیازهای  براساس این نظریه تمام کاربران صورت. ها، نظریه فرهنگ آزاد است ثقل این دیدگاه

یری های حسابداری در هر شرایطی و با روش های مشابهی اندازه گ یکسانی هستند و معامالت اقتصادی را می توان برحسب واژه

 (.4933 شباهنگ،. ) کرد

 . توان گفت که مخالفان این دیدگاه بیشتر از موافقان آن هستند و دالیل و موانع متعددی برای این فرآیند عنوان می کنند البته می

المللی  آیا در ایران رعایت استانداردهای گزارشگری حسابداری بین: در واقع این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که

 به بهبودکیفیت سود کمک نماید؟ تواند  می

                                                           
1
 International Accounting Standards Committee (IAST) 

2
Armstrong 
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 پيشينه نظري و تجربي پژوهش
 در باید که مناسبی بر استانداردهای چنانچه مالی اطالعات: است آمده ایران در مالی گزارشگری و حسابداری نظری مبانی در

هیئت . )داشت نخواهد منطقی تصمیمات خاذات برای فایده چندانی نباشد متکی رود، کار به مالی اطالعات گزارش و پردازش

 (3040استاندارد گذاری حسابداری،  

 گونه به حسابداری نقش اطالع رسانی ایفای و حسابداری اطالعات کیفیت بردن باال هدف راستای در حسابداری استانداردهای

 بعضی در و مالی های صورت قالب در شرکت های فعالیت آثار بر انعکاس آنها( 3003ثقفی و ابراهیمی، . )می شوند تدوین مطلوب،

 از استانداردهای متأثر سود تقسیم طور نهمی و آن های بدهی و ها دارایی و شرکت سود گیری اندازه .ثروت مؤثرند انتقال بر موارد

. باشد دیگر برخی زیان به و ای عده نفع به حسابداری یک استاندارد اعمال و تدوین دارد امکان( 3002عبداللهی، )است حسابداری

 در جهت مختلف افراد آن در که است سیاسی فرآیندی حسابداری در گذاری قانون فرآیند شک رو، بی این از( 3003، 4بلکویی)

 راضی به نیاز برابر در را بودن مربوط باید صورت، استانداردگذاران این در( 3003،  3ولک. )پردازند می کردن البی به خود منافع

 (.4333،  9الی ووایمایر)درآورند موازنه حالت بهمتضاد با منافعقانونیو ای حرفه نهاد چندین کردن

 نتایج به زیادی عده اگرچه. است 1انتقادی حسابداری تحقیقات برای توجه کانون یک حسابداری استانداردهای تدوین درهرحال،

 جهت( 4333،  1فوگارتی. )باشد شخصی های الل استد از بهتر تواند می آن دارد که وجود درونی احساس این اما دارند، شک ها آن

 هر چند آنها تنها. است اطالعاتی محتوای دارای بودن مربوط درجه تحقیقات حسابداری، استانداردهای بررسی پیامدهای و بحث

گیری  تصمیم  فرآیند برای ایی ه ورودی این مطالعات، از حاصل  های  یافته شود  محسوب نمی استاندارد گذاران  اطالعاتی  منبع 

 (.3004، 2بارت)دهد  می ارائه   استانداردگذاری  برای  مفیدی  های  دیدگاه و  است  استانداردگذاران  

های بر اساس یافته. ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام را با تاکید بر نقش ارقام تعهدی بررسی کردند( 4931)خواجوی و ناظمی 

 . گیرندن بازده سهام شرکت ها، تحت تاثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمیتحقیق میانگی

نتایج . های  بورسی ایران بررسی کردندی سرمایه را در شرکتی کیفیت سود و هزینهدرتحقیقی رابطه( 4931)نوروش و مجیدی 

ی ی معکوسی بین کیفیت سود و هزینهرابطه 4913تثنای سال به اس( 4913 -4933)ی مورد آزمون تحقیق نشان داد که در دوره

 .سرمایه وجود دارد

نتایج تحقیق نشان . اندی بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی پرداختهبه بررسی رابطه( 4939)ثقفی و کردستانی 

 .گیرندها را در نظر نمیت سود نقدی، کیفیت سود شرکتگذاران در بورس اوراق بهادار تهران هنگام واکنش به تغییراداد سرمایه

هایی که استانداردهای حسابداری بین  کشور اروپایی به این نتیجه رسیدند، شرکت 34در تحقیق خود بین ( 3001) 1بارث و دیگران

هایی  تری نسبت به شرکت بوطالمللی را به کار گرفتند، دارای مدیریت سود کمتر، شناسایی زیان به موقع و اطالعات حسابداری مر

المللی را در  هایی که استانداردهای حسابداری بین همچنین، شرکت. اند بودند که استانداردهای حسابداری ملی خود را اعمال کرده

سیستم گزارشگری خود اعمال کرده اند، دارای کیفیت حسابداری باالتری در دوره های پس از اعمال این استانداردها نسبت به 

 .دوره های قبل از آن بودند

 43، لین و پانانن(3001) 44، دینگ، هاپ و جن ین(3001) 40، هگارتی(3001) 3، وون(3003) 3های باند، ادوارد و واکر نتایج پژوهش

کنند، دارای کیفیت  می نشان داد شرکت هایی که از استانداردهای حسابداری بین المللی پیروی( 3001) 49و یاربی و تومو( 3003)
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در تحقیق خود در کشور ایتالیا به این نتیجه رسید که به کارگیری استانداردهای ( 3002) 4پترسکی. حسابداری باالتری هستند

 .شود می المللی منجر به کیفیت حسابداری باالتر در شرکتهای اعمال کننده، حسابداری بین

کنند،  که اصول کمی پذیرفته شده حسابداری را رعایت میدر تحقیق خود نتیجه گرفتند شرکتهایی ( 3003)بارث، النسمن والنگ 

نیز در تحقیق ( 3002) 3لین. المللی را نپذیرفتند، دارند هایی که استانداردهای حسابداری بین تری نسبت به شرکت اطالعات مربوط

 .کنند یخود نشان داد استانداردهای ملی اطالعات مربوط تری نسبت به استانداردهای بین المللی ارائه م

هایی که استانداردهای حسابداری بین المللی را در گزارشگری صورت های  به این نتیجه رسیدند شرکت( 3002)بارث و النسمن 

 .های دیگر هستند مالی اعمال می کنند، دارای کیفیت حسابداری کمتری نسبت به شرکت

للی بر کیفیت حسابداری در مقایسه با استانداردهای حسابداری الم تاثیر به کارگیری استانداردهای حسابداری بین( 3002) 9کردازو

های پژوهش نشان داد ارزش سهام و کیفیت سود با به کارگیری استانداردهای حسابداری بین  یافته. ملی را در ایتالیا بررسی کرد

ه رسیدند، کیفیت حسابداری در در تحقیق خود به این نتیج( 3001) 1همچنین کریستن سن، لی و واکر. المللی افزایش می یابد

 .یابد المللی افزایش می شرکتهای مورد مطالعه پس از پذیرش استانداردهای حسابداری بین

المللی با  های کشور یونان به مقایسه استانداردهای حسابداری بین در تحقیقی بین شرکت( 3001) 1اتاناسیوس و همکاران

ه رسیدند که با به کارگیری استانداردهای حسابداری بین المللی سود هر سهم و ارزش استانداردهای ملی پرداختند و به این نتیج

نیز به بررسی به کارگیری استانداردهای حسابداری بین ( 3001) 2کورتو. دفتری آن نقش بارزتری در تعیین قیمت سهام دارند

هایی که  پرتغال پرداخت و نشان داد، شرکت المللی و تاثیر آن بر کیفیت سود و مربوط بودن اطالعات حسابداری در کشور

سادراسترام و . استانداردهای حسابداری بین المللی را اعمال کردند هموارسازی سود کمتر و در نتیجه کیفیت سود بیشتری داشتند

  ی ستم گزارشگرکشورهای اروپایی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که این تغییر بزرگ در سی بین که در تحقیقی( 3001) 1سون

در ( 3001) 3وان و وانستربلین. اروپا دارد وکیفیت حسابداری را افزایش می دهد های اتحادیه تاثیر زیادی برمحیط اطالعاتی شرکت

های آلمان به این نتیجه رسیدند، شرکتهایی که استانداردهای حسابداری بین المللی را به کار گرفتند نسبت  تحقیقهایی بین شرکت

 . های دیگر مدیریت سود کمتر و کیفیت حسابداری بیشتری داشتند تبه شرک

کیفیت سود درجه ثبات ( 3004) 40از دید ریچاردسون و همکاران. داند که پایدارتر باشدتر میسودی را با کیفیت( 4333) 3روساین

ال پایداری عایدات جاری در آینده از کیفیت سود احتم( 3003) 44تعریف بنیش و وارگاس. ی آینده استعملکرد عایدات در دوره

 .کنندکیفیت سود را توانایی سود در نشان دادن عایدات آینده تعریف می( 3003) 43پنمن و ژانگ. است

دانند، یعنی ازدید آنان کیفیت سود حدی از کیفیت سود را مرتبط با سود مورد نظر هیکس می( 3009) 49اسکیپر و وینسنت

کیفیت سود درجه تفاوت ( 3009) 41از دیدگاه هاج. شده در گزارش سود مورد نظر هیکس را نشان دهداست که عایدات گزارش 

       . سود خالص گزارش شده از عایدات واقعی است

ی یک شرکت با جریان، جریان نقدی آینده از کیفیت سود نیز درجه ارتباط عایدات گذشته( 3009) 41تعریف میخائیل و همکاران  

 . آن است
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سود ( 3001) 3کرسکن هایتر و ملوماد. داندکاری اعمال شده در سود گزارش شده میکیفیت سود را میزان محافظه( 3009) 4وایت

 9اسکولر. تر باشدتر بوده و حاوی محتوای اطالعاتی بیشدانندکه به ارزش شرکت در بلندمدت نزدیکبا کیفیت را سودی می

 . کندی بین اقالم تعهدی وجریان های نقدی تعریف میکیفیت سود را به شکل رابطه( 3001)

های گوناگون این های متفاوت محققان به  جنبهتواند نگاهیکی از دالیل احتمالی تنوع در تعاریف به عمل آمده از کیفیت سود می

نتوانسته است تعریف  رود و تاکنون هیچ محققیبه همین دلیل، موضوع کیفیت سود موضوعی پیچیده به شمار می. مفهوم باشد

ترین تحقیقات انجام شده در رابطه با کیفیت سود به برخی از مهم.  جامعی از این مفهوم ارایه کند و یا شاخص کاملی برای آن بیابد

 :شرح زیر هستند

تساب به جزء در تحقیق خود نشان داد عملکرد سودآوری قابل انتساب به جزء تعهدی سود کمتر از بخش قابل ان( 4332) 1اسلوان

 .نقدی است

 . شودکارانه، منجر به کیفیت سود  میگر این است که حسابداری محافظهبیان( 3003)های پنمن و ژانگ یافته

مثال ) به این نتیجه رسید که اطالعات اقالم تعهدی در زمینه کیفیت سود در یک بخش خاص از اقالم تعهدی ( 3004)ریچاردسون 

 . مرکز نیستمت( اقالم تعهدی جاری 

نشان داد اقالم تعهدی غیرعادی نسبت به اقالم تعهدی عادی ثبات کمتری دارند و خود اقالم تعهدی عادی هم نسبت ( 3004) 1ژی

 . های نقدی عملیاتی ثبات کمتری دارندبه جریان

ری الگوهای سودآوری و کیفیت گذای مثبت بین آثار قیمتگر رابطهشواهدی ارایه کردند که بیان( 3009) 2فرانسیس و همکاران

 .سود است

وی به این نتیجه  رسید افرادی که . ی بین فروش استقراضی سهام و کیفیت سود پرداختبه بررسی رابطه( 3009)ریچاردسون 

این،  افزون بر. کنندکنند از اطالعات اقالم تعهدی در مورد سود آینده استفاده چندانی نمیمبادرت به فروش استقراضی سهام می

 . های با اقالم تعهدی زیاد  پر هزینه استفروش استقراضی سهام در شرکت

ی محتوای اطالعاتی کیفیت سود را با بازده آینده سهام بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که رابطه( 3001) 1چان و همکاران

 .ی منفی وجود داردمیان اقالم تعهدی و بازده آینده سهام رابطه

افزون بر این، . گذاردی تامین مالی اثر میبه این نتیجه رسیدند که کیفیت اقالم تعهدی بر هزینه( 3001)و همکاران  فرانسیس

 . تر استهای دارای اقالم تعهدی با کیفیت پایین، بیشی سرمایه شرکتهزینه

های نقدی ید که ثبات اقالم تعهدی و جریانی بین مالیات و کیفیت سود را بررسی کرد و به این نتیجه رسرابطه( 3001) 3هانلون

 .های مالیاتی، کمتر استهای دارای تفاوت زیاد بین دفاتر و اظهارنامهبرای شرکت

های غیربورسی به دلیل وجود تقاضای کمتر برای در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که شرکت( 3001) 3بال و شیواکومار

 .های بورسی دارندتری نسبت به شرکتهای مالی، کیفیت سود پایینگزارش

 .ی معنادار و معکوس دارددر تحقیق خود به این نتیجه رسید که کیفیت سود با واکنش بازار رابطه( 3001) 40احمد

نتایج تحقیق . کیفیت سود و ضریب واکنش سود را، هنگام افزایش با ثبات سود و فروش بررسی کردند( 3001) 44گش و دیگران

-های دارای رشد سود توام با افزایش فروش، از کیفیت سود و ضریب واکنش سود باالتری نسبت به شرکتد، شرکتآنان نشان دا

 . های دارای رشد سود توام با کاهش هزینه برخوردار هستند
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در . دندمیالدی بررسی کر  4330ی خود عوامل موثر بر کاهش کیفیت سود را در سال های پس ازدر مطالعه( 3009)پنمن و ژانگ 

نتایج نشان داد . این تحقیق برای ارزیابی کیفیت سود، از دو معیار اقالم تعهدی اختیاری و ضریب واکنش سود استفاده شده است

ی کاهش کیفیت سود در طول ی اقالم تعهدی اختیاری و کاهش معنی دار ضریب واکنش سود، نشان دهندهدار دامنهافزایش معنی

  .ی مورد بررسی استدوره

در تحقیق خود کیفیت سود را با توجه به چاچوب مفهومی هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی آزمون کرد و ( 3001) 4لوگی

در این . ها هنگامی که میزان مالکیت نهادی در آنها افزایش یابد، بهبود خواهد یافتبه این نتیجه رسید که کیفیت سود شرکت

 . ها از مربوط بودن و قابلیت اتکای باالتری برخوردار خواهند بودد شرکتی سوصورت اقالم تشکیل دهنده

در تحقیق خود به بررسی معیارهای ارزیابی کیفیت سود پرداختند و نشان دادند که کیفیت سود عالوه ( 3009)اسکیپر و وینسنت 

 .ری نیز بستگی داردبر معیارهای متداول به نوع و میزان قراردادهای منعقده بر اساس اطالعات حسابدا

را با بازده آینده سهام بررسی کردند و نشان ( تفاوت بین سود و جریان های نقدی ) رابطه اقالم تعهدی ( 3002)چان و دیگران 

یک تفسیر از . یابدگری اطالعات مالی، بازده سهام آنها کاهش میی بعد از گزارشهای با ارقام تعهدی زیاد در دورهدادند که شرکت

-ی پس ازگزارشدر دوره( هایی که ارقام تعهدی باالیی دارند یعنی  شرکت)ها با کیفیت سود پایین ین نتایج این است که شرکتا

برند و قیمت سهام را ها پی میگذاران به مساله کیفیت سود پایین شرکتشوند، زیرا سرمایهگری سود، دچار افت بازدهی می

 .  کنندمتناسب با آن تعدیل می

های کیفی اطالعات مالی مندرج در گیری کیفیت سود را، با استفاده از ویژگیی خود معیارهای اندازهدر مطالعه( 3002) 3باروا

نتایج حاصل از بررسی اجزای هر یک از ابعاد . چارچوب نظری هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی، بررسی کرده است

هایی که مربوط بودن و قابلیت ا مربوط بودن و قابلیت اتکای باالی سود در مقایسه با شرکتهایی بکیفیت سود نشان داد، شرکت

 .سود باالتری دارند –اتکای سود آنها پایین است، ضریب واکنش سود و قدرت توضیحی رگرسیون قیمت 

 فرضيه هاي پژوهشي

 فایده چندانی نباشد متکی رود، کار به مالی اطالعات رشگزا و پردازش در باید که مناسبی بر استانداردهای چنانچه مالی اطالعات

 هدف راستای در حسابداری استانداردهای(. 4331هیئت استاندارد گذاری حسابداری،)داشت نخواهد منطقی تصمیمات اتخاذ برای

ثقفی و ابراهیمی، )می شوند تدوین مطلوب، گونه به حسابداری نقش اطالع رسانی ایفای و حسابداری اطالعات کیفیت بردن باال

 سود گیری اندازه .ثروت مؤثرند انتقال بر موارد بعضی در و مالی های صورت قالب در شرکت های فعالیت آثار بر انعکاس آنها( 3003

 دارد امکان(.  3002عبداللهی،  )است حسابداری از استانداردهای متأثر سود تقسیم طور همین و آن های بدهی و ها دارایی و شرکت

 فرآیند شک رو، بی این از( 9،3003بلوکویی)باشد دیگر برخی زیان به و ای عده نفع به حسابداری یک استاندارد اعمال و وینتد

،  1ولک)پردازند می کردن البی به خود منافع در جهت مختلف افراد آن در که است سیاسی فرآیندی حسابداری در گذاری قانون

 با منافع قانونی و ای حرفه نهاد چندین کردن راضی به نیاز برابر در را بودن مربوط باید نصورت، استانداردگذارا این در( 3003

 تحقیقات برای توجه کانون یک حسابداری استانداردهای تدوین درهرحال،(. 4333، 1الی ووایمایر)درآورند موازنه حالت به متضاد

 از بهتر تواند می آن دارد که وجود درونی احساس این اما دارند، شک ها آن نتایج به زیادی عده اگرچه .است 2انتقادی حسابداری

 مربوط درجه تحقیقات حسابداری، استانداردهای بررسی پیامدهای و بحث جهت( 4333،  1فوگارتی)باشد شخصی های الل استد

این  از حاصل  های  یافته . شود نمیمحسوب  استاندارد گذاران  اطالعاتی  هرچند آنها تنها منبع . است اطالعاتی محتوای دارای بودن

ارائه   استانداردگذاری  برای  مفیدی  های  دیدگاه و  است  استانداردگذاران  گیری  تصمیم  فرآیند برای هایی  ورودی مطالعات،

 :با توجه به مطالب گفته شده پنج فرضیه به صورت زیر تدوین و طراحی شده است(. 3،3004بارت)دهد می 
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 .ی معناداری دارد کیفیت سود با به کارگیری استانداردهای حسابداری مالی رابطه :فرضيه اول

 .ی معناداری داردرابطه و استقالل هیئت مدیره کیفیت سود با به کارگیری استانداردهای حسابداری مالی :فرضيه دوم

 .ی معناداری داردمداران رابطهو حفاظت از سها کیفیت سود با به کارگیری استانداردهای حسابداری مالی :فرضيه سوم

ی معناداری و پذیرش استانداردهای حسابداری رابطه کیفیت سود با به کارگیری استانداردهای حسابداری مالی :فرضيه چهارم

 .دارد

ری ی معناداو عدم دوگانگی مسئولیت مدیر عامل رابطه کیفیت سود با به کارگیری استانداردهای حسابداری مالی :فرضيه پنجم

 .دارد

 روش پژوهش

 ابتدای از پژوهش این زمانی قلمرو  و تهران بهادار بورس اوراق در شده پذیرفته های شرکت از متشکل آماری جامعه تحقیق این در

ها استخراج خواهد شده  های مالی شرکت اطالعات مالی موردنیاز برای متغیرها  از صورت. است 4933 سال انتهای تا 4910 سال

 اعضاء میان ها ناهماهنگی برخی وجود علت ولی به. برآرود شده است اقتصاد سنجی ایویوز افزار ن اطالعات از طریق نرماست و ای

 :است شده تعیین آماری نمونه انتخاب برای زیر شرایط جامعه،

 .باشند شده هپذیرفت در بورس  4910سال  از قبل ها شرکت بررسی، های مورد سال در آماری نمونه شدن همگن منظور به

 عملکرد که هستند هایی ها، شرکت بانک و( شرکت های مادر)ها  مالی،هلدینگ گری واسطه صنایع عضو های شرکت .4

 یاد های رو شرکت این از .باشد می دیگر های شرکت از خاص متمایز صورت به یا ها شرکت سایر به فعالیت وابسته آنها

 .شدند نیز حذف گذاری سرمایه های شرکت همچنین .حذف شدند تحقیق نمونه از شده

 سال طول ها در آن سهام و باشند نشده وقفه دچار معامالتشان 4933تا   4910های  سال طول در هائی که شرکت .3

  .باشد فعال بورس در مذکور های

 در که است معیار، این این انتخاب علت .باشد ماه اسفند به آنها، منتهی مالی دوره مقایسه، قابلیت افزایش لحاظ به .9

 انتخاب در فصلی، عوامل و شرایط باشند و مشابه زمانی های دوره امکان حد تا خصوص بازده، به متغیرها، محاسبه

 .نباشد اثرگذار و متغیرها عوامل

 .باشند نداده مالی سال تغییر 4933تا   4910های  سال طی که هایی شرکت .1

 .باشد دسترس در ها آن به مربوط یتوضیح یادداشت های و مالی های صورت که هایی شرکت .1

 .شرکت فعال پذیرفته شده در بورس می باشد 19در نهایت نمونه انتخابی متشکل از 

 متغيرها و مدل پژوهشي

 متغير وابسته

در این پژوهش جهت سنجش کیفیت سود؛ مطابق با پژوهش بخردی نسب و ژوالنژاد  ( :Earnings quality)کيفيت سود 

 .ر عمل می شودبه شرح زی( 4931)

 (4)رابطه
                               

 :در مدل فوق

 TA :های جاری منهای های جاری غیر نقدی منهای تغییر در بدهیکل اقالم تعهدی که از طریق محاسبه تغییر در دارایی

 . شوداستهالک تعریف می

 . روش برای شرکتعبارت از تغییرات در خالص ف:         

 .های دریافتنیتغییرات در حساب:      

 . ها و تجهیزات شرکتمبلغ اموال، دارایی:       

 اقالم میزان هرچه است ذکر به الزم. کیفیت سود را نشان خواهد داد   به این ترتیب مبلغ باقیمانده در معادله رگرسیون یعنی  

 .است کمتر سود کیفیت باشد، بیشتر اختیاری تعهدی
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 متغيرهاي مستقل

 وضع تازه استانداردهای  کارگیری به و وجود صورت در  که مجازی متغیر ( :IFRS)حسابداري  شده وضع تازه استانداردهاي

 .باشد می صفر صورت این غیر در و یک  حسابداری شده

که از نسبت اعضای غیر موظف هئیت مدیره به  t لسا در  i شرکت مدیره هیئت استقالل ( :Boindit)مدیره  هيئت استقالل

 .کل اعضای هئیت مدیره بدست می آید

 باشد بانکی سود نرخ حداقل از بیش شرکت سود میزان که صورتی در سهامداران از حفاظت ( :Minit)سهامداران  از حفاظت

 t سال در  i شرکت

 گزارش در که صورتی در t سال در  i شرکت حسابداری یاستانداردها پذیرش ( :Accit)حسابداري  استانداردهاي پذیرش

 صفر صورت این غیر در 4 باشد نشده ذکر استاندارد رعایت عدم حسابرس

 هیئت رئیس عال مدیر اینکه صورت در) عامل مدیر مسئولیت دوگانگی عدم ( :Judit)عامل  مدیر مسئوليت دوگانگي عدم

 t سال در  i شرکت( 0 صورت این غیر در 4 نباشد مدیره

 متغيرهاي کنترلي

 .لگاریتم جمع دارایی های شرکت ( :SIZE)شرکت  اندازه

 .جمع دارایی های شرکتنسبت بدهی به  ( :LEV)مالي  اهرم

 اختالف فروش دوره نسبت به دوره به دوره   ( :GWTH)فروش  رشد نسبت

 .ها و تجهیزاتتغییرات ارزش اموال دارایی  ( :ΔPPE)شرکت  ثابت هاي دارایي رشد نرخ 

متغیر مجازی که در صورت زیان ده بودن شرکت عدد یک و در غیر این  ( :LAGLOSS)عملياتي  زیان و سود وضعيت

 .صورت عدد صقر اختصاص داده می شود

 مدل پژوهشي
 :شود می استفاده زیر مدل از است کیفیت سود وابسته متغیر با مرتبط که پژوهش های فرضیه بررسی برای

                                                                 
                                                           
                                        

 :آن در که

ERNINGS-Q :کیفیت سود 

IFRS  :حسابداری شده وضع تازه استانداردهای  

  Boind :مدیره هیئت استقالل  

Min  :سهامداران از حفاظت  

Acc   :حسابداری استانداردهای پذیرش  

Jud  : عامل مدیر مسئولیت دوگانگی عدم  

 SIZE :شرکت اندازه 

 LEV  :مالی اهرم 

 GWTH :فروش رشد نسبت 

  ΔPPE :شرکت ثابت های دارایی رشد نرخ 

 LAGLOSS :عملیاتی زیان و سود وضعیت 

ε :مدل مانده باقی جزء 

 یافته هاي پژوهش
لیمر در  Fنتایج آزمون . ام گیردها انج های آماری الزم برای تبیین نوع داده جهت تحقق فرضیه های پژوهشی ابتدا الزم است آزمون

ها تلفیقی یا تابلویی  کارگیری داده های پژوهش نشان داده شده است، برای تخمین مدل، روش به برای هر یک از مدل( 4)نگاره 
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ان به مقدار احتمال مربوط به این آماره برای مدل پژوهش یعنی تاثیر به کارگیری استانداردهای حسابداری مالی و اثر همزم. است

است، بنابراین فرض صفر آزمون  01/0وحمایت از سرمایه گذار بر کیفیت سود کمتر از  کارگیری استانداردهای حسابداری مالی

لیمر، الزم است آزمون هاسمن برای  Fهمچنین با توجه به آزمون . شود ها برای مدل پژوهش رد می مبنی بر تلفیقی بودن داده

شود نتیجه آزمون هاسمن برای مدل پژوهش نشان  مشاهده می( 4)همان طور که در نگاره . انجام گیردهای تابلویی  تعیین نوع داده

درصد بیشتر است، بنابراین مدل  1مقدار احتمال مربوط به این آماره از . ها، تابلویی با اثرات تصادفی هستند دهد که داده می

 . شود های تابلویی با اثرات تصادفی تخمین زده می پژوهش بر روی  متغیرهای مورد نظر بر اساس رویکرد داده

 ليمر و هاسمن Fنتایج آزمون (  نگاره )

 نتیجه احتمال آماره آماره نوع آزمون

F روش تابلویی 0000/0 11/432 لیمر 

 روش تابلویی با اثرات تصادفی 13/0 31/43 هاسمن

 های پژوهش یافته: منبع

 تخمين مدل پژوهش

. های تابلویی با اثرات تصادفی تخمین زده شد لیمر و آزمون هاسمن، مدل پژوهش بر اساس رویکرد داده Fون بر اساس نتایج آزم

ارائه شده است که تاثیر به کارگیری استانداردهای حسابداری مالی و اثر همزمان به ( 3)نتایج حاصل از تخمین این مدل در نگاره  

گونه که توضیح داده شد؛  کند و همان ت از سرمایه گذار بر کیفیت سود را آزمون میوحمای کارگیری استانداردهای حسابداری مالی

عاملمسئولیت مدیردوگانگیاستقالل هیئت مدیره، حفاظت از سهامداران، پذیرش استانداردهای حسابداری، عدمها شامل ویژگیاین 

است، برای این مدل  مدل دهندگی توضیح توان که نشان از رگرسیون Fمقدار . کارگیری استانداردهای حسابداری مالی استبهو

 .است اعتبار دارای و بوده معنادار مدل درصد این 33اطمینان  سطح در گفت توان می است، که 04/0آماره کمتر از  احتمال

ندارد،  وجود تگیخودهمبس اخالل اجزاء بین که است مطلب این مؤید نیز( 30/3)واتسون  دوربین آماره مالحظه مقدار همچنین

 .قرار دارد 1/3و  1/4فاصله  در مقدار این زیرا
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 نتایج مربوط به تخمين مدل پژوهش(:2نگاره )

 های پژوهش یافته: منبع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         
                                                           
                                

خطای  ضریب برآورد شده نماد متغیر نام متغیر

 استاندارد

 t p_Valueآماره 

 IFRS 0.226892 0.116129 1.953791 0.0514 انداردهای تازه وضع شده حسابداریاست

 استقالل هیئت مدیره
BOIND 0.071585 0.022240 3.218773 0.0014 

 حفاظت از سهامداران
MIN -0.006855 0.026427 -0.259400 0.7955 

 پذیرش استانداردهای حسابداری
ACC -0.042864 0.045481 -0.942444 0.3465 

 عدم دوگانگی مسئولیت مدیر عامل
JUD 0.177667 0.059563 2.982833 0.0030 

اثر ضربی استقالل هیئت مدیره و استاندارد تازه 

 IFRSBOIND -0.055735 0.023225 -2.399796 0.0168 وضع شده حسابداری

اثر ضربی حفاظت از سهامداران و استاندارد تازه 

 IFRSMIN -0.147936 0.051736 -2.859434 0.0045 وضع شده حسابداری

اثر ضربی عدم دوگانگی مسئولیت مدیر عامل و 

 IFRSJUD -0.089356 0.063773 -1.401152 0.1619 استاندارد تازه وضع شده حسابداری

اثر ضربی پذیرش استانداردهای حسابداری و 

 IFRSACC 0.019056 0.048146 0.395799 0.6925 استاندارد تازه وضع شده حسابداری

 اندازه شرکت
SIZE -0.049304 0.054407 -0.906206 0.3654 

 اهرم مالی
LEV -0.218023 0.109243 -1.995756 0.0466 

 رشد فروش
GWTH 0.005251 0.027202 0.193032 0.8470 

 نرخ رشد دارایی های ثابت
PPE -0.003144 0.001923 -1.635000 0.1028 

 وضعیت سود عملیاتی
LAGLOSS -0.040052 0.066063 -0.606273 0.5447 

 عرض از مبدأ
C 0.208413 0.251870 0.827462 0.4084 

 13/0 ضریب تعیین F 0000/0معناداری آماره   F  :13/1 آماره

   119 تعداد مشاهدات 30/3 آزمون دوربین واتسون
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 نتيجه گيري             

بر اساس . ها، از آزمون رگرسیون مربعات تعمیم یافته استفاده شد پژوهش حاضر، برای رد یا عدم رد هر یک از فرضیه در          

ها، در ارتباط با تاثیر به  های چهارم و پنجم پژوهش رد شد که این فرضیه  این نتایج فرضیه اول، دوم و سوم تایید شده و فرضیه

وحمایت از سرمایه گذار بر کیفیت  لی و اثر همزمان به کارگیری استانداردهای حسابداری مالیکارگیری استانداردهای حسابداری ما

 .سود مورد بررسی قرار گرفت

گونه که نتایج نشان  همان. کیفیت سود با به کارگیری استانداردهای حسابداری مالی می پردازد آزمون فرضیه اول به بررسی 

کیفیت سود با به کارگیری استانداردهای حسابداری مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس  دهد، سطح معناداری برای رابطه  می

توان نتیجه گرفت که  از این رو می. باشد می 40/0درصد کمتر از سطح معناداری  30با احتمال ( 0141/0)اوراق بهادار تهران 

پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنادار دارد  کیفیت سود بر به کارگیری استانداردهای حسابداری مالی در شرکت های 

است که  33/0ضریب متغیر به کارگیری استانداردهای حسابداری مالی برابر با . شود و در نتیجه آن، فرضیه اول پژوهش رد نمی

بداری مالی را به کار گیرند، هایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بیشتر استانداردهای حسا دهد، که هر چه شرکت نشان می

هایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کمتر از استانداردهای حسابداری مالی در  کیفیت سود نیز بیشتر شده و هر چه شرکت

 بنابراین نتایج می توان اذعان نمود که یکی از عوامل موثر بر. گزارش گری خود استفاده نمایند، کیفیت سود نیز کمتر شده است

کیفیت سود به کار گیری استاندارد های حسابداری در تهیه صورت های مالی برای استفاده کنندگان است و هر چه استانداردهای 

حسابداری مالی بیشتر مورد استفاده قرار گیرد کیفیت سود رو به صعودی داشته و بهتر خواهد شد، البته باید در این ارتباط میثاق 

رفته و با تشخیص مدیریت از میزان اطالعات مورد نیاز استفاده کنندگان ابتدا استاندارد های ضروری و هزینه منفعت را در نظر گ

همچنین استفاده کنندگان از . مرتبط با فعالیت رعایت و بعد از آن با توجه به این میثاق بقیه استاندارد ها به کار گرفته شود

سود را نیز در تحلیل های خود مورد بررسی قرار دهند و بررسی شود که چه اطالعات حسابرسی شده باید مورد کیفیت و مدیریت 

بنابراین به سهامدارن پیشنهاد می شود که در صورت . میزان از این کیفیت سود ناشی از اقدامات مدیریت برای مدیریت سود است

سابداری خاص مرتبط با فعالیت شرکت تمایل به بررسی کیفیت سود شرکت های بورسی و غیر بورسی به وجود استاندارد های ح

 .توجه نمایند و سهام شرکت هایی را خریداری نمایند که برای فعالیت عادی آن استاندارد حسابداری تدوین شده باشد

. و استقالل هیئت مدیره بررسی شده است در آزمون فرضیه دوم کیفیت سود با به کارگیری استانداردهای حسابداری مالی

و استقالل  دهد، سطح معناداری برای رابطه کیفیت سود با به کارگیری استانداردهای حسابداری مالی نتایج نشان می گونه که همان

 01/0درصد کمتر از سطح معناداری  31با احتمال ( 04/0)هیئت مدیره در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران 

و استقالل هیئت مدیره  برکیفیت سود در  به کارگیری استانداردهای حسابداری مالیتوان نتیجه گرفت که  از این رو می. باشد می

ضریب متغیر . شود شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد و در نتیجه فرضیه دوم پژوهش رد نمی

هایی که همزمان  دهد، شرکت است که نشان می  -01/0ا و استقالل هیئت مدیره برابر ب اثر همزمان استانداردهای حسابداری مالی

و هیئت مدیره دارای استقالل است از کیفیت سود کاسته می شود؛ به عبارت  استانداردهای حسابداری مالی را به کار می گیرند

ر آن شرکت در یک دیگر نتایج حاکی از آن است که هر چه استقالل هیئت مدیره بیشتر شود و استاندارد های حسابداری نیز د

بنابراین به نظر می رسد که با استقالل مدیریت که یکی . دوره زمانی مشخص به کار گرفته شود، کیفیت سود رو به نزول خواهد بود

از عوامل حمایت از سرمایه گذاران است و به کارگیری همزمان استاندارد های حسابداری به عنوان یک عامل بازدارنده و کاهش 

بوده و با افزایش این عوامل کیفیت سود کاهش یافته که با توجه به اینکه به کارگیری استاندارد های حسابداری کیفیت سود 

اجباری بوده و در جهت حمایت از ذینفعان شرکت در صورت وجود استقالل هیئت مدیره، بهتر از در جهت وجود کیفیت مناسب از 

سطح استقالل هیئت مدیره و به کارگیری استاندارد های حسابداری ( ت سودکیفی)سود، برای وجود سطح مناسبی از این عامل 

بنابراین به سهامدارن پیشنهاد می شود که در صورت تمایل به بررسی کیفیت سود شرکت ها عالوه بر وجود استاندارد . تعدیل گردد

 .به استقالل هیئت مدیره نیز توجه نمایند

گونه که  همان. و حفاظت از سهامداران بررسی شده است ی استانداردهای حسابداری مالیدر فرضیه سوم کیفیت سود با به کارگیر

و حفاظت از سهامداران  دهد، سطح معناداری برای رابطه کیفیت سود با به کارگیری استانداردهای حسابداری مالی نتایج نشان می

از این . باشد می 1/0درصد کمتر از سطح معناداری  31مال با احت( 0011/0)در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران 
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و حفاظت از سهامداران بر کیفیت سود در شرکت های  توان نتیجه گرفت که به کارگیری استانداردهای حسابداری مالی رو می

ضریب متغیر اثر . شود پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد و در نتیجه آن، فرضیه سوم پژوهش رد نمی

هایی که همزمان  دهد، شرکت است که نشان می  -41/0و حفاظت از سهامداران برابر با  همزمان استانداردهای حسابداری مالی

و سود تحصیل شده آن ها از نرخ بهره بانکی بیشتر است از کیفیت سود کاسته  استانداردهای حسابداری مالی را به کار می گیرند

افزایش ریسک به دلیل )عبارت دیگر نتایج حاکی از آن است که هر چه سود تحصیلی بیشتر از نرخ بهره بانکی باشد  می شود؛ به

و استاندارد های حسابداری نیز در آن شرکت در یک دوره زمانی مشخص به کار گرفته شود، کیفیت سود رو ( افزایش بازده و منافع

این نتایج می توان گفت که هر چه میزان منافع کسب شده توسط شرکت از نرخ بهره های  بنابراین با توجه به. به نزول خواهد بود

بانکی بیشتر باشد، ریسک شرکت فزونی یافته و به نسبت کیفیت سود کاهش خواهد یافت و در شرکت هایی که دارای نرخ سود 

ارای ریسک کمتر و در نتیجه کیفیت سود بیشتر کسب شده ای معادل یا افزایش یا کاهش جزئی نسبت به نرخ بهره بانکی هستند د

بنابراین به مدیریت پیشنهاد می شود که با توجه به رابطه . و همچنین نوسانات کمتر سود طی دوره های زمانی متوالی هستند

ان، برنامه ها و منفی بین این رابطه به انتظارات سهامداران توجه نموده و با در نظر گرفتن ریسک پذیری یا ریسک گریزی سهامدار

 . فعالیت های خود را برای کسب سود و بازده تدوین نمایند

. و پذیرش استانداردهای حسابداری بررسی شد در فرضیه چهارم کیفیت سود با به کارگیری استانداردهای حسابداری مالی

و پذیرش  استانداردهای حسابداری مالیدهد، سطح معناداری برای رابطه کیفیت سود با به کارگیری  گونه که نتایج نشان می همان

درصد بیشتر از  31با احتمال ( 23/0)همزمان استانداردهای حسابداری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران 

ن و پذیرش همزما توان نتیجه گرفت که به کارگیری استانداردهای حسابداری مالی از این رو می. باشد می 01/0سطح معناداری 

استانداردهای حسابداری برکیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری ندارد و در نتیجه آن، 

بنابراین با توجه به نتایج فرضیه اول که بر نشان داد به کارگیری استاندارد های حسابداری . شود فرضیه چهارم پژوهش رد می

توان ادعا نمود که عامل به کارگیری استاندارد های حسابداری اگر همزمان با پذیرش استاندارد های توسط تاثیری مثبتی دارد، می 

شرکت ها به کار گرفته شود تاثیری بر کیفیت سود نداشته و به استفاده کنندگان پیشنهاد می شود اثر همزمان این عوامل را برای 

بنابراین به سهامداران و سایر اشخاص پیشنهاد می شود عوامل دیگری به . رندبررسی کیفیت سود در تحلیل های خود به کار نگی

 .جزء عوامل بررسی شده در این پژوهش را برای بررسی کیفیت سود شرکت ها در نظر بگیرند

. سی شدو عدم دوگانگی مسئولیت مدیر عامل برر در آزمون فرضیه پنجم کیفیت سود با به کارگیری استانداردهای حسابداری مالی

و عدم  دهد، سطح معناداری برای  رابطه کیفیت سود با به کارگیری استانداردهای حسابداری مالی گونه که نتایج نشان می همان

درصد بیشتر از سطح  31با احتمال ( 42/0)دوگانگی مسئولیت مدیر عامل در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

و عدم دوگانگی مسئولیت  توان نتیجه گرفت که به کارگیری استانداردهای حسابداری مالی ز این رو میا. باشد می 01/0معناداری 

مدیر عامل بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری ندارد و در نتیجه آن، فرضیه پنجم 

ه اول که نشان داد به کارگیری استاندارد های حسابداری تاثیری مثبتی دارد، بنابراین با توجه به نتایج فرضی. شود پژوهش رد می

می توان ادعا نمود که عامل به کارگیری استاندارد های حسابداری اگر همزمان با عدم دوگانگی مسئولیت مدیر عامل به کار گرفته 

ثر همزمان این عوامل را برای بررسی کیفیت سود در شود تاثیری بر کیفیت سود نداشته و به استفاده کنندگان پیشنهاد می شود ا

بنابراین به سهامداران و سایر اشخاص پیشنهاد می شود عوامل دیگری به جزء عوامل بررسی شده . تحلیل های خود به کار نگیرند

 .در این پژوهش را برای بررسی کیفیت سود شرکت ها در نظر بگیرند

این پژوهش شامل اندازه شرکت، اهرم مالی، نرخ رشد دارایی های ثابت، رشد فروش  و  همچنین متغیرهای کنترلی آزمون شده در

باشد که نتایج  می 92/0شده متغیر اندازه شرکت برابر با  محاسبه p_Value، میزان (3)طبق نگاره . وضعیت سود عملیاتی است

دهد بین اندازه شرکت با کیفیت سود رابطه معناداری  شود و نشان می درصد رد می 31/0با اطمینان  01/0دار  آزمون در سطح معنی

درصد معناداری  31دهد با اطمینان  است که نشان می 01/0شده متغیر اهرم مالی  برابر با  محاسبه p_Valueمیزان . وجود ندارد

 p_Valueمیزان . اشدشود و اهرم مالی یکی از عوامل موثر بر کیفیت سود می ب رد نمی 01/0داری  تأثیر متغیر در سطح معنی

داری  درصد معناداری تأثیر متغیر در سطح معنی 31دهد با اطمینان  است که نشان می 31/0شده متغیر رشد فروش برابر با  محاسبه

شده متغیر نرخ رشد  محاسبه p_Valueمیزان . شود و بین رشد فروش با کیفیت سود رابطه معناداری وجود ندارد رد می 01/0

رد  01/0داری  درصد معناداری تأثیر متغیر در سطح معنی 31دهد با اطمینان  است که نشان می 40/0ابت  برابر با دارایی های ث
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آخرین متغیر کنترلی آزمون . شود و می توان گفت بین نرخ رشد دارایی های ثابت  با کیفیت سود رابطه معناداری وجود ندارد می

 01/0به دست آمده برای این متغیر باالتر از سطح معناداری  p_Valueمقدار  . شده در این پژوهش وضعیت سود عملیاتی است

 .شود درصد رد می 31باشد که رابطه معناداری آن با متغیر وابسته با اطمینان  می
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