
١

تأثیر عضویت در گروه هاي تجاري بر کیفیت سود شرکت هاي پذیرفته بررسی 
شده در بورس اوراق بهادار تهران

آباديشریفعباس علیمراديدکتر 

ایران، دانشگاه صنعت نفت، حسابداريگروهاستادیار

abbassalimoradi@yahoo.com

محمد طبري جویباري

، ایراندانشگاه آزاد واحد تهران شمالحسابداري،ارشدکارشناس

tabari.mohammad@yahoo.com

حدیثه غالمی

دانشجوي کارشناسی ارشد حسابداري، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

hadiseh.gholami@gmail.com

24/01/1395،     تاریخ پذیرش: 11/11/1394تاریخ دریافت: 

چکیده

در این پژوهش براي اولین بار در ایران، نقش عضویت در گروه هاي تجاري بر رابطه بین مؤلفه 
هاي مؤثر بر کیفیت سود (ماهیت، قابلیت پیش بینی، پایداري و کیفیت حسابرسی) و کیفیت سود 
شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. براي آزمون فرضیه هاي پژوهش، اطالعات مالی مرتبط 

آوري شد جمع1391تا 1386هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره شرکت
نتایج این تحقیق می توان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بنابرEveiws6و توسط نرم افزار

گفت در شرکت هاي عضو گروه هاي تجاري، از طریق تغییر  مثبت در ماهیت سود و همچنین 
افزایش کیفیت حسابرسی، کیفیت سود شرکت ها ارتقا می یابد. در این تحقیق سعی شده تا براي 

هاي ضو گروه اولین بار در ایران از طریق بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت سود در شرکت هاي ع
تجاري و مقایسه آن با شرکت هاي مستقل، اطالعات مفیدي در اختیار مدیران، سرمایه گذاران و 
استفاده کنندگان از صورتهاي مالی گذاشته شود. بدیهی است تحقیقات آتی در این خصوص 

می تواند به ارزیابی نتایج حاصل از این تحقیق کمک کند.
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ي سود، ماهیت سود، گروه تجاري، کیفیت سود، پایدارعضویت درواژه هاي کلیدي : 
کیفیت حسابرسی

مقدمه

یکی از محصوالت اساسی سیستم حسابداري ، صورت سود و زیان است. این صورت حاوي 
رود نتیجه عملکرد یک واحد اقتصادي عنصر کلیدي مالی یعنی سود خالص می باشد که انتظار می

سود یکی از اقالمی است که مورد توجه طیف وسیعی از را براي یک دوره مالی نشان دهد. 
. گیرداستفاده کنندگان صورتهاي مالی قرار می

رسانی،اطالعفناوريدرپیشرفتبهتوجهبادنیاامروزرسانیاطالعواقتصاديهايسیستمدر
اهمیتازگیري،تصمیممراکزبهاتکاقابلومربوطانتقال و گزارش صحیح اطالعات مالی

نقش اصلی اطالعات حسابداري در بازارهاي مالی فراهم کردن سزایی برخوردار است. به
]6[.ي منابع استزم براي تخصیص بهینههاي الزمینه

تحقیقات مرتبط گذشته بطور نآپس از در ادامه این مقاله، ابتدا مبانی نظري پژوهش بررسی و  
به روش شناسی تحقیق پرداخته می شود که در آن ضمن تدوین خالصه مرور می شود. سپس 

فرضیه هاي پژوهش وبیان نحوه اندازه گیري متغیرها، جامعه آماري، نمونه منتخب، نحوه 
فرضیه ها معرفی جمع آوري داده ها و مدلهاي آماري جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون 

از یافته هاي تحقیق پرداخته و به محدودیتها و پیشنهادات می شوند. در نهایت به نتیجه گیري 
می شود.تحقیق اشاره 

مبانی نظري تحقیق

کیفیت سود

هموارهکهاست ) ،زیانوسودمالی (صورتهايصورتعناصرتریناساسیازیکیسود
تداومارزیابیبرايمعیاريعنوانبهآنازواستگرفتهقرارذینفعانيکلیهمورد توجه

واحدآتیهايفعالیتبینیپیشوسودآوريتوانسنجشتجاري،عملکرد واحدفعالیت،
شود.  میاستفادهتجاري
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اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد، پیش بینی و همچنین با اینحال
اعمال روش هایی نظیر تغییر ارزشیابی موجودي کاال، استهالك سرقفلی و تعیین هزینه مطالبات 

به مدیران  اختیار می دهد که سود را مدیریت مشکوك الوصول از جمله مواردي هستند که 
]9[کنند.

ارائهاطالعاتصحتارزیابیبرايآنازتوانمیکهاستمهمیمعیارسودکیفیتاین بنابر
تعریفمتعدديهايشاخصکیفیمعیاراینتخمینبرد. برايبهرهتجاريتوسط واحدشده
جنبهدوازحسابداريسوداست.تعهدي اقالمکیفیتشاخصمهمترین آنهاازکهاستشده

.استاهمیتحائز"ارزیابی عملکردامکان"و "سرمایهبراي بازاراطالعاتیمحتوايداشتن"

بحثاست.آتیسودهايتحققاحتمالمیزانوسودرشدبالقوهزمینهسود،کیفیتازمنظور
خالص سودمیزانچهتاکنند،تعیینمالیتحلیلگرانکهشودمیمطرحزمانیسودکیفیت

سودمفهومازگذارانسرمایهعموماست. برداشتواقعیسودکنندهمنعکسشدهگزارش
کننده يایجادوآتیهايسالدرتکرارقابلکهاستعاديعملیاتازسود حاصل، واقعی
]2[باشد.نقديهايجریان

گروه تجاري

شخصیت دارايکهشودمیاطالققانونیهايشرکتازايمجموعهبهتجاريهايگروه
فعالیتمختلفبازارهايدروباشندمیواحدگزارشگريشخصیتدارايامامستقلحقوقی

درکلیدينقشتجاريهايگروه]4[.باشندمیمشتركکنترلتحتمالینظرازوکرده
هايگروهبه عبارتی دیگرکنند.بازي میپیشرفتهونوظهوربازارهاينوعدوهرادارهاندازچشم

به وسیلهامااند،مستقلقانونیلحاظازچندهرکههستندهاشرکتازايمجموعهتجاري
یکدیگر باهماهنگاقداماتبهملزمواندخوردهپیوندیکدیگربهرسمیغیرورسمیروابط
تحقیقات نشان می دهد که مدیریت سود هم در صورتهاي مالی شرکت اصلی و هم در هستند.

اینحال برخی معتقدند که کیفیت سود در ، با ]5[صورتهاي مالی تلفیقی مربوطه وجود دارد 
شرکتها عضو گروه بهتر است.
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پیشینه پژوهش

انی تا کنون صورت گرفته است فراوو روش هاي لفه هاي آن تحقیقات و مؤدر مورد کیفیت سود 
وها که مورد استفاده محققین بعدي قرار گرفته روش  دچویکی معتبر ترین روش.

درهاعملکرد شرکتبهترگیرياندازهجهتدرراتعهدياقالمنقشآنها]13[دیچواست.
بینیپیشونیازمند مفروضاتتعهدياقالمکهآندلیلکردند. بهبررسیزمانیسريیک

بینیپیشخطايدربا افزایشسودوتعهدياقالمکیفیتبنابرایناست،آتینقديهايجریان
یابد.میکاهشتعهدياقالممقدار

در رابطه با عضویت در گروههاي تجاري نیز تحقیقات فراوانی انجام شده است. به عنوان 
بازارعملکرد"مالیحمایتووابستههايشرکت"عنوان تحتپژوهشیدر]15[نمونه گُپالن

کرد.بررسی2001تا1992هايسالطیراهندتجاريهايگروهدرسرمایه ي  داخلی
هايشرکتبیننقدوجهانتقالمهممعنايبهگروهیدرونوام هايکهدادنشانشواهد
شود.میاستفادهترضعیفهايحمایت مالی شرکتبرايمعمولطوربهگروه

برتجاريهايگروهدرعضویتاثربررسیبهپژوهشیدرنیز ]2[پورحیدري و همکاران 
تحقیقآمارينمونه يپرداخت.تهرانبورسدرشدهپذیرفتههايسود شرکتتقسیمسیاست

1389تا1380زمانیطی دورهتهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتهشرکت145شامل
درتقسیمیمیزان سودکهدهدمینشانتحقیقایننتایجها،بینیپیشخالفبرباشد.می

است که کمترمستقلهايشرکتبامقایسهدرتجاريهايگروهبهوابستههايشرکت
بود. تایج تحقیق منوس و همکارانییدي بر نتأ

سرمایه يساختاربرتجاريگروهدرعضویتتأثیربررسیبه]3[خدامی پور و همکاران
هايشرکتازشرکت127شاملتحقیقآمارينمونه ياست.عضو پرداختههايشرکت
حاصلنتایجاست.بوده1389تا1380هايسالطیتهراناوراق بهاداربورسدرشدهپذیرفته

می عضوشرکت هاييسرمایهساختاربرتجاريگروهدرعضویتعدم تأثیربیانگرتحقیقاز
ومتنوعتجاريگروهعضوشرکت هايسرمایه يکه ساختاردادهنشاننتایجهمچنینباشد.

ندارد. معناداريتفاوتیکدیگربامتنوعغیر
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بصورت مستقیم تحقیقی انجام نشده است. شاید در مورد موضوع مورد نظر این پژوهش 
بهعنوان وابستگیباپژوهشیدرهاباشد. آن]14[همکارانودهولپژوهش ،نزدیکترین نمونه

پرداختند.هنديهايشرکتدردواینبینرابطهبه بررسیسودکیفیتوتجاريهايگروه
پیشقابلیتسود،پایداريتعهدي،اقالممعیار: کیفیتپنجازسودکیفیتبررسیبرايهاآن

نمونهازخودتحقیقبرايهاآناستفاده کردند.کاريمحافظهوسودبودنهموارسود،بینی
معیارهايازکدامهرکردند.استفاده2009تا1995هايسالطیشرکت67863آماري

کیفیتکهرسیدندنتیجهبه اینهاآنامااست.دادهنشانرامتفاوتینتایجسودکیفیتارزیابی
در مجموعمستقلشرکت هايبامقایسهدرتجاريهايگروهبهوابستههايشرکتدرسود
است.بیشتر

همانطور که گفته شد در مورد موضوع این مقاله بررسی مستقیمی تا کنون صورت نگرفته است و 
ابل مشاهده است. بنابر این تالش شد تا با انجام این این خصوص به وضوح قشکاف تحقیقاتی در 

تحقیقاتی برداشته شود.ام کوچکی در پر کردن این خألپژوهش گ

روش شناسی تحقیق

در این قسمت ابتدا به تدوین فرضیه هاي تحقیق می پردازیم و آنگاه تعریف و نحوه انداره گیري 
متغیرهاي تحقیق بیان می شود. در ادامه جامعه و نمونه آماري، نحوه جمع آوري داده ها و آزمون 

فرضیه ها تشریح می گردد. 

تحقیقفرضیه هاي

تعریف شده اند: فرضیه هاي پژوهش به شرح زیر 
فرضیه اول:

پایداري سود در شرکت هاي عضو گروه تجاري با کیفیت سود دنکن، بیان میدهول و همکاران
مدیران سازمان ها گاهی ، بیان نمودند]17[یپر و وینسنتشرابطه مثبت معنادار داشته ، در حالی که 

به دالیلی اقدام به دستکاري سود در طی سال ها نموده ، که اگر چه نشان دهنده پایداري و 
بنابراین با توجه به مطالب فوق نمی باشد.سوداشد، اما  نشان دهنده کیفیت تکرارپذیري سود می ب

فرضیه اول به صورت ذیل بیان می گردد:
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تجاري بر رابطه ي بین پایداري سود و کیفیت سود شرکت ها تأثیرگذار است.عضویت در گروه 
فرضیه دوم:

قابلیت پیش بینی سود در شرکت نشان می دهد تحقیق صورت گرفته توسط دهول و همکاران، 
پنمن و در تحقیق مثبت معنادار داشته، در حالی که هاي عضو گروه تجاري با کیفیت سود رابطه

گاهی اوقات قابلیت پیش بینی سود تحت تأثیر عواملی همچون استفاده از شده بیان]16[ژانگ
یت پیش افزایش قابلاگر چه کهقرار گرفته برآوردها، عدم ثبات رویه و قضاوت هاي شخصی

به صورت دومبنابراین فرضیه باعث افزایش کیفیت سود نمی شود.بینی سود را در پی دارد ، اما
:ذیل بیان می گردد

تجاري بر رابطه ي بین قابلیت پیش بینی سود و کیفیت سود شرکت ها عضویت در گروه
تأثیرگذار است.

فرضیه سوم:
اقالمازپذیرتکرارعملیاتیهايفعالیتازحاصلسود،سرمایه گذاران و تحلیلگراندیدگاهاز

صورت گرفته ي هاپژوهشدر. دارندبیشترياطالعاتیمحتواي،سودمترقبهغیروعاديغیر
، شرکت هایی با ماهیت سود عملیاتی تر، نسبت به بیان شد]1[آقایی، ثقفی و دیگرانتوسط 

ماهیت سودهاي .داراي سود با ماهیت عملیاتی کمتر، کیفیت سود باالتري دارندشرکت هاي 
:لذا فرضیه سوم این گونه بیان می شودشرکت را بهبود بخشد. 

تجاري بر رابطه ي بین ماهیت سود و کیفیت سود شرکت ها تأثیرگذار است.عضویت در گروه ه 
فرضیه چهارم:

شرکتذکر شده بود بین کیفیت سود و کیفیت حسابرسی در]10[نونهال و دیگراندر تحقیق 
ضو گروه عي های رسد در شرکتاز سوي دیگر به نظر م.هاي مستقل رابطه معناداري وجود دارد

سسات حسابرس بزرگتر استفاده شود تا حاشیه امنیت بیشتري براي تالش بر این است که از مؤ
:می گرددبا توجه به توضیحات فوق فرضیه چهارم بدین شکل بیان سرمایه گذاران فراهم آید.

تجاري بر رابطه ي بین کیفیت حسابرسی  و کیفیت سود شرکت ها تأثیرگذار در گروه عضویت 
است.

تعریف عملیاتی متغیرها و مدل هاي آماري تحقیق
تقسیم می شوند:متغیرها بر اساس نقشی که در این پژوهش بر عهده دارند، به سه دسته 
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متغیر وابسته-1
دل از روش اقالم تعهدي از مآنبراي محاسبه سته این تحقیق کیفیت سود می باشد که متغیر واب

TCA:شوداستفاده  می تغییر یافته دچو و دیچو  = β + β CFO + β CFO + β CFO + β ∆REV+ β PPE + ε
مستقلهاي متغیر -2

این تحقیق پایداري سود، قابلیت پیش بینی سود، ماهیت سود و کیفیت متغیرهاي مستقل در 
حسابرسی می باشند که در ادامه به نحوه ي اندازه گیري آنها اشاره می شود.

به معناي تکرارپذیري (استمرار) سود جاري است. این متغیر از طریق محاسبه پایداري سود
E]12[اي متوالی محاسبه می شود.ه هالگوي خود همبستگی مرتبه اول میان سود دور = β + β E + ε

ساله براي 6از داده هاي وهش نیز مطابق تحقیقات گذشته دراین پژقابلیت پیش بینی سود
Δمی شود. ه انحراف معیار پیش گفته استفادهمحاسب = + ΔCFO +

ر قدر مطلق سود دوره بدست عملیاتی باز طریق تقسیم قدر مطلق سود یا زیان ماهیت سود 
NATURE]11[می آید. INCOM = Operating Loss or Profit IncomeNet Income

حسابرسیسازمان]8[،]7[ایراندرشدهانجامهايپژوهشسایربهتوجهباکیفیت حسابرسی 
شدهگرفتهنظردرکوچکمؤسساتعنوانبهمؤسساتسایروبزرگحسابرسیمؤسسهعنوانبه

اینغیرو دریکمصنوعیمتغیرازباشد،حسابرسیسازمانکنندهحسابرسیمؤسسهاگر.اند
شود.میاستفادهصفرعددازصورت
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متغیر تعدیلگر-3
در این پژوهش ، عضویت شرکت ها در گروه هاي تجاري به عنوان متغیر تعدیلگر عنوان شده 

در اینجا  شرکت هایی عضو گروه تجاري معرفی می شوند که حداقل مشارکت آنها در است.
درصد باشد. 20گروه 

و نمونه آماريجامعه
لغایت سال 1386باشند که ازسالهایی میشرکتجامعه آماري مورد نظر در تحقیق حاضر، کلیه

نمونه مورد .استشرکت 313تعداد آنها کهاند حضور داشتهدر بورس اوراق بهادار تهران 1391
استفاده این پژوهش به دو گروه شامل  شرکت هاي مستقل و شرکت هاي عضو گروه تقسیم می 

هرنمونه با توجه به معیارهاي زیر انتخاب می شود.وشوند 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس هاي مستقلشرکتبه عنوانشرکت87

د:نشدانتخاب نمونهبه عنوان معیارهاي زیر 
.نداشته باشندانیقرار گرفته اند، زیکه مورد بررسییهاشرکت ها در خالل سال-1
.ندوشمی آنها، حذف تیخاص فعالطیشرالیبه دليگذارهیسرمايشرکت ها-2

مربوط به شرکت هاي ماريآشرایط زیر براي انتخاب نمونه نیز با داشتن شرکت45همچنین
:شدندتعیین عضو گروه تجاري

ه باشند.شتدر طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی ندا-1
با عنوان صورت هاي مالی تلفیقی و حسابداري 18استاندارد حسابداري شماره 5مشمول بند -2

د.نفرعی بوده و ملزم به تهیه و ارائه صورت هاي مالی تلفیقی باشسرمایه گذاري در واحد هاي

هاروش تجزیه و تحلیل داده
رویکرد داده هاي ترکیبی استفاده شده ه هاي تحقیق و برآورد مدل ها، از براي تجزیه و تحلیل داد

اعتمادتري را در قابلهاي مقطعی براي چند سال متوالی نتایج بهتر و واقع استفاده از دادهدراست. 
در رویکرد داده هاي ترکیبی، روي .دهددارد و قدرت توضیح دهندگی مدل را افزایش میبر

Yمحدودیت ها و فرضیاتی در نظر گرفته می شود:عرض از مبدأ و ضریب شیب مدل زیر،  = α + βX + ε
.جمله خطاي مدل استεمجموعه متغیرهاي مستقل و Xمتغیر وابسته، Yکه در آن 
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چند گانه زیر استفاده ، از رگرسیون]14[ي آزمون فرضیه ها به پیروي از دهول و همکارانبرا
مدل در مورد شرکت هاي داراي عضویت در گروه هاي تجاري وشرکت هایی که این می شود. 

و نتایج با هم مقایسه در گروه هاي تجاري عضویت ندارند(شرکت هاي مستقل) جداگانه برآورد 
=می شود. + ++ ++

ونحوه تجزیه و تحلیل آنهایافته هاي پژوهش
انحراف معیار داده هاي تحقیق شامل میانگین، میانه، حداکثر، حداقل و آماره هاي توصیفی تحقیق

) ارائه شده است.1-4محاسبه و در نگاره (

) آماره هاي توصیفی تحقیق1- 4نگاره (
انحراف معیارحداقلحداکثرمیانهمیانگینمتغیرها

35/1609/11269007/026/88کیفیت سود
51/0-21/012/073/962/0پایداري سود

34/7-96/106/112638/6قابلیت پیش بینی سود
98/1279/087100/033/7ماهیت سود

10/2-16/011/015/790/4کیفیت حسابرسی

براي بررسی وجود و جهت همبستگی است.متغیرهاي پژوهشبین بررسی همبستگی گام بعدي
خطی بین متغیرهاي تحقیق، آزمون ضرایب همبستگی پیرسون انجام شده و نتایج آن در نگاره 

.) ارائه شده است4-2(
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) بررسی همبستگی خطی بین متغیرهاي تحقیق2- 4نگاره (
کیفیت رهایمتغ

سود
پایداري 

سود
قابلیت پیش 

سودبینی
ماهیت 

سود
کیفیت 

حسابرسی
1از مبداعرض

1*- 049/0سودپایداري
پیشقابلیت

بینی سود
524/0**02/0-1

1**427/0*006/0**975/0سودماهیت
کیفیت

حسابرسی
136/0 -

**
307/0**068/0 -

145/0 -
**

1

%)5%) و * (سطح معناداري 1تذکر: ** (سطح معناداري 
نتایجبهباتوجهجارکوبرا کنترل می شود. آزمونازاستفادهباهادادهبودننرمالدر گام بعدي 

است،0,05خطا  مقدارازبزرگترمتغیرهاتمامیبرايداريمعنیمقدارسطحچونفوق،جدول
.باشدمینرمالتوزیعدارايهامتغیرفراوانیتوزیعبنابراین

) بررسی نرمال بودن داده ها3- 4نگاره (
کیفیت حسابرسیماهیتقابلیت پیش بینیپایداريکیفیت سود

255389,01284768742358,925538912,92برا-جارکو
0,4257880,5628720,9653540,7425850,091588سطح معناداري

نتایج آزمون فرضیه ها
در بورس اوراق براي آزمون فرضیات از داده هاي ترکیبی مربوط به شرکت هاي پذیرفته شده 

استفاده شده است. Eviews6رم افزار نو1391تا 1386بهادار تهران در سالهاي 
لیمر Fآزمون از تلفیقیهايدادهروشیاتابلوییهايدادهروشبراي تعیین تکلیف استفاده از

) در تلفیقیهايداده(مبدأهاازعرضبودنیکسانH0فرضیه آزمونایند. در می شواستفاده
به دلیل عدم .( داده هاي تابلویی) قرار می گیردمبدأهاازعرضناهمسانیH1مقابل فرضیه 

برآورد شده و نتایج آن استفاده از روش داده هاي تلفیقی )، مدل  با 92/0لیمیر (Fمعناداري آماره 
) ارائه شده است.4- 4(در نگاره 
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=قیق به شرح زیر است:مدل آماري تح + ++ ++ ,
ي از آماره) معنادار بوده و معناداري کل مدل را نشان می دهد. 9/4993فیشر برابر با (Fآماره 

با توجه به این که . شودبراي بررسی خـود همبستگی خطاهاي مدل استفاده میهم دوربین واتسون 
بوده است، بنابراین وجود خود همبستگی در مقادیر 93/1ي دوربین واتسون برابر با میزان آماره

% می باشد که به این 9,8شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده برابر با خطاي مدل رد می
.شود% از تغییرات متغیر وابسته ، توسط متغیرهاي مستقل توضیح داده می9,8ناست که مع

یید شد، به بررسی ضرایب بتاي متغیرهاي یه و معنی داري مدل بررسی و تأاکنون که شرایط اول
مستقل می پردازیم.

)  =0,92Prob) است که سطح معناداري آن (08/0الف) ضریب متغیر پایداري سود برابر با (
می باشد و بدین معناست که ضریب متغیر پایداري سود معنادار نیست. بنابراین بین 05/0بیشتر از 

پایداري سود و کیفیت سود در شرکت هاي عضو گروه هاي تجاري رابطه معناداري وجود ندارد. 
) برآورد مدل در شرکت هاي عضو گروه هاي تجاري4- 4نگاره (

آماره تی ضریبمتغیرها
معنادارياستیودنت

63/2321/202/0عرض از مبدا
08/009/092/0پایداري سود

12/0-55/1-14/0قابلیت پیش بینی سود
02/1069/13800/0ماهیت سود

03/0-10/2-84/0کیفیت حسابرسی
%9,8ضریب تعیین تعدیل شده

)00/0(9/4993آماره فیشر (معناداري)
)46/0(92/0لیمیر (معناداري)Fآماره 

D-W(93/1دوربین واتسون (
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) است که سطح معناداري آن -14/0ب) ضریب متغیر قابلیت پیش بینی سود برابر با (
)0,12Prob= می باشد و بدین معناست که ضریب متغیر قابلیت پیش بینی سود 05/0)  بیشتر از

معنادار نیست. بنابراین بین قابلیت پیش بینی سود و کیفیت سود در شرکت هاي عضو گروه 
.تجاري رابطه معنادار وجود ندارد 

)  =0,00Prob% (1) است که در سطح معناداري 02/10ج) ضریب متغیر ماهیت سود برابر با (
معنادار می باشد و بدین معناست که ضریب متغیر ماهیت سود معنادار است. بنابراین بین ماهیت 

سود و کیفیت سود در شرکت هاي عضو گروه هاي تجاري رابطه معنادار مستقیم وجود دارد. 
)=0,00Prob% (1) است که سطح معناداري  - 84/0د) ضریب متغیر کیفیت حسابرسی برابر با (

معنادار می باشد و بدین معناست که ضریب متغیر کیفیت حسابرسی معنادار است. بنابراین بین 
کیفیت حسابرسی و کیفیت سود در شرکت هاي عضو گروه هاي تجاري رابطه معنادار معکوس 

وجود دارد. 
مدل  با رویکرد داده هاي رکت هاي مستقل از گروه هاي تجاري همبراي آزمون تحقیق در ش

برآورد شده است.ترکیبی

) برآورد مدل در شرکت هاي مستقل از گروه هاي تجاري5- 4نگاره (

آماره تی ضریبمتغیرها
معنادارياستیودنت

36/0-91/0- 69/12عرض از مبدا
79/0-26/0-37/0پایداري سود

42/147/1400/0قابلیت پیش بینی سود
05/12/10000/0سودماهیت 

41/078/043/0کیفیت حسابرسی
%9,6ضریب تعیین تعدیل شده

)00/0(32/3566آماره فیشر (معناداري)
)53/0(82/0لیمیر (معناداري)Fآماره 

D-w(77/1)دوربین واتسون (
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. )5-4(نگاره ) معنادار بوده و معناداري کل مدل را نشان می دهد32/3566فیشر برابر با (Fآماره 
. با توجه به را نشان می دهدخـود همبستگی خطاهاي مدل ربین واتسون هم عدمي آزمون دوآماره

بوده است، وجود خود همبستگی در مقادیر 77/1ي دوربین واتسون برابر با این که میزان آماره
% و قابل توجه می باشد و به 9,6شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده برابر با خطاي مدل رد می

% از تغییرات متغیر وابسته ، توسط متغیرهاي مستقل توضیح داده 9,6این معناست که حدوداً 
رسی کنیم.اکنون می توانیم ضرایب بتاي مدل را بر،ید شروط اولیه و معناداري مدلبا تأیشود.می

) =0,79Prob) است که سطح معناداري آن (- 37/0الف) ضریب متغیر پایداري سود برابر با (
می باشد و بدین معناست که ضریب متغیر پایداري سود معنادار نیست. بنابراین بین 05/0بیشتر از 

ود پایداري سود و کیفیت سود در شرکت هاي مستقل از گروه هاي تجاري رابطه معناداري وج
ندارد.

% 1) است که در سطح معناداري 42/1ب) ضریب متغیر قابلیت پیش بینی سود برابر با (
)0,00Prob= معنادار می باشد و بدین معناست که ضریب متغیر قابلیت پیش بینی سود معنادار (

است. بنابراین بین متغیر قابلیت پیش بینی سود و کیفیت سود در شرکت هاي مستقل از گروه هاي 
تجاري رابطه معناداري وجود دارد.

)  =0,00Prob% (1) است که در سطح معناداري 05/1ج) ضریب متغیر ماهیت سود برابر با (
معنادار می باشد و بدین معناست که ضریب متغیر ماهیت سود معنادار است. بنابراین بین متغیر 

ابطه معناداري وجود ماهیت سود و کیفیت سود در شرکت هاي مستقل از گروه هاي تجاري ر
دارد.

)  =0,43Prob) است که سطح معناداري آن (41/0د) ضریب متغیر کیفیت حسابرسی برابر با (
می باشد و بدین معناست که ضریب متغیر کیفیت حسابرسی معنادار نیست. بنابراین 05/0بیشتر از 

ي رابطه معناداري بین کیفیت حسابرسی و کیفیت سود در شرکت هاي مستقل از گروه هاي تجار
وجود ندارد.
در شرکت هاي عضو گروه تجاري با شرکت هاي نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق براي مقایسه

مستقل، از آزمون تی استفاده شده است. 
) آن =57/0sigمی باشد که سطح معناداري (55/0آماره تی مربوط به متغیر پایداري سود برابر با 

است ، بنابراین فرض صفر پذیرفته شده و نشان می دهد میانگین مقادیر پایداري سود 05/0بیشتر از 
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در شرکت هاي عضو گروه و شرکت هاي مستقل داراي تفاوت معنادار نیستند. لذا این بدان 
معناست که عضویت در گروه تجاري بر رابطه بین پایداري سود و کیفیت سود شرکت هاي مورد 

ظر تأثیرگذارنیست.ن
)، نتایج آزمون تی تست6- 4نگاره (

متغیرهاTآماره درجه آزاديمعناداريتفاوت میانگین ها
پایداري سود01/057/078255/0
پیش بینی سود32/053/078462/0
ماهیت سود51/403/078491/0
کیفیت حسابرسی-04/4-00/078444/0

) آن =53/0sigمی باشد که سطح معناداري (62/0متغیر پیش بینی سود برابر با آماره تی مربوط به 
است. بنابراین فرض صفر پذیرفته شده و نشان می دهد میانگین مقادیر قابلیت     05/0بیشتر از 

پیش بینی سود در شرکت هاي عضو گروه و شرکت هاي مستقل داراي تفاوت معنادار نیستند. لذا 
ت که عضویت در گروه تجاري بر رابطه بین قابلیت پیش بینی سود و کیفیت سود این بدان معناس

شرکت هاي مورد نظر تأثیرگذارنیست.
) آن =03/0sigمی باشد که سطح معناداري (91/0آماره تی مربوط به متغیر ماهیت سود برابر با 

مقادیر ماهیت سود است. بنابراین فرض صفر رد می شود و نشان می دهد میانگین 05/0کمتر از 
درشرکت هاي عضو گروه و شرکت هاي مستقل داراي تفاوت معنادار هستند. لذا این بدان 
معناست که عضویت در گروه تجاري بر رابطه بین ماهیت سود و کیفیت سود شرکت هاي مورد 

نظر تأثیرگذار است.
سطح معناداري می باشد که -44/0آماره تی مربوط به متغیر کیفیت حسابرسی برابر با 

)00/0sig= است. بنابراین فرض صفر رد می شود و نشان می دهد میانگین 05/0) آن کمتر از
مقادیر کیفیت حسابرسی در شرکت هاي عضو گروه و شرکت هاي مستقل داراي تفاوت معنادار 

ت هستند. لذا این بدان معناست که عضویت در گروه تجاري بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و کیفی
سود شرکت هاي مورد نظر تأثیرگذاراست.

ید می شود.تأیبنابراین فرضیه هاي اول و دوم تحقیق رد شده و فرضیه هاي سوم و چهارم پژوهش 
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نتیجه گیري 
) است که سطح معناداري آن 08/0ضریب متغیر پایداري سود برابر با (اولفرضیهدر 

)0,92Prob= معناست که ضریب متغیر پایداري سود معنادار می باشد و بدین 05/0)  بیشتر از
نیست. بنابراین بین پایداري سود و کیفیت سود در شرکت هاي عضو گروه هاي تجاري رابطه 

عضویت در گروه تجاري بر رابطه ي بین پایداري سود «معناداري وجود ندارد. در نتیجه ، فرضیه 
.رد می شود»و کیفیت سود شرکت ها تأثیرگذار است

) است که سطح معناداري آن             -14/0ضریب متغیر قابلیت پیش بینی سود برابر با (دومفرضیهدر 
 )0,12Prob= می باشد و بدین معناست که ضریب متغیر قابلیت پیش بینی سود 05/0)  بیشتر از

است و ومعنی دار 42/1ین در حالیست که ضریب مذکور براي شرکتهاي مستقل امعنادار نیست. 
به نظر می رسد که عضویت در گروه بر این رابطه بصورت معنی داري اثر گذار است. با این وجود 
الزم بود که بررسی آزمون تی معنی داري این تفاوت به لحاظ آماري نیز تأیید شود که نتایج 

گروه عضویت در «در نتیجه فرضیه رد شد.آزمون چنین نبود و تفاوت ناچیز و قابل اغماض برآو
د.رد ش»رابطه ي بین قابلیت پیش بینی سود و کیفیت سود شرکت ها تأثیرگذار استتجاري بر 

% 1) است که در سطح معناداري 02/10ضریب متغیر ماهیت سود برابر با (سومفرضیهدر
)0,00Prob= معنادار می باشد و بدین معناست که ضریب متغیر ماهیت سود معنادار است. این  (

و بازهم معنی دار است اما اختالف ضریب زیاد 05/1هاي مستقل ضریب براي نمونه شرکت
در نتیجه، فرضیه سوم د شد. است. با آزمون تی معنی داري این تفاوت به لحاظ آماري نیز تأیی

عضویت در گروه تجاري بر رابطه ي بین ماهیت سود و کیفیت سود شرکت ها «پژوهش با عنوان 
پذیرفته می شود.»ستتأثیرگذار ا

) -84/0هاي عضو گروه برابر با (ضریب متغیر کیفیت حسابرسی براي شرکتچهارمفرضیهدر
) معنادار می باشد و بدین معناست که ضریب متغیر =0,00Prob% (1است که سطح معناداري  

به لحاظ است که 41/0کیفیت حسابرسی معنادار است.این ضریب براي نمونه شرکتهاي مستقل 
آماري معنی دار نیست. با این حال اختالف میانگین دونمونه  با آزمون تی بررسی می شود و معنی 

«در نتیجه فرضیه چهارم پژوهش با عنوان گردد.داري این تفاوت به لحاظ آماري نیز تأیید می
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گذار عضویت در گروه تجاري بر رابطه ي بین کیفیت حسابرسی و کیفیت سود شرکت ها تأثیر
پذیرفته می شود.»است

منابع فارسی
تأثیر «،1391زمستان،) آقایی، محمدعلی، ثقفی، علی، تقی نتاج، غالمحسین و اسدنیا، جهانبخش1

فصلنامه علمی پژوهشی ،»اعالن سود فصلی شرکت ها بر تأمین نیاز اطالعاتی ذینفعان
39- 10، صص16شماره ،سال چهارم،حسابداري مالی

ثیر گروه هاي تجاري بر سیاست بررسی تأ«،1391، پاییز مصطفیدلدار،، امید،حیدريپور ) 2
فصلنامه علمی پژوهشی ،»تقسیم سود شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

84- 67صص،پنجمدوره، حسابداري مدیریت

یر عضویت در ثبررسی تأ«،1392،محمد حسن،تابستانفدوي،امینی نیا،میثم،احمد،خدامی پور) 3
، پژوهش هاي حسابداري مالی و حسابرسی، »ثر مالیاتی شرکت هاگروه تجاري بر نرخ مؤ

150-129صص،دوره پنجم

بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با «،1384پاییزناظمی، امین،،خواجوي، شکراهللا) 4
بررسی هاي حسابداري و ، نتأکید بر نقش ارقام تعهدي در بورس اوراق بهادار تهرا

60- 37صص،40شماره ، سال دوازدهم،حسابرسی

بررسی تجربی مدیریت سود در صورتهاي مالی ). 1393) ساعی، محمد جوادو عبدي، مهدي. (5
، سال پنجم، شماره تحقیقات حسابداري و حسابرسی.تلفیقی و صورتهاي مالی شرکت اصلی

67-52، صص21
رابطه بین مدیریت سود و «، 91تابستان فرازمند، حسن، عربی، مهدي،سجادي، سیدحسین، ) 6

دوره ، پژوهش هاي حسابداري مالی و حسابرسی، »مربوط بودن اطالعات حسابداري
44-23صص ، 14چهارم، شماره 

پژوهشکده ،پایان نامه کارشناسی ارشد،1388بهار ،) علوي طبري،سید حسین و شهبندیان، ندا7
اقتصادي دانشگاه الزهراجتماعی وعلوم ا



١٧

بررسی کیفیت سود و بازده شرکت هاي خانوادگی «،1389،پاییز محمدي، محمد،نمازي،محمد) 8
، دورهپیشرفت هاي حسابداري،»و غیر خانوادگی پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

194-159دوم، صص

بررسی رابطه بین کیفیت «،1390یی، بهار ) نمازي، محمد، انور، بایزیدي، سعید، جبارزاده کنگرلو9
تحقیقات ، »حسابرسی و مدیریت سود شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

60-42، صص9سال سوم، شمارهحسابداري و حسابرسی، 

رابطه بین«،1389پاییز ،) نونهال نهر،علی اکبر، جبارزاده کنگرلویی،سعید، کریم،یعقوب پور10
گروه ،بررسی هاي حسابداري و حسابرسی،»کیفیت حسابرسی و قابلیت اتکاي اقالم تعهدي

70- 55، صص 61شماره ،سال هفدهم،مدیریت دانشگاه تهران
11) Ball And Shiva Kumar.( 2008). Earning Quality Of  Private Firms.

University of Chicago and London Business School.
12) Collins, Daniel.W, Kothari, S.P, Shanken, Jay And Sloan, Richard.

(1998). University of  Lowa, Department of Accounting,
Massachusetts Institue of Technology(MIT), Sloan School of
management . Financial accountability and management.
13) Dechow And Dichev.( 2002). Quality Of  Accruals And Earnings:

The Role Of Accrual Estimation Errors. Emory University – Goizueta
Business and University of Colifornia, Berkeley- Hass School of
Business. Financial accountability and management.
14) Dhole,s,Gerald,Chttor,d,Lobo,(2012),Business Group Affiliation

Quality: evidence from Indian Business Groups, working paper,
SSRN.
15) Gopalan, Radhakrishren, Nenda, Vikran.K and Amit

Seru.(2007).Intevnal capital market and dividend policies: evidence

from business groups. Washington University on Sant Louis, John
M.Olin Business School, Georgia Institute Technology, Collage of
Management University of Chicago- Booth School of Business and
NBER. . Financial accountability and management.



١٨

16) Penman,Stephen,and Miao-Jun Zhung,(2001), Modeling

Sustainable Earning and P/E Ratios With Financial Statements
Analysis, Department of Accounting and University of
California,Berkeley.
17) shipper,ketherine,and Vincent,linda,(2003), earning quality,

accounting horizons, no17, pp92-110.



١٩

Themoderating effect of the sticky cost on the
relationship between the earning qyality and its

determinants

Abstract
In this study, the effect of business group membership on the relationship
between determinants of Earning’s Quality (including earning nature,
predictability, persistence, and auditing quality) and the Earning’s Quality
was studied. In order to test the proposed hypothesis in this regard, the
financial data from listed companies in Tehran Stock Exchange were
collected and used.  Two different samples (one sample of the group
members companies and another one of independent companies) of the
listed companies in Tehran Stock Exchange for the years from 2007 to 2012
were selected and the related data were processed by the Excel and Eveiws
software. To test the hypotheses, the technique of multiple regressions was
used and model’s statistics were estimated for both samples, then using the
T-test the results were compared for two above-mentioned samples. In this
study which was conducted as the first study in this regard in Iran, assessing
the role of the determinants of the earning quality in business groups
companies compared to independent companies counterparts reveals useful
information for managers, investors and users of financial statements to be
laid.

Key Words: business group membership, earning’s quality, persistence,
predictability, earning nature, auditing quality.


