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تاثیر کیفیت حسابرسی بر هموارسازی سود با تاکیذ بر معامالت با اشخاص وابسته

سود گزارش¬شده سازمان¬ها، از جمله اطالعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم¬گیری اشخاص

درنظر گرفته می¬شود. تحلیل¬گران مالی، سود گزارش¬شده را عامل برجسته بررسی¬ها و قضاوت¬های

خود در صورت¬های مالی می¬دانند. پژوهش حاضر، کیفیت حسابرسی را در شرایط تأکیدی معامالت با

اشخاص وابسته بر انگیزه¬های هموارسازی سود مطالعه کرده¬¬است. جامعه¬آماری پژوهش، حسابرسان

داخلی و مستقل متمرکز بر فعالیت¬های مالی واحدهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پنج حوزه¬ی

معاونت¬ها، شبکه¬های بهداشت، مراکز تحقیقاتی، بیمارستان¬ها و دانشکده¬ها در سال 1398 ¬است.

آزمودنی¬ها به روش سرشماری گزینش و مطالعه شدند که پرسشنامه¬های جمع¬آوری¬شده، پس از

حذف نسخه¬های مخدوش یا شامل پاسخ¬های ناقص به تعداد 135 نسخه در تجزیه و تحلیل شرکت

داده¬شدند. روایی ابزار پژوهش به شیوه روایی صوری، محتوایی و تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن از

طریق آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرارگرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده¬ها از مدل¬یابی معادالت

ساختاری با کمک نرم¬افزار Smart PLS استفاده¬شد. نتایج تحلیل اطالعات، اثر ابعاد کیفیت حسابرسی

در شرایط تأکیدی معامالت با اشخاص وابسته را بر انگیزه¬های هموارسازی سود، با شدت متفاوت حکایت

کرده¬است؛ به طوری که ضریب آماره T برآوردشده استقالل حسابرس در شرایط تأکیدی معامالت با

اشخاص وابسته بر انگیزه¬های هموارسازی سود با اطمینان 95 درصدی، معادل 0/838- با شدت طیفی

قوی و ارتباط معکوس، اثرگذار نتیجه¬شده، اما رقابت حسابرسی، با ضریب آماره 0/665 بی¬تأثیر نتیجه

شده¬است. همچنین، تخصص حسابرس و حق¬الزحمه حسابرسی در شرایط تأکیدی معامالت با اشخاص

وابسته بر انگیزه¬های هموارسازی سود اثر طیفی نسبتأ ضعیف داشته¬ اما، کیفیت حسابرسی، اثر طیفی

نسبتأ قوی داشته¬است.
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Subject:  Impact Study Audit Quality the Smoothing   of
Profits in Terms of the Emphasis on   Transactions with
Affiliated Entities: Case Study   of Mashhad University
of Medical Sciences
The reported profit of organizations, including important financial information, is taken into
account when making decisions. Financial analysts consider the reported profit to be the
leading factor in their judgments and judgments in the financial statements. The statistical
population of the study consisted of internal and independent auditors focused on the
financial activities of the units of Mashhad University of Medical Sciences in five areas -
departments, health networks, research centers, hospitals and colleges in 1398. Subjects
were selected and studied through census method.  The collected questionnaires were
included in the analysis after deleting confused copies or including incomplete responses to
135 copies. The validity of the research instrument was calculated through face validity,
content validity and confirmatory factor analysis and its reliability was calculated through
Cronbach's alpha. Structural equation modeling using Smart PLS software was used to
analyze the data. The results of the information analysis indicate the effect of the quality of
audit quality on the accentuation of transactions with affiliates on earnings smoothing
motives,  with  varying  intensity;  so  that  the  estimated  T-statistic  of  the  auditor's
independence in the case of accredited transactions with entities  dependent on profit
smoothing motives with 95% confidence, -0.838 with strong spectral intensity and inverse,
effective effect, but audit competition has been influenced by the statistical coefficient of
0.665. Also, the auditor's expertise and audit fees in terms of emphasizing transactions with
related parties on profit smoothing motives had a relatively weak spectral effect, but the
audit quality had a relatively strong spectral effect.
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