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ویژگی های کمیته ی حسابرسی و کیفیت سود با نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی

هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین ویژگی¬های کمیته¬ی

بودن است، اتکا  قابل  مالی  از ویژگی¬های کیفی اطالعات  حسابرسی و کیفیت سود می¬باشد. یکی 

بااهمیت باشد و به¬صورت اتکا است که عاری از اشتباهات و تمایالت جانبدارانه¬¬ی  اطالعاتی قابل 

صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی آن است یا به¬گونه¬ای معقول انتظار می¬رود، بیان کند. این

پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله برای سال¬های 92 تا 96  و در 153 شرکت پذیرفته شده در بورس

اوراق بهادار تهران انجام شد. در این پژوهش اهرم مالی و رشد شرکت نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده

شده است.¬ اطالعات نمونه¬ی شرکتهای مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطالعات آن¬ها با

جمعآوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقهبندی و به کمک نرمافزار  ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند.

نتایج پژوهش نشان داد؛ بین استقالل کمیته¬ی حسابرسی و کیفیت سود رابطه¬ی مثبت و معناداری

وجود دارد، ولی این رابطه برای اندازه و تعداد جلسات کمیته¬ی حسابرسی با کیفیت سود منفی و معنادار

بود و در خصوص تخصص حسابداری کمیته¬ی حسابرسی و کیفیت سود رابطه¬ای یافت نشد. همچنین

اثر تعدیلی متغیر کیفیت حسابرسی بر رابطه¬ی بین اندازه و استقالل کمیته¬ی حسابرسی با کیفیت سود

مثبت و معنادار و بر رابطه¬ی تعداد جلسات کمیته¬ی حسابرسی با کیفیت سود رابطه¬ی منفی و معنادار

داشت¬، ولی متغیر کیفیت حسابرسی تاثیری بر رابطه¬ی بین تخصص کمیته¬ی حسابرسی و کیفیت سود

نداشت.
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M.A. Thesis:

Audit Committee Characteristics and Audit Earnings
Quality
The main objective of this research is to examine the moderating role of audit quality in
relation to the relationship between the characteristics of the audit committee and the
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quality of earnings . One of the qualitative features of information is its reliability , reliable
information that is important without bias and bias, and honestly and reasonably reflects
what it claims . This research was conducted for a period of five years from 1392 to 1396
in 153 Tehran Stock Exchange companies. In this study, financial leverage and company
growth are also used as a control variable. Sample information from companies that were
researched was categorized by Excel software after reviewing their data availability by
aggregation And with the help of the software Eviews It was analyzed. The results of the
research  showed  ;   There  is  a  positive  and  significant  relationship  between  the
independence of the audit committee and the quality of profit , But this relationship was
negative and significant for the size and number of meetings of the Audit Committee  And
there was no relation to the expertise of the Accounting Committee and the quality of profit
.  Also, the moderating effect of audit quality variable The relationship between the size
and independence of  the audit  committee with the quality of  profit  was positive and
significant  there  was  a  negative  and  significant  relationship  between  the  number  of
meetings of the audit committee and the quality of profit, but the audit quality variable did
not influence the relationship between the audit committee expertise and the quality of the
profit.
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