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 چکیده

رود حسددابر  و انتظددار مددی شدددهوجددود عدددا ن ددارن ا دعددانی در بددازار سددرمای   باعدد جدددایی مایتیدد  از مدددیری  

اصدد ی ایدد    ددد  بنددابرای ، .را فددرا آ آورد کددا ع عدددا ن ددارن ا دعددانی اتموجبدد نی،رباکیفیدد  بدد  عنددوان نهدداد نظددا

بددور    ددای پریرفتدد  شددده درشددرک  در عدددا ن ددارن ا دعددانی ای کیفددی حسابرسددی بددر شددا  بررسددی ندد  یر  ،پددهو ع

 در حسددابر  مددایی، نص دد  صددورنهای ارائدد  نجدیدددی شددع سددنج  از پددهو عدر ایدد   .باشددداوراق بهددادار نهددران می

 ای کیفددی بدد  عنددوان شددا  حسددابر   نددو و  حسددابر  حسددابر ، نیییددر حسابرسددی، اندددازه موسسدد  صددن، ، رنبدد 

شددرک  پریرفتدد  شددده در بددور  اوراق بهددادار  222شددام   ایدد  پددهو ع آمدداری موندد نحسددابر  اسددتفاده شددده اسدد . 

 بهددره گرفتدد  گاندد چند رگرسددیون از پددهو ع  ایبددرای آزمددون فر ددی . باشدددمی 1818نددا  1821 نهددران  ددی دوره زمددانی

ای مددایی، نیییددر حسددابر  و نددو  بددی  نجدیددد ارائدد  صددورنه د دددشددان مین مطای،دد ایدد  حاصدد  از  نتددای شددده اسدد . 

حسددابر  بددا عدددا ن ددارن ا دعددانی رابطدد  م،ندداداری وجددود ندددارد، ویددی بددی  نص دد  حسددابر  در صددن، ، رنبدد  

بدد  عبدارت بهتدر،  رچد  سددط   حسدابر  و انددازه حسدابر  بددا عددا ن دارن ا دعدانی رابطدد  منفدی و م،نداداری وجدود دارد.

 .بودی کمتر  وا د باالنری از کیفی  حسابرسی را داشت  باشیآ؛ میزان عدا ن ارن ا دعان

اندددازه نص دد  حسددابر  در صددن، ، نجدیددد ارائدد  صددورنهای مددایی، ، کیفیدد  حسابرسددی کلیااد   هاا  هواژ

 .عدا ن ارن ا دعانی ،حسابر 
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 مقدمه .1
 ای بزرگ، ای  امتان ب  وجود آمده اس  ک  مدیران ن میمانی انصاذ نمایند ک  با جدایی مایتی  از مدیری  در شرک 

 ای مایی (. فرض اساسی در نئوری1191، 1منافع  ود بوده و با منافع سهامداران در نضاد باشد )جنس  و مک یینگ مسو با 

ه ر، مدیران  موارب  بیان دیگگون  نیس . اما در عم  ای  ؛باشد ا افزایع  روت سهامداران میآن اس  ک   د  اویی  شرک 

ب ت  ای  امتان وجود دارد ک  آنها جه  افزایع منافع  ود از  روت مایتان استفاده کنند. نتیج   ؛ب  دنبال منافع مایتان نیستند

(. عدا ن ارن ا دعانی زمانی ب  1121، 2الدگردد )جیدسمنجر ب  عدا ن ارن ا دعانی بی  مدیر و مایک می ،ای  نفترِ مدیران

ردد ک  ای  امر زمین  سود ای غیرمجاز ای مصت ف در بازار نوزیع گ آید ک  ا دعات در اشتال گوناگون و در زمانوجود می

ا دعات نامت ارن در عم  موجب دسترسی بر ی افراد ب  ا دعات دقیق و بر ی  ، نماید. افزون برایرا فرا آ می و کدن

و  (. چ 1899فرد، )نوریاستفاده نیستند گیری در بازار سرمای  قاب د ک  برای ن میآگرددیگر ب  ا دعات ناسایآ می

 ای نظاا را بری شرکتی مناسب، کمی  و کیفی  ا دعات افشاء شده ( نشان دادند ک  وجود متانیزا2009) 8 متارانع

 گیری،ن میآ در  درؤم عوامد  ازدیگر  یتدید د. نوسط شرک  را افزایع داده و در نتیج  عدا ن ارن ا دعانی را کا ع می

 افدراد بید  نامدت ارن صدورنی بد  ندیاز مدورد ا دعدات کد  صدورنی در .اس  ن میآ مو و  با مرنبط و مناسب ا دعاتارائ  

 مو دو  ب  نسب  متفاونی نتای منجر ب   نواندمی( گیرد صدورت مدردا بید  ابرابدرن صدورت بد  ا دعدات انت ال)گردد  نوزیع

 اس  ا دعات وزیدعن کیفید  اید  باشدد؛ مهدآ گیرندهن میآ فرد برای ا دعات  ود ک آنازپیع  بنابرای ،. شود یواحدد

 وجود و ارنبا ات فناوری نوس،  اقت ادی، واحد ای روزافزون گسترش. گیرد قرار ارزیابی مورد دقیق صورت ب  باید ک 

 ایزاا ک آن از پیع حسابرسی برای ن ا ا د دمی نشان شده انجاا  ایپهو ع. آوردمی وجود ب  را نظارنی نیاز ای نضادمنافع،

 اعتبارد ی در   وصنف،ان حسابرسی صورنهای مایی برای ذی مح ول استرانهیکِ .اس  داشت  وجود باشد؛ مطرح قانونی

ارائ  با رود نا  ا انتظار می، از حسابرسان شرک کنونی اس . در دنیای نامطمئ بوده  ا ا دعات مایی ارائ  شده نوسط شرک 

با کا ع را برایشان  ی نسبیآرامش کنندگان را از نحوه ارائ  و ،ی  و عم ترد مایی مط ع نمایند واستفاده ،ای دمات حرف 

 یرشا د ن  حسابرسی بر ن ع اقت ادی نوان گف  ک  افزون . بنابرای  میندآورفرا آ عدا ا مینان نسب  ب  ادعا ای مدیری  

 منافع از فاظ ح حسابرسان د   ،ک یب   ور (. 1812)ج،فری و  متاران،  باشیآنیز میآن شنا تی اجتماعی و روان

 حرف ، اعتبار فظح منظور ب  حسابرساناس .  مایی هاینصور در موجود  می ا با  ایاشتباه وا  حریفن م اب  در سهامداران

 ستند.  مچنی  مح  ان شوا دی را  حسابرسی کیفی  افزایع دنبال ب   ود، ع ی  قضایی دعاوی از اجتناب و ایرف ح شهرت

گراران و ز عدا ن ارن ا دعانی بی  سرمای اند ک  حسابرسی موجب کا ع نضاد نمایندگی و کا ع احتمال بروفرا آ نموده

کیفی   ای شا  بررسی ن  یر  اص ی ای  پهو ع مس ی در ای  راستا،  (.1191یینگ،  شود )جنس  و مکمدیران می

  ای  سؤال شود بو س،ی می اس  ای پریرفت  شده در بور  اوراق بهادار نهران شرک بر عدا ن ارن ا دعانی حسابرسی 

 صورنهای مایی کنندگانمیان استفاده عدا ن ارن ا دعانی باالنر موجب کا عکیفی  حسابرسی  پاسخ داده شود ک  آیا

 ای  ن  یر چگون  قاب  نفسیر اس ؟ ؛یا  یر؛ و اگر اینگون  اس  گرددمی نهران ای پریرفت  شده در بور  اوراق بهادار شرک 

                                                           
1 Jensen and Meckling. 
2 Giedsdal. 
3 Chen et al. 
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 و پیشینه پژوهش مب نی نظر   .2
 کیفیت حس برسی. 1.2

ب  ای  صورت مطرح شده  4آنج وم،مول از کیفی  حسابرسی نوسط دی یک ن،ریف 1121در سال  ، ا پهو عپس از سال

 «. ای کشف شده ای با ا می  و گزارش نحریفحسابرسی در کشف نحریف سنجع و ارزیابی بازار از نوانایی» اس :

 ای حسابداری و ارزیابی آنج و کیفی  حسابرسی، افزایع نوانایی حسابرسی در کشف نحریفبنابرای   بق ن،ریف دی

ن،ریف متفاونی از کیفی  حسابرسی  1188در سال  5سان و نئوپیع از ای ، دیوید .نوانایی و است دل حسابر  نوسط بازار اس 

 ای با ا می  و دستتاری در سود  ر  کردن نحریفب  نوانایی حسابرسی در کشف و بر کیفی  حسابرسی»ارائ  کردند: 

 درستی و صح  میزان را حسابرسی کیفی ( 1121) 9بیتی و (1121) 1نروم  و  نیتم «شود.گزارش شده مربوط می  ای ِ

 عنوان ب  حسابرسی کیفی   مچنی . کنندمی ن،ریف گیرد؛می قرار گرارانسرمای  ا تیار در حسابرسی از ب،د ک  ا دعانی

 (.1122 ،2پایمرو ) اس  شده بیان باشد؛ ا می  با نحریف از عاری حسابر  رسیدگی از پس مایی هایصورن ک ای  احتمال

نیس . بنابرای  مح  ان متییر یا متییر ایی را ب  عنوان جایگزی   گیریو اندازه مشا دهفی  حسابرسی ب  صورت مست یآ قاب کی

  مواردی نوج  دارند. بر ی از آنها روی اقدا کداا بگیرند. ای  متییر ای جایگزی   ریگیری آن در نظر مبرای اندازه

(. بر ی دیگر ب  اقدا ن،هدی 2004، 1س و و ناگیای مایی)کارهصورن  اینحریف برای نمون ، ؛صورنهای مایی نمرکز دارند

و  14؛ گ 2001، 18کری و سیمن  ؛ 2005، 12چای و  ونگ ؛2005، 11؛ چونگ2002و متاران،  10)جانسون اندکردهنوج  

(. نو  گزارشات 2012و  متاران،  19؛ آدری 2001و  متاران،  11دیویس؛ 2002و  متاران،  15کو  ؛ 2009 متاران، 

( و 2002) 12گایگر و راگوناندان ،کار گرفت  شده اس ؛ برای نمون ب  در نح ی انی گزی  دیگریحسابرسی نیز ب  عنوان جای

؛ ع وی  بری و بشیری منع، 2005، 20ش و مونا)گ ا پهو عبر ی در  ،ای بر . افزون(2001) و متاران 11باربادی و رویز

ز مح  ان  آ ب  نجدید ارائ  ا ایاند. دست گیری کیفی  حسابرسی استفاده کردهاندازه  ریب واکنع سود برای( از 1812

 (.2008و  متاران، 21)مایرز اندپردا ت ب  عنوان م،یاری برای کیفی  حسابرسی های مایی صورن

                                                           
4 DeAngelo 
5 Davidson and Neu 
6 Titman and Trueman 
7 Beatty 
8 Palmrose 
9 Carcello and Nagy 
10 Johnson 
11 Chong 
12 AND Hong 
13 Carey and Simnett 
14 Gul 
15 Cohen 
16 Davis 
17 Adrin 
18 Geiger & Raghunandan 
19 Ruiz BarbadylO 
20 Ghosh & Moon 
21 Myers 
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اشاره کرد. ندازه  سابر ح اندازهنوان ب  می، سابر ح کیفی  گیریاندازهجه   یکمّ شا   مهمتری وییت  ب  عنوان 

 حسابرسی یفی ک باشد؛ بزرگتر حسابر  اندازه چ   ر   وری ک ب  ؛دارند یمست یم رابط   آ احسابر  و کیفی  حسابرسی ب

 حسابر ، شهرت س ح ۀتیجدر ن .اس  نجاری( )ناا حسابر  شهرتحسابر ، حس   ندازها از منظور .بود وا د  باالنر  آ

 چ  و  متاران، ؛2002 ،22نندیووان) بود وا د  باالنر حسابرسی کیفی  یرا و یافت  افزایع مایی صورنهای ا دعات اعتبار

نص   حسابر  در صن،  اشاره نمود؛ نوان ب   ای کاربردی دیگر برای کیفی  حسابرسی، میاز شا  . (2005

د ند )برای ارائ  می ی راصن، ،  دمات حسابرسی با کیفی  باالنرحسابرسان متص   اند ک   ای ا یر  اب  کردهپهو ع

نص   حسابر  » نماید:( نص   حسابر  در صن،  را ب  صورت زیر ن،ریف می2002) 24(. کند2008، 28کریشنان نمون :

 ا و یا دیدگاهکاران،  مچنی  فرا آ نمودن  ای سازنده جه  کمک )  ق ارزش افزوده( ب  صاحبدر صن،  شام    ق ایده

  «شود.می اند؛کاران در صنایع مربوط ب   ود با آن مواج تار ای نازه برای بر ی از مو وعانی ک  صاحبرا 

 عدم تق رن اطالع تی. 2.2

گراران دارای ا دعات افشاء نشده بیشتری در اس  ک  مدیران در م ایس  با سرمای  ی، و ،یتیعدا ن ارن ا دعانو ،ی  

های مایی قادر ب  گراران ننها ب  واسط  ا دعات صورنباشند. سرمای ینده میآمورد عم یات و جوانب مصت ف شرک  در 

ب  کا ع    امر احتماالً منجرباشند و  مواره نمای  ب  کسب ا دعات محرمان  دارند. ک  ایموقع در بازار سهاا نمیواکنع ب 

نواند منافع نیز می بق نئوری نمایندگی، نضاد (.1814شود ) اشمی شیخ شبانی، شوندگی بازار و افزایع  زین  سرمای  مین د

یتی از  باشد. ای کا ع عدا ن ارن ا دعانی انجاا حسابرسی ساالن  میمنجر ب  عدا ن ارن ا دعانی گردد. یتی از راه

 (.1191، 25؛   مسترا1122نمایندگی مربوط ب  نانوانی سهامدار در درک عم یات و اقدامات مدیر اس  )جنس ،  تمشتد

منافع   ای مدیر، منطبق باگیریا ن میآنواند اقدامات مدیر را ب   ور روزان  دنبال کند نا مطمئ  شود ک  آیسهامدار نمی

 دعات الزا در   وص عم یات مدیر اس . ای  حای  را در اصطدح نئوری سهامدار اس  یا  یر؛ بنابرای ، سهامدار فاقد ا

کنترل عم یات مدیر ب  وجود نامند. در ای  صورت اگر از  ر  سهامدار روشی جه  می« 21عدا ن ارن ا دعانی»نمایندگی 

  دیگر، مدیر نسب  ب  اقدامانی ک  داند ک  آیا در راستای منافع سهامدار گاا برداشت  اس  یا  یر؛ از  رف ط مدیر می نیاید؛

ا دعات »بیشتر از سهامدار ا د  اجرایی دارد. ای  ا د  ا افی مدیر، در نئوری نمایندگی  ؛در سازمان باید صورت گیرد

ئوری ن .افزایدشود. وجود ا دعات   وصی، ب  عدا ن ارن ا دعانی بی  سهامدار و مایک مینامیده می« 29  وصی

شرک  را ب    ا، مایتان ادارهایتی  اشاره دارد. با بزرگتر شدن شرک م ی  و دناً ب  نضاد منافع موجود بی  مدیرنمایندگی عم

 ب  رسیدن دنبال ب  سهامدار ی،نی شود.اند. جدایی مایتی  از مدیری ، منجر ب  مشتدت نمایندگی میمدیران نفویض کرده

 احتمال ای  بنابرای ، باشد؛می  ود  روت افزایع دنبال ب  اول    و در نیز مدیر و اس  گراریسرمای  ارزش مرح   باالنری 

 از سهامدار منافع سا ت  ارج  و مدیر مایی فساد و  تد ا ننماید. عم  سهامدار منافع راستای در مدیر،  ک دارد وجود

کنندگان منابع نری  ن می سهامداران ب  عنوان اص یجایی ک  یرا از آن .باشندمی نضادمنافع ای  از افرا ی  اییمون ن  شرک ،

                                                           
22 Van Tendeloo 
23 Krishnan 
24 Kend 
25  Holmstrom 
26 Informational Asymmetry 
27 Private Information 
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ی  انتصاب نادرس  را در ن،یی    ارن ا دعانی بی  سهامداران، مسعدا ن ؛ ا  ستند ا ی ا دعات کام  شرک  ا متشرک 

 ردک بینیپیعنوان بنابرای  می (.1814بص ، بری و فیروزد )موسوی شیری،   ، آور ای پیشنهادی مناسب ب  وجود میقیم 

  دارد.نری شود، سط  عدا ن ارن ا دعانی نیز کا ع محسو  کیفی  باالنری انجااک   ر چ  حسابرسی با

 . پیشینه پژوهش3.2

 عمومی عر   در درگیر  ایشرک  برای سود مدیری  و حسابرسی کیفی  عنوان نح  پهو شی در( 2005)  متاران و چ 

 شده حسابرسی  ایشرک  در سود م ایس  و باکیفی  حسابرسان عنوان ب  حسابرسی بزرگ شرک  4 انتصاب با نایوان، سهاا

 کیفی  ارنباط بررسی ب  اند؛شده حسابرسی شرک  4 ای  غیر نوسط ک   اییشرک  سایر در سود با شرک  4 ای  نوسط

 چنی  در اوالً، ک  رسیدند نتیج  ای  ب  و پردا تند سهاا عمومی عر   از ب،د و قب  مراح  در سود مدیری  و حسابرسی

 ای  ب  دارد؛ وجود م،ناداری ارنباط حسابرسی کیفی  و سود مدیری  بی   انیاً، و د دمی رخ سود مدیری   اییشرک 

 .شودمی  اشرک  ای  در سود مدیری  کا ع موجب حسابرسی کیفی  بودن باالنر ک  صورت

بصع بر کیفی  حسابرسی نوصی  ت حسابرسی را ب  عنوان عام ی ا رمؤسسا( در م ای   ود نیییر 2010) 22ون و سویونگ

 ای حسابرسی و کیفی   یر نیییر مؤسسات حسابرسی بر ساعات کار حسابرسان،  زین  نبررسی با  د  پهو ع آنها  .ندکرد

ک  نیییر مؤسسات حسابرسی سبب افزایع ساعات کار حسابرسی و  ندای  نتیج  رسیدب   آنهارت گرفت  اس . حسابرسی صو

 .باقی مانده و حتی در بر ی موارد کا ع یافت  اس   مچنی  کیفی  حسابرسی بدون نیییر .شودافزایع دستمزد حسابرسان می

  پیشنهادی  رید و (  نیز ب  بررسی رابط  کیفی  حسابر  مست  ، عدا ن ارن ا دعانی و ا تد  قیم2010حتیآ و عمری )

در  حسابر     ا حسابرسان چهار شرک  بزرگ، نصفروش سهاا پردا تند. م،یار کیفی  حسابر  مست   در پهو ع آن

 رید و فروش سهاا با حسابرسان چهار   ا دریافتند ا تد  قیم  پیشنهادیو دوره ن دی حسابر  اس .  مچنی  آن صن، 

 رابط  منفی و با دوره ن دی حسابر  رابط  مثب  دارد. در صن،  شرک  بزرگ و نص   حسابر 

ی وی  ای مطای،  ای اردنی پردا  . یافت ( ب  بررسی ن  یر سا تار مایتی  بر کیفی  حسابرسی شرک 2011) 21گ زوری

مچنی  دارد.  د د ک  بی  مایتی  نهادی و مایتی   ارجی با کیفی  حسابرسی رابط  مثب  و م،ناداری وجود نشان می

  وجود دارد. یبی  نمرکز مایتی  نهادی و کیفی  حسابرسی رابط  منفی و م،نادار ک  د دنشان می  ای ای  پهو عیافت 

 در بزرگ چهار موسس  حسابرسی کیفی  نفاوت نوانمی آیا ک  پردا تند مو و  ای  مطای،  ب ( 2011)80 متاران والرنس 

 حسابرسی، کیفی  مو وعات از بررسی ای  در یا  یر. داد نسب  کارانصاحب مشص ات ب  را غیربزرگ چهار موسس  م اب 

 ک  ددا نشان . نتای شد استفاده گرنح ی  بینیپیع صح  و شده بینیپیع ح وق صاحبان سهاا  زین  ا تیاری، ن،هدی اقدا

 و کارانصاحب   وصیات با زیادی حد نا حسابرسان غیربزرگ چهار موسس  و بزرگ چهار موسس  بی  موارد ای  در نفاوت

 .اس  منطبق کارصاحب اندازه با  اص  ور ب 

و  مست   حسابرسان دیدگاه از مست   حسابرسی کیفی  بر مؤ ر عوام  عنوان ب  پهو شی در( 1828)  متاران وزاده مجتهد

 مست   حسابر  بازدید: از عبارنند  اآن نری مهآ ک  کرده شناسایی را حسابرسی کیفی  در مؤ ر عام  24 کنندگان،استفاده

                                                           
28 Kwon and Soo Young  

29 Zureigat 

30 Lawrence 
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 ایزحم حق ا می صاحبتار و  صن،  مورد رد کافی ا دعات داشت  حسابرسی، کار مراح  از ارشد دیرم و شریک

 .سابرسیح مؤسس  برای حسابرسی

 ای پریرفت  شده ( ب  بررسی ن ع سهامداران نهادی در کیفی  حسابرسی صورنهای مایی شرک 1810) رحیمیان و  متاران

 اند. در ای  مطای،  از س  م،یار اندازه موسس  حسابرسی، نص   حسابرسی در صن،  ودر بور  اوراق بهادار نهران پردا ت 

د د ک   ای ای  مطای،  نشان مییافت  اند. کردهکیفی  حسابرسی استفاده   اینو  گزارش حسابرسی ب  عنوان شا  

حایی اس  ک  باشند؛ ای  درالنری بر وردار مینر از مایتی  نهادی، از کیفی  حسابرسی با ای دارای سطوح باالشرک 

  گردد.نمرکز مایتی  نهادی موجب کا ع در کیفی  حسابرسی می

 ا از دو ( در پهو شی ب  بررسی ن  یر نداوا انتصاب حسابر  بر کیفی  حسابرسی پردا تند. آن1811سجادی و  متاران )

 ا نشان داد ک  اند. نتای  پهو ع آنن،هدی جاری و ا تیاری، برای نشان دادن کیفی  حسابرسی استفاده کرده م،یار اقدا

 نداوا انتصاب حسابر  بر کیفی  حسابرسی ن  یر م،ناداری ندارد.

کاران ببررسی رابط  بی  اندازه مؤسس  حسابرسی، ن،داد صاح انجاا پهو شی با  د (  ی 1812پیری، محمدی و جوادی )

منفی بی  کیفی  حسابرسی و اندازه موسس   و رابط  م،نادارب  ای  نتیج  رسیدند ک  موسس  حسابرسی با کیفی  حسابرسی 

 عادی استفادهحسابرسی از شا   اقدا ن،هدی غیرگیری کیفی  در ای  مطای،  برای اندازهآنها  حسابرسی وجود دارد.

 کاران استصراج شده اس . از  ریق ن،داد صاحبندازه موسس  نیز، اند؛  مچنی  اکرده

 ای پریرفت  شده ( در پهو ع  ود ب  بررسی ن  یر چر ع حسابرسان بر کیفی  حسابرسی شرک 1812ج،فری و  متاران )

ی  انحریف ماییانی، نحریف در برآورد متییر ای بررسی کیفی  حسابرسی برایدر بور  اوراق بهادار نهران پردا تند. 

ب  عنوان متییر وابست    ا ای حسابداری و سایر نحریفکارگیری روی  قوانی ، نحریف ناشی از اشتباه در ب حسابداری، نحریف

ماییانی و نحریف ناشی از اشتباه در   اینیییر حسابر  با کشف نحریف ا نشان داد ک  . نتای  مطای،  آنه اس استفاده شد

اما چنی   .شده اس   ارابط  م،ناداری دارد و باع  افزایع نسب  موف ی  کشف ای  نحریف ای حسابداری کارگیری روی  ب

 .دیده نشد  افای بی  نیییر حسابر  و نحریف در برآورد ای حسابداری، نحریف قوانی  و سایر نحریرابط 

 ه   پژوهش. فرضیه2.2

منظور دستیابی ب  ا دا  پهو ع، شع فر ی  ب  شرح زیر  مبانی نظری و پیشین  پهو ع و ب مباح  مطرح شده در بانوج  ب  

 :ندوی  شده اس 

  ای مایی و عدا ن ارن ا دعانی رابط  م،ناداری وجود دارد.بی  نجدید ارائ  صورت فرضیه اول 

 بی  نص   حسابر  در صن،  و عدا ن ارن ا دعانی رابط  م،ناداری وجود دارد. فرضیه دوم 

 موسس  حسابرسی و عدا ن ارن ا دعانی رابط  م،ناداری وجود دارد.بی  رنب   فرضیه سوم 

 : بی  اندازه حسابر  و عدا ن ارن ا دعانی رابط  م،ناداری وجود دارد.فرضیه چه رم

 بی  نیییر حسابر  و عدا ن ارن ا دعانی رابط  م،ناداری وجود دارد. فرضیه پنجم 

 عانی رابط  م،ناداری وجود دارد.بی  نو  حسابر  و عدا ن ارن ا د فرضیه ششم 
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 روش پژوهش .3
 از دیگر، سوی از. اس   اص زمین  در کاربردی دانع نوس،  کاربردی، پهو ع  د  باشد؛می کاربردی حا ر پهو ع

 منظور ب  یا موجود شرایط بیشتر شنا   برای صرفاً نوصیفی  ایپهو ع اجرای. اس  ع ّی -نوصیفی روش، و ما ی  یحاظ

 نو  از حا ر پهو ع نوصیفی،  ایپهو ع مصت ف  ایبندیدست  ب  بانوج . باشدمی گیرین میآ فرآیند ب  رساندن یاری

 شده استفاده «چندگان  رگرسیون آناییز» از پهو ع  ایفر ی  آزمون و  اداده نح ی  و نجزی  منظور ب . بود  وا د  مبستگی

 مایی  ایگزارش سایر و  اشرک  شده حسابرسی مایی صورنهای از نیاز مورد کمّی  ایداده پهو ع، انجاا منظور ب . اس 

 و ن صی  اکس ، ۀگسترد صفح  در آوریجمع از پس  اداده. اس  شده استصراج نوی  آوردره افزار نرا  مچنی ، و  اآن

 .اندگرفت  قرار نح ی  و نجزی  مورد اقت ادسنجی  ایافزارنرا از استفاده با نهای  در و شده بندی ب  

 ج معه و نمونه آم ر   .2
 سای  5در بازه زمانی  نهران بهادار اوراق بور  در شده پریرفت   ایشرک  نماا پهو ع، ای مورد مطای،   آماری جام، 

نهران،   ای بور  اوراق بهاداربرای  مگ  کردن جام،  انتصابی از بی  شرک .  مچنی  ( بوده اس 1818نا  1821 ای )سال

 اعضای جام،  آماری ای  پهو ع بایستی شرایط ذی  را داشت  باشند:

 ای  ای بیم  و صندوقاعتباری، شرک  او مؤسسات ای مایی و پویی، بانک گریواسط جزء صنایع  (1

 گراری نباشند.سرمای 

  ا  ی بازه زمانی فوق موجود باشد.ا دعات مایی و مدیریتی آن (2

 نیییر سال مایی نداده باشد. 1818ایی  1821 ای شرک  مابی  سال (8

 شرک  ب  عنوان نمون  آماری انتصاب شده اس . 222 ای فوق، با در نظر گرفت  محدودی 

 مدل و متغیره   پژوهش  .5
 ای پریرفت  شده در بور   ای کیفی حسابر  بر عدا ن ارن ا دعانی شرک ن  یر شا  در ای  پهو ع برای بررسی 

 نهران از مدل رگرسیون چندگان  ب  شرح زیر استفاده شده اس : اوراق بهادار

SPREADi،t = β0 + β1  FR i،t + β2 A SPECi،t+ β3 A Rank i،t + β4 A Size i،t + β5  A Change 

i،t + β6  A Type i،t+ β7 Sizei،t + β8 Growth i،t + β9 Profiti،t+ β10 CFO i،t + β11 A Busy i،t + ε 

i،t. 

 ک  در آن: 

ک  قادر باشیآ برای ای   ارن ا دعانی یک مفهوا کیفی اس ؛عدا ن (:Information asymmetryعدا ن ارن ا دعانی )

ب  مدیی نیاز داریآ نا بتوانیآ آن را کمّی کنیآ. برای ای  کار از دامن  قیم  پیشنهادی  در قایب اعداد و ارقاا بیان کنیآ؛آن را 

برای ن،یی  دامن  قیم  پیشنهادی  رید  1121کنیآ. ای  مدل نوسط پیانگ و وکینتاش در سال ستفاده می رید و فروش سهاا ا

 ا نیز افراد دیگری از ای  مدل بهره گرفتند. مدل مرکور ب  شرح زیر و فروش سهاا مورد استفاده قرار گرف . پس از آن

  باشد:می
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 ک  در آن:

SPREAD  پیشنهادی  رید و فروش سهاا: دامن  نفاوت قیم 

(ASK PRICE) AP  میانگی  قیم  پیشنهادی فروش سهاا شرک :i در دوره مورد بررسی 

(BID PRICE) BP  میانگی  قیم  پیشنهادی  رید شرک :i در دوره مورد بررسی 

 اعتبار ب   ا،شرک  میان آن رواج و پی در  ای پیدوره در اقدا مستمر و مجدد ارائ (: FR) 81نجدید ارائ  صورنهای مایی

گردد می سرمای  بازار ای ب  مردا اعتماد کا ع و رنناکارآمد نوزیع و موجب نص ی  ورساند می آسیب مایی  ایصورت

 ای  ای مایی، موارد ناشی از کیفی  حسابرسی صورتصورت (. یتی از دالی  نجدید ارائ 1811آبادی،و دوی  )بهارم دا

ای  احتمال نجدید ارائ  صورت ؛اندازه کیفی  و میزان شنا   حسابر  از ف،ایی  صاحبتار بیشتر باشد باشد ک   رمایی می

 ای مایی با استفاده از نجدید ارائ  صورت ،در ای  پهو ع. (1812)ساعی و  متاران، دگردی ای آنی کمتر ممایی در سال

 .شوددرصد نیییرات در سود شرک  محاسب  می

(، 2004) 82ری ی(، نی  و 1121در ای  نح یق با نوج  ب  نح ی ات پایمرو ) :(A SPECدر صن،  ) نص   حسابر 

( نص   حسابر  را بر اسا  روش سهآ بازار اندازه گرفت  شده اس . برای 2010) 84( و ییآ و نان2009و  متاران) 88وان

ن،یی  حسابرسان متص   با استفاده از ای  روش در ابتدا با استفاده از فرمول زیر، سهآ بازار موسس  حسابرسی در صنایع 

 آید.مصت ف ب  دس  می

𝐼𝑀𝑆𝑖𝑘 =
∑ Salesijk
J
j=1

∑ ∑ Salesijk
J
j=1

I
i=1

 

 

IMS: سهآ بازار در صن،  عبارت اس  از درآمد فروش صاحبتاران موسس  حسابرسیi    ،در صنk  ن سیآ بر درآمد

 .kفروش نماا صاحبتاران در صن،  

( در ادام  کار با مرنب کردن ای  م ادیر و م ایس  آن با ن ط  1822 متاران ) و اعتمادی و (2018)35ییو و ساناز  پیروی با

شوند. در ( در روش سهآ بازار حسابرسان متص   ن،یی  می1*ن،داد شرک   ای موجود در صن، /2/1) برش ن،ریف شده

 پریرد.را می 0و در غیر ای  صورت م دار  1م دار   AEصورت متص   بودن حسابر ، متییر

در غیر  1باشد بور ، ایف سازمان بندی رنب  موسس  حسابرسی بر اسا  رنب اگر  (:A Rankرنب  موسس  حسابرسی )

 درج شده اس . صفرعدد صورت ای 

 آید.ب  دس  می کاران موسس  حسابرسی ب  ک  فروشنسب  فروش صاحباز  (:A Sizeاندازه حسابر  )

  ای کیفی  حسابرسی، نیییر حسابر  اس  ک  در صورنی ک  حسابر (: یتی دیگر از سنج A Changeنیییر حسابر  )

 درج شده اس . صفرعدد  صورتای  غیر در و 1 باشد؛ عدد کرده نیییر

                                                           
31 Financial Restatement 
32 Neal and Riley 
33 Wuchun 
34 Lim and Tan 
35 Sun and Liu 
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(، 1810بیگی ) ی م دا و احمد انی(،  ا1812(، احمدی و جمایی )2014) 81ب  پیروی از اکایی(:  TypeAنو  حسابر  )

 نوسط ک   اییشرک  برای متییر(، 2009و  متاران ) 89گاگانیس ( ؛1821(؛ احمدپور و  متاران )1810نمازی و  متاران )

 مورد حسابرسی سسایر مؤسسات نوسط ک   اییشرک  برای و یک اند؛گرفت  قرار رسیدگی مورد حسابرسی سازمان

 درج شده اس . صفر اند،گرفت  قرار رسیدگی

 متغیره   کنترلی 

 .شرک  فروش ک   بی،ی یگاریتآ (:Sizeاندازه شرک  )

 گرشت .ن سیآ بر فروش سال نیییر فروش سال جاری نسب  ب  سال گرشت   (:Growthنرخ رشد شرک  )

 .شرک   ایدارایی جمع بر ن سیآ عم یانی ن د جریان مب غ (:CFOجریان ن د عم یانی )

 .صفر در غیر ای  صورت 1اگر شرک  سود داشت  باشد  (:Profitد ی )سود

 .صورت صفراگر پایان دوره مایی شرک  پایان اسفند ماه باشد یک در غیر ای   (:Busyنراکآ کار حسابر  )

 ه   پژوهشی فته  .6
 نت یج آم ر توصیفی( 6-1

 بیانگر ( آورده شده اس  ک 1در نگاره شماره ) شام  متییر ای وابست ، مست   و کنتریی نتای  آمار نوصیفی متییر ای پهو ع

بیشتر در  وص  ا و ب  منظور کسب شنا   پیع از نح ی  داده .مجزاس  صورت ب  متییر  ر برای پارامتر ای نوصیفی

 ای  ای مرکزی و شا  مشص ات نمون  پهو ع و متییر ای مورد استفاده در آن، الزا اس  با استفاده از شا  

 مرکزی شا   نری مهآ  ا پردا ت  شود.پراکندگی ب  عنوان دو رک  اساسی آمار نوصیفی، ب  بررسی چگونگی نوزیع داده

( اس . میانگی  )انحرا  24/11) -14/0تییر نجدید ارائ  صورنهای مایی نیز ن ریباً میانگی  )انحرا  م،یار( م .میانگی  اس 

مطای،  از  ای موردشرک  %80د د ک  ن ریباً ( اس ؛ ای  نشان می45/0) 21/0م،یار( متییر نص   حسابر  نیز ن ریباً 

( اس . 41/0) 51/0کنند. میانگی  )انحرا  م،یار( متییر رنب  موسس  حسابرسی نیز ن ریباً حسابرسان متص   استفاده می

گیری کیفی  حسابرسی نیز  ای اندازه ای نمون  ک  یتی از شا  میانگی  )انحرا  م،یار( متییر اندازه حسابر  شرک 

د د ای  نشان می( اس ؛ 41/0) 81/0بر  نیز ن ریباً حسایر. میانگی  )انحرا  م،یار( نییباشد( می45/12) 18/11ن ریباً  باشد؛می

 مچنی  میانگی  )انحرا  م،یار( متییر نو  حسابر   اند.مطای،  حسابر   ود را نیییر داده ای موردشرک  %81ک  ن ریباً  

باشد. ای  ( می%41) %22ن ریباً باشد؛ گیری کیفی  حسابرسی نیز می ای اندازه ای نمون  ک  یتی دیگر از شا  شرک 

میانگی   .اند ای نمون  نوسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفت شرک  %22د د ک  ب   ور متوسط ن ریباً نشان می

از  %18د د ک  عم ترد ن ریباً  ( اس . ای  نشان می25/0) 18/0)انحرا  م،یار( شا   سودد ی شرک  نیز ن ریباً 

 ای نوصیفی و اینت  در اکثر متییر ای نتای  آماره مچنی  با نگا ی ک ی ب   .ا سودآوری بوده اس  ای نمون ، نوأا بشرک 

 نوان بیان کرد ک  نماا متییر ا از نوزیع مناسبی بر وردارند.پهو ع، م ادیر میان  و میانگی  نزدیک ب   آ  ستند؛ می

 

 

                                                           
36 Okolie 
37 Gaganis 



 

 wwwAMSconf.ir         11 

 نت یج آم ر توصیفی متغیره   تحقیق -(1نگ ره شم ره )

 کشیدگی چویگی م،یارانحرا  میان  بیشین  میانگی  کمین  نو  متییر متییر ای پهو ع

 269/59 14/47 0/05 0/08 1/08 0/039 0 وابست  عدا ن ارن ا دعانی

 218/92 11/22- 16/24 - 153/59 0/64- 299/84- مست   نجدید ارائ  صورنهای مایی

 1/86 0/98 0/45 - 1 0/29 0 مست   نص   حسابر  در صن، 

 1/12 0/35- 0/49 1 1 0/59 0 مست   رنب  موسس  حسابرسی

 2/72 1/80 18/45 1/04 45/35 11/13 0 مست   اندازه حسابر 

 1/66 0/81 0/46 0 1 0/31 0 مست   حسابر  نیییر

 2/89 1/39 0/41 0 1 0/22 0 مست   حسابر  نو 

 5/49 0/10- 1/76 13/10 19/16 13/15 4/39 کنتریی شرک  اندازه

 1052/46 31/92 17/29 0/18 571/66 0/99 10/60- کنتریی رشد شرک 

 12/98 3/45- 0/25 1 1 0/93 0 کنتریی سودد ی شرک 

 645/52 18/07 98/21 0/48 12/87 2/91 18/02- کنتریی جریان ن د عم یانی

 3/42 1/55- 0/39 1 1 0/81 0 کنتریی نراکآ کاری حسابر 

 برآورد مدل پژوهش( 6-2

 واریانسوابستگی  شود ک میاستفاده  رگرسیون  طی ای در مدل واریانس نا مسانیآزمودن  برایپاگان  -آزمون بروشاز 

گیرد. جه  قرار میبررسی مورد د نده مدل، ب  م ادیر متییر ای نو ی  رگرسیون  طیدس  آمده از   مدت پسماند بج

مجرور جمدت پسماند روی متییر ای زده شده و  مسانی مدل با فرض واریانس  مسانی نصمی انجاا ای  آزمون، واریانس نا

آید. با استفاده از م،ادی  رگرسیونی ارنباط م،نادار میان جمدت پسماند و متییر ای دس  مید نده رگرسیون ب نو ی 

 ا ب  عنوان واحد م ط،ی ب  صورت جداگان  شرک  دس  آمده،د نده مورد آزمون قرارگرفت  اس . بانوج  ب  نتای  ب نو ی 

گرارند؛ د نده  ستند و بر مدل ا ر می ا( دارای ارنباط م،ناداری با متییر ای نو ی و ب   ور  مزمان  مراه با زمان )سال

 ان ب  ننهایی ا ری بر مدل ندارد.ک  عام  زمدرحایی

 (39)ضریب الگرانژ 38آزمون بروش و پ گ ن -2نگ ره 

گروه 

 فرضیه

 نتیجه سطح معن دار  آم ره بروش نوع

مدل 

 پژوهش

ه ( به ه  )س لشرکت 0 59/14 ه (مق طع)شرکت

صورت جدا ی  به صورت 

 همزم ن اثر گذارند.

 0 11/101 ه (زم ن )س ل

 0 91/128 هر دو

                                                           
38 Breusch-Pagan 
39 Lagrang Multiplier 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AE%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AE%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AE%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AE%D8%B7%DB%8C
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برآورد مدل ا رات ن ادفی و ا رات پاگان، جه  انتصاب یتی از دو روش  -پریری و بروشپس از انجاا دو آزمون نجمیع

ییمر استفاده شده اس . بانوج  ب  م دار احتمال ب  دس  آمده فر ی  صفر ک  بیانگر وجود  Fو آماره  40 اب  از آزمون چاو

باشد ک  در  ا، مدل بدون ا رات میشود. بنابرای  بهتری  حای  برای انتصاب مدل در فر ی ا رات  اب  در مدل اس ؛ رد می

وت اس . بانوج  ب  رد فر ی  صفر آزمون چاو، نیازی  ا( متفاشود عرض از مبدأ برای  ر یک از م ا ع )شرک آن فرض می

 باشد.ب  بررسی و انجاا آزمون  اسم  نمی

 لیمر( و ه سمن F( آزمون چ و )6-2-1

پریری داشت ؛ ب   می  دیی  ا رات  اب  و ن ادفی متییر ای وابست  را از نظر قدرت ، مدل  اصی  پان 8بانوج  ب  نتای  نگاره 

 از نظر آزمون  اسم  مشص  نمود.د ندگی باید نو ی 

 آزمون چ و برا  انتخ ب مدل من سب -3نگ ره 

 نتیجه لیمرF آزمون چ و ی  

سطح  مقدار آزمون اثرات

 F 12/1 00000م دار  معن دار 
 00000 85/410 دو -م دار کای مدل ب  اثرات ث بت ی  تص دفی

 00000 221و   281 درج  آزادی

 آزمون ه سمننت یج  -2نگ ره 

 نتیجه سطح معن دار  مقدار آزمون اثرات
دو -م دار کای  مدل ب  اثرات ث بت 041/0 11/21 

شود. نتای  آزمون برای انجاا آزمون  اسم  ابتدا مدل را ب  صورت ا ر ن ادفی نصمی  زده و سپس آزمون  اسم  انجاا می

 ا رات ن ادفی در برابر ا رات  اب  اس .( آمده حاکی از عدا ن یید 4 اسم  در نگاره شماره )

 ( نت یج آزمون رگرسیون چندگ نه برا  مدل پژوهش 6-2-2

مدل در  د د ک نشان می دارم  ای و  اس  000/0 با برابر F داریام،ن مدل با ا رات  اب  برآورد شده اس . سط  5در نگاره 

شرک   عدا ن ارن ا دعانیدرصد از نیییرات  82اس  ی،نی در حدود  812/0برابر با  ن،یی   ریب. حای  ک ی م،نادار اس 

اندازه حسابر ، نیییر نص   حسابر  در صن، ، رنب  موسس  حسابرسی،   ای مایی،نجدید ارائ  صورت متییر اینوسط 

اس  ک   212/0با  چنی  م دار  ریب ن،یی  ن،دی  شده برابرشود.  آمتییر ای کنتریی، نبیی  می حسابر ، نو  حسابر  و

د د ک  رگرسیون کاذبی وجود ندارد. م دار آماره دوربی  وانسون برابر با ا تد  چندانی با  ریب ن،یی  نداشت  و نشان می

د نده آن اس  ک  بی  قرار دارد، نشان 5/2نا  5/1ک  ای  عدد نزدیک ب  ناحی  بحرانی شده اس . از آنجایی 5249/2

 بستگی وجود ندارد. ا،  ود مماندهباقی

                                                           
40 Chav Test 
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 نت یج آزمون رگرسیون چندگ نه برا  مدل پژوهش -5نگ ره 

  گیر نتیجه  .7

بور   ای پریرفت  شده در شرک نی ا ای کیفی حسابرسی بر عدا ن ارن ا دعپهو ع، بررسی ن  یر شا  ای  اص ی  د  

نص   حسابر  اندازه حسابر  و  یسنج  کیفی  حسابرسی از س برای سنجع  پهو عدر ای  باشد. اوراق بهادار نهران می

 استفاده شده اس .  در صن،  و دوره ن دی حسابر 

رابط   حسابرسی و کیفی   ای نمایندگیبی   زین  ،اندازه حسابر  باشد متییر وابست  گیریحای  اول؛ اگر م،یار اندازهدر 

 ای مورد مطای، ،  ای نمایندگی در شرک با افزایع  زین  گر ای  مو و  اس  ک بیانای  نتیج  منفی و م،نادار وجود دارد. 

 ایی ک   مچنی  ای  نتیج  نمایانگر ای  مط ب اس  ک  در شرک  نیز افزایع یافت  اس . باالنر حسابرسی با کیف ن ا ا برای 

د د ک  بی  نشان می  مچنی   ای ای  مطای، یافت  ای نمایندگی کمتر اس . اند،  زین نوسط سازمان حسابرسی رسیدگی شده

، جود دارد. در واقع با افزایع سط  عدا ن ارن ا دعانیرابط  منفی و م،نادار وو کیفی  حسابرسی  عدا ن ارن ا دعانی

 ای مورد مطای،  کا ع یافت  اس . ای  نتیج  بیانگر ای  مو و  اس  ک  در  ای مایی شرک کیفی  حسابرسی صورت

 اند، عدا ن ارن ا دعانی کمتر اس .ک  نوسط سازمان حسابرسی رسیدگی شده  اییشرک 

نواند ب  عنوان شا   مط وبی برای ارزیابی در محیط اقت ادی ایران نو  گزارش حسابرسی نمیرسد ب  نظر میبنابرای ، 

 کیفی  حسابرسی ن  ی گردد.

 سطح معن دار  t مقدار آم ره مقدار ضرایب متغیره   پژوهش

 0/428 0/792987 0/021164 ث بت مقدار

 0/8497 0/189556 0/00000675 نجدید ارائ  صورنهای مایی

 0/0256 4/097001- 0/002518- نص   حسابر  در صن، 

 0.000000 4/451825- 0/003556- رنب  موسس  حسابرسی

 0/0425 3/120594- 0/00012- اندازه حسابر 

 0/7656 0/298238 0/000438 حسابر  نیییر

 0/4896 0/691209 0/004217 حسابر  نو 

 0/7742 0/286977- 0/000509- شرک  اندازه

 0.000000 6/211556 0/0000261 رشد شرک 

 0/3096 1/016643 0/003359 سودد ی شرک 

 0/0085 2/638027- 0/0000023- جریان ن د عم یانی

 0/0397 2/060222 0/009551 نراکآ کاری حسابر 

318/0 ضریب تعیین F 7068/1مقدار    

هضریب تعیین تعدیل شد  298/0 F 000/0سطح معن دار     

5827/2 آم ره دوربین واتسون  
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 ه   تحقیقمحدودیت  .8

نواند ویی ب   ور بای وه می؛ باشددر فرآیند نح یق ع می، مجموع  شرایط و مواردی وجود دارد ک   ارج از کنترل مح ق می

  ای ای  نح یق ب  شرح زیر بوده اس :نح  ن  یر قرار د د. محدودی نتای  نح یق را 

 در حسابر  مایی، نص   صورنهای ارائ  ی نجدیدشع سنج یفی  حسابرسی از در ای  نح یق برای محاسب  ک (1

استفاده شده اس . استفاده از  حسابر  حسابر  و نو  حسابر ، نیییر حسابرسی، اندازه موسس  صن، ، رنب 

  ای دیگر برای محاسب  کیفی  حسابر  ممت  اس  بر نتیج  نح یق ا رگرار باشد.شا  

نورا قرار  ای مایی حسابرسی شده،  بی،ی اس  ک  کیفی  نتای  ای  پهو ع نح  ن  یر نوج  ب  استفاده از دادهبا (2

نتای  ای  پهو ع ن  یرگرار نواند بر اند و ای  مو و  میگیرد ک  متییر ای ای  نح یق از باب  نورا ن،دی  نشده

 باشد.

 پیشنه دات مبتنی بر نت یج تحقیق .9

 زیر قاب   رح اس : ات ای ای  نح یق، پیشنهادنوج  ب  یافت با

  ا برای کا ع عدا ن ارن ا دعانی، حسابرسان متص   در صن،  مورد نظر را استصداا کنند.شرک  (1

 ا ب  اما بهتر اس  شرک  بر عدا ن ارن ا دعانی ن یید نشد؛اگرچ  در ای  نح یق، ن  یر نجدید ارائ  صورنهای مایی  (2

 نوج  کنند. نیز پیامد ای نجدید ارائ  صورنهای مایی

 برا  تحقیق ت آتی اتپیشنه د .10

سابر  بر عدا ن ارن ا دعانی  ای کیفی حبا استفاده از سایر شا   کیفی  حسابرسیشود ک  ن  یر پیشنهاد می (1

 ای کیفی برای نرکیب سنج   مچون نح ی  عام ی  ای آماریمورد سنجع قرار گیرد.  مچنی  استفاده از روش

  نواند ب  پهو شگران برای انجاا نح ی ات آنی کمک کند.حسابر  می

 ای مح  ی  نترار گردد و یافت  ای آنی نوسط  ای زمانی بیشتر در سالشود  می  پهو ع با دورهپیشنهاد می (2

 حاص  با نتای  ای  پهو ع م ایس  شود.

 شود پهو ع حا ر در صنایع مصت ف ب  نفتیک صن،   اص انجاا شود.پیشنهاد می  (8

 ی سهاا نیز مورد بررسی قرار گیرد. شود ک  ن  یر کیفی  حسابرسی بر بازدهپیشنهاد می (4

 من بع و مأخذ

کیفی  حسابرسی بر و  ن  یر حاکمی  شرکتیبررسی . »(1821) .ر اپور، محمد؛ شجائی، محمدکاشانیاحمدپور، احمد؛  .1

 .82-19، ص  12، شماره ه   حس بدار  و حس برسیبررسی «. زین  ن می  مایی از  ریق بد ی )است راض(

 در شده پریرفت   ایشرک  سهاا آنی بازده بر حسابرسی کیفی  ن  یر(. »1812. )کامران جمایی، محمدرمضان؛ احمدی، .2

 .20-1 ص  ،4 شماره ،20 دوره ،حس برسی و حس بدار  ه  بررسی «.نهران بهادار اوراق بور 

 کیفی  و حسابر  صن،  نص   بی  رابط  بررسی(. »1822. )مهدی اردکانی،ناظمی امیر؛ محمدی، حسی ؛ اعتمادی، .8

 ،2 و 1 ، شماره1، دوره م لی حس بدار  ه  پژوهش «.نهران بهادار اوراق بور  در شده پریرفت   ایشرک  در سود

 .82-19 ص 
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 «.شدهرائ  اشده با سود نجدید ای کیفی  سود گزارشبررسی م ایس . »(1811آبادی، مهدی . )بهارم دا، مهدی؛ دوی  .4

 .11-1، ص 14، شماره یتحقیق ت حس بدار  و حس برس

بررسی ارنباط بی  اندازه موسس  حسابرسی و ن،داد (. »1812اهلل. )جوادی، ن،م محمدی، امیر؛ پیری، پرویز؛ شیخ .5

 .24-5، ص  51، شماره 18دوره  ،دانش حس برسی «.کاران موسس  حسابرسی با کیفی  حسابرسیصاحب

حسابرسی بررسی ن  یر نیییرحسابر  بر کیفی  (. »1812ج،فری، ع ی؛ ج،فری،  م ؛ حسینی، امیر؛ رسائیان، محمد. ) .1

 . 42-25، ص  51، شماره دانش حس برسی«.  ای پریرفت  شده در بور  اوراق بهادار نهرانشرک 

 نگاا کردن سود ای  با اندازه شرک  و کاری و ب رابط  محافظ (. »1810م دا، حمید؛ احمد ان بیگی، م طفی ) ای ی .9

 .12-1، ص 14ه ، شماره   حس بدار  و حس برسیبررسی«. اندازه موسس  حسابرسی

 ای ن ع مایتان نهادی در کیفی  حسابرسی شرک (. »1810پور، نرگس؛ ا ضری، حسی .)ایدی ؛ ر ارحیمیان، نظاا .2

 .21-12  ص ،45  شماره، دانش حس برسی «.پریرفت  شده در بور  اوراق بهادار نهران

بررسی فراوانی و ا می  نجدید ارائ  (. »1812بایگی، سیدناصر. )ساعی، محمدجواد؛ باقرپوروالشانی، محمدع ی؛ موسوی .1

 .21-19، ص  1، شماره 5، دوره ه   حس بدار  م لیپژوهش«. صورنهای مایی

«. ن  یر نداوا انتصاب حسابر  بر کیفی  حسابرسی(. »1811سجادی، سیدحسی ؛ فرازمند، حس ؛ قربانی، صادق. ) .10

 .102-21، ص  1، شماره 4، دوره ه   حس بدار پیشرفت

دانش «. ا ر کیفی  حسابرسی و نیییرحسابر  بر بازار سرمای (. »1812منع، نازنی . ) بری، سیدحسی ؛ بشیریع وی .11

 .95-15، ص  1، شماره 2، دوره ر  و حس برسی مدیریتحس بدا

«. ارزیابی سهااا ر عدا ن ارن ا دعانی بر بیع(. »1814بری، حس ؛ فیروزبص ، مینا. )شیری، سیدمحمود؛   ، موسوی .12

 .12-98، ص 29، شماره ه   حس بدار  م لی و حس برسیپژوهش

 و مست   حسابرسان دیدگاه از مست   حسابرسی کیفی  بر مؤ ر عوام . »(1828. )ویدا؛ آقایی، پروی  مجتهدزاده، .18

 .91-58، ص  82شماره  ،حس برسی و حس بدار  ه  بررسی «.کنندگاناستفاده

 ای نجاری در راستای  ا و ف،ایی حسابداری ب  عنوان یک سیستآ ا دعانی در ارنباط با  د (. »1899فرد، یداهلل. )نوری .14

 .99-91، ص  122، شماره حس بدار«.  ای مناسب مدیری گیرین میآ

 ای بررسی رابط  بی  کیفی  حسابرسی و مدیری  سود شرک (. »1810نمازی، محمد؛ بایزدی، انور؛ جبارزاده، س،ید. ) .15

 .80-12، ص  1، شماره تحقیق ت حس بدار  و حس برسی «.پریرفت  شده در بور  اوراق بهادار نهران

کنفرانس ملی «.  اشرک  سهاا بازده بر ا دعات ن ارن عدا ا ر بررسی(. »1814شبانی، سیداحمدر ا. )شیخ اشمی .11

 .، مازندران، موسس  ع می نح ی انی کوم  ع آ آوران دانعرویکرده   نوین در علوم مدیریت، اقتص د و حس بدار 
17. Beatty, R. P. (1989). Auditor reputation and the pricing of initial public offerings. The 

Accounting Review, 64(4), 693-709. 

18. Chen, W. P., Chung, H., Lee, C., & Liao, W. L. (2007). Corporate governance and equity 

liquidity: Analysis of S&P transparency and disclosure rankings.Corporate Governance: An 

International Review, 15(4), 644-660. 

19. Chen, K. Y., Lin, K. L., & Zhou, J. (2005). Audit quality and earnings management for Taiwan 

IPO firms. Managerial Auditing Journal, 20(1), 86-104. 



 

 wwwAMSconf.ir         15 

20. DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of Accounting and 

Economics, 3(3), 183-199. 

21. Davidson, R. A., & Neu, D. (1993). A note on the association between audit firm size and audit 

quality. Contemporary Accounting Research, 9(2), 479-488. 

22. Deloitte, L. L. P. (2010). Advancing Quality Through Transparency. Deloitte LLP Inaugural 

Report (January). 

23. Gaganis, C., Pasiouras, F., & Doumpos, M. (2007). Probabilistic neural networks for the 

identification of qualified audit opinions. Expert Systems with Applications, 32(1), 114-124. 

24. Gjesdal, F. (1981). Accounting for stewardship. Journal of Accounting Research, 19(1), 208-

231. 

25. Hölmstrom, B. (1979). Moral hazard and observability. The Bell Journal of Economics, 74-

91. 

26. Hermanson, D. R., Houston, R. W., & Rice, J. C. (2007). PCAOB inspections of smaller CPA 

firms: Initial evidence from inspection reports.Accounting Horizons, 21(2), 137-152. 

27. Hakim, F., & Omri, M. A. (2010). Quality of the external auditor, information asymmetry, and 

bid-ask spread: case of the listed Tunisian firms. International Journal of Accounting & 

Information Management, 18(1), 5-18. 

28. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency 

costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360. 

29. Jensen, M. C. (1998). Self interest, altruism, incentives, and agency theory. Foundation of 

Organizational Strategy, Harvard University Press 

30. Krishnan, G. V. (2003). Does Big 6 auditor industry expertise constrain earnings 

management?. Accounting Horizons, 17, 1-16. 

31. Kend, M. (2008). Client industry audit expertise: towards a better understanding. Pacific 

Accounting Review, 20(1), 49-62. 

32. Kwon, S. Y., Lim, Y. D., & Simnett, R. (2010). Mandatory audit firm rotation and audit 

quality: Evidence from the Korean audit market. Unpublished Paper, 1-61. 

33. Lawrence, A., Minutti-Meza, M., & Zhang, P. (2011). Can Big 4 versus non-Big 4 differences 

in audit-quality proxies be attributed to client characteristics?. The Accounting Review, 86(1), 

259-286. 

34. Myers, J. N., Myers, L. A., & Omer, T. C. (2003). Exploring the term of the auditor-client 

relationship and the quality of earnings: A case for mandatory auditor rotation?. The 

Accounting Review, 78(3), 779-799. 

35. Okolie, A. O. (2014). Audit Quality and Earnings Response Coefficients of Quoted Companies 

in Nigeria. Journal of Applied Finance & Banking, 4(2), 139-161 

36. Palmrose, Z. V. (1988). 1987 Competitive Manuscript Co-Winner: An analysis of auditor 

litigation and audit service quality. The Accounting review, 55-73. 

37. Titman, S., & Trueman, B. (1986). Information quality and the valuation of new issues. 

Journal of Accounting and Economics, 8(2), 159-172. 

38. Van Tendeloo, B., & Vanstraelen, A. (2008). Earnings management and audit quality in 

Europe: Evidence from the private client segment market. European Accounting 

Review, 17(3), 447-469.  

39. Zureigat, Q. M. (2011). The effect of ownership structure on audit quality: Evidence from 

Jordan. International Journal of Business and Social Science,2(10), 38-46. 


