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  چکیده

ــالی و حســابداري حــوزة بااهمیــت بســیار مفــاهیم از اطالعــاتی شــفافیت ــی، از. اســت م ــدادهاي طرف  در ســاز آشــفته روی

 ارزش میــان ایـن  در. اســت نمـوده  ملــزم را معتبـر  مــالیِ گزارشـگري  اهمیــت بـه  پــیش از بـیش  توجــه الملـل،  بــین اقتصـاد 

 بــر حسابرســی کیفیــت تــأثیر ارزیــابی پــژوهش ایــن اجــراي از هــدف. نمایــد مــی تــر پررنــگ حسابرســی خــدمات کیفیــت

 خــدمات کیفیــت تعیــین جهــت. اســت تهــران بهــادار اوراق بــورس در شــده پذیرفتــه هــاي شــرکت در اطالعــاتی شــفافیت

ــنج از حسابرســی ــد ســنجۀ پ ــه تجدی ــالی، صــورتهاي ارائ ــه صــنعت، در حســابرس تخصــص م  حسابرســی، موسســه رتب

ــدازه ــابرس ان ــوع و حس ــابرس ن ــه حس ــوان ب ــاخص عن ــاي ش ــت ه ــی کیفی ــتفاده حسابرس ــده اس ــت ش ــتاي در و اس  راس

 آزمــون بــراي. گردیــد اســتفاده تهــران بهــادار اوراق بــورس ســازمان شــفافیت نمــره از اطالعــاتی، شــفافیت گیــري انــدازه

 در شـده  پذیرفتـه  شـرکت  235 مطالعـه  مـورد  نمونـه . اسـت  شـده  گرفتـه  بهـره  چندگانـه  رگرسـیون  از پـژوهش   هاي فرضیه

 نـوع  و انـدازه  رتبـه،  بـین  دهـد  مـی  نشـان  هـا  یافتـه . باشـد  مـی  1393 الـی  1389 زمـانی  دوره طی تهران بهادار اوراق بورس

ــدو  حســابرس ــه تجدی ــالی صــورتهاي ارائ ــه م ــوان ب ــنجه عن ــاي س ــت ه ــا حسابرســی کیفی ــفافیت ب ــاتی ش ــه اطالع  رابط

 وجـود  معنـاداري  و منفـی  رابطـه  اطالعـاتی  شـفافیت  بـا  صـنعت  در حسـابرس  تخصـص  بـین  ولـی  وجود ندارد؛ معناداري

  .دارد

ــدي ــد :واژگــان کلی ــه شــفافیت اطالعــاتی، تجدی ــالی، صــورتهاي ارائ ــه صــنعت، در حســابرس تخصــص م  موسســه رتب

  .حسابرس نوع حسابرس، اندازه حسابرسی،

   



 

 
  

  مقدمه) 1

حساس  پیچیده،«شد و شفافیت اطالعاتی یک مفهوم با الی دشوار میگیري شفافیت در اطالعات حسابداري م تعریف و اندازه

ها از  امروزه، شفافیت اطالعات مالی و کیفیت افشاي شرکت). 2004، 1فرنلیآینز و  بیتی، مک( باشد می »نسبت به متن و ذهنی

در بازار سرمایه ایران با شروع بحران . رود مار میش هاي اصلی فعاالن بازار سرمایه در کشورهاي مختلف به مشغولی جمله دل

در این راستا عالوه . شده در بورس مورد توجه قرار گرفته استهاي پذیرفته  ، شفافیت مالی شرکت1383مالی از اوایل سال 

بر ایجاد همگرایی نسبی در استانداردهاي حسابداري مالی با استانداردهاي حسابداري بین المللی، سازمان بورس و اوراق 

شاخص عملکرد مدیریت در  ،شفافیت اطالعاتی. هایی را به منظور بهبود سایر موارد افشا انجام داده است بهادار نیز کوشش

کننده این است که آیا  منعکساین شاخص . موقع و قابل دسترس است ارائه اطالعات ضروري به شکلی صحیح، روشن، به

 ).1391آبادي و دهنوي،  مهرآذین، مسیح(. دهد، دارند یا خیر می شرکت رخ گذاران تصویري واقعی از آنچه واقعاً داخل سرمایه

اتکا در  و قابل ن دسترسی گسترده به اطالعات مزبورشفافیت اطالعات مالی را توا) 2004( 2و اسمیت بوشمن، پیتوتروسکی

ها در اقتصاد تعریف  ي شرکتگذاري، حاکمیت، ارزش و خطرپذیر هاي سرمایه مورد عملکرد مالی، وضعیت مالی، فرصت

اتکا در مورد  دهد که همواره اطالعات قابل ن میای از یک سو به سهامداران خرد اطمینلشفافیت در اطالعات ما. اند کرده

ارزش شرکت دریافت خواهند کرد و سهامداران عمده و مدیران در پی تضییع حقوق آنها نیستند و از سوي دیگر مدیران را 

 برخی ).1383نوبخت، (کند  مدت ترغیب می به جاي پیگیري منافع شخصی کوتاه براي تالش در جهت افزایش ارزش شرکت

 متغیرهاي و سرمایه هزینه بدهی، هزینه اطالعاتی، تقارن عدم بر حسابداري اطالعات شفافیت که اند داده نشان ها ژوهشپ

 بدهی هزینه کاهش باعث شفافیت دهند می نشان) 2009( 3فردریک ، برنایل وآندراده نمونه، عنوان به. است ثیرگذارأت دیگري

 سرمایه هزینه حسابداري سود شفافیت که اند کرده بیان مقطعی بررسی یک در) 2005( 4، خارانا و پریرافرانسیس یا و شود می

 و بیشتر اطالعات سهامداران که شود می باعث سهامداران و شرکت بین اطالعاتی تقارن عدم وجود .دهد می کاهش را شرکت

. باشد شفاف که دهد کاهش را اطالعاتی تقارن عدم تواند می صورتی در ها شرکت مالی صورتهاي. کنند درخواست را معتبري

 وجود گذاران سرمایه با کردن برقرار ارتباط براي کافی اطالعات که دهد می نشان پایین شفافیتابراز داشت، ) 2005( 5یو

 وجود نیست، اختیارشان در کافی اطالعات که آنهایی و دارند آگاهی که آنهایی بین اطالعاتی تقارن عدم یک بنابراین و ندارد

 شده ارائه اطالعات کیفیت و دقت هرچه گذاران سرمایه دیدگاه از. شود می اطالعات ریسک صرف بروز به منجر امر این ؛دارد

 اطالعاتی مزیتهمچنین  .بود خواهد تر پایین شرکت، آن اطالعاتی ریسک باشد، باالتر) مالی صورتهاي( شرکت سوي از

 و شده سهامداران اعتماد افزایش به منجر و یافته افزایش گذاران سرمایه آگاهی که است این مالی صورتهاي شفافیت با مرتبط

                                                           
١. Beattie, McInnis and Fernley 
٢. bushman, Pitotroski and smith 
٣. Andrade, Bernile and Frederick 
٤. Francis, Khurana and Pereira 
٥. Yu 



 

 
  

 سایر و سهامداران ناآگاهی و سردرگمی باعث اطالعاتی تقارن عدم و پایین شفافیت. یابد می کاهش شرکت سرمایه هزینه

 نداشته وجود گذاران سرمایه با کردن برقرار ارتباط براي کافی اطالعات شود می موجب پایین شفافیت. شود می گذاران سرمایه

 در که گیرد شکل ندارند کافی اطالعات به دسترسی که آنهایی و دارند آگاهی که آنهایی بین اطالعاتی تقارن عدم یک و باشد

اطمینان اطالعات مالی که قابلیت اتکا و شفافیت پایینی دارند، عدم  .شود می اطالعات ریسک صرف افزایش به منجر نهایت

کنندگان بازار سرمایه همیشه به دنبال اطالعات مالی با  مشارکت .دهد ش داده و جذابیت سهام را کاهش میسهامداران را افزای

دهد  سرمایه گذاران بیرونی را کاهش میمدیریت شرکت و  کیفیت هستند زیرا این اطالعات، عدم تقارن اطالعاتی بین

کاري است که عدم تقارن سیاست افشاي وسیع و شفاف، سازو دهد که تجربی نشان میشواهد  ).1388نوروش و حسینی (

یت مطالعاتی که کیفیت و کم ).2005فرانسیس و همکاران، (دهد  را کاهش میگذاران بیرونی  سرمایهاطالعاتی بین مدیران و 

؛ ال که آیا افشاؤیعنی در نظر گرفتن این س اطالعات قرار دارند،گیري کیفیت و عمق  کنند مبتنی بر اندازه افشا را بررسی می

  ).2008 2و پالمر 1994 1س، ناصر و موراواال(بخشد؟  هاي مالی را بهبود می گان از صورتکنند فهم استفاده

  مبانی نظري پژوهش) 2

  شفافیت اطالعات مالی) 2_1

کند کـه کلیـه    اصل افشا ایجاب می. افشا یکی از اصول اساسی حسابداري است که بر کلیه جوانب گزارشگري مالی تأثیر دارد

براسـاس ایـن   . هاي مالی واحدتجاري به شکل مناسب و کامل گزارش شود هاي بااهمیت مربوط به رویدادها و فعالیت واقعیت

قابـل  اي  گونـه  موقع بوده و این اطالعـات بـه   و بهاطالعات بااهمیت، مربوط  هاي مالی اساسی باید حاوي تمامی اصل، صورت

سـازمان   76نشریه (کنندگان فراهم سازد  هاي آگاهانه را براي استفاده ه شود تا امکان اتخاذ تصمیمئاالمکان کامل ارا فهم و حتی

در رعایت قـوانین و مقـررات وضـع شـده،      افشا عبارت از توزیع عمومی اطالعات به صورت داوطلبانه یا ).1372حسابرسی 

البته منظور حسابداران از ). 2005، 3مدیروس و کوینتریو(تواند محرمانه نگهداري شود  می است؛ هرچند که این اطالعات عرفاً

، 4بـردا هندریکسـن و ون (هـاي مـالی اسـت     افشاي اطالعات، محدود به انتشار اطالعات مالی واحد تجاري در قالب گـزارش 

هاي افشاي اطالعات مـالی و نیـز در اسـتانداردهاي حسـابداري کـاربرد       در سیستم "شفافیت  "با وجود این که واژه  ).1992

به عنـوان   .فراوانی دارد، ولی در رابطه با این واژه تعریف مشترکی که همگان در مورد آن اتفاق نظر داشته باشند، وجود ندارد

داند کـه صـورتهاي مـالی     را همان استانداردهاي مناسب و مطلوب حسابداري می تشفافی) 2004(بوشمن و همکاران نمونه، 

بـه   فیتشـفا ) 1999( 5نظر پونال و شیپراز . نمایند تهیه شده بر اساس آنها رویدادهاي مالی را در همان دوره وقوع گزارش می

سـاختاري صـورتهاي مـالی را بـه نمـایش      هـا و برآوردهـاي    گردد که رویدادها، معـامالت قضـاوت   استانداردهایی اطالق می

بـال و  ( کـاري تفسـیر شـده اسـت     هنگـام بـودن و محافظـه    یب ویژگی بـه در تعاریفی دیگر، شفافیت در قالب ترک .گذارند می

لی در هر صورت شفافیت و افشاي کامل و صادقانه اطالعات در کارکرد مطلوب یک بازار کاراي سـرمایه  و). 2000 6همکاران

                                                           
١. Wallace, Naser and Mora 
٢. Palmer 
٣. Medeiros and Quinteiro 
٤ Henriksen and Vnbrda 
٥. Pownall and Schipper 
٦. Ball, Kothari and Robin 



 

 
  

مـدل بوشـمن و   ) 1شـود   در این بخش دو مدل رایج در رابطه با شـفافیت شـرکت ارائـه مـی    . باشند میسرمایه عاملی کلیدي 

  ).2002( 2مدل دیپیازا و ایکلس) 2و ) 2001( 1اسمیت

مدل شفافیت  این در. ارائه دادندفیت شرکت هاي شفا چارچوبی مفهومی براي ویژگی 2001بوشمن و همکاران در سال  .1

گذاري و ریسک و  هاي سرمایه اي، فرصت عبارت است از وجود اطالعات در رابطه با وضعیت مالی، عملکرد دوره

یا داوطلبانه (رشگري شرکت گزا) 1در این چارچوب شفافیت داراي سه جنبه اصلی است . ها در اقتصاد ارزش شرکت

تعامل با  و(کسب اطالعات محرمانه ) 3و ) هاي اینترنتی بکهها و ش از طریق رسانه(انتشار اطالعات ) 2، )اجباري

 ). ی و دارندگان اطالعات محرمانهگذاران نهائ تحلیلگران مالی، سرمایه

باشد که  انتشار اطالعات می دومین جنبه از شفافیت؛ ،باشد جنبه اول در این مدل همان کیفیت گزارشگري شرکت می

سومین جنبه از شفافیت  و هاي اینترنتی است هاي جمعی و شبکه کانالهاي رسانهشامل توزیع اطالعات از طریق انواع 

شرکت به کسب اطالعات محرمانه و ارتباط با تحلیلگران مالی، سهامداران نهادي و دارندگان اطالعات محرمانه 

  .پردازد می

شفافیت شرکت در رابطه با  .دي پیازا و ایکلس مدل دیگري براي شفافیت شرکت ارائه نمودند 2002در سال  .2

  :باشند دهد، این سطوح به شرح زیر می اطالعات را در سه سطح نمایش می

  3مجموعه اصول پذیرفته شده حسابداري در سطح جهانی -سطح اول

  4شوند ستانداردهایی که براي ارزیابی و گزارش عملکرد در سطح صنایع و خاص هر صنعت تهیه میا -سطح دوم

ها، مدیریت ریسک،  ها و برنامه هاي کلی شرکت، طرح مشی ها و خط طالعات مخصوص شرکت شامل سیاستا - سطح سوم

  .هاي عملکرد خاص، و نظام راهبري شرکت هاي پرداخت، شاخص سیاست

در این مدل، هدف ارائه اطالعات در سه سطح ناپیوسته و غیریکنواخت نیست، بلکه هدف آن است که این مطلب تفهیم شود 

کور به شکل یکپارچه ارائه مذ ها اطالعات را در سه سطح شوند که شرکت گذاران تنها زمانی از اطالعات منتفع می سرمایهکه 

  .)1387یخی، مشا(نمایند 

ا در اختیار بگیرند به عدم تقارن اطالعاتی و در نتیجـه انتخـاب نامسـاعد و خطـر     ها اطالعات خصوصی ر ر مدیران شرکتاگ

ت، توانند از طریق گزارشـگري مـالی و افشـاي اطالعـا     ها می معتقدند که شرکت) 2001( 5هیلی و پالپو. شود میاخالقی منتج 

مزایـاي بـالقوه افشـا و    . دنـ ده قـرار   گذاران را تحـت تـأثیر   اي نمایندگی بین مدیران و سرمایهالعاتی و تضادهعدم تقارن  اط

هـاي نماینـدگی    ، کـاهش هزینـه  )1991، 7؛ دیاموند و ورشیا1997، 6توسانب(تواند شامل هزینه سرمایه کمتر  شفافیت بیشتر می

و افـزایش ارزش  ) 2000، 10؛ النگ و النـدهلم 2002، 9گلب و زاروین(، بهبود قیمت سهام )1981، 8، واتس و زیمرمنلفویچ(

                                                           
١. Bushman and Smith 
٢. Dipiazza and Eccles 
٣. Global GAAP 
٤. Industry – based standards 
٥. Healy and palepu 
٦. Botosan 
٧. Diamond and Verrocchia 
٨. Leftwich, Watts and Zimmerman 
٩. Gelb and Zarowin 
١٠. Long and Lundholm 



 

 
  

و بسـتانکاران در   گـذاران  افشاي کافی اطالعات توسط شخصیت اقتصادي، بـه سـرمایه  . باشد) 2010، 1چن، سو و وو(شرکت 

مهـرآذین،  (شـود   مـی  هـا روانـه   کند و بدین ترتیب سرمایه به کاراترین شـرکت  گذاري یاري می هاي سرمایه جستجوي فرصت

پژوهشگران در شناسایی عوامل مهم و مـؤثر بـر کیفیـت افشـا و محاسـبه شـفافیت اطالعـاتی         .)1391آبادي و دهنوي،  مسیح

به هرحال تحقیقات تجربی از عوامل متعددي براي ارزیابی و کمـی کـردن افشـا و شـفافیت     . اند رو بوده همواره با مشکل روبه

؛ 1988، 3دمسـی (تحلیلگـران   بینـی  ، پـیش )1989، 2لوبو و محمـود (شرکت این عوامل شامل اندازه اند،  طالعات استفاده کردها

و ) 2002، 4فان و وانگ(، ساختار مالکیت )2002 ؛ گلب و زاروین،1997بتوسان، (بندي افشا  هاي رتبه ، سیستم)1997بتوسان، 

فاقد شـفافیت،   بهام وام با أصورتهاي مالی تو .است) 2007، 5لین، هیانگ، چانگ و تسنگ(م گذاري بلندمدت در سها و سرمایه

قائمی و علـوي،  ( .برد گذاري را از بین می گذاران را کاهش داده و انگیزه آنها براي سرمایه شفافیت، اعتماد سهامداران و سرمایه

1391(  

گـذاري   موقع و در دسترس هستند تا به تصمیمات سـرمایه  هب اتکا خواهان اطالعات مفید، قابل استفاده کنندگان اطالعات مالی

از نگاه نظریه مباشرت نیز براي ارزیابی عملکرد مدیریت به اطالعاتی نیاز است که ). 2004، 6مادهوان، پورتر و ویور(بپردازند 

در صورتی کـه ایـن اطالعـات غیرواقعـی و واهـی باشـد، تصـمیمات        . طریق بتوان عملکرد مدیریت را ارزیابی کرد که از آن

افشاي شفاف اطالعات مالی نه تنهـا دربـاره یـک شـرکت بلکـه در      . گذاري و ارزیابی عملکرد نیز نادرست خواهد بود سرمایه

هـا در   نوسـان . د و افزایش کارایی اطالعات بازار نقش بسزایی داردشفافیت در بهبو. مجموع بر کل بازار سرمایه نیز مؤثر است

تـوان بـا افـزایش     ها را مـی  گیري و اعتماد مشارکت کنندگان بازار به جریان اطالعاتی مرتبط با شرکت ریسک مرتبط با تصمیم

نندگان بازار از میزان شـفافیت  حتی اگر کلیه مشارکت ک). 2004، 7کولزیک( شفافیت اطالعات ارائه شده به بازار بهبود بخشید

اطالعات ارائه شده آگاهی نداشته باشند، ایجاد جو عمومی اعتماد در بازار مبنی بر شفافیت اطالعات ارائه شده و عبور آنهـا از  

فیلترهاي رسمی که در مورد شفافیت آنها اطمینان نسبی دهد، در افزایش و بهبود کارایی بـازار سـرمایه نقـش مهمـی خواهـد      

ها، گزارشگري مالی نادرست و ضـعف در   ب در شرکتي اخیر سوء استفاده و تقلاه در سال. )1392حقیقت و علوي، ( شتدا

، 8الیوت، کریش، مارك و سوسان(هاي دهه اخیر بود، به تدریج رواج یافته است  ها که عامل مهمی در رسوایی شرکت مدیریت

هـاي غیرعـادي    هـا وکسـب بـازده    سودآوري، قیمت، و بازده سهام شرکتدر ایران نیز نبود رابطه منطقی بین ) 2010، 8سوسان

اي از  هاي بورسـی اسـت و ایـن امـر در پـاره      مقاطع مختلف نشان دهنده شفافیت ناکافی در گزارشگري مالی شرکت سهام در

ررات بـه خصـوص   وضع قوانین و مقـ  هاي اخیر در ایران با هر چند در سال. شده است ها باعث خروج سرمایه از بورس زمان

تشکیل نهادهاي نظارتی، مانند اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگري مالی و هیأت  و 84قانون بازار سرمایه در سال 
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هاي زیادي براي افزایش شفافیت اطالعات مالی و ناشران مالی  الشدرسازمان بورس واوراق بهادار، تنظارت بر نهادهاي مالی 

ی بـه  ئهرگونه اطالعات محرمانه و نهـا  بدون شک، اگر. وجود این، هنوز این امر در ابتداي مسیر استگرفته است، با  صورت

گـذاري و افـزایش    سرمایه بیشتري براي کند، بلکه اشتیاق اطمینان سهامداران را جلب می طور کامل و شفاف افشا شود، نه تنها

  )1392حقیقت و علوي، ( .آید رشد بازار به وجود می

  هاي کیفیت حسابرسی شاخص )2_2

 که نقشی به توجه ضرورت و پررنگ را باکیفیت و معتبر مالی گزارشگري مهم و حیاتی نقش اخیر، مالی هاي بحران وقوع

 باالي کیفیت به یابی دست. است نموده نمایان پیش از بیش را دارد مالی گزارشگري ارتقاي در »حسابرسی کیفیت«

 حسابرسی و دارد مالی گزارشگري عرضه زنجیره هاي حلقه از یک هر عمل صحت و درستی به بستگی مالی، گزارشگري

 کند می ایفا مالی گزارشگري کیفیت تقویت و حفظ در اي عمده نقش زنجیر، این هاي حلقه از یکی عنوان به مستقل

 تقارن عدم کاهش در مهمی نقش حسابرسی خدمات همچنین،). 2011 ،تضمین استانداردهاي هیأت و المللی بین حسابرسی(

 مک و جنسن( اعتباردهندگان و سهامداران بین و سهامداران و مدیران بین نمایندگی مسائل کاهش( 1989 ، بیتی( اطالعاتی

 مسئولیت اگرچه). 2009 اجمی، ال( دارد» حسابرسی کیفیت« به بستگی اساسی هاي نقش این تحقق. کند می ایفا) 1976 ، لینگ

 حساس. (است گرفته قرار پذیرش مورد حسابرسی رفتاري مفروضات از یکی عنوان به حسابرسی کیفیت برابر در حسابرسان

 است آمده عمل به باشد همگان قبول مورد که حسابرسی کیفیت از روشن و جامع تعریفی کمتر تاکنون اما). 1384 ،یگانه

 عمومی انتظارات از چارچوبی در زمان از مقطعی هر در حسابرسان مسئولیت اینکه به توجه با را وضعیتی چنین بتوان شاید

 مورد مستقیم صورت به را آن توان نمی که است مفهومی ایده یک حسابرسی کیفیت اینکه به توجه با نیز و است، تفسیر قابل

  ). 2009 ، لیو و لین( نمود توجیه داد، قرار مشاهده

و ارزیابی بازار از توانایی حسابرس در کشف تحریفات با اهمیت و گزارش کیفیت حسابرسی را سنجش ) 1981( 1آنجلو دي

همچنین، او تأکید کرده است حسابرسی که موارد نادرست را کشف و گزارش  هاي کشف شده تعریف کرده است تحریف

 ش تواناییآنجلو کیفیت حسابرسی، افزای بنابراین، طبق تعریف دي. کند، به معناي واقعی کلمه حسابرس مستقل است

حساس یگانه و ( هاي حسابداري و ارزیابی توانایی و استقالل حسابرس توسط بازار است حسابرسی در کشف تحریف

اي حسابداري و حسابرسی و به شکل خاصی معادل با کیفیت استاندارده کیفیت حسابرسی را براي نمونه ژو ).1389فر، آذین

آن است که این نظرات، به  ادبیات موجود حسابرسی حاکی از حال مروراین  با. داند گزارشگري و افشاي آنها می الزامات

سایرین نظیر واتز و زیمرمن و ). 1994واالس و همکاران، (اند  نگرفته و پذیرش عمومی قرار دیدگاه آنجلو مورد توجه اندازه

تعریف مفهومی مزبور بیش از هر  که آنجلو تاکید نموده و سبب شدند لی و همکاران نیز بر تعاریف ارایه شده توسط دي

کیفیت حسابرسی را ایجاد اطمینان از ) 1986( 2پالمروس .تعریف دیگري در ادبیات حسابرسی مورد توجه قرار گیرد

در عمل از این  .هاي مالی هیچ تحریف با اهمیتی نداشته باشد صورتهاي مالی و احتمال آن تعریف کرده است که صورت

تخصص  کنندگان، توجه به جایگاه و نقش حسابرس در تصمیمات استفادهبا .شود حسابرسی استفاده میتعریف به عنوان نتیجه 

سابرسی، مورد توجه هاي ح سسه حسابرسی به عنوان عامل کلیدي در تهیه گزارشحسابرس در صنعت و اندازه مؤ
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 سسه حسابرسی باعثتخصص حسابرس در صنعت و اندازه مؤ رود طبق مبانی نظري انتظار می. گیرد قرار می کنندگان استفاده

دهند  مطالعات پیشین نشان می ).1394نژاد و محمدرضاخانی،  پورحیدري، برهانی(افزایش سرعت گزارش حسابرسی گردد 

رو به دهد و از این  گذاري را کاهش می سرمایه گذاري و کم سرمایه بیش طور بالقوه که کیفیت حسابرسی و کیفیت افشا، به

تواند چنین  می کیفیت حسابرسی دهد، چندین سازوکار وجود دارد که نشان می. شود گذاري منجر می سرمایه افزایش کارایی

گذاران را کاهش و نقدینگی  اطالعاتی بین سرمایه تواند، عدم تقارن ابتدا، کیفیت باالي صورتهاي مالی می. نقشی را ایفا کند

هاي تأمین مالی ناشی از انتخاب ناسازگار را  تواند هزینه کیفیت حسابرسی می بدین ترتیب، .بازار سرمایه را افزایش دهد

نهندي و  بادآور( هایی با بازده باال را تسهیل بخشد مدت و پروژههاي بلند همچنین تأمین مالی پروژه کاهش دهد و

دهد، احتمال  را بین مدیران و سهامداران کاهش می کیفیت حسابرسی، عدم تقارن اطالعاتی از آنجا که. )1392خانقاه،  زاده تقی

اند و بنابراین،  اوراق بهادار زده دلیل فقر مالی دست به انتشار ها به گذاران فرض کنند شرکت یابد که سرمایه تفکر کاهش می این

یابد و  تأمین مالی کاهش می هاي کنند و درنتیجه هزینه تعیین می درستی ها را به هاي جاري شرکت کنندگان سرمایه، ارزش تأمین

 هاي تأمین مالی ناشی از انتخاب ناسازگار سهامداران، به شده با کاهش هزینه اقالم حسابرسی کیفیت باالي بدین ترتیب،

کار  به قراردادهاي جبران خدمات تنها براي طراحی عالوه، کیفیت حسابرسی، نه به. شود گذاري منجر می افزایش کارایی سرمایه

و  تواند بر عملیات مدیران نظارت کافی داشته باشند طریق می ، بلکه منبع اطالعاتی مهمی است که سهامداران از اینرود می

 درنهایت زمانی که منابع اطالعاتی. مشکالت نمایندگی بین سهامداران و مدیران کمک کنند طور چشمگیري به کاهش به

 و درنتیجه به کاهش بازار سهام کمک کند  ایفاي نقش نظارتیتواند به  است، اطالعات حسابداري می شرکت ناهمگن

سهامداران را افزایش دهد، انتخاب پروژها را بهبود  ظرفیت نظارتی ،مشکالت نمایندگی بین سهامداران و مدیران یاري رساند

  ).2010 ،1لی و وانگ(یابد  میگذاري افزایش  و بدین ترتیب کارایی سرمایه هاي تأمین مالی را کاهش دهد بخشد و هزینه

  اندازه حسابرس )2_3

اند و در ارتباط با آن نظرات مختلفی  پرداخته زه شرکت صاحبکار و کیفیت حسابرسیه بین اندابرخی تحقیقات به بررسی رابط

 اضا برايتق ،هاي کوچک است تر از شرکت براي آنها بسیار مهم شرکت هاي بزرگ به علت اینکه اعتبار و شهرت. وجود دارد

شوند  ها وقتی بزرگتر می شرکت). 2008 ،2سیمونیکو  ، کیم، لیوچوي( تر در آنها بیشتر است خدمات حسابرسی با کیفیت

این بنابر. استنظارت در آنها بیشتر  یابد و در نتیجه نیاز به کنترل و و انتقال ثروت در آنها افزایش میمیزان دستکاري سود 

  ).1387حساس یگانه و حیدري،( هاي بزرگ بیشتر است تر در شرکت اضا براي خدمات حسابرسی با کیفیتتق

تري برخوردار  ی قويسسات بزرگ حسابرسی به دلیل شهرت زیاد، از حسابرسان متبحر و آموزش دیده و کنترل کیفؤم

 .خواهد کردخود آن از را الزحمه بیشتري  تري برخوردار باشد، حقي حسابرسی از شهرت و بزرگی بیش سسهؤهرچه م. هستند

سسات حسابرسی ؤمبه اي است که  الزحمه شود، بیشتر از حق ي حسابرسی بزرگ پرداخت می سسهؤیک مبه  کهاي  الزحمه حق

سسات حسابرسی کوچک ؤبا کیفیت بیشتري در مقایسه با م سسات حسابرسی بزرگ کار راؤزیرا م .شود کوچک پرداخت می

گام ورشکستگی احتمال دارد علیه داراي امکانات و ثروت بیشتري هستند و در هنهمچنین، صاحبکاران بزرگ . دهند انجام می

خنثی  هاي بزرگ حسابرسی براي سسهؤشود که م چنین ریسک باالیی سبب می .ي دعوي کنند ي حسابرسی اقامه سسهؤم

گ رقابت حسابرسی بزر هاي سسهؤت، مي حسابرسی بیشتري را مطالبه کنند و در نهای الزحمه کردن اثر مخاطرات زیاد، حق
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سسات بزرگ حسابرسی به دلیل در اختیار داشتن سهم ؤزیرا، م .کنند سسات کوچک احساس میؤکمتري در را مقایسه با م

گر اهرم شرکت،  ي شرکت نمایان افزون بر این، اندازه. الزحمه حسابرسی را نیز تعیین کنند توانند نرخ حق بیشتري از بازار می

هاي بزرگ داراي  شرکت توانایی باالي مدیریت، کارایی اطالعات و در نهایت ریسک کلی شرکت است توان رقابتی شرکت،

هاي  از سوي دیگر، شرکت. ي بیشتر براي حسابرسان هستند کنترل داخلی قوي، کار حسابرسی پیچیده و نیز حق الزحمه

ز مطالعاتی نتایج حاصل ا). 1385 ابراهیمی مند، سجادي و(تر است  پردازند اما، کارشان هم ساده ي کم می الزحمه کوچک حق

پرداختند نشان داد که اندازه  موقع بودن گزارش حسابرسی در هر دو بخش عمومی و خصوصی که به بررسی تعیین به

باره نقش تخصص حسابرس با این حال اطالعات کمی در. بخشدموقع بودن گزارش حسابرس را بهبود  تواند به حسابرس می

شود که تخصص حسابرسان در صنعت  این چنین استدالل می. در بهبود مدت زمان گزارش حسابرسی وجود دارددر صنعت 

باعث افزایش کیفیت خدمات حسابرس در آن صنعت و در نتیجه موجب بهبود عملکرد در خصوص مدت  تواند میخاص 

  .)1394، نژاد و محمدرضاخانی پورحیدري، برهانی( گردد زمان گزارش حسابرسی

  تخصص حسابرس در صنعت )2_4

هاي  از آنجا که حاالت مختلف تخصص حسابرس در صنعت به طور مستقیم قابل مشاهده نیست، تحقیقات گذشته شاخص

رویکردهاي سهم بازار و سهم پرتفوي غالباً به  .گیري تخصص حسابرس در صنعت به کار گرفته است مختلفی را براي اندازه

 ).1389اردکانی،  اعتمادي، آذر و ناظمی( گیرد تخصص حسابرس در صنعت مورد استفاده قرار میهایی براي  عنوان شاخص

رویکرد سهم بازار، متخصص صنعت را به عنوان یک مؤسسه حسابرسی که خود را از سایر رقیبان خود از نظر سهم بازار در 

که با مشاهده سهم نسبی بازار مؤسسات کند  این رویکرد فرض می. کند هر صنعت خاص متمایز کرده است، تعریف می

. برد مؤسسه حسابرسی پیکنند، می توان به میزان دانش تخصص صنعت  که به یک صنعت خاص ارائه خدمت میحسابرسی 

 اي که سهم بزرگتري از بازار را در اختیار دارد از دانش تخصصی باالترین در مورد آن صنعت خاص برخوردار است مؤسسه

 دلیل داشتن توانایی بیشتر در شناسایی و حسابرسانی که در صنعت مورد نظر تخصص دارند، به ).1391، آقایی و ناظمی(

 هسسؤبر این، هرچه م افزون. توانند حسابرسی را با کیفیت بیشتري انجام دهند برخورد با مشکالت ویژة آن صنعت، می

شهرت، عالقۀ بیشتري به ارائۀ خدمات  حسنافزایش  دلیل بیشتري در صنعت خاصی کسب کند، به هحسابرسی تجرب

دلیل برخورداري از دانش تخصصی از  حسابرسان متخصص، به). 2004 ،لی و وانگ(کند  حسابرسی با کیفیت برتر پیدا می

، النگ و الندهلم تر براي کاهش ریسک اطالعاتی دارند صاحبکار، توانایی بیشتري در ارائۀ حسابرسی با کیفیت شرایط صنعت

مشکالت صنعتی که صاحبکار در آن  با افزایش تخصص حسابرس، توانایی او براي درك ).2002 ،دیپیازا و ایکلس؛ 2000

  .تري ارائه شود هاي مالی و اطالعات حسابداري مطلوب گزارش شود یابد و موجب می کند، افزایش می فعالیت می

  نوع حسابرسی )2_5

با توجه به . باشد هاي حسابرسی می بین سازمان حسابرسی و سایر مؤسسهایز تم ،در این پژوهش منظور از نوع حسابرس

یفه حسابرسی درصد باالیی از اینکه سازمان حسابرسی یک نهاد حسابرسی دولتی در بازار سرمایه ایران است که وظ

و بزرگ در نظر برسی قوي سه حساهران را بر عهده دارد به عنوان مؤسهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ت شرکت

 واسطه به عالوه، به. تري ارائه نماید دارد حسابرسی با کیفیترود که با توجه به جایگاهی که  شود و انتظار می گرفته می

 برخوردار امنیتی حاشیه از اي حرفه خدمات الزحمه حق تعیین و کار پذیرش در سازمان این، قهري انتخاب و دولتی ساختار



 

 
  

 انتظار بنابراین. دده اختصاص خود به را اي ویژه جایگاه غیردولتی هاي مؤسسه سایر با رقابت هعرص در توانسته که است

 خدمات داراي المللی بین عرصه در رقبا سایر نسبت به که دنیا حسابرسی بزرگ چهارمؤسسه همانند سازمان، این رود می

 ،حضرتی داروغه( داشته باشد بیشتريکیفیت کار  رقبا سایر به نسبت ایران در حسابرسی خدمات بازار در باشد، می اي حرفه

1389.(  
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 ایـن  10 بندي مؤسسـات حسابرسـی و اشـخاص موضـوع مـاده      سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بر طبق دستورالعمل طبقه

بنـدي   معیارهاي زیـر تقسـیم  به تصویب رسید، هرسال یکبار این مؤسسات حسابرسی را بر طبق  1391دستورالعمل که درسال 

  .نمایند می

 :معیارهاي عادي

   ارزیابی تنوع ارائه خدمات،. 4 سسهمؤارزیابی ساختار و سازمان . 3ارزیابی کارکنان موسسه حسابرسی. 2 ارزیابی شرکا  .1

  ارزیابی کیفیت خدمات. 5 اطالع رسانی و موقعیت در بازارحرفه اي

 :معیارهاي تخلفاتی شامل

امتیاز  سوابق تخلفاتی شریک موسسه حسابرسی طی پنج سال اخیر. 2 سوابق تخلفاتی موسسه حسابرسی طی پنج سال اخیر. 1

ین شود بر این اساس، سازمان بورس و اوراق بهادار بر ا جمع این امتیازها حاصل می سسه حسابرسی از حاصلمؤنهایی هر 

بندي  طبق این رتبه. کند بندي می دسته "چهارم" و "سوم" ،"دوم" ،"اول" اساس مؤسسات معتمد بورس را به چهارطبقه

هاي بزرگ حسابرسی و به احتمال زیاد باید کیفیت حسابرسی باالتري نسبت حسابرسان  مؤسسه  "اول" مؤسسات گروه

گفت که در نبود هیچ معیاري براي کیفیت حسابرس در ایران، سازمان توان  در واقع می. ها داشته باشند معتمد سایر گروه

باتوجه به معیارهاي . بندي را معیاري براي تمایز کیفیت حسابرسان در کشور مطرح کرده است بورس و اوراق بهادار رتبه

 باید منابع انسانی "اول" بینی کرد که مؤسسات حسابرسی معتمد گروه توان پیش ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار، می

با تجربه و کافی، سیستم کنترل کیفیت مناسب، تعداد مشتریان زیاد و استقالل بیشتري داشته ) کارکنان و شرکاي حسابرسی(

توانند حسابرسی با  هاي قبلی، حسابرسانی که چنین خصوصیاتی دارند به احتمال زیاد می هاي پژوهش باتوجه به یافته. باشند

  ). 1394محمدرضایی، ( ه باشندکیفیتی داشت

  پیشینه تجربی) 3

  هاي داخلی پژوهش )3_1

موقع بودن گزارش  بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر به ، در پژوهشی به)1394(نژاد و محمدرضاخانی  پورحیدري، برهانی

هاي تحقیق  آزمون فرضیهاند، نتایج حاصل از  هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته حسابرسی در شرکت

 .موقع بودن گزارش حسابرس ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد که بین تخصص حسابرس در صنعت و بهدهد  نشان می

در ضمن، بین اندازه شرکت ،  .موقع بودن گزارش حسابرس ارتباط معناداري وجود ندارد همچنین، بین اندازه حسابرسی و به

ولی بین اهرم مالی . ود داردموقع بودن گزارش حسابرس ارتباط مثبت و معناداري وج ها با به اییهاي رشد و بازده دار فرصت

   .موقع بودن گزارش حسابرس ارتباطی مشاهده نگردید و به



 

 
  

. اند الزحمه حسابرسی بوده ، به دنبال بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر حق)1393(باغی  احمدي و رشیدي  واعظ، رمضان

. ي منفی و معناداري وجود دارد ي حسابرسی رابطه الزحمه سسات حسابرسی و حقؤبین تخصص مدهد  شان میها ن یافته

ي مثبت و  ي حسابرسی رابطه سسهؤي م ههمچنین نتایج این پژوهش مبین این است که عوامل تداوم انتخاب حسابرس و انداز

  .ي حسابرسی دارند الزحمه معناداري با حق

کیفیـت   نتـایج نشـان داد کـه   . کردند گذاري را بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه) 1392(زاده  بادآور و تقی

و خطـر اخالقـی در تصـمیمگیریهاي مـدیریت، بـه اثربخشـی        حسابرسی با بهبود محیط اطالعاتی و کاهش انتخاب نادرسـت 

  .  کند هاي شرکت کمک می گذاري به کارایی سرمایهها و درنهایت  مدیریت در بهبود پروژه گذاري هاي سرمایه گیري تصمیم

 هاي ، به دنبال بررسی رابطه بین شفافیت سود حسابداري و بازده غیرعادي سهام در شرکت)1392(حقیقت و علوي 

شفافیت سود داري بین  دهد ارتباط منفی و معنی هاي اینان نشان می اند که یافته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده پذیرفته

  .حسابداري و بازده غیرعادي سهام با و بدون وجود متغیرهاي کنترلی در محیط بورس اوراق بهادار تهران  وجود دارد

در پژوهشی به بررسی رابطه بین محتواي اطالعاتی سود و سطوح شفافیت اطالعات  ،)1391(آبادي و دهنوي  مهرآذین، مسیح

هاي با شفافیت اطالعاتی کم، سود محتواي اطالعاتی بیشتري  ها حاکی از این است که شرکت اند، یافته مالی در ایران پرداخته 

 نتایج فوق مؤید این است که در. هاي با شفافیت زیاد، محتواي اطالعاتی سود کمتر است همچنین در شرکت. براي بازار دارد

از این رو محتواي اطالعاتی سود در . شود ظ میتر، اطالعات مرتبط با سود پیشاپیش در قیمت سهام لحا هاي شفاف شرکت

  .ها کمتر است ها نسبت به دیگر شرکت این شرکت

انجام دادند به این نتیجه  1388تا  1384شرکت طی سالهاي  61اي که بر روي  بر روي مطالعه ،)1390(رحیمیان و همکاران 

همچنین . برخوردار می باشندحسابرسی باالتري  رسیدند که شرکتهاي داراي سطوح باالتر از مالکیت نهادي، از کیفیت

  .گردد ي موجب کاهش در کیفیت حسابرسی میدهد که تمرکز مالکیت نهاد هاي پژوهش آنها نشان می یافته

هاي با امکانات  گذاري در شرکت ، به بررسی رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه)1390(ثقفی و معتمدي فاضل 

گذاري زیاد، از  هاي با امکانات سرمایه  پرداختند، نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد چنانچه شرکتگذاري باال سرمایه

این در حالی است که . گذاري را تجربه خواهند کرد سطح باالتري از کارایی سرمایه ان با کیفیت باالتر استفاده کنندحسابرس

  .    کاهش دستکاري در اقالم تعهدي اختیاري نداردکیفیت حسابرسی باالتر، بر خالف انتظار، تأثیري در 

ثیر آن بر عملکرد در صنعت و مدیریت واقعی سود و تأ به بررسی رابطه بین تخصص حسابرس) 1389(اعتمادي و همکاران 

در این تحقیق از . هاي داراي حسابرس متخصص صنعت و درگیر در مدیریت واقعی سود پرداختند عملیاتی آتی شرکت

سهم بازار به منظور تعیین حسابرس متخصص صنعت و از دستکاري فروش کاهش هزینه هاي اختیاري و اضافه  رویکرد

همچنین، براي اندازه گیري عملکرد عملیاتی از بازده . تولید به عنوان معیارهاي مدیریت واقعی سود بهره گرفته شده است

هایی که حسابرس آنها، متخصص صنعت است داراي سطح  رکتنتایج این پژوهش نشان داد ش. ها استفاده شده است دارایی

  .یابد ها هستند ولی عملکرد عملیاتی آتی آنها کاهش نمی باالتر مدیریت واقعی سود نسبت به سایر شرکت

  هاي خارجی پژوهش) 3_2



 

 
  

اطالعات بـر قیمـت   اثرگذاري این  پژوهش خود، به بررسی کیفیت اطالعات حسابداري و تأخیر در در) 2013( 1کالین و خان

کاهش پیـدا کنـد، میـزان ارتبـاط و      کردند که هرچه کیفیت حسابداري آنان بیان. سهام و رابطۀ آن با بازده آتی سهام پرداختند

گـذاران کـاهش    سـرمایه  نقـدي و بـازده، بـراي    هاي بینی جریان دنبال آن، دقت پیش کند و به کاهش پیدا می قابل اتکا بودن آن

  .  یابد می

ها توسط حسابرسان با کیفیت باال و  هاي مالی شرکت دهد که هنگامی که صورت نشان می) 2012( 2چیانگ و لینتحقیق  نتایج

  .  یابد ها نسبت به سایرین افزایش می متخصص صنعت حسابرسی می شوند، سطح و کیفیت افشا اطالعات این شرکت

توان تفاوت کیفیت حسابرسی چهار  تحقیقی به دنبال این مسئله بوده اندکه آیا می در) 2011( 3مزا و ژانگ الرنس، مینوتی

یق نشان داد که تفاوت نتایج این تحقا به مشخصات صاحبکاران نسبت داد؟ سسه غیربزرگ ردرمقابل چهار مؤسسه بزرگ مؤ

بکاران و به طورخاص با سسه غیربزرگ حسابرسان تا حد زیادي با خصوصیات صاحسه بزرگ و چهار مؤسبین چهار مؤ

  .منطبق است اندازه صاحبکار

 100آنها با بررسی . هاي پذیرفته شده در بورس چین پرداختند بررسی وجود شفافیت در شرکت به) 2010(همکاران و  نچ

 تصادي نشانو با استفاده از شاخص هاي طراحی شده توسط سازمان همکاري و توسعه اق 2007تا  2004 سالهاي شرکت طی

 داري بین معیار شفافیت به کار گرفته شده و ارزش سهام شرکت ها وجود دارد که نشانگر وجود شفافیتدادند که ارتباط معنا

  .در بورس چین است

آنها شواهدي ارایه . اختندهاي مالی و هزینه بدهی پرد به بررسی رابطه بین شفافیت صورت) 2009(آندراده و همکاران 

آنها دریافتند بهبود کیفیت . یابد ي مالی، هزینه بدهی شرکت کاهش میبا افزایش شفافیت گزارشگر دهد که نشان می کنند می

شود و  کت میهاي مالی شر ه جویی مبلغ قابل توجهی در هزینهگزارشگري مالی درك شده توسط سرمایه گذاران، باعث صرف

  .تثیرگذار اسأي بدهی تري قراردادهاگذا هاي مالی بر قیمت دریافتند که میزان شفافیت صورت

  :فرضیه به شرح زیر تدوین شده است پنج منظور دستیابی به اهداف پژوهش،لذا باتوجه به مبانی نظري و پیشینه پژوهش و به 

  .تجدید ارائه صورتهاي مالی و شفافیت اطالعات وجود دارد میان رابطه معناداري :فرضیه اول

  .وجود داردشفافیت اطالعات و  حسابرس در صنعتتخصص  رابطه معناداري میان: فرضیه دوم

  .و شفافیت اطالعات وجود دارد بندي مؤسسه حسابرسی رتبه رابطه معناداري میان: فرضیه سوم

  .و شفافیت اطالعات وجود دارد حسابرس اندازه رابطه معناداري میان :فرضیه چهارم

  .و شفافیت اطالعات وجود دارد نوع حسابرس رابطه معناداري میان: فرضیه پنجم

  روش پژوهش) 4

 از دیگـر،  سـوي  از. اسـت  خـاص  زمینه در کاربردي دانش توسعه کاربردي، پژوهش هدف باشد؛ می کاربردي حاضر پژوهش

 بـه  یـا  موجـود  شـرایط  بیشـتر  شـناخت  براي اًصرف توصیفی هاي پژوهش اجراي. است علّی -توصیفی روش، و ماهیت لحاظ

 حاضـر  پـژوهش  توصیفی، هاي پژوهش مختلف هاي بندي دسته به باتوجه. باشد می گیري تصمیم فرآیند به رساندن یاري منظور

 »چندگانـه  رگرسـیون  آنـالیز « از پـژوهش  هـاي  فرضیه آزمون و ها داده تحلیل و تجزیه منظور به. بود خواهد همبستگی نوع از

                                                           
١. Callen, J. & Khan 
٢. Chiang and Lin 
٣. Lawrence, Minutti-Meza and Zhang 



 

 
  

 سـایر  و هـا شـرکت  شـده  حسابرسـی  مـالی  صورتهاي از نیاز مورد کمی هاي داده پژوهش، انجام منظور به. شده است استفاده 

 گسـتردة  صـفحه  در آوري جمـع  از پـس  هـا  داده. است شده استخراج نوین آورد ره افزار نرم همچنین و آنها مالی هايگزارش

  .اند گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد اقتصادسنجی هاي افزار نرم از استفاده با نهایت در و شده بندي طبقه و تلخیص اکسل،

  جامعه و نمونه آماري) 5

ساله  5در بازه زمانی  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هايشرکت تمام پژوهش، مورد مطالعه این آماري جامعه

 هاي بورس اوراق بهادار همچنین براي همگن کردن جامعه انتخابی از بین شرکت. بوده است) 1393تا  1389هاي  سال(

  :تهران، اعضاي جامعه آماري این پژوهش بایستی شرایط ذیل را داشته باشند

  .گذاري نباشند هاي سرمایه هاي بیمه و صندوق ها و مؤسسات اعتباري، شرکت هاي مالی و پولی، بانک گري جز صنایع واسطه

 .موجود باشد 1393الی  1389اطالعات مالی و مدیریتی آنها طی بازه زمانی 

 .در بورس اوراق بهادار تهران موجود و تغییر سال مالی نداده باشد 1393الی  1389هاي  نظر طی سالشرکت مورد 

 .شرکت به عنوان نمونه آماري انتخاب شده است 235هاي باال،  با در نظر گرفتن محدودیت

  مدل و متغیرهاي پژوهش) 6

TRANSPARENCE i،t = β٠ + β١ FR i،t + β٢ A SPECi،t+ β٣ A Rank i،t + β٤ A Size i،t + β٥ 

A Type i،t+ β٦ Sizei،t + β٧ Growth i،t + β٨ Lossi،t+ β٩ A Busy i،t + β١٠ Age i,t + ε i،t. 
  

رسانی بورس اوراق بهادار  بندي کیفیت افشا و اطالع در این تحقیق امتیازهاي سامانه رتبه: )TRANCE( 1شفافیتسطح 

این در تحقیق گلب و زاروین . هاي با سطح شفافیت اطالعات مالی کم و زیاد است شرکتها به  تفکیک شرکتتهران، مالك 

بینی  ها بر اساس زمان ارائه اطالعات مربوط به پیش بندي شرکت رتبه. رفته است نیز به کار) 2007(و لین و همکاران ) 2002(

 6بینی سود هر سهم اولیه و  س نسبت به پیشماهه، اظهارنظر حسابر9و  3،6سود هر سهم، صورتهاي مالی حسابرسی نشده 

ماهه، صورتهاي مالی حسابرسی نشده پایان سال و تفاوت بین  6اي  دوره ماهه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالی میان

حسابرسی چنین در صورت عدم ارائه بموقع صورتهاي مالی  شود؛ هم ها و عملکرد واقعی حسابرسی شده انجام می بینی پیش

سازمان بورس (شود  بندي پرداخت سود سهامداران، امتیاز منفی به ازاي هرروز تأخیر د رنظر گرفته می ایان سال و زمانشده پ

  ).1387اوراق بهادار تهران، 

 اعتبار به ها، شرکت میان آن رواج و پی در هاي پی دوره در اقالم مستمر و مجدد ارائه): FR( 2تجدید ارائه صورتهاي مالی

گردد  می سرمایه بازارهاي به مردم اعتماد کاهش و رتناکارآمد توزیع و موجب تخصیص ورساند  می آسیب مالی هايصورت

صورتهاي مالی، موارد ناشی از کیفیت حسابرسی صورتهاي مالی  یکی از دالیل تجدید ارائه ).1391آبادي، و دولت بهارمقدم(

اي مالی تهاحتمال تجدید ارائه صور ؛از فعالیت صاحبکار بیشتر باشدباشد که هر اندازه کیفیت و میزان شناخت حسابرس  می

هاي  تجدید ارائه صورت ،در این پژوهش. )1392 ، بایگی ، باقرپوروالشانی و موسويساعی( دگرد یهاي آتی کمتر م در سال

   .شود مالی با استفاده از درصد تغییرات در سود شرکت محاسبه می

                                                           
١. TRANSPARENCE 
٢. Financial Restatement 



 

 
  

، تخصص )2006( 1، فورمن)1986(در این تحقیق با توجه به تحقیقات پالمروس :)A SPEC(در صنعت  تخصص حسابرس

براي تعیین حسابرسان متخصص با استفاده از این روش در . حسابرس را بر اساس روش سهم بازار اندازه گرفته شده است

 .آید میابتدا با استفاده از فرمول زیر، سهم بازار موسسه حسابرسی در صنایع مختلف به دست 

IMS :سسه حسابرسیت است از درآمد فروش صاحبکاران مؤسهم بازار در صنعت عبارi   در صنعتk  تقسیم بر درآمد

 .kفروش تمام صاحبکاران در صنعت 

با مرتب کردن این مقادیر و در ادامه کار ) 1388(اردکانی  و اعتمادي، محمدي و ناظمی) 2012( 2با پیروي از سان و لیو

در روش سهم بازار حسابرسان متخصص ) 1/تعداد شرکت هاي موجود در صنعت*2/1(مقایسه آن با نقطه برش تعریف شده 

  .پذیرد مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر را می  AEدر صورت متخصص بودن حسابرس، متغیر. شوند تعیین می

در غیر این  یک ؛سسه حسابرسی بر اساس رتبه بندي بورس، الف باشدؤاگر رتبه م): A Rank(رتبه موسسه حسابرسی 

  .است صورت صفر

  .سسه حسابرسی به کل فروشؤنسبت فروش صاحبکاران م): A Size(اندازه حسابرس 

 سازمان توسط که هاییشرکت براي متغیر) 1392(و احمدي و جمالی ) 2014( 3به پیروي از اکالی): A Type(نوع حسابرس 

 قرار رسیدگی مورد حسابرسی توسط سایر مؤسسات که هاییشرکت براي و یک اند؛گرفته قرار مورد رسیدگی حسابرسی

  .درج شده است صفر اند، گرفته

  :متغیرهاي کنترلی

  .شرکت فروش کل طبیعی لگاریتم): Size(اندازه شرکت 

  .گذشتهتقسیم بر فروش سال تغییر فروش سال جاري نسبت به سال گذشته ): Growth(نرخ رشد شرکت 

  .صفر در غیر این صورتیک داشته باشد  زیاناگر شرکت ): Loss( دهی زیان

  .اگر پایان دوره مالی شرکت پایان اسفند ماه باشد یک در غیر این صورت صفر): Busy(تراکم کار حسابرس 

  هاي پژوهش یافته) 6

 متغیرهاي پژوهش توصیفیآمار  )6_1

 آورده شده است که) 1(نتایج آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش شامل متغیرهاي وابسته، مستقل و کنترلی در نگاره شماره 

ها و به منظور کسب شناخت بیشتر  پیش از تحلیل داده .مجزاست صورت به متغیر هر براي پارامترهاي توصیفی بیانگر

هاي مرکزي و  درخصوص مشخصات نمونه پژوهش و متغیرهاي مورد استفاده در آن، الزم است با استفاده از شاخص

 ترین مهم .ها پرداخته شود هاي پراکندگی به عنوان دو رکن اساسی آمار توصیفی، به بررسی چگونگی توزیع داده شاخص

) انحراف معیار(میانگین . است) 19/888( 77/687تقریباً  شفافیتمتغیر ) انحراف معیار(میانگین  .میانگین است مرکزي شاخص

                                                           
١. Fureman 
٢. Sun and Liu 
٣. Okolie 
 



 

 
  

متغیر تخصص حسابرس نیز ) انحراف معیار(میانگین . است) 16/0876( -666/0متغیر تجدید ارائه صورتهاي مالی نیز تقریباً 

. کنندهاي موردمطالعه از حسابرسان متخصص استفاده می شرکت% 29دهد که تقریباً  است؛ این نشان می) 0/451( 0/284تقریباً 

متغیر اندازه ) انحراف معیار(میانگین . است) 49/0( 58/0سسه حسابرسی نیز تقریباً متغیر رتبه مؤ) انحراف معیار(گین میان

) 35/18( 10/872باشد؛ تقریباً  گیري کیفیت حسابرسی نیز می هاي اندازه هاي نمونه که یکی از شاخص حسابرس شرکت

گیري  هاي اندازه هاي نمونه که یکی دیگر از شاخص متغیر نوع حسابرس شرکت) انحراف معیار(همچنین میانگین  .باشد می

هاي نمونه  شرکت% 22دهد که به طور متوسط تقریباً  این نشان می. باشد می%) 41% (22باشد؛ تقریباً  کیفیت حسابرسی نیز می

هاي توصیفی و اینکه در اکثر  همچنین با نگاهی کلی به نتایج آماره. اند توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفته

توان بیان کرد که تمام متغیرها از توزیع مناسبی  و میانگین نزدیک به هم هستند؛ می متغیرهاي پژوهش، مقادیر میانه

  .برخوردارند

 آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش - 1نگاره 

 کشیدگی چولگی معیار انحراف کمینه بیشینه میانه میانگین متغیرهاي پژوهش

 3/857 0 19/888 6/279 100 83 77/687  شفافیت

 223/95 11/388- 16/087 34/823- 39/453 0 0/666-  مالی صورتهاي ارائه تجدید

 1/922 0/96 0/451 0 1 0 0/284  صنعت در حسابرس تخصص

 1/103 0/322- 0/494 0 1 1 0/579  بندي مؤسسه حسابرسی رتبه

 2/805 1/329 18/35 0 45/351 0/965 10/872  حسابرس اندازه

 2/949 1/396 0/41 0 1 0 0/214  نوع حسابرس

 5/508 0/147- 1/724 4/369 19/065 13/063 13/073  اندازه شرکت

 406/038 18/929 3/123 0/996- 76/129 0/177 0/465  شرکت رشد نرخ

 11/885 3/299 0/259 0 1 0 0/072  دهی زیان

 3/808 1/676- 0/383 0 1 1 0/821  حسابرس کار تراکم

 2/938 0/925 12/543 1 56 17 20/498  عمر شرکت

 برآورد مدل پژوهش )6_2

 واریانسوابستگی  شود که میاستفاده  رگرسیون خطیهاي  در مدل واریانس ناهمسانیآزمودن  برايپاگان  -آزمون بروشاز 

جهت . گیرد قرار میبررسی مورد دهنده مدل،  به مقادیر متغیرهاي توضیح رگرسیون خطیدست آمده از ه جمالت پسماند ب

زده شده و مجذور جمالت پسماند روي  واریانس ناهمسانی مدل با فرض واریانس همسانی تخمینانجام این آزمون، 

 باط معنادار میان جمالت پسماند وبا استفاده از معادله رگرسیونی ارت. آید دست می دهنده رگرسیون به متغیرهاي توضیح

ها به عنوان واحد مقطعی به  دست آمده، شرکت باتوجه به نتایج به. دهنده مورد آزمون قرارگرفته است متغیرهاي توضیح

دهنده هستند و بر مدل  داراي ارتباط معناداري با متغیرهاي توضیح) ها سال(صورت جداگانه و به طور همزمان همراه با زمان 

 . گذارد اثر میبر مدل  همچنین عامل زمان نیز به تنهاییگذارند؛  اثر می

  )2ب الگرانژضری( 1آزمون بروش و پاگان - 2نگاره 

                                                           
١. Breusch-Pagan 
٢. 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/%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/%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AE%D8%B7%DB%8C


 

 
  

  نتیجه  سطح معناداري  آماره بروش  نوعگروه 

هاي  فرضیه

  اول تا پنجم

ها به صورت  شرکت  0  0127/308  )ها شرکت(مقاطع

جدا یا به صورت 

  .همزمان اثر گذارند

  0  8033/238  )ها سال(زمان 

  0  8160/546  هر دو

 1روش برآورد مدل اثرات تصادفی و اثرات ثابت از آزمون چاو پاگان، جهت انتخاب یکی از دو -پس از انجام آزمون بروش

  .لیمر استفاده شده است Fو آماره 

پذیري داشته؛ به همین دلیل اثرات ثابت و  ، مدل خاصیت پانل3باتوجه به نتایج نگاره  :و هاسمن) لیمر F(آزمون چاو 

 .نظر آزمون هاسمن مشخص نموددهندگی باید از  تصادفی متغیرهاي وابسته را از نظر قدرت توضیح

  آزمون چاو براي انتخاب مدل مناسب - 3نگاره 

 نتیجه لیمرF آزمون چاو یا 

 سطح معناداري مقدار آزمون اثرات

  F 941143/4  0.000مقدار 
  مدل با اثرات ثابت یا تصادفی

  0.000  016771/949 دو - مقدار کاي

  0.000  897و   234  درجه آزادي

  نتایج آزمون هاسمن -4نگاره 

 نتیجه سطح معناداري مقدار آزمون اثرات

  مدل با اثرات ثابت 000/0  10 دو - مقدار کاي

نتایج آزمون . شود براي انجام آزمون هاسمن ابتدا مدل را به صورت اثر تصادفی تخمین زده و سپس آزمون هاسمن انجام می

 .اثرات تصادفی در برابر اثرات ثابت استآمده حاکی از عدم تأیید ) 4(هاسمن در نگاره شماره 

 نتایج آزمون رگرسیون چندگانه براي مدل پژوهش )6_3

مدل در  دهد که نشان می دارمق اینو  است 000/0 با برابر F داريامعن سطح. مدل با اثرات ثابت برآورد شده است 5در نگاره 

حسابرسی  کیفیت خدماتدرصد از تغییرات  64است یعنی در حدود  0/637برابر با  تعیین ضریب. حالت کلی معنادار است

چنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر  هم. شود ن میشفافیت اطالعات و متغیرهاي کنترلی، تبییهاي  شرکت توسط ویژگی

مقدار آماره . رددهد که رگرسیون کاذبی وجود ندا است که اختالف چندانی با ضریب تعیین نداشته و نشان می 0/537با 

دهنده آن است  قرار دارد، نشان 5/2تا  5/1که این عدد در ناحیه بحرانی  از آنجایی. شده است 2/089دوربین واتسون برابر با 

 .ها، خودهمبستگی وجود ندارد مانده که بین باقی

  نتایج آزمون رگرسیون چندگانه براي مدل پژوهش -5نگاره 

                                                           
١. Chav Test 

 سطح معناداري tمقدار آماره  مقدار ضرایب متغیرهاي پژوهش



 

 
  

و نوع  حسابرس اندازه، حسابرسی مؤسسه بندي رتبه، تجدید ارائه صورتهاي مالی هايمربوط به متغیر tسطح معناداري آماره 

 بنابراین .هستند 05/0بزرگتر از باشد که همگی  می )594/0( ،)264/0( ،)788/0(، )278/0(حسابرس به ترتیب برابر با 

هاي  بنابراین فرضیه .گذارند اثر معناداري نمی یشفافیت اطالعاتبر  هاي کیفیت حسابرسی شاخصتوان بیان کرد که این  می

 متغیر مربوط به tآنجا که سطح معناداري آماره از اما  .شود درصد رد می 95پژوهش در سطح اطمینان اول، سوم، چهارم و پنجم 

. گذارد توان بیان کرد که این متغیر بر شفافیت اطالعات تأثیر می می، لذا )019/0(است  05/0تخصص حسابرس در صنعت کمتر از 

 و منفی اثر از نشان) -402/5( متغیر این ضریب عالمت .شود می درصد تأیید 95بنابراین فرضیه دوم پژوهش در سطح اطمینان 

  .دارد شفافیت اطالعاتی بر تخصص حسابرس در صنعت معنادار

  رينتیجه گی) 7

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي شرکت در اطالعاتی شفافیت بر حسابرسی کیفیت تأثیر ارزیابیهدف مطالعه حاضر 

 صورتهاي ارائه تجدیدو  حسابرس نوع و اندازه رتبه، بین دهد که هاي تحقیق نشان می به طور کلی نتایج یافته .است تهران

 در حسابرس تخصص بین ولی وجود ندارد؛ معناداري رابطه اطالعاتی شفافیت با حسابرسی کیفیت هاي سنجه عنوان به مالی

نتایج این تحقیق بر خالف سایر تحقیقاتی است که اکثرا در  .دارد وجود معناداري و منفی رابطه اطالعاتی شفافیت با صنعت

ثیر کمی بر روي کیفیت شود که حسابرسان تأ براساس نتایج تحقیق مشاهده می .صورت پذیرفته اند) 2008پالمر، مانند (غرب 

شود تا در ارائه خدمات  به مؤسسات حسابرسی توصیه می ،با توجه به اهمیت گزارشگري مالی لذا. گزارشگري مالی دارند

ر به بیان دیگ .قابل مشاهده شودخود دقت بیشتري نموده و خدماتشان را بهبود بخشند تا اثرات حسابرسی آنها بر روي افشا 

 0/01 2/574 47/825 ثابت مقدار

 0/287 1/066- 0/03-  تجدید ارائه صورتهاي مالی

 0/019 2/35- 5/402- تخصص حسابرس در صنعت

 0/788 0/269- 0/375-  بندي مؤسسه حسابرسی رتبه

 0/264 1/117 0/165 حسابرس اندازه

 0/594 0/533- 3/331- نوع حسابرس

 0/557 0/587 0/588 اندازه شرکت

 0/667 0/43- 0/066-  نرخ رشد شرکت

 0 4/802- 10/757-  دهی زیان

 0/911 0/112- 0/568-  تراکم کار حسابرس

 0/044 2/012 1/175  عمر شرکت

 F 6/362مقدار  0/637 ضریب تعیین

 F 000/0سطح معناداري  0/537 ضریب تعیین تعدیل شده

  2/089  واتسونآماره دوربین 



 

 
  

 تخصص حسابرسلذا . ها نمی باشد فیت اطالعاتی و کیفیت افشاء شرکتگذاري بر شفادر ایران کیفیت حسابرسی عامل تأثیر

 .به عنوان معیاري از کیفیت حسابرسی باید با احتیاط مورد بررسی قرار بگیرد

 هاي آتیپیشنهادهایی براي پژوهش) 8

  .ب فوق می توان تحقیقات آتی به شرح زیر را عنوان نمودبا توجه به مطال

  مطالعه و بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و افشا داوطلبانه  .1

 مطالعه تاثیر سایر معیارهاي کیفیت حسابرسی مانند رتبه کیفیت موسسات و میزان درآمد آنها .2

 حسابرسیاستفاده از سایر مدلها و متغیرها براي تعریف عملیاتی کیفیت  .3

 گیري شفافیت اطالعاتی مانند کیفیت اقالم تعهدي و  فاده از سایر متغیرها جهت اندازهاست .4

 بررسی اثر سایر متغیرها بر شفافیت اطالعاتی .5

  هاي تحقیق محدویت) 9

گیري کیفیت افشا  هاي مختلفی براي اندازهدر تحقیقات گذشته از معیار. محدودیت مربوط به معیار شفافیت اطالعاتی است

گردد، در  بورس و اوراق بهادار ارائه میدر ایران با توجه به اینکه امتیازات افشا شرکتی توسط سازمان . استفاده گردیده است

این .  هاي داراي کیفیت کم استفاده گردیده است هاي باکیفیت باال از شرکتاین تحقیق از این امتیازها در تمایز شرکت

دار  ورشمعیار شاید منتهی به ت 2صرفا استفاده از این . باشد یممعیار قابلیت اتکا و به موقع بودن افشا  2س امتیازها بر اسا

معیار ها مانند افشاي کامل،  توجهی به سایردلیل اصلی این موضوع آن است که در صورت بی. شدن نتایج تحقیق گردد

ه آنها اشاره کردند، ممکن است امتیازات به صورت کلی وضعیت ت مقایسه، صحیح بودن و غیره که تحقیقات زیادي بقابلی

 .واقعی شرکت را نمایش ندهند

  منابع و مأخذ

 بورس در شده پذیرفته هاي شرکت سهام آتی بازده بر حسابرسی کیفیت تأثیر«). 1392. (کامران جمالی، محمدرمضان؛ احمدي، .1

  .20 -1 صص ،4 شماره ،20 دوره حسابرسی، و حسابداري هاي بررسی. »تهران بهادار اوراق

 دانش ،" اختیاري تعهدي اقالم مدیریت و صنعت در حسابرس تخصص) 1391(مهدي اردکانی، ناظمی و محمدعلی آقایی، .2

 .46 شماره دوازدهم، سال حسابرسی،

 سود واقعی مدیریت بر صنعت در حسابرس تخصص نقش بررسی"،)1389( مهدي اردکانی، ناظمی و عادل آذر، حسین، اعتمادي، .3

 .1 شماره اول، سال حسابداري، دانش ،"آتی عملیاتی عملکرد و

 در سود کیفیت و حسابرس صنعت تخصص بین رابطه بررسی«). 1388. (مهدي اردکانی، ناظمی امیر؛ محمدي، حسین؛ اعتمادي، .4
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