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 مقدمه

 
 بین منافع تضاد و نمایندگی رابطه گیری با شکل

 به دست است ممکن مدیران ،سهامداران و مدیران

 جهت در هایی تصمیم بزنند و طلبانه فرصت رفتارهای

 .(1) بییرند سهامداران منافع مخالف و خودمنافع 

تقاضا برای ارائه خدمات  ،تضاد منافع بین این دو گروه

تا در مورد  دهکرایجاب را حسابرسان مستقل  به وسیله

شده  مالی با اصول پذیرفتهی ها صورتانطباق 

 افزون (.2) دهندگزارش گذاران  حسابداری به سرمایه

پیچیدگی  قبیل از دییری لمسائ منافع، تضاد بر

 به کاربران مستقیم نداشتن دسترسی عملیات و

 حسابرسی خدمات برای تقاضا موجب ،اطالعات

 حسابرسی هدف از این دیدگاه است که شده قلمست

 در. است کاربران برای اطالعات کیفیت ارزیابی

اطالعاتی دارند که  ی نظارتی ونقش حسابرسان نتیجه،

 برای ابزاری عنوان به حسابرسی طالعاتی،در نقش ا

 گذاران سرمایه از نظر مالی اطالعات کیفیت بهبود

کننده  تعیین کیفیت ،در این راستا .شود تلقی می

کنون تعاریف زیادی که تا است حسابرسی عملکرد

کیفیت حسابرسی را  واالس ؛بیان شده است آن برای

اختالالت در قالب توانایی حسابرس مستقل در کاهش 

ی مالی و افزایش ها صورتدر  شده اطالعات منعکس

تیتیمان و . (3) ده استکردقت این اطالعات تعریف 

اطالعات  درستی عنوان بها ی رکیفیت حسابرس ترومن

. (1) ندکن عریف میحسابرس ت وسیله بهشده  گزارش

یی حسابرس در دیویدسون کیفیت حسابرسی را توانا

ا اهمیت و نیز کشف ب های کشف و گزارش تحریف

لی و . (5) داند میشده در سود خالص  دستکاری انجام

 منتشرنشدنهمکاران کیفیت حسابرسی را احتمال 

لی حاوی مای ها صورتبرای  گزارش مقبول

 با این وجود،. (6) دنکن اساسی تعریف می های اشتباه

درباره کیفیت حسابرسی، تعریفی   ترین تعریف متداول

 وی ؛ه شده استئارا دی آنجلو وسیله بهاست که 

 توانایی از بازار ارزیابی و سنجش را حسابرسی کیفیت

 در اهمیت با های تحریف در کشف حسابرس

 و کار صاحب حسابداری نظام یا و مالیی اه صورت

تعریف  شده کشف اهمیت باهای  گزارش تحریف نیز

 .(1) ده استکر

د متفاوتی است و به کیفیت حسابرسی دارای ابعا

خاصی برای آن مشخصه  قابل مشاهده وطور ذاتی غیر

 الیوهایاز تجربی  های پژوهشدر  .وجود ندارد

کیفیت  گیری ازهبرای اند معیار عنوان به یمتفاوت

برخی از در ادامه که  حسابرسی استفاده شده است

لینوکس و همکاران در بررسی  .شود ذکر میها  آن

معیار اجباری حسابرس بر کیفیت حسابرسی  تغییر ت ثیر

در  میزا مینوتی .(3) را بکار گرفتند «تعدیالت سنواتی»

صنعت بر کیفیت حسابرس در  تخصص ت ثیر بررسی

نظر هارظا»، «اقالم تعهدی اختیاری»معیار حسابرسی سه 

 میزان تحقق» و «حسابرسی در رابطه با تداوم فعالیت

 را مد نظر قرار دادند «گران تحلیلشده  بینی پیش سود

اجباری شریک  تغییر در بررسی و همکاران چی .(1)

اقالم »دو معیار از  و کیفیت حسابرسی حسابرسی

استفاده  «دضریب واکنش سو»و  «عادیتعهدی غیر

 تغییر ت ثیردر بررسی  کامرانا و همکاران .(10) کردند

اجباری حسابرس بر کیفیت حسابرسی دو معیار 
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عادی سرمایه در اقالم تعهدی غیر»و  «کاری محافظه»

اتردیج و همکاران در  .(11) را بکار گرفتند «گردش

اقالم »معیار از فشار هزینه بر کیفیت حسابرسی  بررسی

لوپز و پیتر در  .(12)استفاده کردند  «ه شدهتجدید ارائ

حسابرسی بر کیفیت  فشار حجم کار ت ثیربررسی 

اقالم تعهدی »را  حسابرسی، معیار کیفیت حسابرسی

در  گول و همکاران .(13)قرار دادند  «عادیغیر

از سه معیار انفرادی  نشاغالکیفیت حسابرسی بررسی 

سود »و  «دیغیرعااقالم تعهدی » ،«نظر حسابرساظهار»

هان و  بی .(11) استفاده کردند (گریزی زیان) «کم

در  اندازه و تخصص حسابرسمعیارهای همکاران 

احمدی و همکاران در  .(15) را بکار گرفتند صنعت

ت ثیر کیفیت حسابرسی بر بازده آتی سهام از  بررسی

 تخصص مؤسسه»، «مؤسسه حسابرسی اندازه» سه معیار

 استفاده کردند «حسابرس تصدی دوره»و  «حسابرسی

رابطه بین  بررسی در فر آذینییانه و  حساس .(16)

یت فیک ،حسابرسی و اندازه مؤسسه حسابرسی کیفیت

بنای مقایسه تحریفات کشف و حسابرسی را بر م

 های حسابرسی سال جاری با گزارش شده در گزارش

مورد سنجش  گردش سود و زیان انباشته سال آینده

 بدری خیره مسجدیپورحیدری و  .(11) دنددا قرار

مؤسسات و شریک  تغییربین  رابطهدر بررسی 

از و تعدیالت سنواتی  یحسابرس با کیفیت حسابرس

 «تعدیالت سنواتی» و «تعهدی اختیاریاقالم » دو معیار

در بررسی  فدا جانرحیمیان و  .(13) نداستفاده کرد

ر سسات حسابرسی بداوطلبانه مؤاجباری و  تغییرت ثیر 

مقبول و -نوع اظهارنظر» ،کیفیت حسابرسی

بکار معیار کیفیت حسابرسی  عنوان بهرا  «شده تعدیل

 در بررسی رابطه نهر و همکاران نونهال .(11) گرفتند

تعهدی دو  اقالم اتکای قابلیت و حسابرس کیفیت بین

دوره تصدی »و  «حسابرسیه مؤسساندازه »معیار 

مهدوی . (20) ادندمد نظر قرار درا  «ه حسابرسیمؤسس

از بررسی اثربخشی کیفیت حسابرسی  در نیا و حسینی

تغییر حسابرس، تخصص حسابرس در ل سه عام

 (.21)استفاده کردند  صنعت و نوع گزارش حسابرس

 فرضیه و ذکر شده در باالهای  به پژوهش توجهبا  

ی راقالم تعهدی اختیاری معیا ،کیفیت اطالعات

 فرضیه اساس بر. است کیفیت حسابرسی مناسب برای

 کیفیت بهبود حسابرس وظیفه ،کیفیت اطالعات

 سرانجامکه  ای وظیفه، است حسابداری اطالعات

 گیری برای تصمیم اطالعات سودمندی ارتقای موجب

 نفعان سایر ذی و اعتباردهندگان گذاران، سرمایه

 کیفیت اطالعات چه هر فرضیه این اساس بر. شود می

 سرمایه، هزینه یابد افزایش رسیحساب فرآیند طریق از

 .یابد می کاهش نمایندگی و هزینه اطالعات یتقارننام

بر کیفیت  عوامل مختلفی ت ثیر پژوهش ادبیات در

بررسی  ،ارتباط این در .است شدهحسابرسی بررسی 

با کیفیت حسابرسی  عملکردمختلف های  روابط معیار

یفیت و ک عملکردهای  معیاربین  رابطهحاکی از وجود 

های  نتایج پژوهش چنین، هم .(22) حسابرسی است

 بازده و د که بین بازده عادیده می نشان پیشین

رابطه معناداری  حسابداری و سود ساالنه غیرعادی

این  شده، یاد مطالب به توجه با .(23) وجود دارد

 عنوان بهگیری از اقالم تعهدی اختیاری  با بهرهپژوهش 

است که  سؤالپاسخ به این  کیفیت حسابرسی به دنبال

 ؟ رابطه داردکیفیت حسابرسی  باآیا بازده سهام 
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 پیشینه پژوهش و نظری مبانی
ترین منابع اطالعاتی است  های مالی از مهم زارشگ

کردن اطالعات الزم برای  هدف آن فراهم که

و بخش اعظمی از  است های اقتصادی گیری تصمیم

در  .(21)کند  می ینت منیاز اطالعاتی بازار سرمایه را 

 و حسابداری متغیرهای رابطه بینبررسی  ،ارتباطاین 

 اولین باربرای . اهمیت است سهام حائز بازار متغیرهای

 که بین نشان داد( 25)براون  و بال نتایج پژوهش

و بازده اضافی سود، رابطه  سود غیرمنتظره تغییرات

 لباچنین، نتایج پژوهش دییر  هم. مستقیم وجود دارد

 نشان داد شنن، نظریه از استفاده با (26)همکاران  و

 ،سود تغییرات و ترازنامه اطالعاتی محتوای بین که

 بررسی با( 21)ون  کیپژوهش  .وجود دارد رابطه

 سهام، دفتری ارزش حسابداری و سودبین  رابطه

بین سود حسابداری و ارزش دفتری سهام وجود رابطه 

های  این رابطه در شرکت که نشان دادو  یید کردهرا ت 

این در  .ستیکسان نی دهسود های شرکتبا  ده زیان

 کیفیت حسابرس در بهبود نقش توجه به با پژوهش

 حسابداری بر مبنای فرضیه کیفیت اطالعات اطالعات

 معیار اقالم تعهدی اختیاری به عنوان در نظر گرفتن و

رابطه بین بازده سهام و کیفیت  ،کیفیت حسابرسی

 پژوهش ادبیات بررسی. استبررسی شده سی حسابر

 رابطه حاکی از بررسی کیفیت حسابرسیحوزه در 

با  کار صاحب متعددی از حسابرس وهای  ویژگی

دوره  ها، ویژگیاین  جمله از. است کیفیت حسابرسی

فشار  ه حسابرسی،مؤسساندازه  تصدی حسابرس،

، صنعت حسابرس در تخصصحجم کار حسابرسی، 

ی شرط گزارش حسابرسی، اندازه ها تعداد بند

و  ، پیچیدگی فعالیتت مدیره استقالل هیشرکت، 

که است مورد حسابرسی  شرکتسودآوری وضعیت 

تشریح در ادامه  به تفکیکاین موارد هر یک از 

 .شود می

 
 دوره تصدی حسابرس

بین دوره  رابطه موردتجربی در  های پژوهشنتایج 

. وت استتصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی متفا

 ت ثیردر بررسی  و همکاران لینوکسنتایج پژوهش 

 نشان داد بر کیفیت حسابرسی حسابرساجباری  تغییر

بهبود کیفیت  بموج رسکه تغییر اجباری حساب

طوری که تفاوت معناداری بین  هب ؛شود میحسابرسی 

در سال آخر تغییر شریک و سال کیفیت حسابرسی 

نتایج پژوهش چنین،  مه .(3)شد اول بعد از آن مشاهده 

اجباری  تغییر ت ثیردر بررسی  کمران و همکاران

حسابرس بر کیفیت حسابرسی در بازار سرمایه ایتالیا در 

که  نشان داد سه دوره سه ساله تصدی مجاز حسابرسان

تصدی بیشتر از در دوره سوم  حسابرسان کاری محافظه

 کاپلی پژوهشنتایج  .(11) بوده استدو دوره قبل آن 

 حسابرس ارتباط دوره افزایش با که داد نشان دوکّت و

 اما ابدی می افزایش حسابرسی کیفیت ،کار صاحب و

 کیفیت حسابرسی کاهش باعث درازمدت ارتباط دوره

فارقل و نتایج پژوهش  ،چنین هم. (23) شود می

 های دوره در حسابرسی کیفیت که نشان داد همکاران

 مؤسسه شریک تصدی مدتدراز و مدت کوتاه

چی و نتایج پژوهش  .(21) متفاوت است حسابرسی

و کیفیت  حسابرساجباری  تغییردر بررسی  همکاران

اقالم تعهدی های  با استفاده از معیار)حسابرسی 
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در بازار سرمایه تایوان ( اختیاری و ضریب واکنش سود

 تغییر یی کهها شرکتکه کیفیت حسابرسی  نشان داد

تفاوت معناداری با  اند داشته حسابرساجباری 

اما نتایج  (10) اردداجباری  تغییربدون های  شرکت

 تغییر که داد نشان همکاران و پژوهش ورنوکیا

 (.30)ندارد  ت ثیر کیفیت حسابرسی بر حسابرس

 بررسیبرای کرمی و همکاران نتایج پژوهش 

 سود مدیریت و حسابرس تصدی دوره بین رابطه

 و کار صاحب میان دتدرازم رابطه وجود نشان داد که

 در مدیریت پذیری انعطاف افزایش باعث حسابرس،

 این اما شود می تعهدی اختیاری اقالم از استفاده

( کارانه محافظه) سود کاهش جهت در بیشتر استفاده

 خیره بدریحیدری و پورنتایج پژوهش  .(31) است

 مؤسسات تغییر بین رابطهدر بررسی  مسجدی

حسابرسی  کیفیت با حسابرس شریک وحسابرسی 

 کیفیت بر حسابرسی مؤسسات تغییرکه  نشان داد

ه مؤسسشریک  تغییر اماندارد  ت ثیری حسابرسی

 شود می حسابرسی کیفیت افزایش باعث حسابرس

 در بررسی نیز فدا جانرحیمیان و نتایج پژوهش  .(13)

 بر حسابرسی مؤسسات داوطلبانه و اجباری تغییر ت ثیر

نشان داد که  تعدیالت سنواتیو  حسابرسی کیفیت

 یت ثیر حسابرسی مؤسساتداوطلبانه  و اجباری تغییر

  .(11) ندارد حسابرسی کیفیت بر

 

 یحسابرسه مؤسساندازه 

 اندازهکه  دهد میتجربی نشان  های پژوهشنتایج 

 بر که است هایی ویژگی از یکی حسابرسی همؤسس

های  مؤسسه. است گذاراثر حسابرسی کیفیت

 کیفیت با را حسابرسی خدمات تر، بزرگ حسابرسی

 شهرت بهتری مندند عالقه زیرا کنند می ارائه بیشتری

 کنند می تالش ها مؤسسه این. کنند کسب کار بازار در

 این بر تصور دهند زیرا انجام باال کیفیت با را کار که

 منابع به دسترسی دلیل به هایی، مؤسسه چنین که است

 انجام و خود حسابرسان موزشبرای آ بیشتر امکانات و

 در رابهتری  حسابرسی خدمات مختلف، های آزمون

در لنارد و یو  (.1) دهند می قرارمشتریان خود  اختیار

چیونه به بررسی این موضوع پرداختند که پژوهشی 

های  گذاری شرکت سرمایه های کیفیت سود، تصمیم

نتایج پژوهش آنان  .دده میقرار  ت ثیرتحت را چینی 

به های که  شرکت)های چینی  شرکتدر که  شان دادن

 (دنشو حسابرسی میمؤسسات حسابرسی بزرگ  وسیله

نتایج . (32) شود میانجام گذاری بیشتری  سرمایه

که دقت  نشان دادو همکاران  هان بیپژوهش 

حسابرسی های  گران برای شرکت بینی سود تحلیل پیش

 استبیشتر حسابرسی بزرگ  مؤسسات وسیله بهشده 

نشان بکر و همکاران نتایج پژوهش  ،چنین هم. (15)

مؤسسات حسابرسی  به وسیلهکه  هایی شرکتکه  داد

اقالم تعهدی اختیاری  دنشو مینحسابرسی بزرگ 

پژوهش های  یافته .(33) کنند میبیشتری را گزارش 

حسابرسان شاغل که  نشان داد گول و همکاران

فیت حسابرسی اهمیتی در کی ییر باتغانفرادی موجب 

اقالم تعهدی غیرعادی و سود نظر حسابرس، اظهار)

 پژوهشنتایج . (11) دنشو می (گریزی کم یا زیان

 تر بزرگ حسابرسی مؤسسات نشان داد که هنوك

 مؤسسات به نسبت را بهتری خدمات معموالً

 هم مواردی اما دهند می هئارا تر کوچکحسابرسی 
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 مشاوره تر کوچک حسابرسی مؤسسات که شد یافت

 .(31) اند دهکر هئارا خود انکار صاحب به را بهتری

اندازه  ت ثیردر بررسی  شعبانیرضایی و نتایج پژوهش 

 نشان ه حسابرسی بر کیفیت حسابرسیمؤسسو عمر 

 حسابرسی مؤسساتدر عمر و اندازه  که افزایش داد

 .(35) شود میباعث کاهش اقالم تعهدی 

 بین رابطه پژوهشیدر  فر آذینییانه و  حساس

را حسابرسی  مؤسسه اندازه و حسابرسی کیفیت

 رابطهنتایج پژوهش آنان نشان داد که . بررسی کردند

 اندازه و حسابرسی کیفیت معکوس بین و معنادار

نتایج  .(11) وجود دارد( حسابرسی مؤسسه) حسابرس

 بین در بررسی رابطه و همکاران نهر نونهالپژوهش 

نشان تعهدی  اقالم اتکای قابلیت و یحسابرس کیفیت

 های شرکتدر تعهدی  اقالم پایداری ضریبکه  داد

باالتر  کیفیت با حسابرس وسیله به شده حسابرسی

 با مقایسه در( تر و دوره تصدی باالتر ه بزرگمؤسس)

 کیفیت با حسابرس وسیله به شده های حسابرسی شرکت

در این  تعهدی اقالم ،نتیجه در. بیشتر است تر پایین

نتایج . (20) ددار باالیی اتکای قابلیتها  کتشر

بین که  نشان داد زارعخواجوی و پژوهش 

سازمان انتخاب و شرکتی  راهبریهای سازوکار

های حسابرسی عضو جامعه  حسابرسی یا مؤسسه

وسیله  عنوان حسابرس به ی ایران بهمحسابداران رس

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  شرکت

 (. 36) دار ضعیفی وجود دارداه معنرابط

 

 فشار حجم کار حسابرسی
که فشار  دهد میتجربی نشان  های پژوهشنتایج 

 بر که است عواملی از یکی حجم کار حسابرسی

در  لوپز و پیتر .گذار استاثر حسابرسی کیفیت

حسابرسی  فشار حجم کار ت ثیربررسی  پژوهشی برای

 عنوان بهعادی غیریفیت حسابرسی از اقالم تعهدی بر ک

نتایج پژوهش  .حسابرسی استفاده کردند کیفیت معیار

میزان اقالم  باکه فشار کار حسابرسی  نشان داد آنان

نتایج  .(13) رابطه معنادار دارد ها شرکتتعهدی 

 نوع زمانی، بودجه فشار» عنوان با گاندریپژوهش 

 فیتیک کاهنده اعمال ترویج و حسابرسان شخصیت

زمانی و  بودجه فشار که بین ان دادنش «حسابرسی

وجود  معناداری رابطهل کاهنده کیفیت حسابرسی ااعم

 .(31) دارد

 

 حسابرس در صنعتتخصص 

 مورد در تخصصد که ده میشواهد تجربی نشان 

از دییر عواملی است که بررسی  مورد شرکت صنعت

 کیم و همکاران .گذار استت ثیربر کیفیت حسابرسی 

ارتی حسابرسان با کیفیت باال به بررسی نقش نظ

 ارزیابی بازار در (در صنعت حسابرسان متخصص)

نتایج پژوهش  .پرداختند نقد نیهداشت وجهاز  سهام

 نقد نیهداشت وجهارزش بازار که  نشان دادآنان 

صنعت در حسابرسان متخصص  ازیی که ها شرکت

سایر از  توجهی بیشتر ان قابلبه میز کنند استفاده می

در  میزا مینوتینتایج پژوهش  .(33) است ها شرکت

صنعت بر کیفیت حسابرس در تخصص  ت ثیر بررسی

عیار اقالم تعهدی اختیاری، با استفاده از سه محسابرسی 

بینی شده  میزان تحقق سود پیشو نظر حسابرسی اظهار

تفاوتی در کیفیت که  نشان دادگران  تحلیلبه وسیله 
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صنعت و در  صحسابرسی دو گروه حسابرسان متخص

در بالسام و همکاران . (1) وجود نداردمتخصص غیر

و  صنعت در حسابرس تخصصبین  رابطهپژوهشی 

از طریق مقایسه ضرایب واکنش ) ضریب واکنش سود

حسابرسان  وسیله به ان حسابرسی شدهکار صاحب (سود

را بررسی  انکار صاحب و سایر صنعت در متخصص

 تخصصد که نشان داآنان پژوهش نتایج . کردند

موجب افزایش ضریب واکنش  صنعت در حسابرس

 از استفاده با شوئرنتایج پژوهش . (31) شود سود می

خاص نشان داد  صنعت یک در حسابرس سهم سنجه

های با  شرکت در اختیاری تعهدی اقالم سطح که

، چنین هم .استتر  کم صنعتدر  متخصصحسابرس 

 میزان بین ابطهر از تری روشن تبیین ارائه منظور به وی

 رابطه اختیاری، تعهدی اقالم سطح و گرایی تخصص

 تعهدی اقالم سطح و گرایی تخصص سطح افزایش بین

 سطح افزایش با که نشان داد و آزمون کرد را اختیاری

 کاهش اختیاری تعهدی اقالم سطح گرایی، تخصص

 .(10) یابد می

 

 شرط گزارش حسابرسیهای  تعداد بند
 مهد و همکاران با عنوان بنینتایج پژوهش 

 از شواهدی: حسابرس اظهارنظر و سود مدیریت»

با افزایش  نشان داد که «حسابرسی خصوصی بخش

وقت بیشتری برای حسابرسی  الزحمه، حسابرسان حق

 کنند و این موضوع موجب افزایش کیفیت صرف می

 حسابرسی کیفیت نتیجه در و اطالعات حسابداری

 و سود مدیریت بین مستقیم رابطه چنین، هم .شود می

 از ناشی حسابرسیگزارش  شرط تعداد بندهای

 (.11)است  کیفیت حسابرسی افزایش

 

 اندازه شرکت
 که نشان داد همکاران و یسالالنتایج پژوهش 

 وسیله به اظهارنظر عدم گزارش دریافت احتمال

 کوچک یها شرکت با مقایسه در بزرگ یها شرکت

نشان  پالمرز پژوهش از لنتایج حاص .(12) است بیشتر

 و نظارتی قراردادهای تعداد افزایش به دلیل که داد

 در حسابرسان بزرگ، یها شرکت در راهبری شرکتی

 بیشتری دقت ها شرکت این برای ارائه گزارش

نشان  بالدچینو و فاروجیانتایج پژوهش  .(13) کنند می

 مورد شرکت اندازه بین داریمعنا رابطه که داد

 دارد وجود حسابرس گزارش مشروط و رسیدگی

 اندازه بین معنادار رابطه وجود و همکاران باریز .(11)

 ت یید را اظهارنظر حسابرس و رسیدگی مورد شرکت

 نشان کوکی و هودیبنتایج پژوهش  اما( 15) کردند

 رابطه حسابرس اظهارنظر و اندازه شرکت بین که داد

 .(16) ندارد وجود معناداری

 

 ت مدیرهاستقالل هیا 
های  ویژگی بین رابطهپژوهشی در و ویانا  فارینها

را  مستقل حسابرسان گزارش نوع و مدیره هی ت

 تعداد که نتایج پژوهش آنان نشان داد. بررسی کردند

 مقبول گزارش مدیره با تهی  غیرموظف اعضای

. (11) دارد یدارمعنا و مثبت رابطه حسابرس

 صدور تمالاح پژوهشی درزاده و منظر زاده عباس

 استفاده از با مستقل حسابرسان مقبول گزارش

نتایج  .را بررسی کردند مدیره های هی ت ویژگی
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 بین یمعنادار و منفی که رابطه پژوهش آنان نشان داد

 مقبول گزارش و «هی ت مدیره اعضای تعداد» افزایش

بیانیر  آنان پژوهشهای  یافته ،چنین هم. دارد وجود

 سال هی ت مدیره اعضای در ییرتغنبود »این بود که 

 حسابرس مقبول زارشگ بر «قبل سال به نسبت جاری

  .(13) دارد یو معنادار اثر منفی

 

 پیچیدگی فعالیت
تلفیقی به نوعی  های مالی تهیه صورت

را افزایش  اصلیهای حسابداری شرکت  پیچیدگی

 تواند پیچیدگی به طور مستقیم می افزایش این. دهد می

انجام عملیات مدت زمان الزم برای زایش اف افزون بر

 .بر کیفیت حسابرسی نیز ت ثیرگذار باشدحسابرسی 

های  که حسابرسی شرکت معتقد است سنیوپتا

خیر  نجر به تم تر است و چندبخشی پیچیده و مشکل

ارائه  چنین همی مالی و ها بیشتر در ارائه صورت

 .(11)شود  گزارش حسابرسی می

 
 آوریسود

های  ی حاکی از بررسی روابط معیارشواهد تجرب

. آوری با کیفیت حسابرسی استودمختلف س

همکاران نشان داد که  و بسلیپژوهش های  یافته

 در حسابرس مشروط گزارش احتمال دریافت

 گزارش تری کم که سوداست  بیشتر ییها شرکت

 بین رابطهدر پژوهشی و ویانا  فارینها .(50) کنند می

 حسابرسان گزارش نوع و ههی ت مدیر های ویژگی

نتایج پژوهش آنان نشان داد . را بررسی کردند مستقل

 لیاریتم عملیاتی، سود ها، بازده دارایی نرخ بینکه 

 اعضای تعداد و مالکانه ها، نسبت دارایی جمع

 حسابرس مقبول گزارش مدیره با تهی  غیرموظف

 . (11) وجود دارد یدارمعنا و مثبت رابطه

 صدور احتمالدر پژوهشی  زادهظرزاده و من عباس

 استفاده از با مستقل حسابرسان مقبول گزارش

نتایج . را بررسی کردند هی ت مدیره های ویژگی

بین  یمعنادار و مثبت رابطه که پژوهش آنان نشان داد

 حسابرس مقبول گزارش و ها دارایی بازده نرخ افزایش

 با جامعی و همکاراننتایج پژوهش  .(13) وجود دارد

 اظهارنظر بر مدیران عملکرد ت ثیربررسی »عنوان 

مدیریت  که بهبود عملکرد نشان داد «مستقل حسابرس

، سود ها دارایینسبت سود عملیاتی به ارزش دفتری )

، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده هر سهم

 مشروط گزارش صدور کاهش سبب( ها دارایی

 ری عملکردحسابدا معیارهای ،نتیجه در .شود می

 قرار ت ثیر تحت را مستقل حسابرس اظهارنظر ،مدیریت

  .(22) دهد می

گونه پژوهش  حاضر هیچپژوهش در زمینه 

های  پیرامون متغیر اما مشاهده نشدو داخلی خارجی 

 .است انجام شدهزیر به شرح  ییها پژوهشمستقل، 

 با های شرکت که نشان داداسلوان نتایج پژوهش 

 ،یعنی .دارند پایینی سهام بازده باال، تعهدی اقالم حجم

 سهام بازده و تعهدی اقالم حجم بین معکوس رابطه

 گزارش سود با های شرکت ،چنین هم. دارد وجود

 خاطر به عملیاتی، نقد وجوه جریان از باالتر شده

 آینده های سال در عهدی،ت اقالم حجم باالبودن

  .(51) کرد خواهند تجربه را عملیاتی سود در کاهش

 از حاصل نقد وجوه پژوهشیدر  میلریون و 
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 عملکرد اصلی شاخص عنوان به را عملیاتی های فعالیت

نتایج پژوهش آنان  .ندفتگر نظر در های اقتصادی بنیاه

 رو روبه ضعیف عملکرد با کههایی  بنیاه که نشان داد

 سود افزایش برای تری قوی انییزه اند، بوده

 سود مدیریت یندفرآ طریق از خود شده گزارش

 عملکرد از که هایی بنیاهدر  عکس،رب و اند داشته

 های شیوه اتخاذ احتمال اند، بوده برخوردار خوبی

 بوده تر کم مدیریت، وسیله به سود مصنوعی افزایش

  .(52) است
 

 کیفیت در بررسی و پاین چمبرزهای  یافته

 که است این بیانیر اقالم تعهدی پایداری و حسابرسی

و  تعهدی اقالم پایداری به مربوط عملیاتی بازده  بین

  .(53) وجود دارد منفی رابطه حسابرسی کیفیت

ی ها شرکت مطالعه بادر پژوهشی و ویانا  فارینها

بازه  در پرتغال بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

بازده  نرخ بین که ندداد نشان 2002-2001زمانی 

ها،  دارایی جمع لیاریتم عملیاتی، سود ها، دارایی

مدیره  تهی  غیرموظف اعضای تعداد و مالکانه نسبت

 یدارمعنا و مثبت رابطه حسابرس مقبول گزارش با

 .(11) وجود دارد

 رابطهدر پژوهشی زاده خانقاه  بادآورنهندی و تقی

 های فعالیت مدیریت و حسابرس تصدی دوره بین

 بورس در شده پذیرفته دارویی های شرکت در واقعی

نتایج پژوهش . کردند بررسیرا  تهران بهادار اقاور

بین دوره تصدی حسابرس و  که آنان نشان داد

های واقعی رابطه مثبت و  فعالیت های مدیریت شاخص

چنین، رابطه بین دوره تصدی  هم. معناداری وجود دارد

های تولید غیرعادی متفاوت از رابطه  حسابرس با هزینه

 (.51) عادی استهای اختیاری غیر آن با هزینه

های  بین معیار رابطه در پژوهشی ودیعی و حسینی

را بررسی سهام عادی ارزیابی عملکرد و بازده غیر

های  متغیر که بین نشان دادنتایج پژوهش آنان . کردند

 مجموع به بدهی درصد آنی، نسبت جاری، نسبت

 بازده درصد ها، دارایی مجموع گردش ها، دارایی

 درصد ناویژه، سود به سود رصدد ها، دارایی وعممج

 و درآمد به ناویژه سود درصد درآمد، به عملیاتی سود

 نسبت
E

P  و
B

P ی دارمعنا رابطه سهام غیرعادی بازده اب

 .(55) داردوجود 

 وجه  جریان ت ثیردر پژوهشی آقایی و همکاران 

 مختلف یارهایمع بر سرمایه ساختار و آزاد نقد

 و مواد صنعت های شرکت عملکرد ارزیابی

 اوراق بورس پذیرفته شده در دارویی محصوالت

نتایج پژوهش آنان . را بررسی کردندتهران  بهادار

رابطه اهرم بدهی با شاخص کیو توبین و که  نشان داد

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام مثبت و معنادار و با 

چنین،  هم. و معنادار استها منفی  نرخ بازده دارایی

ها منفی  رابطه جریان وجه نقد آزاد با نرخ بازده دارایی

و معنادار و با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام مثبت و 

معنادار است اما با شاخص کیو توبین رابطه معناداری 

 (.56) مشاهده نشد

واعظ و احمدی در پژوهشی به بررسی رابطه بین 

رسی و تغییر حسابرس با الزحمه حساب دو عامل حق

های دارویی  ت خیر در ارائه گزارش حسابرسی شرکت

. شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند پذیرفته

نتایج پژوهش آنان نشان داد که تغییر حسابرس با ت خیر 

در ارائه گزارش حسابرسی رابطه معناداری ندارد اما 
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 الزحمه ت خیر در ارائه گزارش حسابرسی با حق

 (.51)حسابرسی رابطه مثبت و معناداری دارد 

لوئی و همکاران در پژوهشی به زاده لنیرجبار

 گروه های شرکت سود مدیریتبین  رابطه بررسی

 اوراق بورس در اصلی شرکت سهام بازده با (تلفیقی)

نتایج پژوهش آنان نشان داد . پرداختند تهران بهادار

 و (یقیلفت) گروه های شرکت سود مدیریت بینکه 

داری شرکت اصلی رابطه معکوس و معنا سهام بازده

 (.53) وجود دارد

 

 پژوهش های فرضیه

 این در پژوهش پیشینه و نظری مبانی به توجه با

 طریق از کیفیت حسابرسیرابطه بازده با  پژوهش

 :است شده آزمون زیر های فرضیه

و کیفیت  غیرعادی بازده بین :اول فرضیه

 .دارد وجود اریدمعنا حسابرسی رابطه

و کیفیت حسابرسی  واقعی بازده بین :دوم فرضیه

  .دارد وجود داریمعنا رابطه

عنوان  این پژوهش از اقالم تعهدی اختیاری به در

 .استفاده شده است معیار کیفیت حسابرسی

 

 روش پژوهش

 

جا که این پژوهش در پی یافتن رابطه معنادار  از آن

عه است در زمره بین دو گروه اطالعات در یک جام

چنین، پژوهش  هم. های همبستیی قرار دارد پژوهش

رویداری است؛ یعنی، بر مبنای  حاضر از نوع پس

این در . دشو تحلیل اطالعات گذشته انجام میتجزیه و 

ش مورد های پژوهمتغیر بین پژوهش، ابتدا، همبستیی

وجود اطمینان از  بررسی قرار گرفته است و پس از

های پژوهش اقدام به برآورد غیرهمبستیی بین مت

 .رگرسیون شده است الیوی

 

 پژوهش قلمرو زمانی و مکانی و آماریجامعه 

 های شرکتکلیه  شامل پژوهش آماریجامعه 

در تهران  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته دارویی

در این رابطه . شود می 1331-1312بازه زمانی 

ی مالی ها رتصو ،ها آن اطالعات مالیکه  ییها شرکت

و زیان، صورت جریان  ترازنامه، صورت سود)اساسی 

ی ها صورتهمراه توضیحی های  وجوه نقد و یادداشت

در طول دوره زمانی مورد آزمون در دسترس  ،(مالی

دلیل انتخاب  .شد بررسیشرکت  21بوده به تعداد 

بورس اوراق بهادار تهران  شده در پذیرفتهی ها شرکت

های  مورد آزمون، نظارت سازمان یها شرکت عنوان به

دارایی و امور اقتصادی و مهم اقتصادی مانند وزارت 

، با افزون براین. است ها شرکتبانک مرکزی بر این 

 یها شرکتی مالی ها صورت این کهتوجه به 

بورس اوراق بهادار تهران باید مورد  شده در پذیرفته

قرار  راوراق بهادا سابرسان معتمد سازمان بورسح ت یید

چنین، به دلیل آن  هم. داردگیرد قابلیت اتکای بیشتری 

های مالی خود  موظفند گزارش مزبوری ها شرکت که

را به شکل یکنواخت ارائه کنند، از قابلیت 

 در نتیجه،. نیز برخوردارند پذیری بیشتری مقایسه

شده در بورس اوراق بهادار تهران  های پذیرفته شرکت

رای استخراج اطالعات مالی ب ها شرکت ترین مطلوب

 .است بررسی موضوع پژوهش برای
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 ها ری دادهروش گردآو

به روش  ها دادهگردآوری  ،در این پژوهش

 های داده ،در واقع. انجام شد اسنادیای و  کتابخانه

بخش  .شود بندی می اده به دو بخش طبقهمورد استف

و ادبیات پژوهش است که نظری مرتبط با مبانی  اول،

پژوهشی، -ب، مقاالت معتبر، مجالت علمیز کتا

های معتبر گردآوری   تارنماهای دانشجویی و  نامه پایان

ی ها بخش دوم داده گرفته است وو مورد استفاده قرار 

ی ها صورت از است کهپژوهش انجام  برایمورد نیاز 

 ی مورد آزمون از طریقها شرکت مالی اساسی

، هادار تهرانسازمان بورس اوراق ب رسمی تارنماهای

سازمان مدیریت توسعه و پژوهش مطالعات اسالمی 

رسانی  و سیستم جامع اطالع بورس اوراق بهادار تهران

  .شده است دریافتکدال -ناشران

  

 ها تجزیه و تحلیل دادهروش 

آزمون معناداربودن شامل  ضرحا پژوهشدر 

رگرسیون و آزمون الیوی بودن آزمون معنادار

 ،چنین هم. انجام شده است بودن ضرایبمعنادار

رگرسیون  الیوی فرض استفاده از پیش های آزمون

خطی و  واتسون، آزمون هم-شامل آزمون دوربین

برای  .بودن خطاها انجام شده است آزمون نرمال

ها از  ها و سرانجام، تجزیه و تحلیل داده آزمون فرضیه

نسخه  Rآماری  افزار و نرم 2010نسخه  افزار اکسل نرم

 .استفاده شده است 2/2/3
 

  وابسته متغیر

 عنوان به اختیاری تعهدی اقالمدر این پژوهش از 

استفاده  حسابرسی کیفیت برای جاییزینی مناسب

 شرح به کل اقالم تعهدی آن ابتدا همحاسب برای وشده 

 :است شده گیری اندازه زیر

 ACCRi,t = ERRNi,t - CFOi,t              1 رابطه   

ACCRi,t : شرکت  بیانیر کل اقالم تعهدیi  در سال

t است. 

ERRNi,t  : شرکت بیانیر سود عملیاتیi  در سالt 

 .است

 CFOi,t : شرکت بیانیر وجه نقد حاصل از عملیاتi 

 .است tدر سال 

جونز تفاوت سود و وجه نقد حاصل از عملیات را 

این  بر مبنای .کند می معرفیاقالم تعهدی  عنوان به

در وجه نقد عملیاتی، عات موجود رد اطالکروی

بنیاه تر برای ارزیابی عملکرد واقعی  معیاری عینی

مورد دستکاری مدیریت قرار  تر  کمو  است اقتصادی

فرض بر این است که برای  الیو این در. گیرد می

محاسبه اقالم تعهدی مدیریت نشده ناشی از معامالت 

غییرات د و توثابت مشههای  دارایی متغیراقتصادی دو 

بودن اقالم  فرض ثابت وی. ثر استها مؤدر درآمد

اختیاری را کنار گذاشت و تالش کرد اثر تعهدی غیر

اختیاری را تعهدی غیر تغییر شرایط اقتصادی بر اقالم

 : (51) شرح زیر استه جونز ب الیوی .کنترل کند

 2 رابطه  
 ACCRi,t = α0 + α1 Δ REVi,t + α2 PPEi,t + εi,t 

RVEi,t ∆:  بیانیر درآمد شرکتi سال  درt  منهای

  .ها دارایی جمعبر میانیین  تقسیم t-1درآمد سال 

PPEi,t :ثابت مشهود های  بیانیر ناخالص دارایی

 .ها دارایی جمعتقسیم بر میانیین  tسال  در iشرکت 

εi,t :معیار عنوان به الیو این در که است خطا جزء 

کیفیت  و معیار معکوساقالم تعهدی اختیاری 
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 . حسابرسی است

درآمد فروش  که شود میجونز فرض  الیویدر 

که چنانچه سود از طریق  اختیاری است در حالیغیر

مذکور  الیویمدیریت شود اختیاری غیرهای  درآمد

 از این. کند خشی از سود مدیریت شده را حذف میب

برای از بین بردن فرض دیچو و همکاران  ،رو

اقدام به تعدیل درآمد  ،فروش  بودن درآمد اختیاریغیر

فرض دند و کردریافتنی های  از طریق تغییرات حساب

تمام تغییرات فروش نسیه از مدیریت سود  کردند که

های  تغییرات در حسابنتیجه،  ؛ درشود میناشی 

زیر ارائه  الیویجونز افزوده شد و  الیویبه دریافتنی 

  :(60) شد

 3رابطه 
ACCRi,t = α0 + α1 [Δ REVi,t - Δ RECi,t] + α2 

PPEi,t + εi,t 
 

RECi,t ∆: دریافتنی تجاری شرکت های  بیانیر حساب

i  سال درt دریافتنی تجاری سالهای  منهای حساب 

1-t  است ها دارایی جمعتقسیم بر میانیین. 

در کاسنیک با  ،دیچو و همکارانپس از پژوهش 

جونز  الیوی ،وجه نقد حاصل از عملیات نظر گرفتن

  .(61) دکرشرح زیر تعدیل ه برا 

 1رابطه 
 ACCRi,t= α0 + α1 [Δ REVi,t - Δ RECi,t] + α2 

PPEi,t + α3 ΔCFOi,t + εit 

CFOi,t ∆:  بیانیر وجه نقد حاصل از عملیات شرکتi 

 t-1منهای وجه نقد حاصل از عملیات سال  tسال  در

 .است ها دارایی جمعتقسیم بر میانیین 

 مواد موجودی ل اهمیتدلیبه  بهار مقدم و کوهی

 معتقدند که موجودی ایرانی های شرکت در کاال و

 چنین، هم .کاال ابزاری برای مدیریت سود است مواد و

 ،در ایران ها قیمت عمومی سطح افزایشدر شرایط 

 قبل سال به نسبت کاال و مواد موجودی در کاهش

 اختیاری صورت به درآمدها در افزایش موجب

مواد  موجودیدر تغییرات  آنان تیجه،ن در. شد خواهد

کاسنیک اضافه  وسیله بهارائه شده  الیویبه را  کاال و

 از کاالمواد و  موجودی در تغییرات با این کار .کردند

اختیاری و تحت کنترل مدیریت تلقی  یتعهد اقالم

کاسنیک  یالیو در غیراختیاری تعهدی اقالم از شد و

 .(62) شد خارج

 5رابطه 
ACCRi,t= α0 + α1 [Δ REVi,t - Δ RECi,t + Δ 

INVi,t] + α2 PPEi,t + α3 ΔCFOi,t + εi,t 

INVi,t ∆:  کاالی شرکت مواد و بیانیر موجودیi  در

تقسیم بر  t-1کاال سال مواد و منهای موجودی  tسال 

 .ستها دارایی جمعمیانیین 

 برایپژوهش با توجه به موارد مذکور در این 

 ،تعهدی اقالم کل از اختیاری بخش جداسازی

شده جونز،  الیوی تعدیل با سهپژوهش های  داده

و  شده آزمونشده کاسنیک  لتعدی کاسنیک و

که خطاهای آن  ،شده جونز تعدیل الیویاز  سرانجام

  .استفاده شده است ،بودتر  کم از همه

 

 الیوی پژوهش
زیر  گانهچندرگرسیون  الیویاز در این پژوهش 

 با و بازده عادی عادین بازده غیربرای بررسی رابطه بی

 :استفاده شده استاقالم تعهدی اختیاری 

 6رابطه 
AUDITQi,t = α0 + α1RETURNi,t + α2LNATi,t 

+α3LNSALEi,t  + α4ROAi,t
 

+ α5ROEi,t + 

α6QTOBINi,t + α7COMPLEXITYi,t + 

α8OPINIONi,t + α9PROVISIONSi,t + 
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α10TENUREi,t + α11AUDITSIZEi,t + 

α12PARTNERNUMi,t + α13SPECIALISTi,t + 

α14AUDITPRESSUREi,t + α15LAGi,t + 

α16OUTDIRi,t + α17DUALITYi,t + 

α18CHANGECEOi,t                   
 

AUDITQi,t :که از  بیانیر کیفیت حسابرسی است

 .شده است برآورد 3شماره  رابطهطریق 

RETURNi,t:  استعادی بازده غیرمطلق قدربیانیر 

شرح ه ب واقعی بازده و انتظار مورد بازده از تفاوت که

 .یدآ می بدستزیر 

ARi,t = Rm,t – RJ,t                                      1 رابطه 

است  بیانیر بازده مورد انتظار Rm,t در این رابطه

ه زیر رابط از و است شده فرض بازار بازده معادلکه 

 :آید بدست می

Rm,t = (INm,t – INm,t-1) / INm,t-1                3 رابطه    

شاخص قیمت و سود صنعت   INm,tدر این رابطه 

شاخص قیمت و سود  INm,t-1. در پایان سال است

بیانیر بازده واقعی است که  RJ,t صنعت در اول سال و

 :از رابطه زیر بدست آمده است

 = RJ,t           1  رابطه
                    

    
  

 Pt ،بیانیر درصد افزایش سرمایه α این رابطه در

بیانیر  Pt-1،پایان سالدر هر سهم  بازار بیانیر قیمت

بیانیر سود  DPS، قیمت بازار هر سهم در اول سال

نیر آورده نقدی بابت افزایش بیا  Cو تقسیمی هر سهم

  .ه استسرمای

LNATi,t وLNSALE i,t  : شرکت بیانیر اندازهi  در

 جمعلیاریتم طبیعی  برابر با ،به ترتیب ،کهاست  tسال 

 .است طبیعی فروشو لیاریتم  ها دارایی

ROAi,t :شرکت های  یبیانیر بازده دارایi  در سالt 

و  های مالی هزینهکه از تقسیم سود قبل از  است

 .آید ها بدست می مجموع دارایی مالیات به

ROEi,t : شرکت  بازده حقوق صاحبان سهامبیانیرi 

حقوق به  خالصسود  تقسیمکه از است  tدر سال 

 .آید بدست میسال پایان در  صاحبان سهام

QTOBINi,t :حقوق صاحبان  بیانیر نسبت ارزش بازار

ارزش دفتری  ها تقسیم بر به همراه بدهیسهام 

 .است tدر سال  iشرکت های  دارایی

COMPLEXITYi,t : شرکت بیانیر پیچیدگیi  در

 1مالی تلفیقی عدد ی ها صورترای که باست   tسال

 .شود میمنظور  صفرصورت  و در غیر این

OPINIONi,t:  شرکت ی حسابرسنوع اظهار نظر بیانیر

i  در سالt مشروط، نظر مقبولکه برای اظهار است ،

 1 و 3، 2، 1عدد  ،به ترتیب ،نظر و مردودعدم اظهار

 .شده استاستفاده 

PROVISIONSi,t :شرط گزارش های  بیانیر تعداد بند

  .است tدر سال  iشرکت  حسابرسی

TENUREi,t : شرکت  دوره تصدی حسابرسبیانیرi 

های پیشین و  با توجه به نتایج پژوهش. است  tدر سال

 3 از تاریخ تهران این که سازمان بورس اوراق بهادار

 حسابرسی معتمد مؤسسات دستورعمل در 1336 مرداد

 را حسابرسی سساتمؤ تغییر بهادار اوراق و بورس

کرده است در این  الزامی ساله چهار دوره برای

 5عدد از آن و برای بیشتر  1تا  1پژوهش دوره تصدی 

 (.63)متغیر کنترلی استفاده شده است  عنوان به

 AUDITSIZEi,t : ه حسابرسیمؤسسبیانیر اندازه 

حسابرس سازمان  که اگر است  tدر سال i شرکت

 با برابر باشد مفید راهبرسی حسابره مؤسسو  حسابرسی

 .در نظر گرفته شده استصفر  صورت و در غیر این 1
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 13تا  3حسابرسی  مؤسسات شرکااز تعداد  ،چنین هم

معیار  عنوان بهدو متغیر کنترلی  عنوان بهشریک و بیشتر 

 .اندازه حسابرس استفاده شده است

PARTNERNUMi,t :ه مؤسس یتعداد شرکا

   .است tال در س i شرکت حسابرسی

SPECIALISTi,t : در بیانیر تخصص حسابرس

بر اساس نسبت است که   tدر سال iشرکت صنعت 

 جمعحسابرس به  وسیله بهحسابرسی شده های  دارایی

ه در سال مؤسسبرای هر پژوهش  جامعههای  دارایی

بعد محاسبه شده های  صورت تجمعی در ساله اول و ب

صنعت در حسابرس در این پژوهش تخصص  .است

استفاده شده و برای سنجش یک متغیر کنترلی  عنوان به

از  حسابرسی هر مؤسسه سهم رویکردیر از این متغ

های رسیدگی شده جامعه آماری پژوهش  دارایی جمع

 .تا پایان هر سال استفاده شده است

در این پژوهش به شرح زیر از دو معیار فاصله 

ت مدیره های مالی از سوی هی  تاریخ تصویب صورت

تا خاتمه عملیات حسابرسی و فاصله خاتمه عملیات 

معیار فشار  عنوان بهحسابرسی تا تاریخ مجمع عمومی 

حجم کار حسابرسی استفاده شده است و هر چه این 

 .تر باشد فشار کار حسابرسی بیشتر خواهد بود فاصله کم

AUDITPRESSUREi,t : کار بیانیر فشار

و فاصله بین تاریخ ت اس  tدر سال iشرکت  حسابرسی

و تاریخ  در هی ت مدیره مالیی ها صورتتصویب 

 .دده میرا نشان  حسابرسی خاتمه عملیات

LAGi,t : شرکت حسابرسی کار بیانیر فشارi  در

فاصله بین تاریخ خاتمه عملیات  و است  tسال

مالی در ی ها صورتحسابرسی تا تاریخ تصویب 

 .دده میمجمع عمومی را نشان 

OUTDIRi,t : تاعضای غیرموظف هی  تعدادبیانیر 

به کل اعضای هی ت مدیره  t در سال iمدیره شرکت 

 که است ت مدیره عضویعضو غیرموظف هی . است

 .باشد رسمی نداشتهو  اجرایی لیتمسئو شرکت در

DUALITY,t : دوگانیی وظایف مدیرعاملبیانیر 

اگر مدیرعامل، رئیس هی ت  .است tدر سال  iشرکت 

برابر صورت  در غیر اینو  1برابر با  باشدنیز مدیره 

 .صفر است

 CHANGECEOi,t : شرکت  مدیر عامل تغییربیانیر

i در سالt  و در غیر  1در صورت تغییر برابر با  .است

 .صورت برابر صفر است این
 

مناسب اقالم تعهدی  الیویتعیین  منظوربه 

 کاسنیک الیویجونز،  شده تعدیل الیویسه  ،اختیاری

که  الیوییو  شدبرازش کاسنیک  شده تعدیل الیویو 

تعیین اقالم تعهدی  برای ترین خطا بود ی کمادار

 مذکورهای  الیوطاهای خ .اختیاری استفاده شده است

که جدول  طور همان .ارائه شده است 1 شماره در جدول

شده جونز دارای  دهد الیوی تعدیل نشان می مزبور

ترین خطا است و در این پژوهش از اقالم تعهدی  کم

عنوان معیار کیفیت  اختیاری حاصل شده از این الیو به

چنین، به منظور آزمون  هم. حسابرسی استفاده شده است

به جای بازده غیرعادی  6فرضیه دوم در رابطه شماره 

(AR ) از بازده واقعی(R) استفاده شده است . 
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 های مختلف آماری خطای الگوها بر اساس روش: 1جدول 

 کاسنیک شده تعدیل یالگو کاسنیک یالگو جونز شده تعدیل یالگو الگوآماری تعیین خطای های  روش

 23/211 (33/213) (11/111) ضریب آکائیک 
 233/1 022/1 111/0 واریانس خطا 

خطامیانیین قدر مطلق انحرافات   153/0 113/0 301/0 
 632/3 602/1 201/1 میانیین درصد خطای مطلق

مطلق انحراف خطا از میانه قدر  153/0 111/0 303/0 

 
 آمار توصیفی : 2جدول 

 انحراف معیار میانه میانگین بیشینه کمینه متغیر

 11/0 11/0 125/0 61/0 (25/0) (اقالم تعهدی اختیاری)کیفیت حسابرسی 
 666/13 202/11 165/33 331/326 113/0 رعادیبازده غی

 11/15 11/11 012/51 33/511 (1/51) بازده واقعی
 13/0 11 11/13 11 12 ها لیاریتم طبیعی جمع دارایی

 11/1 13 16/13 11 12 لیاریتم طبیعی فروش
 116/0 21/0 261/0 11/0 05/0 ها بازده دارایی

 131/0 135/0 121/0 11/0 01/0 بازده حقوق صاحبان سهام
 511/0 63/1 152/1 31/3 1 ها نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی

 153/0 0 512/0 5 0 های شرط گزارش حسابرسی تعداد بند
 061/1 1 131/5 13 3 ه حسابرسیمؤسستعداد شرکای 

 111/0 03/0 036/0 31/0 0 در صنعت تخصص حسابرس
 366/10 1 13/10 13 0 اتمهفشار کار حسابرسی نسبت به تاریخ خ

 133/10 12 12/12 231 0 فشار کار حسابرسی نسبت به تاریخ مجمع
 616/0 1 6/3 5 2 تعداد اعضای غیرموظف هی ت مدیره

 
 ها  یافته

 

  توصیفی آمار

شامل کمینه، بیشینه، میانیین، توصیفی  نتایج آمار

در میانه و انحراف معیار مربوط به متغیرهای پژوهش 

بر اساس اطالعات . استارائه شده  2 ول شمارهجد

ه حسابرسی مؤسسارائه شده میانیین تعداد شرکای 

ت تعداد اعضای غیرموظف هی  میانیین و نفر 131/5

 میانیین اقالم تعهدی ،چنین هم. استنفر  6/3مدیره 

 ،به ترتیب ،واقعیازده ی و بعاد، بازده غیراختیاری

ین نتایج نشان ا .است 012/51 و 165/33، 125/0

 دهد که نسبت به مقدار بیشینه، میانیین اقالم تعهدی می

بورس  پذیرفته شده درهای دارویی  در شرکت اختیاری

 6/3چنین، میانیین  هم. اوراق بهادار تهران پایین است

این ، با توجه به مدیره هی ت غیرموظف اعضای تعداد

 ،هستند هی ت مدیره عضو 5 دارای ها شرکتبیشتر  که

هی ت مدیره این استقالل  طور میانیین میزان به

 ،مقایسه میانه ،اینافزون بر. دهد را نشان میها  شرکت
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فشار کار )بیشینه ت خیر گزارشیری و  میانیین

دهد که  نشان می( حسابرسی نسبت به تاریخ خاتمه

 . میزان ت خیر در گزارشیری زیاد نیست
 

 استنباطی آمار

رگرسیون بین ناسب م یالیوبه منظور تعیین 

 لیمر F آزمون از چند گانه خطی رگرسیون و ترکیبی

لیمر حاکی از  Fفرضیه صفر آزمون . استفاده شده است

مناسب  چند گانهرگرسیون خطی  الیویآن است که 

استفاده  این است که کننده بیانآن مقابل  فرضیهاست و 

نتایج  .تر است مناسب ترکیبیرگرسیون  الیویاز 

 .استآمده  3 شماره جدول درلیمر  F آزمون حاصل از

دهد که سطح  نشان می لیمر F آزمون نتیجه

 رد صفر فرضیه بنابراین،. است %5 از بیشتر معناداری

 چند گانه خطی رگرسیون و الیوی شود نمی

 .تر است مناسب

به منظور تعیین الیوی مناسب بین رگرسیون 

مان، از با عامل ز چند گانهترکیبی و رگرسیون خطی 

برابر  در ترکیبی برای الیوی رگرسیون لیمر F آزمون

زمان استفاده  عاملبا  چند گانهالیوی رگرسیون خطی 

لیمر حاکی از آن است که  Fفرضیه صفر آزمون . شد

مناسب  با عامل زمان چند گانهالیوی رگرسیون خطی 

کننده این است که  است و فرضیه مقابل آن بیان

. تر است گرسیون ترکیبی مناسباستفاده از الیوی ر

 .ارائه شده است 1نتایج این آزمون در جدول شماره 

که  1با توجه به نتایج مندرج در جدول شماره 

 فرضیه ،است %5 از بیشتر سطح معناداریدهد  نشان می

الیوی  شده وت یید % 15در سطح اطمینان  صفر

تر  با عامل زمان مناسب چند گانهرگرسیون خطی 

 . شود اده میتشخیص د

های  به منظور انتخاب الیوی مناسب بین الیو

 چند گانهو رگرسیون خطی  چند گانهرگرسیون خطی 

. با عامل زمان از ضریب آکائیک استفاده شده است

تری داشته باشد  الیویی که ضریب آکائیک کوچک

نتایج حاصل از این آزمون در جدول . تر است مناسب

 .ارائه شده است 5شماره 

 چند گانهدر مقابل رگرسیون خطی  ترکیبیلیمر برای انتخاب رگرسیون  F نتایج آزمون: 3جدول 

 نتیجه آزمون سطح معناداری F آماره فرضیه صفر

 شود میفرضیه صفر پذیرفته  62/0 333/0 تر است  مناسب چند گانهرگرسیون خطی  الیوی

 

 زمان با عامل چند گانهترکیبی در مقابل رگرسیون خطی لیمر برای انتخاب رگرسیون  F نتایج آزمون: 4جدول 

 نتیجه آزمون سطح معناداری Fآماره  فرضیه صفر

 شود میفرضیه صفر پذیرفته  316/0 655/0 تر است  زمان مناسب با عامل چند گانهرگرسیون خطی  الیوی

 

 با عامل زماند گانه های رگرسیون خطی چند گانه و رگرسیون خطی چن ضرایب آکائیک الگو: 5جدول 

 زمان عاملبا  چند گانهآکائیک رگرسیون خطی  ضریب  چندگانهرگرسیون خطی  الگویآکائیک ضریب      

061/365 333/361 
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 5جدول شماره نتایج مندرج در طور که  همان

 چند گانهرگرسیون خطی  الیویخطای  دهد نشان می

اده رگرسیون خطی س الیویاز تر  کم با عامل زمان

رگرسیون  الیویدر این پژوهش از نتیجه،  ؛ دراست

 .استفاده شد با عامل زمان چند گانهخطی 

بنایی زیر شرایط ،مناسب الیویپس از تعیین 

 :شرح زیر بررسی شده استه بپژوهش  الیوی

نمودار از  الیوهای  خطا بودن به منظور بررسی نرمال. 1

 چندك نمودار ای، جعبه هیستوگرام، نمودار

بودن  مؤید نرمالنتایج که در همه موارد  استفاده شد

 اسمیرنوف-کلموگوروف آزمون نتایج .بودخطاها 

بودن  نیز نرمال (6 شماره جدول مندرج در)

فرضیه صفر آزمون  .کند می ت ییدالیو را خطاهای 

بودن  نرمالاسمیرنوف حاکی از -کلموگوروف

ست کننده این ا خطاها است و فرضیه مقابل آن بیان

  .نرمال نیست الیوهای  که خطا

خطاها از نمودار  واریانس ناهمسانی برای بررسی . 2

 از نموداراین  نقاط. استفاده شد ها ماندهپراکنش 

 این نتیجه. کند نمی پیروی خاصی الیوی

 .است واریانس بودن ثابت دهنده نشان

-آزمون دوربین برای بررسی خودهمبستیی از .3

صفر رضیه ف ،در این آزمون .استفاده شدواتسون 

 الیوهای  بین خطاخودهمبستیی  نبوددهنده  نشان

دهنده وجود  و فرضیه مقابل نشان است

نتایج . است الیوهای  خودهمبستیی بین خطا

 شماره در جدولواتسون -دوربینحاصل از آزمون 

 .شده است ارائه 1

 نشان داده شده 1طور که در جدول شماره  همان

 بنابراین،. است %5 از بیشتر اریاست سطح معناد

به عبارت دییر، بین . شود صفر ت یید می فرضیه

 . خطاها، خودهمبستیی وجود ندارد

های زیربنایی الیوی  با توجه به این که تمام فرضیه

وجود دارد از روش  چند گانهرگرسیون خطی 

با عامل زمان برای برازش  چند گانهرگرسیون خطی 

 .الیو استفاده شده است

چند برای بررسی صحت الیوی رگرسیون خطی 

استفاده شد که نتایج  Fبا عامل زمان از آزمون  گانه

فرضیه صفر . ارائه شده است 3آن در جدول شماره 

دهنده معنادارنبودن الیوی رگرسیون  این آزمون نشان

دهنده  خطی ساده با عامل زمان و فرضیه مقابل نشان

ساده با عامل  معناداربودن الیوی رگرسیون خطی

 . زمان است

 

 اسمیرنوف-کلموگوروف نتایج آزمون: 6جدول 

 نتیجه آزمون سطح معناداری Dآماره  فرضیه صفر

 شود فرضیه صفر پذیرفته می 161/0 011/0 خطاهای الیو نرمال است

 
 واتسون-نتایج آزمون دوربین: 7جدول 

 نتیجه آزمون سطح معناداری آزمونآماره  فرضیه صفر

 شود میفرضیه صفر پذیرفته  33/0 001/2 الیوهای  خودهمبستیی بین خطا نبود
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سطح  دهد نشان می 3 شماره طور که جدول همان

فرضیه  ،بنابراین .است 001/0تر از  کوچک معناداری

 الیویو  شود میرد  %11اطمینان صفر در سطح 

 .است معنادار با عامل زمانرگرسیونی خطی ساده 

داری و آزمون معنا الیویبرازش  زایج حاصل انت

عادی با کیفیت حسابرسی رابطه بازده غیردر  ضرایب

 .نشان داده شده است 1شماره  جدول در

 مستقل متغیرهای ضرایب معناداربودن بررسی برای

 متغیرهای ت ثیر تا شد استفاده t آماره از الیو هر در

کننده صفر آزمون بیان فرضیه .مشخص شود مستقل
 

 برای صحت الگوی رگرسیون خطی چند گانه با عامل زمان Fنتایج آزمون : 8جدول 

 نتیجه آزمون سطح معناداری آزمون آماره  فرضیه صفر

 >001/0 151/1 الیوی رگرسیون خطی ساده با عامل زمان معنادار نیست
فرضیه صفر 

 شود پذیرفته می

 
 در رابطه با بازده غیرعادی ها و آزمون معناداری آن نتایج برآورد ضرایب الگو: 9جدول 

 سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد ضرایب متغیر

 613/0 316/0 56/1 613/0  عرض از مبدأ
 000/0 (15/0) 001/0 (006/0) بازده غیرعادی

 112/0 (12/0) 133/0 (132/0) ها لیاریتم طبیعی دارایی
 111/0 261/0 116/0 016/0 لیاریتم طبیعی فروش

 000/0 611/5 113/1 103/6 ها ازده داراییب
 135/0 013/0 335/0 011/0 بازده حقوق صاحبان سهام

 000/0 (136/3) 223/0 (335/0) ها نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی

 103/0 (33/0) 223/0 (135/0) (تلفیقی)پیچیدگی 
 251/0 155/1 263/0 303/0 نوع اظهارنظر

 011/0 (531/2) 123/0 (332/0) ط های شر تعداد بند
 325/0 221/0 221/0 11/0 (1) دوره تصدی حسابرس
 232/0 015/1 231/0 256/0 (2) دوره تصدی حسابرس
 213/0 236/1 33/0 103/0 (3) دوره تصدی حسابرس
 013/0 511/2 113/0 135/0 (1) دوره تصدی حسابرس

 562/0 (53/0) 61/0 (351/0) ه حسابرسیمؤسساندازه 
 612/0 (166/0) 051/0 (023/0) ه مؤسس یتعداد شرکا

 101/0 (12/0) 15/0 (111/0) در صنعت تخصص حسابرس
 131/0 (211/0) 006/0 (002/0) فشار کار حسابرسی نسبت به تاریخ  خاتمه
 511/0 (555/0) 001/0 (001/0) فشار کار حسابرسی نسبت به تاریخ مجمع

 232/0 03/1 133/0 111/0  (تقالل هی ت مدیرهاس) غیرموظفاعضای  تعداد
 63/0 (133/0) 103/0 (115/0) دوگانیی مسئولیت مدیر عامل

 656/0 115/0 161/0 015/0 تغییر مدیر عامل
    153/0 شده ضریب تعیین تعدیل
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. ندارد یت ثیر وابسته متغیر بر مستقل متغیر که است آن

 تر کم% 5 از نآزمو این سطح معناداری که صورتی در

 بر مستقل متغیر ت ثیر نداشتن بر مبنی صفر فرضیه باشد،

 بین معنادار  رابطه وجود و شود می رد وابسته متغیر

 .گیرد می قرار پذیرش مورد وابسته، و مستقل متغیر

است سطح  ارائه شده 1طور که در جدول شماره  همان

بازده عادی، بازده غیر مستقل متغیرهای معناداری

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ، ها اییدار

شرط و دوره تصدی های  ، تعداد بندها دارایی

 معناداری رابطه نتیجه، در. است %5 ازتر  کم حسابرس

 وجود مذکور مستقل متغیرهایو  وابسته متغیر بین

 عادیده غیربین باز% 11با اطمینان در این رابطه  .دارد

وجود داری ی و معنارابطه منف اقالم تعهدی اختیاریو 

عادی بیشتر باشد هر چه بازده غیر و در نتیجه دارد

کیفیت حسابرسی باالتر  وتر  کم اقالم تعهدی اختیاری

 %11با اطمینان  ها کنترلی بازده داراییهای متغیر .است

با اقالم % 15 اطمینانبا سال  1و دوره تصدی بیشتر از 

 ،در نتیجه ؛دارددار امثبت و معن رابطه تعهدی اختیاری

اقالم  و دوره تصدی بیشتر باشد ها داراییهرچه بازده 

 تر پایینکیفیت حسابرسی  تعهدی اختیاری بیشتر و

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری  ،چنین هم. است

با  شرطهای  تعداد بند و% 11با اطمینان  ها دارایی

و  منفی رابطه با اقالم تعهدی اختیاری% 15 اطمینان

هرچه نسبت ارزش بازار به  ،در نتیجه .اردد ادارمعن

شرط بیشتر های  تعداد بند و ها داراییارزش دفتری 

کیفیت حسابرسی  وتر  کم اقالم تعهدی اختیاریباشد 

اندازه های  بین سایر متغیر معناداریرابطه  .بیشتر است

شرکت، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، پیچیدگی 

ه مؤسسدازه ، اناظهارنظرفعالیت شرکت، نوع 

 ه حسابرسی، تخصصمؤسسی حسابرسی، تعداد شرکا

کار حسابرسی، استقالل  ، فشارحسابرس در صنعت

، دوگانیی مسئولیت مدیر عامل و تغییر هی ت مدیره

 .مدیر عامل با کیفیت حسابرسی وجود ندارد

 

 ها بر اساس بازده واقعی سایر یافته
رابطه بازده واقعی با کیفیت به منظور تعیین 

جاییزین بازده واقعی  6 رابطه شمارهدر  ،حسابرسی

زیربنایی  شرایط پس از بررسی. شدعادی غیر بازده

چند از روش رگرسیون خطی ها  آن بودنو برقرار الیو

در  .استفاده شد الیوبرای برازش  با عامل زمان گانه

رگرسیون  یالیوبررسی صحت  برای نیزاین رابطه 

ده شد استفا Fاز آزمون  با عامل زمان چند گانهخطی 

 . شده است ارائه 10 شماره که نتایج آن در جدول

سطح  دهد نشان می 10طور که جدول شماره  همان

بنابراین، فرضیه . است 001/0تر از  معناداری کوچک

الیوی شود و رد می% 11صفر در سطح اطمینان 

 
 با عامل زمان چند گانهرگرسیون خطی  برای صحت الگوی Fنتایج آزمون : 11جدول 

 فرضیه صفر
آماره 

 آزمون 

سطح 

 معناداری
 نتیجه آزمون

 شود میفرضیه صفر پذیرفته  >001/0 625/3 نیست معنادار با عامل زمان چند گانهرگرسیون خطی  الیوی
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. است معنادار با عامل زمان چند گانهرگرسیونی خطی 

داری و آزمون معنا الیونتایج حاصل از برازش 

با کیفیت حسابرسی در  واقعیرابطه بازده  ضرایب در

 .شده است ارائه 11شماره  جدول

بین  11 شماره جدول با توجه به نتایج مندرج در

بازده واقعی و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود 

مستقل بازده  متغیرهای ندارد اما سطح معناداری

 دفتری ارزش به بازار ارزش ها، نسبت دارایی

 های شرط و دوره تصدی تعداد بندها،  دارایی

وابسته  متغیر با معنادار دهنده رابطه نشان حسابرس

 .است

با ضریب ها رابطه متغیر کنترلی بازده دارایی

 

 

 در رابطه با بازده واقعی ها و آزمون معناداری آن نتایج برآورد ضرایب الگو: 11جدول 

 سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد بضرای متغیر

 312/0 /(351) 606/1 (311/1) عرض از مبدأ

 313/0 111/0 001/0 001/0 بازده واقعی

 531/0 (621/0) 111/0 (111/0) ها لیاریتم طبیعی دارایی

 236/0 011/1 111/0 131/0 لیاریتم طبیعی فروش

 00/0 11/5 315/1 331/1 ها بازده دارایی

 152/0 (351/0) 153/0 (122/0) بازده حقوق صاحبان سهام

 001/0 (511/3) 212/0 (351/0) ها نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی

 312/0 (351/0) 606/1 (311/1) (تلفیقی)پیچیدگی 

 301/0 (032/1) 613/1 (616/1) (تلفیقیغیر)پیچیدگی 

 105/0 311/0 212/0 103/0 نوع اظهارنظر

 031/0 (112/1) 132/0 (226/0) های شرط  تعداد بند

 311/0 (152/0) 232/0 (035/0) (1) دوره تصدی حسابرس

 203/0 211/1 213/0 311/0 (2) دوره تصدی حسابرس

 132/0 101/0 331/0 231/0 (3) دوره تصدی حسابرس

 015/0 022/2 206/0 111/0 (1) دوره تصدی حسابرس

 116/0 (153/0) 615/0 (11/0) ه حسابرسیمؤسساندازه 

 311/0 331/0 061/0 051/0 ه سمؤستعداد شرکای 

 161/0 (213/0) 012/1 (32/0) در صنعت تخصص حسابرس

 131/0 011/0 001/0 00/0 حسابرسی نسبت به تاریخ خاتمهفشار کار 

 31/0 (02/1) 001/0 (001/0) فشار کار حسابرسی نسبت به تاریخ مجمع

 505/0 661/0 133/0 012/0 (استقالل هی ت مدیره) غیرموظفاعضای  تعداد

 61/0 (126/0) 331/0 (163/0) دوگانیی مسئولیت مدیر عامل

 211/0 012/1 112/0 131/0 تغییر مدیر عامل

    151/0 شده ضریب تعیین تعدیل
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با  سال 1یر دوره تصدی بیشتر از متغ و %11اطمینان 

 معنادارمثبت و  با اقالم تعهدی اختیاری% 15 اطمینان

و دوره تصدی  ها داراییبازده  هرچه ،در نتیجه. است

 یاری بیشتر وبیشتر باشد اقالم تعهدی اختحسابرس 

 رابطه نسبت ،چنین هم .تر است کیفیت حسابرسی پایین

و  %11با اطمینان  ها داراییش بازار به ارزش دفتری ارز

با اقالم % 10 اطمینانبا  شرطهای  رابطه تعداد بند

هرچه  ،در نتیجه .است معنادارمنفی و تعهدی اختیاری 

 تعداد و ها دارایینسبت ارزش بازار به ارزش دفتری 

 وتر  کم اقالم تعهدی اختیاریشرط بیشتر باشد های  بند

بین نیز  معناداری رابطه .کیفیت حسابرسی باالتر است

اندازه شرکت، نرخ بازده حقوق های  سایر متغیر

پیچیدگی فعالیت شرکت، نوع  صاحبان سهام،

ی ه حسابرسی، تعداد شرکامؤسسندازه ، ااظهارنظر

، در صنعت ه حسابرسی، تخصص حسابرسمؤسس

، دوگانیی کار حسابرسی، استقالل هی ت مدیره فشار

مسئولیت مدیر عامل و تغییر مدیر عامل با کیفیت 

 .حسابرسی وجود ندارد

 

 گیری نتیجه

 

بین بازده سهام با کیفیت  رابطه پژوهش در این

 شده پذیرفته صنعت داروییهای  حسابرسی در شرکت

در . شده است تهران بررسی بهادار اوراق بورس در

بازده غیرعادی با کیفیت  این رابطه، ابتدا، رابطه

 شواهدی پیرامون کردن حسابرسی با هدف فراهم

های دارای بازده  سود در شرکت مدیریت وجود

غیرعادی و سپس رابطه بازده واقعی با کیفیت 

 این برای .قرار گرفته است حسابرسی مورد بررسی

بازده  وازده مورد انتظار پس از محاسبه ب منظور،

عادی بر اساس تفاوت بازده مورد بازده غیر ،واقعی

رابطه آن با اقالم محاسبه و انتظار با بازده واقعی 

از  کیفیت حسابرسی معیار عنوان بهتعهدی اختیاری 

ثابت  عاملخطی ساده با  گانهرگرسیون چند طریق

فرضیه  ت ییدید مؤپژوهش که نتایج  آزمون شد زمان

عادی و جود رابطه معنادار بین بازده غیراول مبنی بر و

کیفیت حسابرسی و رد فرضیه دوم مبنی بر وجود 

بازده واقعی و کیفیت حسابرسی رابطه معنادار بین 

 با افزایش د کهده میفرضیه اول نشان  ت یید. است

اقالم ( عادیازده غیرمطلق ب قدر)دی عابازده غیر

و کیفیت حسابرسی باالتر تر  کم تعهدی اختیاری

بازده خیلی در شرایطی که  ،به عبارت دییر .است

 تمایل باشدبازده مورد انتظار تر از  باالتر یا خیلی پایین

این نتایج با  .وجود دارد مدیریت سودتری برای  کم

و ( 52) میلریون و  ،(51)اسلوان  های های پژوهش یافته

نتایج . استهمسو ( 53)لنیرلوئی و همکاران  جبارزاده

بازده  بین معکوس که رابطه نشان دادآنان پژوهش 

های  سایر یافته. وجود دارد تعهدی اقالم سهام و حجم

که هر چه بازده  حاکی از آن استاین پژوهش 

ها و دوره تصدی حسابرس بیشتر باشد اقالم  دارایی

 تر کیفیت حسابرسی پایینتعهدی اختیاری بیشتر و 

و ویانا ها با نتایج پژوهش فارینها  است که این یافته

 همسو( 51)خانقاه زاده  و بادآورنهندی و تقی( 11)

دهد  های پژوهش نشان می چنین، سایر یافته هم. است

ها  که هر چه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی

اشد اقالم های شرط حسابرسی بیشتر ب و نیز تعداد بند
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تر و کیفیت حسابرسی باالتر  تعهدی اختیاری کم

 .است

 

 پژوهش پیشنهادهای
وجود رابطه  مبنی بر ،پژوهش های یافته به توجه با

اقالم تعهدی عادی و بین بازده غیر معنادار منفی و

در  دارند کهتری  تمایل کممدیران  این که واختیاری 

 ،دسود را مدیریت کنن عادیبازده غیرشرایط 

دارای بازده های  شرکت خطرحسابرسان در ارزیابی 

دهند  را مد نظر قرار تری کم توانند خطر می عادیغیر

توانند  می حسابرسیهای  کنندگان از گزارش استفاده و

 ها شرکتاین  حسابرسیهای  به گزارشاتکای بیشتری 

 انجام برای زیر پیشنهادهای، چنین هم .داشته باشند

 :شود می هارائ به پژوهشیرانآینده  های پژوهش

عادی و بازده غیر بین معناداربا توجه به وجود رابطه  .1

های  پژوهشدر  شود میپیشنهاد  کیفیت حسابرسی

 بررسیدر سایر صنایع نیز مورد  بعدی این موضوع

 .قرار گیرد

 با یحسابرس کیفیت بازده و بین رابطه بررسی .2

 یتکیفگیری  اندازههای  سایر معیار از استفاده

اقالم تعهدی  و از جمله تعدیالت سنواتی یحسابرس

  .عادی سرمایه در گردشغیر

 با یحسابرس کیفیت بازده و بین رابطه بررسی .3

سنجش اقالم تعهدی های  الیواستفاده از سایر 

  .اختیاری

 

 های پژوهش دیتمحدو

 باشد تری طوالنی دوره پژوهش زمانی قلمرو اگر

 به در پژوهش حاضر. رددا بیشتری تعمیم نتایج قابلیت

 که هایی ترکیبی، شرکت های داده از استفاده دلیل

پژوهش برای  زمانی قلمرو از سال یک های داده حتی

 حذفبه صورت کامل  نمونه از بود ارائه نشدهها  آن

تر شدن قلمرو زمانی پژوهش  در صورت طوالنی. دش

های بیشتری از نمونه  الزم خواهد بود که شرکت

 نمونه های تعداد شرکت نتیجه، در. حذف شود

 کاهش موجب امر این که یابد کاهش می پژوهش

 پژوهش حاضر از این رو، .دشو پژوهش می روایی

 تر در دوره زمانی طوالنی مذکور رابطه بررسی برای

 .بود محدودیت مواجه با
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