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  مقدمه -1
گسترش روز افزون واحدهاي اقتصادي، توسعه فناوري ارتباطات و اطالعات و وجود تضاد 

است. مسئله جهانی شدن اقتصاد و انقالب اطالعات، وجود آورده نظارتی را به منافع، نیازهاي 

است. این شرایط موجب شده حرفه حسابرسی به ها خارج کردهنترل را حتی از دست دولتک

تدریج تالش کند تا از قافله عقب نماند و همگام با تغییرات فناوري در راستاي نیازهاي جامعه 

گیري به اطالعات مختلفی از جمله کنندگان براي تصمیمحرکت کند. در این محیط، استفاده

هاي مالی حسابرسی شده به عنوان هاي اقتصادي نیاز دارند. صورتی درباره بنگاهاطالعات مال

شود. عالوه بر ترین مجموعه اطالعات مزبور است که به منظور تعدیل تضاد منافع تهیه میمهم

کنندگان به اطالعات موجب تضاد منافع مسائل دیگري از قبیل عدم دسترسی مستقیم استفاده

حسابرسی مستقل شده است. در واقع نقش حسابرسی ارزیابی کیفیت  تقاضا براي خدمات

   ).1389فر، کنندگان است (یگانه و آذیناطالعات براي استفاده

در حقیقت جامعه در معناي عام آن همواره خواستار دریافت خدمات با کیفیت حسابرسی بوده 

کیفیتی که از آنان به است. سهل انگاري و قصور حسابرسان در ارائه خدمات حسابرسی با 

رود، همواره با واکنش تنبیهی از سوي جامعه همراه بوده است اي انتظار میعنوان افراد حرفه

ها، براي حفظ جایگاه از سوي دیگر، حرفه حسابرسی هم، مانند سایر حرفه ).2006(ولک، 

رد، ارائه خود نیازمند کسب اعتماد عمومی است. آنچه جامعه از حرفه حسابرسی انتظار دا

اي است که تنها حرفه حسابرسی گزارش حسابرسی با کیفیت است. این کیفیت، ارزش افزوده

ها بیفزاید. به طور کلی هدف حسابرسان، حفاظت از منافع تواند به اطالعات مالی شرکتمی

باشد (علوي طبري و همکاران، سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات بااهمیت موجود می

کنندگان، کیفیت با توجه به جایگاه و نقش مؤسسات حسابرسی در تصمیمات استفاده). 1391

کنندگان هاي حسابرسی، مورد توجه استفادهحسابرسی به عنوان عامل کلیدي در تهیه گزارش

تواند موجب گیرد. حسابرسی به عنوان یک مکانیزم کشف کننده تحریفات با اهمیت، میقرار می

هاي بهینه برون گیري گذاري و تصمیمالعات و در نتیجه کاهش ریسک سرمایهبهبود کیفیت اط

  ). 1392پور و همکاران، سازمانی گردد (خدامی

از اولین پژوهشگرانی است 1تعاریف متعددي براي کیفیت حسابرسی بیان شده است. دي آنجلو

ارزیابی بازار  حسابرسی را سنجش وکه به بررسی کیفیت حسابرسی پرداخته است. وي کیفیت 

از توانایی حسابرس در کشف تحریفات با اهمیت و گزارش تحریفات کشف شده دانسته است. 

هاي مالی و احتمال )  کیفیت حسابرسی را ایجاد اطمینان از صورت1988(2همچنین پالمرز

  هاي مالی هیچگونه تحریف با اهمیتی نداشته باشد تعریف کرده است.آنکه صورت

هاي حاکمیت به عنوان یک فعالیت نظارتی و نیز به عنوان یکی از مکانیزم انجام حسابرسی

گذاران به وجود تقارن اطالعاتی، منصفانه بودن بازار شرکتی براي جلب و حفظ اعتماد سرمایه
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و نیز منصفانه بودن اطالعات در دسترس ضروري است. گزارش حسابرسی، به شرط 

هاي مالی به ارزیابی کیفیت کنندگان گزارشاستفادهبرخورداري از سطح کیفی مناسب، نیاز 

سازد و زمینه مناسبی گیري را برطرف میها در فرآیند تصمیماطالعات، پیش از استفاده از آن

 ).1391آورد (یگانه و همکاران، براي اخذ تصمیمات اقتصادي مطلوب فراهم می

سب و کار مؤسسات حسابرسی و با توجه به مطالب پیش گفته، همچنین رقابتی بودن فضاي ک

گذاري خدمات حسابرسی، کیفیت حسابرسی از اهمیت نیز تاثیر کیفیت حسابرسی بر قیمت

اي برخودار است. اما از آنجا که کیفیت واقعی حسابرسی قبل از انجام حسابرسی و یا در ویژه

سسات حسابرسی هاي مؤ    حین حسابرسی قابل مشاهده نیست، لذا، نیازمند به شناسایی ویژگی

باشیم. به همین دلیل، هدف این پژوهش شناخت  که با کیفیت حسابرسی در ارتباط هستند می

چنین تجربه  مؤسسه حسابرسی، هم     هاي تخصص صنعت، سابقه فعالیت و اندازه رابطه ویژگی

  شرکاء مؤسسه با کیفیت حسابرسی است. 

  

 و پیشینه  مبانی نظري -2
   

و قابل اتکا که محصول یک سیستم گزارشگري جامع و مناسب  وجود اطالعات مالی شفاف

گذاري گیري در مورد سرمایهباشد، از ارکان ارزیابی وضعیت و عملکرد یک شرکت و تصمیممی

گیري نیازمند گذاران براي تصمیمآید. در هر رویداد اقتصادي، سرمایهدر شرکت به حساب می

هاي مالی، ارائه اطالعات مفید و ف اصلی تهیه صورتاطالعات قابل اتکا هستند. یکی از اهدا

کنندگان درون و برون سازمانی، جهت اخذ تصمیمات سودمند براي طیفی گسترده از استفاده

شود که یک گذاران، اطالعاتی قابل اتکا تلقی میعاقالنه اقتصادي است. از دیدگاه سرمایه

هاي مالی، نظارت ن فرآیند، یعنی صورتسازمان مستقل بر فرآیند گزارشگري و مرکز ثقل ای

پور و باشند(خدامیهاي مستقل، مؤسسات حسابرسی میاي از این گونه سازماننمایند. نمونه

هاي مالی، تضمین قابلیت ). حسابرسی مستقل از طریق اعتباردهی به صورت1392همکاران، 

شود و ذینفعان شرکت میاتکا و تایید کیفیت اطالعات مالی، موجب حمایت از حقوق تمامی 

هاي صورتکنندگان از اي به استفادهحسابرسان به عنوان افرادي مستقل و داراي صالحیت حرفه

هاي مالی فاقد هر گونه تحریف و یا اشتباه با اهمیت دهند که صورتمالی این اطمینان را می

انداردهاي حسابداري پذیري مالی را به نحو مطلوب طبق استبوده و وضعیت، عملکرد و انعطاف

گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان براي ارزیابی دهد. افزون بر این، سرمایهنشان می

-هاي گوناگون سرمایهگیري در مورد موقعیتعملکرد مالی واحدهاي تجاري مختلف و تصمیم

ند. کن گذاري، به نتایج حسابرسی انجام شده به وسیله مؤسسات حسابرسی مستقل اتکا می

کند، زیرا نتایج بررسی هاي مالی گزارش شده، ارزش افزوده فراهم میحسابرسی براي صورت
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دهد. از این رو، هرچه هاي مالی را گزارش میمربوط بودن و قابلیت اتکا بودن محتواي صورت

کنندگان از  کیفیت حسابرسی بیشتر باشد، ارزش، اعتبار و قابلیت پذیرش آن به وسیله استفاده

نفعان در خصوص حسابرسی انجام شده یابد. اما پرسش اصلی ذيهاي مالی افزایش میرتصو

گردد که فرآیند حسابرسی تا چه اندازه توانسته است به نحو مطلوب انجام به این موضوع برمی

و ایرادات و اشکاالت را کشف و گزارش کند و در کل، سطح کیفیت حسابرسی انجام شده 

  ). 1390وغی و میر شمس شهشهانی، چگونه بوده است (فر

با رشد رقابت در حرفه حسابرسی، مؤسسات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات با کیفیت بهتر 

الزحمه، به دنبال متفاوت اي به غیر از حقاند و براي رقابت بر پایهبه بازار را بیشتر دریافته

دارند در آن زمینه  یکی از ابعادي که مؤسسات حسابرسی سعی کردن خدمات خود هستند.

کیفیت خود را از سایر مؤسسات خدماتی متمایز کنند، کیفیت خدمات ارائه شده است. 

به منظور  حسابرسی یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه است.

شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی انجام شده است تا رابطه 

کیفیت حسابرسی و دیگر متغیرهاي آن کشف شود. از آنجا که کیفیت واقعی حسابرسی قبل  بین

از انجام حسابرسی و یا در حین حسابرسی قابل مشاهده نیست، پژوهش در این زمینه همواره 

با مشکالت زیادي روبرو بوده است. بنابراین نیاز به متغیرهایی است تا بر اساس آن بتوان 

). استفاده از متغیر اقالم تعهدي 1986ابرسی را ارزیابی کرد (تیتمن و ترومن، کیفیت واقعی حس

  تواند ابزاري براي ارتقا کیفیت حسابرسی باشد.اختیاري، می

افتد که معموال با زمان هایی اتفاق میهاي نقدي در دورهها و پرداختدر دنیاي واقعی، دریافت

شود تا استفاده نها متفاوت است و همین امر باعث میوقوع معامالت و رویدادهاي ایجاد کننده آ

گیري گیري نتایج عملکرد واحد تجاري بهتر از اندازه از اقالم تعهدي (فرض تعهدي) براي اندازه

هاي نقدي شود. اما مسئله این است که اقالم تعهدي برخالف اقالم نقدي با خالص دریافت

). 1385شود (محمدزادگان، هش قابلیت اتکا آنها میاي از ابهام همراه هستند که باعث کادرجه

و در این میان، با توجه به مسئله تضاد منافع بین مالکیت و مدیریت، اقالم تعهدي ارائه شده در 

تواند دستکاري شود و قابلیت اتکا آنها زیر سوال برود. لذا این پرسش هاي مالی میصورت

هاي مالی گذاران در برابر دستکاري اقالم صورتتوان از سرمایهشود که چگونه میمطرح می

هاي موثر در کنترل دستکاري اقالم تعهدي توسط مدیریت و اعمال حمایت کرد؟ یکی از راه

هاي حسابداري، فرایند حسابرسی است (ابراهیمی کردلر، نظرهاي مدیریت در انتخاب رویه

اري یک شرکت بیشتر باشد امکان هر اندازه سطح اقالم تعهدي اختی ). به این صورت که1387

وجود مدیریت سود توسط آن واحد بیشتر و حسابرس نتوانسته است به نحو مناسب آن را افشا 

به طور کلی هدف حسابرسان،  گیرد.کند و در نتیجه کیفیت حسابرسی در سطح پایینی قرار می

هاي مالی است. حفاظت از منافع سهامداران در مقابل تحریفات با اهمیت موجود در صورت
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اي خود و اجتناب از دعاوي قضایی علیه حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه

  خود، به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند.

هایی است که بر کیفیت از دیدگاه حسابرسان، اندازه مؤسسه حسابرسی یکی از ویژگی

تر، خدمات حسابرسی حسابرسی بزرگ حسابرسی اثر دارد. دي آنجلو معتقد است مؤسسات

مند هستند شهرت بهتري در بازار کار به دست آورند دهند، زیرا عالقهبا کیفیت بیشتري ارائه می

و به خاطر این که تعداد مشتریان آنان زیاد است، نگران از دست دادن آنها نیستند و دلیلی 

سی دنبال خشنود کردن مشتریان خود بینند که با تقلب کردن و پایین آوردن کیفیت حسابر نمی

هاي باشند یا دنبال این باشند که مشتریان جدیدتري پیدا کنند. به همین دلیل این شرکت

دارند، در نتیجه اگر  کنند کیفیت حسابرسی خود را در باالترین سطح نگهحسابرسی سعی می

ه راحتی از آن شرکت صاحبکار داراي هرگونه ایراد و خطایی باشد، مؤسسه حسابرسی ب

نخواهد گذشت و بر روي اظهار نظر حسابرسی تاثیر خواهد گذاشت. چنین مؤسساتی به دلیل 

هاي مختلف، دسترسی به منابع و امکانات بیشتر براي آموزش حسابرسان خود و انجام آزمون

  ).1393دهند (واعظ و همکاران، خدمات حسابرسی را با کیفیت بیشتري ارائه می

مؤسسه حسابرسی بیشتر باشد به دلیل آشنا شدن با صنایع مختلف و حفظ شهرت هرچه سابقه 

) طی 1995(3کنند. کراس ول و همکارانشخود، حسابرسی را با کیفیت بیشتري اجرا می

تحقیقی به این نتیجه رسیدند که مؤسسات حسابرسی مشهور و با سابقه از اعتبار و شهرت خود 

  ).1392ا و همکاران، کنند (ایزدي نیبیشتر مراقبت می

مطالعات گذشته نشان دهنده رابطه مثبتی بین تخصص حسابرس در صنعت و کیفیت حسابرسی  

باشد که از حسابرسی در یک صنعت باشد. تخصص بر مبناي آموزش و یا تجربه عملی میمی

هاي یک  آید. حسابرسان متخصص به این دلیل که سهم باالیی از شرکتخاص به دست می

باشند.  کنند، داراي تجاربی هستند که سایر حسابرسان فاقد آن میرا رسیدگی میصنعت 

بنابراین توانایی آنها براي کشف تحریفات و اشتباهات با اهمیت در اطالعات افشا شده توسط 

کنند حداقل براي حفظ باشد. عالوه بر این، آنها سعی میصاحبکار بیش از سایر حسابرسان می

از بازار، از گزارش هیچ اشتباه یا تحریف با اهمیتی غافل نشوند (یگانه و شهرت و سهم خود 

  ). 1391همکاران، 

تجربه در یک زمینه عبارت است از برخورد با یک مورد خاص که فرصتی را براي کسب 

). 1995کند (لیبی، شود) فراهم میدانش(اطالعات در حافظه ذخیره و دانش مورد نظر کسب می

) و این تجربه 1996شود (بونر و همکاران، مینه به دانش ساختاریافته منجر میتجربه در یک ز

مرتبط با ساختار دانش، تاثیر مهمی بر کیفیت حل مسائل دارد. یک نتیجه تجربه حسابرسی این 

است که حسابرسان داراي ساختار حافظه پیچیده و گسترده هستند که به آنها به عنوان یک منبع 
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). ساختار دانش یک حسابرس با تجربه او 1995کند (لیبی، گیري کمک مییماطالعاتی در تصم

بایست انتخاب شوند و در هاي اطالعاتی خاصی را که میسازد تا راهنما و سرنخرا قادر می

دهد ها نشان می). یافته1990قضاوت به طور مناسب تاثیر داشته باشند، شناسایی کند (بونر، 

کنند و هاي کنترلی گوناگون از الگوهاي یکنواختی پیروي میموقعیتکار در حسابرسان تازه

هاي خطا و کنترل احتمالی را از روي تجربه به حسابرسان با تجربه الگوهاي مربوط به موقعیت

رود چنین کار چنین توانایی را ندارند. انتظار میسپارند، در حالی که حسابرسان تازهخاطر می

  ).1388یفیت حسابرسی را بهبود ببخشد (سیرانی و همکاران، هایی بتواند کتوانایی

) در پژوهشی، قضاوت حسابرسان با تجربه و کم تجربه را در 1987(4عبدالمحمدي و رایت

سطوح مختلف پیچیدگی کار حسابرسی آزمون نمودند و به این نتیجه رسیدند که در کارهاي 

سان کم تجربه با یکدیگر متفاوت است پیچیده حسابرسی قضاوت حسابرسان با تجربه و حسابر

)، پژوهشی با عنوان اثر 2006( 5تر اثر تجربه نمایان است. لمن و نرمنو در کارهاي پیچیده

تجربه بر ارائه مسائل پیچیده و قضاوت در حسابرسی، انجام دادند. هدف این مطالعه بررسی 

باشد. تجربه جربه مینتایج قضاوت در مورد ارزیابی تداوم فعالیت در سطوح مختلف ت

حسابرس به عنوان متغیر مستقل و قضاوت حسابرس به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته 

اند. نتایج این پژوهش حاکی از این است که حسابرسان با تجربه در پاسخگویی به موارد  شده

  د.مطرح شده و ارائه نتایج، نسبت به حسابرسان کم تجربه با مشکالت کمتري مواجه شدن

) اقالم تعهدي اختیاري را منعکس کننده اختیارات و برآوردهاي 1999( 6فرانسیس و کریشنان

گیرند هرچه دانند. بنابراین، نتیجه میمدیریت دانسته و رسیدگی به آنها را کار بسیار مشکلی می

میزان اقالم تعهدي اختیاري بیشتر باشد، احتمال و جود اشتباهات و تخلفات اساسی در 

یابد. به همین دلیل، کمتر بودن اقالم تعهدي در هاي مالی حسابرسی شده، افزایش میتصور

کارتر بودن کارتر بودن حسابرس دانسته، و این محافظههاي مالی را نشان دهنده محافظهصورت

کنند ) بیان می2000( 7اند. ري نولدز و همکارانرا نشان دهنده کیفیت باالتر حسابرسی دانسته

باشند زیرا از دانش بیشتر و ابرسان با کیفیت کار باال، قادر به کشف مدیریت سود میکه حس

کنند تا از مدیریت فرصت طلبانه سود باالتري نسبت به سایر حسابرسان برخوردارند و سعی می

ممانعت به عمل آورده و شهرت خویش را حفظ نمایند. پژوهش آنها نشان داد که صاحبکاران 

تري نسبت به سایر حسابرسان  حسابرسی از اقالم تعهدي اختیاري پایینمؤسسه بزرگ  6

  برخوردارند.

) در پژوهش خود براي ارزیابی کیفیت حسابرسی از شش مؤسسه 2000( 8بارتو و همکاران

بزرگ حسابرسی استفاده کردند، آنان فرض کردند حسابرسی توسط این شش مؤسسه بزرگ، 

هایی غیر از شش مؤسسه هاي صاحبکاري که مؤسسهداراي حداکثر کیفیت است و شرکت

کنند، سعی در ارائه اقالم تعهدي بیشتري براي ایجاد تغییر در سود بزرگ آنها را حسابرسی می
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هاي غیر از شش مؤسسه هاي صاحبکار مؤسسهدارند. نتایج پژوهش آنها نشان داد، شرکت

ها، بیش از درصد از کل دارایی 2,1تا  1,5بزرگ، اقالم تعهدي اختیاري را به طور متوسط 

  کنند. هاي صاحبکار شش مؤسسه بزرگ گزارش میشرکت

) رابطه بین تخصص حسابرس و سطح اقالم تعهدي اختیاري صاحبکار را 2003(9 کریشنان

نماید. او به این نتیجه دست یافت که صاحبکارانی که از حسابرسان متخصص صنعت بررسی می

کنند داراي اقالم تعهدي اختیاري باالتري به آنهایی که استفاده می کنند نسبتاستفاده نمی

هایی را  ) اقالم تعهدي اختیاري و ضرایب واکنش شرکت2003( 10باشند. بالسام و همکاران می

هایی که توسط متخصصان صنعت اند با شرکتکه توسط متخصصان صنعت حسابرسی شده

رار دادند. در این پژوهش براي کنترل متغیر حسن اند، مورد مقایسه و بررسی قرسیدگی نشده

شهرت حسابرس از صاحبکاران شش مؤسسه بزرگ حسابرسی (بعدا چهار مؤسسه بزرگ) 

دهد که صاحبکاران حسابرسان متخصص صنعت استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می

احبکاران داراي اقالم تعهدي اختیاري کمتر و ضریب واکنش سود بیشتر نسبت به ص

هاي این پژوهش با این دیدگاه حسابرسانی است که متخصص صنعت نیستند. بنابراین یافته

موافق است که صاحبکاران متخصص صنعت از کیفیت سود بهتري نسبت به صاحبکاران 

  حسابرسان غیر متخصص در صنعت برخودارند. 

مؤسسه  4شده توسط در پژوهش خود تفاوت بین کیفیت حسابرسی ارائه  11فرانسیس و یو

سال  -شرکت 6568اي متشکل از بزرگ حسابرسی و سایر مؤسسات حسابرسی را روي نمونه

در ایاالت متحده مورد آزمون قرار دادند. نتایج پژوهش نشان  2005تا  2003هاي بین سال

داد که مؤسسات حسابرسی بزرگتر تمایل بیشتري براي ارائه گزارشات حسابرسی با می

داد که این مؤسسات تمایل بیشتري براي صدور دارند. نتایج همچنین نشان می تر کیفیت

) دو پژوهشگر بلژیکی اثرهاي 2004( 12باور و ویلکینزگزارشاتی با بند تداوم فعالیت دارند. 

اندازه مؤسسه حسابرسی را بر کیفیت حسابرسی در بازار بلژیک به آزمون گذاشتند و براي 

معیارهایی چون سهم بازار حسابرس، تعداد صاحبکاران مؤسسه اندازه مؤسسه حسابرسی 

هاي ایشان نشان داد رابطه معناداري بین اندازه حسابرسی را قرار دادند. در نهایت نتایج پژوهش

  حسابرس و کیفیت حسابرسی وجود ندارد.

اري ) به بررسی رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی و اقالم تعهدي اختی2004( 13جئونگ و رو

اي پرداختند و دریافتند که بین اقالم تعهدي اختیاري گزارش شده هاي کرهبر روي شرکت

هایی که اند و شرکتهایی که به وسیله مؤسسات بزرگ حسابرسی رسیدگی شدهتوسط شرکت

اند، تفاوت معناداري وجود ندارد. همچنین آنها به تفاوت به وسیله سایر مؤسسات رسیدگی شده

ین اقالم تعهدي اختیاري گزارش شده پس از تغییر مؤسسه حسابرسی از مؤسسات معناداري ب
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) در 2006(14بزرگ به مؤسسات غیر بزرگ یا بالعکس دست نیافتند.  فایروزانا و راشیداه

پژوهش خود تاثیر اندازه مؤسسه حسابرسی (پنج مؤسسه بزرگ) و وجود کمیته حسابرسی بر 

ایج آنها نشان داد، اندازه مؤسسه حسابرسی، میزان اقالم تعهدي اقالم تعهدي را بررسی کردند. نت

) دریافت که تخصص در صنعت شریک 2011( 15دهد. کارجاالینناختیاري را کاهش می

حسابرسی در فنالند رابطه مثبتی با کیفیت سود گزارش شده دارد. او مشاهده نمود که سطح 

شوند در اي متخصص، حسابرسی میهایی که توسط شرکاقالم تعهدي اختیاري در شرکت

هاي خصوصی کمتر است. بنابراین نتایج حاکی از این ادعا است که مقایسه با سایر شرکت

  رود. تخصص صنعت شریک حسابرسی یک منبع تفاوت در کیفیت حسابرسی به شمار می

 کنند )، با بررسی نقش تخصص حسابرس در مدیریت سود بیان می1389اعتمادي و همکاران (

باشد داراي سطح اقالم تعهدي اختیاري هایی که حسابرس آنها، متخصص صنعت میشرکت

باشد، هایی که حسابرس آنها، متخصص نمیکمتر و ضریب واکنش سود باالتري نسبت به شرکت

تري به صاحبکاران هستند. به عبارت دیگر، حسابرسان متخصص صنعت، حسابرسی با کیفیت

اي به بررسی رابطه بین کیفیت ) در مطالعه1389فر(یگانه و آذین دهند. حساسخود ارائه می

پرداختند. در این  1384تا  1380حسابرسی و اندازه مؤسسات حسابرسی در دوره زمانی 

پژوهش، مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره مؤسسات حسابرسی 

بیشتر به عنوان مؤسسه حسابرسی  کوچک و سازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمت

هاي آنها حاکی از آن است که بین اندازه مؤسسه حسابرسی و بزرگ در نظر گرفته شدند. یافته

)، قدر مطلق 1391آقایی و اردکانی ( کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معناداري وجود دارد.

- ت، رسیدگی شدههایی که توسط حسابرسان متخصص صنعاقالم تعهدي اختیاري را در شرکت

ها مورد مقایسه قرار گرفتند. آنها از رویکرد سهم بازار به منظور تعیین اند با سایر شرکت

هایی که دهد شرکتحسابرس متخصص صنعت استفاده کردند. نتایج بررسی آنان نشان می

تر و در حسابرس آنها، متخصص صنعت است داراي سطح مدیریت اقالم تعهدي اختیاري پایین

  جه داراي کیفیت باالتري هستند.نتی

)، به بررسی رابطه اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در 1392پیري و همکاران (

پرداختند.  1389تا  1385هاي هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالشرکت

 -هاي بالاس مدلآنها کیفیت حسابرسی را به وسیله اقالم تعهدي غیر عادي بی عالمت بر اس

گیري  و اندازه مؤسسه حسابرسی را از طریق تعداد صاحبکاران اندازه17و کوتاري 16شیواکمار

دهد اندازه مؤسسه حسابرسی رابطه منفی معناداري با کیفیت کردند. نتایج پژوهش آنها نشان می

عداد دهد، مؤسسات حسابرسی بزرگ و داراي تحسابرسی دارد. این رابطه منفی نشان می

صاحبکار باال، در مقایسه با مؤسسات حسابرسی کوچک و داراي تعداد صاحبکار کم، از 

) در پژوهشی با عنوان تاثیر 2011تري برخوردارند. صفري و همکاران (کیفیت حسابرسی پایین
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کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود، به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر اقالم تعهدي اختیاري به 

گیري کیفیت حسابرسی گیري مدیریت سود پرداختند. آنها براي اندازهیاري براي اندازهعنوان مع

از سه معیار اندازه حسابرس، تخصص صنعت حسابرس و استقالل حسابرس استفاده کردند و به 

این نتیجه رسیدند که اقالم تعهدي اختیاري با اندازه حسابرس، تخصص حسابرس و استقالل 

  ). 1392س دارد (نونهال نهر و همکاران، حسابرس رابطه معکو

  
  هاي پژوهشفرضیه

- ویژگیبا توجه به پیشینه پژوهش و مبانی نظري و اینکه هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین 

هاي پژوهش به مؤسسه حسابرسی و شرکاء حسابرسی با کیفیت حسابرسی است، فرضیههاي 

  صورت زیر تدوین شده است:

مؤسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معنادار وجود بین تخصص  فرضیه اول:

  دارد.

بین سابقه مؤسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معنادار وجود  فرضیه دوم:

  دارد.

بین اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معنادار وجود  فریضه سوم:

  دارد.

ء حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معنادار وجود بین تجربه شرکا فرضیه چهارم:

 دارد.

 تحقیقروش    -3
  

  جامعه و نمونه آماري

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از جامعه آماري این پژوهش، تمام شرکت

است. ها به صورت ساالنه گردآوري شدهمی باشد. داده 1392تا پایان سال  1388ابتداي سال 

. به ه استاین پژوهش براي انتخاب نمونه آماري از روش حذف سیستماتیک استفاده شددر 

ها میان اعضاي جامعه، شرایط زیر براي انتخاب نمونه آماري در علت وجود برخی ناهماهنگی

  نظر گرفته شد:

  سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد. .1

  ، تغییر سال مالی نداده باشد.1392تا  1388هاي شرکت طی سال .2

  در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد. 1388شرکت تا قبل از سال  .3

معامالت سهام شرکت به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و  .4

  توقف معامالتی بیش از سه ماه در مورد سهام یاد شده اتفاق نیفتاده باشد.
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(به دلیل متفاوت  ها نباشدهاي سرمایه گذاري، بیمه، لیزینگ و بانکت جزو شرکتشرک .5

  ها).ها با سایر شرکتهاي این شرکت بودن ماهیت فعالیت

هاي الزم براي هاي توضیحی همراه آنها و در نهایت دادههاي مالی و یادداشتصورت .6

  دسترس باشد. پژوهش درآزمون فرضیه 

شرکت، به عنوان  - سال 987شرکت یا به عبارت دیگر   141تعداد فوق،  با لحاظ کردن شرایط

  هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید.نمونه از میان شرکت
   هاگردآوري داده

ها از گزارش پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت کاربردي و شبه تجربی است. براي گردآوري داده

هاي مالی، اطالعات ارائه شده به بورس العات دریافتی از صورتها و اط حسابرسی شرکت

اوراق بهادار و سایر منابع اطالعاتی مرتبط مانند بانک اطالعاتی ره آورد نوین، سایت کدال، از 

اي استفاده شده است. و براي تجزیه و تحلیل آماري این روش اسناد کاوي و نیز روش کتابخانه

  استفاده شده است. Eviews پژوهش از نرم افزار آماري

ها، با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه، رابطه بین کیفیت حسابرسی به براي آزمون فرضیه

عنوان متغیر وابسته و معیارهاي سابقه، اندازه، تخصص و تجربه حسابرس به عنوان متغیرهاي 

و وجوه نقد مستقل را بعد از ورود متغیرهاي کنترلی (سود خالص، اهمیت، نسبت جاري 

  شود:بیان می 1دهیم. مدل رگرسیون به صورت مدل عملیاتی) مورد آزمون قرار می

  )1مدل  
Audit Qualityit (DAit) = �0 + �1 expertiseit + �2 AI Ageit + �3 Sizeit + �4 AIP 
Expit + �5 NIit + �6 importanceit + �7 Currentit + �8 CFOit + �                   

  که در آن:

Audit Qualityit : شرکت کیفیت حسابرسیi  در سالt  

AIP Expit: شرکت  تجربه شرکاء حسابرسیi  در سالt  

AI Ageit :شرکت  مؤسسه حسابرسی سابقهi  در سالt  

Sizeit شرکت : اندازه مؤسسه حسابرسیi  در سالt  

Expertiseit : شرکت تخصص مؤسسه حسابرسیi  در سالt  

NIit شرکت : سود خالصi  در سالt  

Importanceit : شرکت اهمیت شرکت صاحبکار براي مؤسسه حسابرسیi  در سالt  

Currentit شرکت : نسبت جاريi  در سالt  

CFOit شرکت : وجوه نقد عملیاتیi  در سالt  

  tدر سال  iشرکت ها (خطا) : باقیمانده �
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  متغیرهاي پژوهش

  :18سیکیفیت حسابر  متغیر وابسته:

شود. اقالم تعهدي اختیاري براي سنجش کیفیت حسابرسی از اقالم تعهدي اختیاري استفاده می

ها را دستکاري کرد و در جهت کسب منافع توان جهت مدیریت سود، آناقالمی هستند که می

شود بیشتر عمل کرد. اقالم تعهدي باعث ایجاد تفاوت بین سود و جریان وجوه نقد عملیاتی می

هاي نقدي دستکاري نشوند، تنها راه دستکاري سود افزایش و ر نتیجه با فرض اینکه جریانو د

 19کاهش در اقالم تعهدي اختیاري است.  بسیاري از پژوهشگران از جمله بکر و همکاران

گیري کیفیت حسابرسی است، ) عقیده دارند که این شاخص، شاخص مناسبی براي اندازه1998(

ح اقالم تعهدي اختیاري یک شرکت بیشتر باشد امکان وجود مدیریت سود زیرا هر اندازه سط

توسط آن واحد بیشتر و حسابرس نتوانسته است به نحو مناسب از بروز آن جلوگیري کند و در 

  ).1391(سجادي و همکاران،  نتیجه کیفیت حسابرسی در سطح پایینی بوده است

اي براي تعهدي اختیاري را به عنوان نماینده در تحقیقات خود اقالماز دیگر پژوهشگرانی که  

)، جف 2011( 20)، الستیر و همکاران2011( توان به جوکااند میکیفیت حسابرسی در نظر گرفته

) اشاره کرد. لذا در این پژوهش از اقالم 2009( 22) و جونگ و همکاران2010(21و همکاران

  استفاده شده است.تعهدي اختیاري به عنوان معیاري از کیفیت حسابرسی 

که توسط کوتاري  جونز شدهتعدیلمدل آخرین نسخه به منظور تخمین اقالم تعهدي اختیاري از 

) براي تفکیک اجزاي اختیاري و غیر اختیاري اقالم تعهدي ارائه شده 2005و همکارانش (

م . جونز تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقالشوداست، استفاده می

  تعهدي شناسایی کرده است.

به منظور محاسبه اقالم تعهدي اختیاري، ابتدا باید کل اقالم تعهدي تعیین شود، سپس اقالم 

تعهدي غیر اختیاري محاسبه شده و در نهایت از کسر اقالم تعهدي غیر اختیاري از کل اقالم 

  آید.تعهدي، اقالم تعهدي اختیاري بدست می

  آید:بدست می 1، کل اقالم تعهدي از رابطه شده جونزطبق مدل تعدیل

   )1رابطه  
TAit = Eit – OCFit 

  :که در آن

TAit  :شرکت جمع کل اقالم تعهدي i  در سالt  

 Eit  :شرکت  سود خالص قبل از اقالم غیر مترقبهi  در سالt  

 OCFit  : وجوه نقد حاصل از عملیات شرکتi  در سالt   

از مدل شماره  4βو  1β2 ,β , 3βي، به منظور محاسبه پارامترهاي بعد از محاسبه کل اقالم تعهد

  شود. استفاده می 2
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  )2مدل
TAit /Ait-1= α0 + �1(1/Ait−1) + �2[(ΔREV-ΔREC)/Ait−1] + �3(PPEit /Ait−1) + �4 
ROAit 

   در آن: که

 TAit  شرکت  اقالم تعهدي: کلi  در سالt  

Ait−1  :شرکت دورهابتداي  هايجمع کل دارایی i  در سالt  

�REC :شرکت  ها و اسناد دریافتنی تجاريتغییر در خالص حسابi  بین سالt-1  وt  

�REV : تغییر در خالص درآمد شرکتi  بین سالt-1  وt   

PPEit   :آالت و تجهیزات شرکت میزان اموال، ماشینi در سال t   

   ROAit :ر سال ها دبیانگر نسبت سود خالص به جمع داراییt باشد.می 

را استخراج کرده و براي محاسبه اقالم  4β و 1β2 ,β , 3βبعد از برآورد مدل فوق، ضرایب 

  دهیم: قرار می 3در مدل  Excelاختیاري، آنها را با استفاده از نرم افزار تعهدي غیر

 )3مدل 
NDAit = α0 + �1 (1/Ait−1) + �2 [(ΔREV-ΔREC)/Ait−1] +�3 (PPEit /Ait−1) + �4 
ROAit          

 
اختیاري از جمع کل اقالم تعهدي کسر گردد، اقالم تعهدي که اقالم تعهدي غیردر صورتی

شده جونز اختیاري حاصل خواهد شد. بنابراین اقالم تعهدي اختیاري با استفاده از مدل تعدیل

  شود:محاسبه می 2رابطه به صورت 

  )2رابطه  
DAit = TAit – NDAit 

  رهاي مستقلمتغی

براي  : از رویکرد سهم بازار و با توجه به رویکرد پالمرز٢٣تخصص صنعت مؤسسه حسابرسی

گردد. در رویکرد سهم بازار، یک محاسبه متغیر تخصص حسابرس در صنعت استفاده می

مؤسسه حسابرسی که خود را از سایر رقیبان از نظر سهم بازار در یک صنعت خاص متمایز 

کند شود. این رویکرد فرض مینوان حسابرس متخصص در صنعت شناخته میکرده است، به ع

هاي حسابرسی که به یک صنعت خاص خدمت ارائه که با مشاهده سهم نسبی بازار مؤسسه

توان به میزان دانش تخصصی، مهارت و مؤسسه حسابرسی در حوزه صنعت پی دهند، میمی

ر اختیار دارد، از دانش تخصصی باالتري در مورد اي که سهم بزرگتري از بازار را دبرد. مؤسسه

). مطابق این رویکرد، تخصص حسابرس در صنعت یک 2008یو، آن صنعت برخوردار است (

متغیر موهومی بوده و چنانچه سهم بازار یک مؤسسه حسابرسی خاص از نسبت به دست آمده 

مذکور به  بیشتر باشد، مؤسسه حسابرسی  ]× ( [1.2از رابطه، 

شود و متغیر مربوط به تخصص حسابرس در  عنوان متخصص در صنعت در نظر گرفته می
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شود. (ابراهیمی کردلر و صنعت عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر در نظر گرفته می

  شود.). سهم بازار مؤسسات حسابرسی از با نسبت سهم بازار محاسبه می1392رحمتی، 

 
. این مؤسسه حسابرسیتاسیس  عبارت است از عمر و مدت زمان:  24مؤسسه حسابرسی سابقه

تا پایان مؤسسه حسابرسی تاریخ تاسیس  بین هاي)(تعداد سال متغیر بر اساس فاصله زمانی

  شود.گیري میاندازه دوره زمانی پژوهش

فاده به منظور تعیین اندازه مؤسسه حسابرسی از متغیر موهومی است:  25اندازه مؤسسه حسابرسی

می شود. در صورتی که مؤسسه حسابرسی، بزرگ باشد، مقدار متغیر موهومی اندازه مؤسسه 

شود (بی تی حسابرسی برابر یک  و در غیر این صورت مقدار آن برابر با صفر در نظر گرفته می

در ایران سازمان حسابرسی به دلیل تعدد کارکنان و قدمت باال و با توجه  ).2001و همکاران، 

دهد و نیازهاي اساسی دولت در زمینه ترین کارهاي حسابرسی را انجام میاین که وسیعبه 

هاي دولتی و تحت نظارت دولت را تامین حسابرسی و ارائه خدمات تخصصی مالی به بخش

شود. از این رو، در این مدل، متغیر مصنوعی  کند، به عنوان مؤسسه بزرگ در نظر گرفته میمی

هاي مالی آنها توسط سازمان حسابرسی مورد حسابرسی ایی که صورتهحسابرسی در شرکت

گیرد، عدد یک و براي سایر مؤسسات عدد صفر منظور شده است (پور حیدري و قرار می

  ).1391همکاران، 

براي محاسبه تجربه شرکاء مؤسسه حسابرسی از میانگین :  26تجربه شرکاء مؤسسه حسابرسی

  شود.رکاء مؤسسه حسابرسی استفاده میهاي کاري) شکار (سال سابقه
  متغیرهاي کنترلی: 

هاي داراییهاي شرکت مورد نظر بر کل : نسبت دارایی 27اهمیت شرکت براي مؤسسه حسابرسی

هاي بورس اوراق بهادار است که توسط مؤسسه مربوط در سال مورد نظر رسیدگی شرکت

  اند.شده

جاري و سود خالص)، به عنوان متغیرهاي مربوط به دو متغیري که در ادامه خواهند آمد (نسبت 

اند. وضعیت مالی شرکت از عوامل تاثیر گذار سنجش وضعیت مالی شرکت در نظر گرفته شده

  باشد.بر کیفیت گزارش حسابرسی می

هاي هاي جاري یک شرکت در سال مورد نظر به بدهی: نسبت دارایی 28نسبت جاري    

) به بررسی عوامل مؤثر بر گزارش مشروط 1386اران (سجادي و همک جاري آن شرکت.

هاي دریافتنی به دارایی بر حسابرسی پرداختند و پی بردند که نسبت جاري و نسبت حساب

   اند.گزارش مشروط حسابرسی مؤثر بوده
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 شود.: به عنوان یک متغیر کنترل براي سودآوري شرکت در نظر گرفته می 29سود خالص

کنند، هایی که سود کمتري گزارش میش مشروط حسابرس در شرکتاحتمال دریافت گزار

ها و احتمال دریافت گزارش غیر مقبول باشد. همچنین بین سودآوري پایین شرکتتر میبیش

ها از ). براي همگن کردن داده1390دار وجود دارد (آقایی و اردکانی، حسابرسی، رابطه معنی

  لگاریتم سود خالص استفاده شده است.

ها، ارتباط هاي نقدي نسبت به دارایی: چون اقالم تعهدي با جریان 30هاي نقدي عملیاتیجریان

تر معموال جریان نقدي بیشتري دارند، هاي بزرگکه شرکتبیشتري دارد و با درنظر گرفتن این

کنترل شود. به عالوه، این متغیر را به منظور از این متغیر براي کنترل اندازه شرکت استفاده می

و کوتاري،  1999قرار دادیم (کازنیک،  هاي نقديارتباط بالقوه بین اقالم تعهدي و جریان

هاي نقدي عملیاتی ها از لگاریتم جریان). براي این متغیر هم براي همگن کردن داده2005

  استفاده شده است.
  

 هاي پژوهشیافته   -4
 

ر این پژوهش را ارائه داده است. همان ، آمار توصیفی متغیرهاي مستقل استفاده شده د1نگاره 

 46شود، میانگین تخصص مؤسسه حسابرسی هاي توصیفی مشاهده میطور که در جدول آماره

درصد از مؤسسات مورد بررسی در این پژوهش در  46دهد که درصد است و این نشان می

(بیشترین  43(کمترین مقدار) و  2صنعت خود متخصص هستند. سابقه مؤسسات حسابرسی بین 

سال است. هم  17,57مقدار)، قرار دارد و میانگین سابقه مؤسسات حسابرسی این پژوهش 

است. از میانگین اندازه  42ترین مقدار آن و بیش 12ترین مقدار تجربه حسابرس چنین کم

هاي صاحبکار مورد درصد شرکت 30شود که حدود گیري میمؤسسات حسابرسی نتیجه

  ش را، سازمان حسابرسی، رسیدگی کرده است.بررسی در این پژوه
  آمار توصیفی متغیرها :1نگاره 

 انحراف معیار کمینه  بیشینه  میانه  میانگین  عالئم اختصاري  نام متغیر

  DA 8201/3  9333/4  2199/7  2612/6-  2846/3  اقالم تعهدي اختیاري

  expertise  4660/0  0000/0  0000/1  0000/0  4991/0  تخصص مؤسسه

  AI Age  5700/17  0000/20  0000/43  0000/2  4185/8  مؤسسهسابقه 

  Size 2934/0  0000/0  0000/1  0000/0  4556/0  اندازه مؤسسه

  AIP Exp  4134/28  0000/28  0000/42  0000/12  5711/8  تجربه شرکاء

  NI  8594/4  8954/4  9630/6  6577/2-  7979/0  لگاریتم سود خالص

/importance 3460/0  1590/0  0000/1  000098  اهمیت

0  

3866/0  
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  Current  4111/1  2248/1  3539/3  2890/0  8254/0  نسبت جاري

لگاریتم وجوه نقد 

  عملیاتی

CFO  9177/3  7916/4  0303/7  5439/5-  0064/3  

 
نتایج مربوط به تخمین مدل جونز تعدیل شده را با توجه به وابسته بودن متغیر کل  2نگاره 

گیرد، استقالل از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار مییکی  دهد، اقالم تعهدي، نشان می

خطاها از یکدیگر است. در صورتی که فرضیه استقالل خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر 

همبستگی داشته باشد، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. به منظور بررسی استقالل 

به طور تجربی ثابت شده است چنانچه این  شود،خطاها از آزمون دوربین واتسون استفاده می

طور که قرار گیرد، نشان دهنده عدم همبستگی بین خطاهاست. همان 5/2تا  5/1آماره در بازه 

دهد که بیانگر عدم را نشان می 1,77در جدول نشان داده شده است آماره دوربین واتسون عدد 

 باشد.وجود همبستگی بین اجزاي خطاي رگرسیون می

به میزان حدود  Fشود. آماره لیمیر براي نشان دادن معناداري مدل به کار برده می F آماره

درصد براي مدل نشان از تایید مدل و به طور کلی  5با سطح خطاي کمتر از  69/276

کند که چه مقدار از درصد است. ضریب تعیین بیان می 95داري مدل در سطح اطمینان  معنی

توان به تغییرات متغیر مستقل نسبت داد. ضریب تعیین این مدل می تغییرات متغیر وابسته را

درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح  53بیانگر این است که متغیرهاي پژوهش حدود 

  دهند. می

  نتایج تخمین مدل جونز تعدیل شده :2نگاره 

  973تعداد مشاهدات:                 متغیر وابسته: کل اقالم تعهدي                                       

 Pمقدار  Tآماره   انحراف استاندارد  ضریب  متغیرها

  0001/0  -8395/3  0139/0  -0533/0  عرض از مبدا

Ait−1  981/3648  538/1695  1508/2-  0317/0  

(ΔREV-ΔREC)/Ait−1  0640/0-  0153/0  1783/4-  0000/0  

PPEit /Ait−1  4134/0  0209/0  7251/19  0000/0  

ROAit  1519/1  0480/0  9648/23  0000/0  

  5315/0  تصحیح شده F  6925/276  R2آماره 
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  7792/1  واتسون -آماره دوربین   F  0000/0سطح خطاي آماري 

  
هاي رگرسیونی، یک رویکرد استفاده خطی میان متغیرها در معادلهگیري سطوح همبراي اندازه

دهد که تا چه حد واریانس آزمون نشان می باشد. اینهاي تورم واریانس میاز روش عامل

بستگی ندارند، متورم شده است. در  ضرایب تخمینی نسبت به حالتی که متغیرهاي تخمینی هم

باشد، نشان دهنده این  10صورتی که در این آزمون مقدار عامل تورم واریانس بیشتر از عدد 

د دارد، اما در صورتی که این است که میان متغیرهاي معادله رگرسیونی هم خطی شدیدي وجو

هاي تورم  ، مقادیر عامل3کمتر باشد، هم خطی قابل اغماض است. در نگاره  10عدد از 

فاصله چشمگیري  10شود، تمامی مقادیر از  واریانس ارائه شده است. همانطور که مشاهده می

 باشد. دارند و این موضوع نشان دهنده هم خطی قابل اغماض میان متغیرها می

 هاي تورم واریانسمقادیر عامل: 3نگاره 

  متغیر وابسته: کیفیت حسابرسی(اقالم تعهدي اختیاري)

  عامل تورم واریانس  ضریب واریانس  عالئم اختصاري  نام متغیر

  expertise 0828/0  0650/2  تخصص مؤسسه

  AI Age  0001/0  2943/1  سابقه مؤسسه

  Size  1517/0  1278/3  اندازه مؤسسه

  AIP Exp 0002/0  1314/2  اتجربه شرک

  NI  0213/0  4255/1  سود خالص

  importance  1038/0  5577/1  اهمیت

  Current 0053/0  0477/1  نسبت جاري

  CFO  0011/0  0805/1  وجوه نقد عملیاتی

  

نتایج مربوط به آزمون فرضیات پژوهش را با توجه به وابسته بودن کیفیت  4نگاره 

با سطح خطاي  71/32به میزان حدود  Fآماره  دهد،نشان می حسابرسی(اقالم تعهدي اختیاري)

داري مدل در سطح اطمینان درصد براي مدل، نشان از تایید مدل و به طور کلی معنی 5کمتر از 

درصد  23درصد است. ضریب تعیین این مدل بیانگر این است که متغیرهاي پژوهش حدود  95

  د.دهناز تغییرات متغیر وابسته را توضیح می

 5از سطح  Pشود. زمانی که مقدار ها از سطح معناداري مربوط استفاده میبراي بررسی فرضیه

درصد بیشتر باشد،  5از سطح  Pدرصد کمتر باشد، فرضیه رد نشده و در صورتی که مقدار 

ضرایب مربوط به هر متغیر و سطح  شود. همانگونه که مشخص است بر طبقفرضیه رد می

در سطح هاي یک و سه و چهار ارائه شده است، فرضیه 4ه در نگاره حاصله ک معناداري

 اند و فرضیه دوم رد شده است.پذیرفته شدهدرصد  95اطمینان 
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  هاضرایب متغیرها و تحلیل فرضیه :4 نگاره

  829تعداد مشاهدات:   متغیر وابسته: کیفیت حسابرسی(اقالم تعهدي اختیاري)

حراف ان  ضریب  عالئم اختصاري  نام متغیر

  استاندارد

 Pمقدار  Tآماره 

  c  3611/4-  7372/0  9152/5-  0000/0  عرض از مبدا

  expertise  6819/0-  2866/0  3791/2  0176/0  تخصص مؤسسه

  AI Age  0129/0-  0133/0  9638/0-  3354/0  سابقه مؤسسه

  Size 8692/0  3879/0  2402/2  0253/0  اندازه مؤسسه

  AIP Exp  0,0386-  0169/0  2764/2  0231/0  تجربه شرکا

  NI  0650/2  1483/0  9216/13  0000/0  سود خالص

  importance 6894/0-  3201/0  1583/2-  0315/0  اهمیت

  Current  4610/0  1240/0  7176/3  0002/0  نسبت جاري

  CFO  2205/0-  0342/0  4463/6-  0000/0  وجوه نقد عملیاتی

  2345/0  تصحیح شده F 7127/32  R2آماره 

  7127/1  واتسون -آماره دوربین   F 0000/0ري سطح خطاي آما

  

در این پژوهش از اقالم تعهدي اختیاري به عنوان معیار کیفیت حسابرسی  بیان شدهمانطور که 

استفاده شده است، به این صورت که هرچه اقالم تعهدي اختیاري بیشتر باشد، کیفیت حسابرسی 

  تر است و برعکس.پایین

فرضیه اول یعنی فرضیه مربوط به تخصص مؤسسه حسابرسی، با  با توجه به سطح معناداري 

شود و با توجه به منفی بودن ضریب این متغیر، ، این فرضیه رد نمی 0176/0سطح معناداري 

شود که تخصص مؤسسه حسابرسی داراي رابطه منفی و معناداري با سطح اقالم مشخص می

عناداري با کیفیت حسابرسی است (با توجه به تعهدي اختیاري و در نتیجه داراي رابطه مثبت و م

رابطه عکس بین اقالم تعهدي اختیاري و کیفیت حسابرسی). به این صورت که هرچه تخصص 

  رود و برعکس.حسابرس بیشتر باشد، کیفیت حسابرسی باالتر می

در آزمون فرضیه سوم، یعنی فرضیه مربوط به اندازه مؤسسه حسابرسی، با سطح معناداري 

شود شود و با توجه به مثبت بودن ضریب این متغیر، مشخص می ، این فرضیه رد می 0253/0

که اندازه مؤسسه حسابرسی داراي رابطه مثبت و معناداري با سطح اقالم تعهدي اختیاري و در 

نتیجه داراي رابطه منفی و معناداري با کیفیت حسابرسی است. به این صورت که مؤسسات 

  اند.سی را با کیفیت بیشتري نسبت به مؤسسه بزرگ انجام دادهمؤسسات کوچک، حسابر
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، رد  0231/0همچنین، فرضیه چهارم یعنی فرضیه مربوط به تجربه شرکاء با سطح معناداري 

دهد که تجربه شرکاء داراي رابطه منفی و شود، منفی بودن ضریب این متغیر، نشان میمی

ر نتیجه داراي رابطه مثبت و معناداري با کیفیت معناداري با سطح اقالم تعهدي اختیاري و د

رود و حسابرسی است، یعنی هرچه تجربه شرکاء بیشتر باشد، کیفیت حسابرسی باالتر می

  برعکس.

اما با توجه به سطح معناداري فرضیه دوم (مربوط به سابقه مؤسسه حسابرسی)، این فرضیه رد 

  حسابرسی با کیفیت حسابرسی وجود ندارد.شود، یعنی رابطه معناداري بین سابقه مؤسسه می

  

 و پیشنهادهاگیري نتیجه  -5
  

در این پژوهش رابطه بین تخصص، سابقه و اندازه مؤسسات حسابرسی و همچنین تجربه 

گیري کیفیت شرکاء حسابرسی با کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت. براي اندازه

  حسابرسی از اقالم تعهدي اختیاري استفاده شد.

همانطور که اشاره شد، رابطه مثبت و معناداري بین تخصص مؤسسه حسابرسی و کیفیت 

باشد که از حسابرسی حسابرسی وجود دارد.  تخصص بر مبناي آموزش و یا تجربه عملی می

 ايویژهآید. حسابرسان داراي تخصص در صنعت داراي دانش در یک صنعت خاص به دست می

هاي مالی دهد که خطاها و تحریفات صورتنها این امکان را میباشند که به آدر آن صنعت می

را بهتر کشف کنند و کیفیت حسابرسی را بهبود بخشد. نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج 

) و 1388) و اعتمادي و همکاران (2003) و بالسام و همکاران (2003حاصل از کریشنان(

  ) همخوانی دارد.1391آقایی و اردکانی (

دهد که رابطه معناداري بین سابقه مؤسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی ه دوم نشان میفرضی

وجود ندارد. یعنی مؤسسات با سابقه کیفیت حسابرسی را باالتر از سطح کیفیت دیگر مؤسسات 

رسد مؤسسات نسبتا تازه تاسیس هم، دهند. با توجه به نتیجه این فرضیه، به نظر میارائه نمی

تر هستند، اند و پا به پاي مؤسساتی که با سابقهکر بهبود کیفیت حسابرسی خود بودههمواره به ف

  اند.پیش رفته

با بررسی فرضیه سوم، مشخص شد که رابطه منفی و معناداري بین اندازه مؤسسات حسابرسی  

دهد که مؤسسات حسابرسی عضو جامعه و کیفیت حسابرسی وجود دارد. نتایج نشان می

تري نسبت به سازمان حسابرسی انجام سمی، عملیات حسابرسی را با کیفیت بیشحسابداران ر

)، حساس 2005)، لوئیس هنوك(1994اند. که نتایج حاصل، با نتایج تحقیق الم و چانگ(داده

)، همخوانی دارد، ولی با نتایج 1385-1389) و پیري و همکاران(1389فر(یگانه و آذین

)، بکر 2009) و فرانسیس و یو (2000)، بارتو و همکاران(1981حاصل از تحقیقات دي آنجلو(

تر معموال کیفیت )  که مشخص شده بود مؤسسات حسابرسی بزرگ1998و همکاران(
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حسابرسی باالتري دارند، همخوانی ندارد. ممکن است نتایج بیانگر این باشد که مؤسسات 

ایش کیفیت خود باشند و حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، به طور جدي در حال افز

  از سازمان حسابرسی پیشی گرفته باشند.

نتایج حاصل از فرضیه چهارم نشان داد که همانند تخصص، رابطه مثبت و معناداري بین تجربه 

شرکاء حسابرسی و کیفیت حسابرسی وجود دارد. تجربه تاثیر غیر قابل انکاري بر دقت 

هاي حسابرس در پردازش اطالعات و اناییقضاوت حسابرس دارد. تجربه باعث افزایش تو

شود. تجربه باعث ایجاد ساختاري براي قضاوت کارهاي مختلف در شرایط خاص میایجاد راه

شود. گیري و تفسیر اطالعات میهاي تصمیمشود که این ساختارها منجر به روشحسابرس می

رتکب شده در تهیه هاي متباهاي و خبره درك باالتري از اشهمچنین حسابرسان حرفه

تواند کیفیت حسابرسی را افزایش دهد. نتایج حاصل هاي مالی دارند که این امر می صورت

کنند حسابرسان با تجربه، در مورد مسائل مطرح ) که بیان می2006شده، با نتایج لمن و نرمن(

  رد.دهند، همخوانی داتري انجام میشده با مشکالت کمتري مواجه هستند و قضاوت دقیق

گیري هایی نیز در مسیر این پژوهش وجود داشته است. بهترین معیار براي اندازهمحدودیت

). براي 1392باشد (هشی و مظاهري فرد، اندازه مؤسسات حسابرسی، درآمد این مؤسسات می

انجام این پژوهش، دسترسی به اطالعات مجموع درآمد مؤسسات از طریق جامعه حسابداران 

-هاي بورسی از طریق یادداشتمچنین دسترسی به درآمد مؤسسات از شرکترسمی ایران و ه

الزحمه حسابرسی در ایران) میسر هاي مالی (به دلیل عدم الزام افشاي حقهاي همراه صورت

گیري مؤسسه حسابرسی استفاده شده نشد. بنابراین از متغیر موهومی صفر و یک براي اندازه

هایی در مورد سابقه مؤسسه با کیفیت حسابرسی، پژوهش است. همچنین به دلیل عدم انجام

  هاي دیگر میسر نشد.امکان مقایسه نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج پژوهش

  

، شودمیها توصیه به دلیل رابطه مثبت تخصص مؤسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی به شرکت

ها، از مؤسسات متخصص آنهاي مالی براي افزایش کیفیت گزارش صادر شده بر روي صورت

  در صنعت استفاده کنند.
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