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ماليوحسابرسيهايحسابداريپژوهش

4431/بهار34شمارهسالیازدهم/

  81تا34صفحه

 
 

 ی پذیرفته شده ها شرکترابطه کیفیت حسابرسی با شفافیت شرکتی در 

 در بورس اوراق بهادار تهران



 
 1حسین علوی طبریسید

 2منا پارسایی

 
 

 چكیده

 یندگینما هینظر یامدهایکه از پ رانیاز مد یطلبانه برخ سقوط شاخصهاو رفتار فرصت یدر پ

راستا با بروز  نیاست. در ا افتهی یاریبس تیاهم گذاران هیسرما دگاهیاز د یشرکت تیاست، شفاف

 قیمستقل از طر یبرسحسا یبخش نانیخدمات اطم ،یمال یها صورت یاتکا تیدر مورد قابل ینگران

ارزش افزوده  یمال یها صورت یبرا تواند یو مالکان م رانیمد انیم یعدم تقارن اطالعات شکاه

 ره،یچند متغ ونیرگرس یها و مدل یهمبستگ قی. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقدینما جادیا

حسابرس  یو دوره تصد یموسسه حسابرس تیفیآن است تا ارتباط دو مؤلفه رتبه کنترل ک یدر پ

به منظور  نیقرار دهد. همچن یمتشکل از ابعاد چندگانه، مورد بررس تیاز شفاف یشاخصرا با 

و رشد به عنوان  یبازده سهم، نسبت بده یریپذ اندازه، نوسان ریحاصله چهار متغ جیاز نتا نانیاطم

رد مطالعه قرار گرفت. شرکت مو 47پژوهش، تعداد  نیدر نظر گرفته شد. در ا یکنترل یرهایمتغ

 یارتباط مثبت و معنادار یشرکت تیحسابرس و شفاف یدوره تصد انیپژوهش نشان داد که م جینتا

ارتباط  یشرکت تیو شفاف یحسابرس تیفیکنترل ک ازیامت انیوجود دارد، اما بر خالف انتظار م

 .وجود ندارد یمعنادار
 

 .یت، کیفیت حسابرسیشفافیت، دوره تصدی، امتیاز کنترل کیف های كلیدی: واژه

                                                 
  salavitabari@gmail.com (  نویسنده اصلی)، تهران، ایران. (س) الزهرا دانشگاه ی،حسابدار گروه اریدانش -1

  (مسئول مکاتبات)، تهران، ایران. (س) الزهرا دانشگاه ی،حسابدار یدکتر یدانشجو -2

 83/01/0934تاریخ پذیرش:  80/08/0934تاریخ دریافت: 
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 مقدمه -1

کند  تضاد منافع بالقوه میان مالکان، مدیران و دارندگان سایر اوراق بهادار محیطی را ایجاد می

گذاران ایجاد نماید. بی ای را برای سرمایه تواند در آن ارزش قابل مالحظه که حسابرس خارجی می

تر نقشی که حسابرسان  دقیقهای مالی موجب موشکافی  های یافت شده در صورتقاعدگی

خدمات حسابرسی به عنوان ناظری مستقل بر ، شده است. کنندتوانند در بازارهای مالی ایفا  می

مکانیزمی در جهت افزایش قابلیت اتکا و مربوط بودن  ،نحوه عملکرد مدیریت و نوع گزارشگری وی

ایتاً بهبود شفافیت شرکتی گذاری و نه ی مالی، کاهش عدم اطمینان در تصمیمات سرمایهها صورت

 یموجب کاهش عدم تقارن اطالعات. شفافیت شرکتی 0(1808:001حکیم و عمری، ) شود تلقی می

اطالعات شفاف را در حقیقت، رود.  ها به شمار می شرکت ینظام راهبر زا ینفکال یشود و جزئ می

 ساز بهبود که موجب دانست یرانمد ییپاسخگو یتمسئول یفایا یاز ابزارها یکیتوان به عنوان  می

 ها قیمت روند منطقی بینی پیش امکان افزایش و بهینه گذاری قیمت نتیجه در و قیمت کشف کار و

 .(001: 0903بولو و همکاران، ) شود می

برای عملکرد مناسب بازار سرمایه ضروری  1با توجه به اینکه گزارشگری مالی شفاف و باورپذیر

دومس و ) استبوده  قانوگذارهای با اهمیت مباحث نهادهای  است؛ کیفیت حسابرسی از حوزه

 بخشی اعتبار در حسابرسی مؤسسات نقش و در حقیقت با توجه به جایگاه. 9(039: 1801همکاران، 

 حسابرس واقعی استقالل حسابرسی و مؤسسات کار کیفیت گیرندگان، تصمیم نیاز مورد اطالعات به

 آنان توجه سرلوحه در شوند، قلمداد می حسابرسی بخشی اعتبار نظام در کلیدی عوامل عنوان به که

گذاران و  در راستای حمایت از حقوق سرمایه (.000: 0903بولو و همکاران، ) است گرفته قرار

سسات ؤمدستورالعمل  08و در اجرای ماده اوراق بهادار شفاف و منصفانه ساماندهی و توسعه بازار 

، بهادار اوراق بورس عالیشورای  0/0/0901 مصوبسازمان بورس و اوراق بهادار  حسابرسی معتمد

به تصویب هیأت  10/00/30حسابرسی و اشخاص در تاریخ  مؤسساتی بند طبقهدستورالعمل 

 ،مذکور دستورالعمل 08 ماده 1 تبصرهسازمان بورس و اوراق بهادار رسید. همچنین مطابق  رهیمد

 بازرس و مستقل حسابرس سمت مجدداً سال، 7 گذشت از پس نیستند مجاز حسابرسی مؤسسات

حسابرسی و اشخاص سازمان  مؤسساتی بند طبقهدستورالعمل ) رندیبپذ را واحدی شرکت قانونی

(. نگاهی به تصمیمات اتخاذ شده در مجامع عمومی عادی سالیانه 0: 0901بورس و اوراق بهادار، 

ها به دلیل  دهد که در سالیان اخیر بسیاری از شرکت های پذیرفته شده در بورس، نشان می شرکت

ی کمتر از چهار سال ناگزیر به عدم ارائه خدمات با کیفیت از سوی حسابرسان مستقل، در دوره زمان

کند، این است که  اند. سوالی که انگیزه پژوهش حاضر را مطرح می تغییر حسابرس مستقل شده

چگونه رتبه کیفیت کار موسسه حسابرسی تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و 
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ی شفافیت شامل کیفیت سود، توانند با معیارهای در نظر گرفته شده برا دوره تصدی حسابرسی می

 کیفیت افشا و درک بازار از کیفیت حسابرسی در ارتباط باشند.

های افشای اطالعات مالی و نیز استانداردهای  با وجود کاربرد فراوان واژه شفافیت در سامانه

مشایخی، ) باشدحسابداری، در این رابطه تعریف مشترکی وجود ندارد که مورد توافق همگان 

ای بر روی تحقیقات انجام شده داخلی، عموماً شاخص به کار برده  (. همچنین با مطالعه40: 0903

شده برای شفافیت، رتبه کیفیت افشای بورس اوراق بهادار تهران است. در حالی که دو موضوع 

در نظر گرفته شده  شاخصدارد که  تأملشفافیت و کیفیت افشا متمایز از یکدیگر هستند و جای 

تعیین شده برای کیفیت افشا در نظر بگیریم. رتبه مربوطه برای  شاخصیت را همان برای شفاف

کیفیت افشا بر اساس دو معیار قابلیت اتکا و بموقع بودن تعیین شده است، در حالی که شفافیت 

تواند ابعاد دیگری به غیر از دو مورد مذکور که در کیفیت افشا لحاظ شده است، داشته باشد. به  می

ها با توجه به شرایط  سازی برای شفافیت اطالعات مالی شرکت رسد تالش به منظور شاخص ینظر م

پژوهش حاضر از این جهت به غناپذیری دانش کمک  حاکم بر کشور ضروری باشد. از این رو

های شفافیتی که قابلیت دسترسی به  کند که با واکاوی مطالعات انجام شده خارجی، شاخص می

کند. بدین منظور با  ها وجود دارد گردآوری نموده و با رتبه کیفیت افشا ترکیب می ها برای آن داده

ترکیب سه معیار کیفیت سود، رتبه کیفیت افشا اعالم شده توسط سازمان بورس و نقدشوندگی 

 گیری شود. تری اندازه شود تا شفافیت به صورت دقیق سهام سعی می

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش -2

های تحلیلی جدید که روشنی و  شناسی به صورت اتخاذ، ترفیع و توسعه روش شفافیت شرکتی

شود  آورد، تعریف می گران به همراه می گذاران و تحلیل همسانی را برای اطالعات در دسترس سرمایه

و به دسترسی اطالعات خاص شرکتی برای اشخاص برون شرکتی  7(07: 1881)پتل و داالس، 

. در دسترس بودن اطالعات خاص شرکتی برای 0(14: 1889کاران، اشاره دارد )بوشمن و هم

ادعا  1(1887) لریکو  های کلیدی در رشد اقتصادی است. براون گذاران یکی از محرک سرمایه

ها اصول راهبری شرکتی بهتری اتخاذ شده است، ارزش بیشتری  هایی که در آن کنند شرکت می

های  ( چارچوبی مفهومی را برای ویژگی1880ران ). بوشمن و همکا4(1: 1883دارند )ازبای، 

شفافیت شرکتی ارائه دادند. در این چارچوب شفافیت دارای سه بعد است: الف( گزارشگری شرکتی: 

زیر  0باشد و شامل  ی اطالعات خاص شرکت به صورت اجباری یا اختیاری میا دورهشامل افشای 

 بخش است:
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ای،  ها، تحقیق و توسعه و مخارج سرمایه میزان افشا )افشای مالی شامل افشای بخش  (0

 های تابعه، افشاهای مکمل( های حسابداری، شرکت سیاست

افشای مربوط به نظام راهبری )مشخصات سهامداران عمده، هیات مدیره، مدیریت، پاداش   (1

 مدیریت، سهام مدیران و کارکنان(

 های تابعه، ذخایر اختیاری( اصول حسابداری )تلفیق شرکت  (9

های میان  بموقع بودن افشا )تعداد دفعات گزارش، تعداد اقالم حسابداری خاص در گزارش  (7

 ای، گزارشگری رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه( های میان دوره ای، تلفیق گزارش دوره

 گ(موسسه بزر 0اعتبار افشا )درصد حسابرسی توسط   (0
 

تعیین  0های حسابداری و حسابرسی بین المللی این متغیرها توسط مرکز تحقیق و تحلیل مالی رویه

 شده است.

ب( کسب اطالعات محرمانه و ارتباط: تعامل به دو صورت تعامل مستقیم )از طریق گزارشات(  

ارندگان گذاران نهادی و د گران مالی و غیرمستقیم )از طریق معامله( با سرمایه با تحلیل

گران مالی با  باشد. میزان تحصیل اطالعات محرمانه توسط تحلیل اطالعات محرمانه می

کنند، اندازه گیری  های بزرگ را دنبال می گرانی که شرکت محاسبه میانگین تعداد تحلیل

 .شود می

ه های ارتباطی(: در سومین جنبه از شفافیت، ب ها و شبکه ج( انتشار اطالعات )از طریق رسانه

شود. برای انتشار اطالعات، دو عامل  ای می کیفیت انتشار اطالعات در اقتصاد توجه ویژه

های جمعی  های جمعی در اقتصاد و مالکیت در رسانه ساختاری میزان نفوذ رسانه زیربنایی و

 (.40: 0903)دولتی در مقابل خصوصی( در نظر گرفته شده است )مشایخی، 
 

اند.  گیری شفافیت اطالعات استفاده نموده های متفاوتی برای اندازه سنجههای پیشین از پژوهش

، اندازه شرکت 3(1884 همکارانبندی افشا )لین و های رتبه ها شامل سیستمبرخی از این سنجه

، 00(1800، میزان اطالعات )گزارشات( افشا شده شرکت )آمن و همکاران، 08(1880)اسپانهولتز، 

، پیگیری 01(1800؛ اُپدهای و اِسریرم، 1883گران )اندرسون و همکاران،  بینی تحلیل خطای پیش

و همچنین معیارهای مبتنی  09(1808(، کیفیت سود )وانگ، 1800گران )آمن و همکاران،  تحلیل

؛ اُپدهای و 1883بر بازار شامل اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش )اندرسون و همکاران، 

باشد  (، می1888، 07؛ لوز و ورچیا1883)اندرسون و همکاران،  ( و گردش سهام1800اِسریرم، 

 (.0193: 1800)اُپدهای و اِسریرم، 
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های راهبری  حسابرسان خارجی را به عنوان یکی از مکانیزم (0341) 00لینگ جنسن و مک

ای در مورد کیفیت  ها مسئولیت ارائه اظهارنظر منصفانه شرکتی با اهمیت معرفی نمودند، زیرا به آن

کند که اندازه حسابرس  ( استدالل می0300) 01آنجلو اطالعات افشا شده، داده شده است. دی

به مشتری  بزرگحسابرسی  مؤسساتشاخصی برای کیفیت حسابرسی است، زیرا درآمدهای 

به دلیل حفظ سرمایه، حسن شهرت خود و  بزرگ مؤسساتحسابرسی خاصی بستگی ندارد. 

در صورت گزارشگری نادرست، تمایل بیشتری به ارائه خدمات  پیشگیری از دست دادن مشترانشان

تر به دلیل بزرگ مؤسساتاند که کیفیت باالتر در  با کیفیت دارند. برخی از تحقیقات نشان داده

باشد )دی  مربوط به حسابرسی شکست خورده میهای  هزینه های دعوی یا سازی ریسک حداقل

رود که آنان تحت فشار مشتری به عدم ارائه افشای  ی می(. از این رو، احتمال کمتر0300آنجلو، 

( نشان 0301)04کامل، تفصیلی و صحیح و دقیق رضایت دهند. از این منظر، تیتمن و ترومن

دهند که به کارگماردن یک موسسه حسابرسی بزرگ، کیفیت باالی اطالعات افشا شده را به  می

 مؤسسات. همچنین در زمینه اینکه 00(010 ،1809کند )باروس و همکاران،  بازار عالمتدهی می

 مؤسساتگردد.  دارند، عقیده دیگری نیز مطرح می مؤسساتکیفیت باالتری نسبت به سایر  بزرگ

منابع بیشتری را برای آموزش کارکنان و ایجاد تخصص در صنعت نسبت به سایر  بزرگحسابرسی 

18. کریشنان03(0330 نمایند )کرسول و همکاران، صرف می مؤسسات
( بر این باور است که 1889) 

بردن و مذاکره  سؤالشان، در موقعیت بهتری برای زیر  تر به خاطر اندازه حسابرسی بزرگ مؤسسات

باشند. این بدین  های حسابداری متهورانه هستند، می با مشتریانی که در تالش برای اتخاذ رویه

یان مالی مرتبط با ازدست دادن یک توانند ز تر می تر آسان حسابرسی بزرگ مؤسساتمعنی است که 

گردد. بالکجیک و  ها می مشتری را تحمل نمایند که این موضوع موجب استقالل بیشتر آن

بزرگ و کوچک به  مؤسساتکنند که تمایز میان کیفیت حسابرسی  ( بیان می1881) 10همکاران

های  در فناوری تفاوتبلکه بیشتر به خاطر  ،ها برای یک مشتری نیست خاطر زمان فعالیت آن

 .11(11: 1808حسابرسی و نحوه انجام حسابرسی است )جردن و همکاران، 

شود:  می در مباحث مربوط به چرخش حسابرسان با واکاوی مطالعات پیشین دو دیدگاه مطرح 

تواند به استقالل ذهنی یا  دیدگاه اول یعنی نگرش تصدی این است که دوره تصدی بلندمدت می

معتقد به کاهش کیفیت حسابرسی و ه وارد سازد. طرفداران این دیدگاه واقعی حسابرس خدش

)فرت و  باشند گزارشگری جانبدارانه حسابرسان در نتیجه افزایش دوره تصدی حسابرس می

 موجب حسابرس تغییر فرایند(. در این دیدگاه 08: 1808؛ حکیم و عمری، 7: 1808، 19همکاران

 نتیجه، در و شود می حسابرسان سوی از شده تهیه های گزارش به گذاران سرمایه اعتماد افزایش

 افزایش گذاران سرمایه اعتماد دلیل به با اهمیت تحریفات گزارش و کشف برای حسابرسان انگیزه
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دهند که افزایش دوره تصدی حسابرس باعث انحراف  ( نشان می1889میرز و همکاران ) .یابد می

(. دیدگاه دوم یعنی نگرش 0903بولو و همکاران، ) شود میصاحبکار از استانداردهای حسابداری 

. به عقیده ای داشته باشد کار و نوآزموده تواند دیدگاه تازه چرخشی این است که حسابرس جدید می

کنند و از این رو  این گروه با گذر زمان حسابرسان شناخت بهتری از فعالیت صاحبکاران کسب می

؛ 7: 1808یابند )فرت و همکاران،  منصفانه بودن یا نبودن گزارشگری میتوانایی بیشتری در مورد 

 (.08: 1808حکیم و عمری، 

حسابرسی و به عنوان  مؤسساتتغییرات منظم حسابرس مستقل در راستای حفظ استقالل 

یکی از راهکارهای اساسی افزایش شفافیت اطالعاتی توسط نهادهای نظارتی بازار سرمایه در ایران 

حسابرسی معتمد سازمان بورس و  مؤسساته شده است. از این رو با تصویب دستورالعمل مالحظ

های  اوراق بهادار، تغییر حسابرس مستقل پس از دوره زمانی چهار سال الزامی و تمامی شرکت

: 0903بولو و همکاران، ) شدندپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موظف به رعایت آن 

، تغییر حسابرس مستقل در دوره زمانی کمتر از چهار سال نیز به دلیل دیگر (. از سویی000

شناخت ناکافی از صاحبکار و عدم کسب تخصص در صنعت موجب کاهش کیفیت حسابرسی 

 این 08 ٔ  ماده موضوع حقوقی اشخاصدر صورتی که (. 1: 0938نمازی و همکاران، ) گردد می

 تغییر متوالی سال چهار پایان از قبل را انتخابی نیقانو بازرس و مستقل حسابرس دستورالعمل،

 مؤسساتی بند طبقهدستورالعمل ) برسانند سازمان اطالع به دلیل ذکر با را مراتب باید دهند،

از این رو دوره تصدی حسابرس به (. 0: 0901حسابرسی و اشخاص سازمان بورس و اوراق بهادار، 

نمازی و همکاران، ) شود کیفیت حسابرسی مطرح میی کمی اندازه گیری ها شاخصعنوان یکی از 

0938 :1.) 

ضرورت وجودی حسابرسی مستقل، افزایش سطح قابلیت اتکای اطالعات بوده و دستیابی به 

چنین هدفی، تنها در حالتی که خدمات حسابرسی با کیفیت باالیی ارائه گردد، میسور است. ارتباط 

که نشان دهند  گردد یبازمبین کیفیت حسابرسی با شفافیت به تالش حسابرسان در این راستا 

مالی قابل اتکا هستند، مدیران صداقت در ارائه دارند و اطالعات مربوط به واحد تجاری های  صورت

شود. بنابراین از آنجایی که سطح افشای اطالعات افزایش یافته و  به طور دقیق به عموم منعکس می

 گذاران شود، عدم تقارن اطالعاتی میان مدیران، مالکان فعلی و سرمایه اطالعات صحیحی ارائه می

 .17(091: 1809واریسی، ) ابدی بالقوه کاهش می
دهد که حسابرسان دو نقش ارزشمند  ادبیات علمی در مورد خصوصیات حسابرسان نشان می 

بخشی. با توجه به  کنند: نقش اطالعاتی و نقش اطمینان کنندگان بازار سرمایه ایفا می برای مشارکت

کنند و  مالی تهیه شده توسط مدیریت ارائه میهای  اینکه حسابرسان اظهار نظر مستقلی بر صورت
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توانند هرگونه تحریفی را شناسایی و افشا نمایند، کیفیت حسابرسی به قابلیت اتکای افشاهای می

تواند عدم تقارن اطالعاتی میان  افزاید. مطابق با این نقش، کیفیت حسابرسی می مالی می

 ریتأثوش و نهایتاً نقدشوندگی شرکت را تحت گذاران، اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فر سرمایه

 .(001: 1808؛ حکیم و عمری، 117 :0301 ،10)آمیهود و مندلسن قرار دهد

تر به  حسابرسی بزرگ مؤسساتدر تحقیقات بسیاری در ایاالت متحده نشان داده شده است که 

ها برای مدیریت سود را  ای اقالم تعهدی اختیاری مشتریانشان و بنابراین توانایی آن صورت متهورانه

. 11(0330نمایند )بکر و همکاران،  کنند و از این طریق به بهبود شفافیت مالی کمک می محدود می

( با استفاده از ضریب واکنش سود به عنوان معیاری برای کیفیت سود 1880) 14گش و موون

دی حسابرس وجود دریافتند که رابطه مثبتی میان درک سرمایه گذاران از کیفیت سود و دوره تص

یابد  های سهم، با دوره تصدی بیشتر افزایش می بندیبندی بر رتبهرتبه مؤسسات ریتأثدارد. بعالوه 

( در پژوهش خود نشان دادند که اختالف قیمت 1808) (. حکیم و عمری1880، )گْش و موون

پیشنهادی خرید و فروش به عنوان معیاری از عدم تقارن اطالعاتی با تخصص حسابرسان و 

حسابرسی بزرگ ارتباط منفی و با دوره تصدی موسسه حسابرسی ارتباط مثبتی دارد  مؤسسات

های راهبری و  سی ارتباط بین ویژگی( با برر1809) 10(. ناشین و چانگلرتام1808)حکیم و عمری، 

کیفیت افشا دریافتند که کیفیت حسابرسی عاملی تاثیرگذار بر کیفیت افشا است )ناشین و 

هایی که حسابرسی با کیفیت  ( نشان داد در شرکت1809) دریشرو(. 911: 1809چانگلرتام، 

تر منجر به  ین افشاهای جزئیشود. ا گیرد، اعالن سود با جزئیات بیشتری افشا می باالتری انجام می

گذاران تاثیرات عملکرد  شود که سرمایه گردد و موجب می بهبود کیفیت سیستم گزارشگری مالی می

های بهتری از سودها و جریانات نقدی آتی  بینی جاری را بر عملکرد آتی بیشتر درک نموده و پیش

 .13(9: 1800شرویدر، ) باشندداشته 

بینی سود در دوره زمانی  بررسی ارتباط کیفیت حسابرسی و پیش ( به0900علوی و همکاران )

پرداختند. نتایج حاصله نشان داد کیفیت حسابرسی که بر اساس اندازه حسابرس و  0900 - 0900

علوی و ) داردتر سود ارتباط  بینی دقیق شود با پیش تخصص صنعتی حسابرس مشخص می

شرکت در دوره زمانی  10( با مطالعه اطالعات 0903(. نمازی و همکاران )11: 0900همکاران، 

به بررسی رابطه میان کیفیت حسابرسی و مدیریت سود پرداختند و نشان دادند که  0901 -0908

بین مدیریت سود و دوره تصدی حسابرس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما میان مدیریت 

( به بررسی تاثیرگذاری 0903و همکاران ) سود و اندازه حسابرس رابطه معناداری نیافتند. بولو

 -0907ها و تعدیالت سنواتی در دوره زمانی  تغییر حسابرس مستقل بر شفافیت اطالعاتی شرکت

پرداختند و نشان دادند که تغییر حسابرس مستقل بر شفافیت اطالعاتی تاثیری ندارد )بولو  0904
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( رابطه بین دوره تصدی حسابرسان و 0938) همکاران(. مطالعه کرمی و 000: 0903و همکاران، 

بررسی  0900تا  0943های  شرکت طی سال 099میزان مدیریت سود را در نمونه ای متشکل از 

نمایند. نتایج حاصل از پژوهش مذکور نشان داد که با افزایش دوره تصدی انعطاف پذیری  می

ا این استفاده بیشتر در جهت یابد، ام مدیریت در استفاده از اقالم تعهدی اختیاری افزایش می

 همکاران(. پژوهش ابراهیمی و 10: 0938کرمی و همکاران، ) استکارانه(  )محافظه کاهش سود

نشان داد که اندازه موسسه  0903-0900شرکت طی دوره زمانی  081( با بررسی 0939)

اهیمی و ابر) داردحسابرسی و دوره تصدی موسسه حسابرسی با نقدشوندگی سهام رابطه مثبتی 

 (.90: 0939همکاران، 
 

 تبیین فرضیات پژوهش -3

بر است. بنابراین  گذاران با اهمیت و در عین حال هزینهارزیابی کیفیت حسابرسی برای سرمایه 

گذاران به معیارهای قابل مشاهده برای ارزیابی اتکا خواهند کرد. دوره تصدی، اندازه سرمایه

توانند در  گذاران می هستند که سرمایه ای مشاهده های قابل حسابرس و تخصص حسابرس، شاخص

ها استفاده کنند. با توجه به مبانی نظری ذکر شده، عدم تغییر حسابرس در  ارزیابی کیفیت از آن

تواند موجب شناخت بیشتر حسابرس از صاحبکار شده و کیفیت  دوره زمانی چهار ساله، می

اند که کیفیت  های پیشین ادعا نموده (. پژوهش1 :0938نمازی و همکاران، ) ابدحسابرسی افزایش ی

حسابرسی بایستی عدم تقارن اطالعاتی را کاهش و کیفیت افشاهای شرکتی را افزایش بخشد 

 :گردد یم(. بدین ترتیب فرضیات پژوهش بدین شکل مطرح 001: 1808)حکیم و عمری، 

 .ردبین دوره تصدی حسابرس و شفافیت شرکتی ارتباط معناداری وجود دا (0

بین امتیاز کنترل کیفیت مؤسسات حسابرسی و شفافیت شرکتی ارتباط معناداری وجود  (1

 دارد.

 

 روش شناسی پژوهش -4

 جامعه و نمونه آماری -4-1

 باشد می تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت پژوهش، نظر مورد آماری جامعه

 .باشد شده معامله تهران بهادار اوراق بورس فرعی و اصلی بررسی در تاالر مورد دوره در ها آن نماد که

 و شرایط به توجه با ها نمونه جایگزینی بدون تصادفی روش به گیری نمونه از پژوهش این در

 . در1باشد،  اسفند 13به  منتهی های نمونه شرکت مالی . سال0شود:  یم استفاده زیر های محدودیت

مالی  مؤسساتو  ها جزء بانک. 9باشند،  نداده مالی فعالیت تغییر 0931تا  0900سالهای  طی
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نباشند.( و  ها ها و لیزینگ ، بانکها های مالی، هلدینگ گری گذاری، بیمه، واسطه سرمایه های )شرکت

قابل  های مورد پژوهش در بازه زمانی تحقیق مربوط به انجام پژوهش برای شرکت . اطالعات7

 باشد. دسترسی

به عنوان  0931تا  0900در دوره زمانی شرکت  47یط یاد شده تعداد با توجه به مجموعه شرا

 برای بررسی مورد های شرکت 0904 الی 0900 های سال اطالعات نمونه اصلی انتخاب گردید. از

 مدل آزمون برای 0931 الی 0900 های سال اطالعات از جونز و شده تعدیل مدل ضرایب برآورد

 .شد برداری پژوهش بهره اصلی

 

 ها نحوه گردآوری داده -4-2

 از نظری پژوهش، مبانی تدوین برای اول ٔ  مرحله در انجام شد. مرحله دو در ها داده گردآوری

نظر که در ارتباط با متغیرهای  مورد های داده دوم، ٔ  مرحله ای استفاده گردید. در کتابخانه روش

از  شد. بدین منظور با استفادهآوری  های پژوهش هستند، به روش میدانی جمع مطرح شده در مدل

آورد نوین و در صورت ناقص بودن با مراجعه  افزار ره مالی موجود در نرم های صورت اطالعات

مرکز مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمی سایت  های مالی از طریق مستقیم به صورت

های کیفیت افشا، اطالعات  سامانه اطالع رسانی کدال برای اخذ رتبه  سازمان بورس اوراق بهادار،

آوری  ها جمع فشرده اخذ شده از کتابخانه بورس و سایت جامعه حسابداران رسمی ایران، داده

با کمک  نتایج و ها داده نهایی و تحلیل تجزیه مورد نیاز، انجام محاسبات و بندی جمع از گردید. پس

 انجام شده است. EVIEWSافزار  نرم نسخه ششم

 

 پژوهشمعرفی مدل  -4-3

برای ارزیابی رابطه بین متغیرهای کیفیت حسابرسی و شفافیت شرکتی  0در پژوهش حاضر از مدل 

 گردد: استفاده می

 (0رابطه )
TRANS= α0+ β1TENURE + β2SCORE+β3SIZE+ β4 GRO + β5 LEV + β6 VOL  

 

TRANSف قیمت : شفافیت شرکتی که بر مبنای سه معیار رتبه کیفیت افشا، کیفیت سود و اختال

 گردد. پیشنهادی خرید و فروش محاسبه می

TENUREدوره تصدی حسابرس : 

SCORE حسابرسی مؤسسات: امتیاز کنترل کیفیت 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ...شدهدررفتهیپذيهادرشرکتيشرکتتیباشفافيحسابرستیفیرابطهک      45

 های حسابداری مالی و حسابرسی پژوهش 
 1931بهار / 11شماره   

SIZEاندازه واحد تجاری : 

GROهای رشد واحد تجاری : فرصت 

LEVنسبت بدهی واحد تجاری : 

VOLنوسان پذیری بازده سهام در دوره سه ماهه پیش از پایان سال مالی : 

 

گیری شفافیت از ترکیب سه معیار استفاده شده است. این سه  در این پژوهش به منظور اندازه

از: رتبه کیفیت افشا اعالم شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، کیفیت  اند عبارتمعیار 

 شرکت -سال هر به امتیازدهی، سیستم طبقسود و اختالف میان قیمت پیشنهادی خرید و فروش. 

 وابسته متغیر عنوان به اختصاص یافته و است، شده ایجاد معیار مذکور سه ترکیب از که امتیاز یک

ها در هر سال از نظر هر  نحوه تشکیل امتیاز بدین صورت است که شرکت .گیرد می قرار مدل در

شوند؛ بدین شکل که  بندی می رتبه 08تا  0شوند و از  یک از معیارها به ده طبقه تقسیم می

های دارای بیشترین شفافیت ارزش ده  هایی که شفافیت کمتری دارند، ارزش یک و شرکت شرکت

کنیم. ارزش  تقسیم می 98ها را بر  اخذ شده را با هم جمع و آن . در گام بعد سه رتبهرندیگ یم

های  های باالتر معرف شرکت . ارزشردیگ یمقرار  0تا  0/8ای بین  شاخص به دست آمده در دامنه

هایی هستند که شفافیت کمتری دارند )اپدهای و  تر معرف شرکت های پایین تر و ارزش شفاف

 .)0177: 1800اسریرم، 

 

 ش متغیرهای پژوهشسنج -4-4
 اند از: سه شاخص در نظر گرفته شده برای شفافیت عبارتمتغیر وابسته:  -4-4-1

این  های كیفیت افشای اعالم شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران: رتبه -4-4-1-1

 نماید. می منعکس را شرکتی افشای بخشی آگاهی میزان دربارة ها، ارزیابی بورس رتبه

 اتکای قابلیت و بودن موقع به معیارهای میانگین وزنی مذکور، براساس های رتبه

 افشای مقررات براساس شده، ارزیابی اطالعات گردد. محاسبه می شده افشا اطالعات

 9ای  دوره میان مالی های صورت سالیانه، مالی های ازجمله صورت بورس، در اطالعات

 زمانی مقاطع در سهم هر درآمد بینی پیش و ماهه 3 و شده( ماهه )حسابرسی 1ماهه،

 های مهلت با مقایسه در بورس به اطالعات ارسال در تأخیر باشد. می ماهه 01 و 3، 1، 9

 به محاسبه برای ها بینی پیش به شده نسبت محقق سودهای در تفاوت و مقرر زمانی

 افشای کل رتبه محاسبه برای است. گردیده استفاده افشا اتکای قابلیت و بودن موقع

 مورد سوم یک و سوم دو های وزن با اتکا قابلیت و بودن موقع به معیارهای شرکتی
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بندی به ده طبقه،  اند. در خصوص امتیازدهی، پس از طبقه گرفته قرار استفاده

ها از نظر  بهترین شرکت) های موجود در گروه کمترین رتبه عددی کیفیت افشا شرکت

 گیرند. میکیفیت افشا(، بیشترین نمره شفافیت را 

در پژوهش حاضر کیفیت سود که به عنوان شاخصی برای شفافیت كیفیت سود:  -4-4-1-2

گردد  شود، با استفاده از مدل جونز تعدیل شده برآورد می شرکتی در نظر گرفته می

برای دوره برآورد که در  1(. در گام اول مدل 74: 0930؛ جهرمی، 01: 1808)وانگ، 

در نظر گرفته شده است، برازش  0904تا  0900 های این پژوهش دوره محدود به سال

 گردد، می

 (1رابطه )
     

           
   

 

           
   

       

           
   

       

           
      

 که در آن:

یاتی نقد عمل یاناتجر یمترقبه منها یرسود قبل از اقالم غی برابر است با اقالم تعهد مجموع :     

 ؛tدر سال  jشرکت 

 ؛t-1 و tسال  در j شرکتتفاوت میزان درآمد :        

 ؛tدر سال  j شرکتیزات آالت و تجه ین: ارزش ناخالص اموال، ماش       

 ؛t-1در سال  j شرکت ییها ییدارا: مجموع            

 

نرمال یا عادی )به  یاقالم تعهد یینتع یبرا 9، از رابطه   و    ،    یباز بدست آوردن ضرا پس

شود. به این  استفاده می 0931 تا 0900 یسالها یطهای دوره قبل(  صورت درصدی از کل دارایی

 :شود دوره، دوره آزمون گفته می

 (9رابطه )

          ̂
 

      
   - 

   ̂
       -               

      
   - 

   ̂
       

      
   - 

 

 

ی ها حساباست با تفاوت  برابر( ی دریافتنیها حساب)تغییر در                 در رابطه باال، 

از رابطه  اختیاری() یعادنهایتاً به منظور محاسبه اقالم تعهدی غیر  .jشرکت  t-1و  tدریافتنی سال 

 استفاده گردید. 7

 (7رابطه )

      
     

      
   - 

-       
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 این در که شود توجهشود.  به عنوان اقالم تعهدی اختیاری در نظر گرفته می AAدر فرمول باال 

 سنجش و بررسی هدف زیرا است، شده استفاده اختیاری تعهدی اقالم مقادیر قدرمطلق از پژوهش

 است و نه مدیریت سود. مالی آن شفافیت اطالعات تبع به سود و کیفیت

دهد  از آنجایی که پیشینه پژوهش نشان می اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش: -4-4-1-3

بخشد و  که مازاد اطالعات )اضافه بار اطالعاتی( خود عدم تقارن اطالعاتی را افزایش می

گذاران هزینه دارد، بایستی در شاخص ترکیبی معیارهای مربوط  بنابر این برای سرمایه

ای بررسی کیفیت در این تحقیق بربه عدم تقارن اطالعاتی نیز در نظر گرفته شود. 

ها، از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام  محیط اطالعاتی شرکت

 توسط در این خصوص مدلی که .(0193: 1800شود )اُپدهای و اِسریرم،  میاستفاده 

 سهام فروش و پیشنهادی خرید قیمت دامنه تعیین برای (0301) وکینتاش و چیانگ

 .باشد می 0رابطه  شرح به مذکور رود. مدل کار میگرفت، به  قرار استفاده مورد

 (0رابطه )

SPREAD  
     
     

 

 ×100 

 که در آن:

= SPREAD سهام فروش و خرید پیشنهادی قیمت تفاوت دامنه، 

 = (ASK PRICE) AP و بررسی مورد دوره شرکت در سهام فروش پیشنهادی قیمت میانگین 

= (BID PRICE) BP بررسی مورد دوره در شرکت خرید پیشنهادی قیمت میانگین. 

 

قابل ذکر است که برای قیمت پیشنهادی خرید در هر روز بیشترین قیمت پیشنهادی خرید 

سپس از  انتخاب و برای قیمت پیشنهادی فروش کمترین قیمت پیشنهادی فروش انتخاب گردید.

ن گرفته شد. پس از به دست های پیشنهادی خرید و فروش برای دوره یک ساله میانگی قیمت

 پیشنهادی قیمت تفاوت ٔ  دامنه چه هرآوردن شاخصی از عدم تقارن اطالعاتی در بازه مربوطه، 

 آزمون در است. بیشتر اطالعاتی تقارن عدم از حاکی باشد، یتر بزرگعدد  سهام فروش و خرید

در خصوص مکانیزم امتیاز  .گیرد می قرار استفاده مورد مدل این از حاصل مطلق عدد قدر ها، فرضیه

ها، هر چه عدم تقارن اطالعاتی در یک سال  دهی در این شاخص پس از تقسیم بندی به دهک

های موجود در دهک مربوطه داده  بیشتر باشد شفافیت کمتر و در نتیجه امتیاز کمتری به شرکت

 شود. می
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 متغیرهای مستقل -4-4-2

مؤسسات حسابرسی  دستورالعمل 08 ماده 1 تبصرهمطابق  دوره تصدی حسابرس: -4-4-2-1

 7 گذشت از بعد نیستند مجاز حسابرسی مؤسسات ،معتمد سازمان بورس اوراق بهادار

. مالک بپذیرند را واحدی شرکت قانونی بازرس و مستقل حسابرس سمت مجدداً سال،

باشد.  حسابرسی در پژوهش حاضر بر اساس دستورالعمل مذکور می تعیین کیفیت

هایی که مؤسسات حسابرسی طی چهار سال تغییر کرده  شرکتبدین صورت که در 

ها از کیفیت باالیی برخوردار نبوده است، از  باشد، بدین معنی است که حسابرسی آن

شود. روشن است  ها متغیر مجازی صفر اختصاص داده می این رو به آن سال شرکت

والی تغییر ها در طی چهار سال مت هایی که مؤسسات حسابرسی آن که برای شرکت

 گردد های مذکور وارد مدل می نکرده باشد، متغیر مجازی یک به ازای هر یک از سال

 (.0: 0938نمازی و همکاران، )

مؤسسات حسابرسی معتمد  دستورالعمل 08مطابق ماده  امتیاز كنترل كیفیت: -4-4-2-2

بار مؤسسات حسابرسی معتمد  سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان هر سال یک

ورس و اوراق بهادار را براساس دوگروه معیارهای عادی و تخلفاتی ارزیابی و سازمان ب

نماید. معیارهای عادی شامل  بندی نموده و نتایج آن را به عموم اعالم می طبقه

ارزیابی شرکا، ارزیابی کارکنان موسسه، ارزیابی ساختار و سازمان موسسه، ارزیابی 

ای و ارزیابی کیفیت خدمات  ت در بازار حرفهتنوع ارائه خدمات، اطالع رسانی و موقعی

سال اخیر و سوابق  0باشد. معیارهای تخلفاتی شامل سوابق تخلفاتی موسسه طی  می

سال اخیر است. امتیاز نهایی هر مؤسسه حسابرسی از  0تخلفاتی شریک موسسه طی 

شود. شایان ذکر است که  حاصل جمع امتیازهای عادی و تخلفاتی حاصل می

باشد. این  می "منفی"ای تخلفاتی در محاسبه امتیاز نهایی دارای نمره امتیازه

مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار  به تصویب هیأت 10/00/30دستورالعمل در تاریخ 

باشد. با عنایت به جدید بودن دستورالعمل،  رسید و از تاریخ تصویب الزم االجرا می

 های خود نظر به اینکه سازمان در ارزیابی بندی در طی سالیان پیش و عدم ارائه رتبه

دهد، از تنها  چندین سال مورد توجه قرار می برای هر موسسه چندین شاخص را در

امتیاز کنترل کیفیت ارائه شده تاکنون که توسط جامعه حسابداران رسمی ایران 

گردد، به عنوان مبنایی برای کیفیت حسابرسی مؤسسات در دوره زمانی  اعالم می

شود به  وارد مدل می 7و  9، 1، 0گردد. این امتیاز در چهار رتبه  وهش استفاده میپژ

نشانگر باالترین کیفیت است. قابل ذکر است که سازمان  7صورتی که امتیاز 
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حسابرسی در این رتبه بندی جای تگرفته است. لذا به منظور وارد شدن در مدل و با 

زرگ و دارای حسن شهرت نسبت به سایر توجه به اینکه سازمان به عنوان موسسه ب

 شود. اختصاص داده می 0مؤسسات شناخته شده است، به سازمان رتبه 

 

 متغیرهای كنترلی -4-4-3

 باشد: با توجه به پیشینه تحقیقات انجام شده متغیرهای تاثیرگذار بر ابعاد شفافیت به شرح زیر می

پذیری بازده سهام به صورت انحراف استاندارد بازده در طی دوره سه  نوسان  پذیری: نوسان -4-4-3-1

تواند به دلیل تقاضای  پذیری بیشتر می گردد. نوسان ماهه پیش از پایان سال مالی محاسبه می

گذاران برای اطالعات منجر به افشای بیشتر و شفافیت گردد، زیرا عدم اطمینان  سرمایه

: 1800هایی وجود دارد )آمن و همکاران،  رد برای چنین شرکتبینی عملک بیشتری در پیش

01)98. 

به صورت لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام اندازه گیری  اندازه: -4-4-3-2

های دارای اندازه بزرگ یا متوسط بیش از دیگر  رود که شرکت شود. انتظار می می

داشته باشند( )گش و کیفیت سود پایین تری بپردازند )ها به مدیریت سود  شرکت

 .90(000: 1808موون، 

با افزایش سطوح بدهی در شرکت و به دنبال آن تالش برای جلوگیری  نسبت بدهی:  -4-4-3-3

رود که مدیران برای استفاده از اقالم  از نقض قراردادهای بدهی مربوطه، انتظار می

شفافیت تعهدی انگیزه بیشتری داشته باشند. در این صورت کیفیت سود و متعاقباً 

. نسبت بدهی در پژوهش حاضر با 91(070: 1889یابد )بیتی و وبر، مالی کاهش می

 ها برابر است. به جمع دارایی ها نسبت جمع بدهی

های رشد بر کیفیت سود  فرصت ،99(1881) بردبری و همکاران تحقیقات طبق رشد: -4-4-3-4

جمع ارزش بازار  شاخص رشد شرکت در پژوهش حاضر به صورتباشد.  تاثیرگذار می

محاسبه  ها ییجمع داراارزش دفتری بر  میتقس یبده ارزش دفتری و یسهام عاد

 شود. می

 

 های آماری تحلیل یافته -5

 آمار توصیفی -5-1

 ارائه شده است: 0نتایج حاصل از آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول 
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 مشاهده در تمامی متغیرها 373های توصیفی مربوط به آماره -1جدول 

 شرح میانگین میانه حداقل حداكثر انحراف معیار

 شفافیت 4070/8 0/8 911/8 0 000/8

 دوره تصدی 4017/8 0 8 0 70/8

 رتبه کنترل کیفیت 10/7 7 1 0 10/8

 اندازه 00/11 77/11 8 31/98 31/0

 رشد 9810/0 0710/0 07/8 7919/0 0708/8

 نسبت بدهی 11/8 11/8 0391/8 371/0 1000/8

 نوسان پذیری 100/1 9097/0 8 40/10 3800/1

 های پژوهشگر منبع: یافته

 

گردد، در دوره مورد بررسی به طور متوسط بیش از دوسوم  طور که مالحظه می همان

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره چهار ساله تغییر حسابرس  شرکت

و میزان حداکثر متغیر مذکور  10/7میانگین رتبه کنترل کیفیت  اند. با توجه به اینکه مقدار نداشته

 اند. حسابرسی رتبه کیفیت باالیی داشته مؤسساتتوان ادعا نمود که به طور متوسط  باشد، می می 0

گیرد، متوسط  ای بین صفر و یک قرار می نظر به اینکه شاخص شفافیت محاسبه شده در بازه

نشان دهنده این است که به طور میانگین شفافیت نسبی  4070/8شاخص شفافیت مالحظه شده 

باشد. مشایخی و بزاز  می 11/8ها برقرار است. همچنین میانگین نسبت بدهی بالغ بر  در شرکت

( نشان دادند که باال بودن این نسبت به این معناست که ریسک ناتوانی شرکت در باز 1880)

 .(10: 0938ست )مشایخی و محمدآبادی، ها در نمونه مورد مطالعه باال پرداخت بدهی

با در اختیارداشتن نتایج حاصله از آمار توصیفی در مورد میزان میانگین و انحراف استاندارد، 

شود. ضریب پراکندگی  امکان محاسبه ضریب تغییرات که شاخصی از پراکندگی است، ایجاد می

م آن در شرایطی است که در دو یا چند کاربردهایی دارد که انحراف معیار فاقد آن است. کاربرد مه

جامعه آماری مورد مقایسه، مشاهدات ناهمگون و نامتجانس وجود داشته باشد. گاهی نیز مقیاس 

ها به طور قابل  گیری در دو جامعه یکسان است، اما بزرگی مشاهدات آن صفت مورد اندازه

دهد که در میان متغیرها، متغیر  می(. نتایج نشان 00: 0907ی، مؤمنای تفاوت دارد )آذر و  مالحظه

( است. این موضوع نشان دهنده آن است که 14/0پذیری دارای بیشترین ضریب تغییرات ) نوسان

متغیر مذکور طی دوره پژوهش دارای کمترین ثبات و پایداری بوده است. متغیر اندازه شرکت 

. البته پایین بودن پراکندگی ( را به خود اختصاص داده است841/8کمترین میزان ضریب تغییرات )
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این متغیر بیشتر به دلیل استفاده از لگاریتم در محاسبه شاخص اندازه در متغیر مذکور است و نه 

 ثبات و پایداری باالی آن.

 

 بررسی مفروضات كالسیک -5-2

نشان  Fگردد، احتمال آماره  همانطور که مالحظه می: خطی بودن رابطه میان متغیرها -5-2-1

باشد.  درصد می 33دهنده معناداری کل مدل رگرسیون برازش شده در سطح اطمینان 

 بین خطی رابطه وجود عدم بر مبنی فرض صفر گرفت که نتیجه توان می نتیجه در

 به مدل متغیرهای بین که گفت توان می رو این از شود، می رد وابسته و مستقل متغیرهای

درصد  40توانند  می و کنترلی مستقل متغیرهای و دارد وجود معناداری رابطه کلی صورت

 از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.

با توجه به اینکه میزان آماره دوربین واتسون در بازه بین عدم وجود همبستگی پیاپی:  -5-2-2

قرار دارد، فرض صفر که حاکی از عدم همبستگی بین خطاهاست، رد  0/1و  0/0

 شود. نمی

دهد میان  خطی وضعیتی است که نشان می هم :خطی بین متغیرها همعدم وجود  -5-2-3

Rمتغیرهای مستقل همبستگی باالیی وجود دارد و ممکن است در عین باال بودن 
، مدل 2

دارای اعتبار نباشد. در واقع اثرات این دو متغیر روی متغیر وابسته به خوبی تفکیک 

شود. نکته مهم در این آزمون  اده میشود و واریانس تبیین شده بیش از واقع نشان د نمی

خطی بیانگر  خطی حاد است؟ حاد بودن هم ها این است که آیا هم بر خالف سایر آزمون

های  خطی، تکنیک مشکل جدی در استفاده از رگرسیون است. به منظور تشخیص هم

 دوی به دو همبستگی که است آن خطی هم تشخیص های راه از متعددی وجود دارد. یکی

 1جدول  در متغیرها دوی به دو باشد. همبستگی تر تعیین بزرگ ضریب جذر از یرهامتغ

 439/8با توجه به اینکه همبستگی دو به دوی تمامی متغیرها از  .است شده ارائه

 .اردخطی حادی وجود ند توان نتیجه گرفت که میان متغیرها هم تر است، می کوچک
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 متغیرها ماتریس ضرایب همبستگی بین -2جدول 

نوسان 

 پذیری
 امتیاز اندازه رشد بدهی

دوره 

 تصدی
 شرح شفافیت

 شفافیت 0 -834/8 -09/8 -81/8 89/8 -17/8 84/8

 دوره تصدی  0 10/8 08/8 -07/8 80/8 -813/8

 امتیاز   0 00/8 -07/8 07/8 887/8

 اندازه    0 1/8 -0/8 -89/8

 رشد     0 -01/8 -80/8

 بدهی      0 81/8

 نوسان پذیری       0

 های پژوهشگر منبع: یافته

 

 ها ماندهیباق هیستوگرام ترسیم بودن، نرمال بررسی در اول قدم نرمال بودن توزیع خطاها: -5-2-4

 شکل مورد در توان یم نمودار این روی از شده است. داده نشان 0نمودار  در که است

 برای که ییها آزمون ترین مهم از یکی .کرد قضاوت پرت مقادیر وجود و ها باقیمانده توزیع

 است. در برا آزمون جارک رود، می کار به رگرسیون اخالل اجزای بودن نرمال بررسی

است.  برابر یک ها آن واریانس و صفر برابر تصادفی متغیرهای میانگین مقدار نرمال توزیع

 برای شود، می تعریف توزیع چهارم و سوم گشتاورهای عنوان به که نیز چولگی و کشیدگی

 توزیع از مجانبی صورت به JB باشند. آماره می 9 و 8 مقادیر دارای به ترتیب نرمال توزیع

χ2 (2) د:شو می تعریف زیر صورت به نیز آزمون این متقابل و صفر فرضیه است. برخوردار 

H0: نرمال بودن 

H1: نرمال بودن ریغ   

 

 70/8و احتمال آن برابر با  47/0 برابر با JB آمارهدهد،  نشان می 0همانطور که نمودار 

رد  ٪30باشد. بنابراین فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع اجزاء اخالل در سطح اطمینان  می

نیز دارای تفاوت  3/1و کشیدگی  -01/8شود. از سوی دیگر با توجه به نمودار مقادیر چولگی  نمی

باشند. از این رو توزیع اجزاء اخالل مدل  ل نمیمعناداری با مقادیر نظیر خود در توزیع نرما

 باشد. رگرسیون نرمال می
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 برا نتایج آزمون جارک -1نمودار 

 رهای پژوهشگ منبع: یافته

 

 آمار تحلیلی  -5-3

های سری  های مقطعی و همچنین داده های پژوهش حاضر شامل عناصر مربوط به داده داده

 های داده بین از که شود تعیین باید رگرسیونی مدل از استفاده هنگامزمانی است. بدین ترتیب 

97ترکیبی
90تلفیقی های داده یا 

 بیان بهتر را وابسته و مستقل متغیر بین رابطه تواند یم کی کدام 

 شود. می استفاده( دیمق Fچاو ) آزمون از منظور، این کند. برای

فرضیه صفر آزمون چاو نشاندهنده استفاده از روش ترکیبی بوده و بیانگر آن است که ضرایب و 

های مورد بررسی یکسان است و اثرات مقطعی و زمانی معنادار نیستند.  در شرکت مبدأعرض از 

 یا و کرد بررسی مقطعی یا زمانی سری صورت به را مسائل توان نمی که مواردی برایروش ترکیبی 

بنابراین رد فرضیه صفر نشانگر آن است که  .گردد می استفاده است، کم ها داده تعداد که نیزما

نتایج حاصل  9(. در جدول 014: 0903 افالطونی و نیکبخت،) گرددبایستی مدل تلفیقی استفاده 

درصد است، فرض  0لیمر کمتر از  Fاز آزمون چاو بیان شده است. با توجه به اینکه احتمال آماره 

 گیرد. شود و مدل تلفیقی مورد استفاده قرار می صفر رد می

ها به صورت تلفیقی بایستی با انجام آزمون هاسمن از  پس از مشخص شدن روش تخمین داده

بین دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی روش مناسب انتخاب گردد. فرض صفر آزمون هاسمن 

های تلفیقی است. به این ترتیب با رد  بودن مدل اثرات تصادفی برای تخمین داده مبنی بر مناسب

 9گردد. نتایج حاصل از انجام آزمون هاسمن در جدول  فرضیه صفر از مدل اثرات ثابت استفاده می

 .ارائه شده است
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و به شود  درصد است، فرض صفر رد می 0با توجه به اینکه احتمال آماره آزمون هاسمن کمتر از 

 ها مناسب است. این ترتیب مدل اثرات ثابت برای تخمین داده

 

 چاو و هاسمن های نتایج آزمون -3جدول 

 احتمال مقدار شرح

 F 113041/9 8888/8آماره 

 8888/8 7090/90 آماره آزمون هاسمن

 های پژوهشگر منبع: یافته

 

ها چهار مشاهده پرت مالحظه  ماندهدر برآورد مدل رگرسیون با رسم نمودار مربوط به باقی 

از متغیرهای موهومی استفاده شد. این نوع متغیرهای  گردید که برای رفع اثر این مشاهدات

ای  کنند. حذف مشاهدات با این مفهوم آماری که هر داده موهومی مشاهدات پرت را خنثی می

براین حذف مشاهدات پرت جایز ای مفید از اطالعات را در بردارد، چندان مطابقت ندارد )بنا قطعه

)افالطونی و جدی روی ضرایب شیب داشته باشند  ریتأثتوانند  (؛ زیرا این مشاهدات میباشد ینم

 ارائه شده است. 7ات در جدول نتایج حاصل از آزمون فرضی(. 083: 0903نیکبخت، 
 

 نتایج آزمون فرضیات -4جدول 

TRANS= α0+ β1TENURE + β2SCORE+β3SIZE+ β4 GRO + β5 LEV + β6 VOL + Ɛ 
 سطح معناداری tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی

 α 390/8 03/00 888/8 جزء ثابت

 متغیرهای مستقل
TENURE 891/8 77/1 800/8 

SCORE 883/8- 00/8- 01/8 

 متغیرهای کنترلی

SIZE 884/8- 90/9- 8880/8 

GRO 804/8 70/9 8881/8 

LEV 879/8 07/00 888/8 

VOL 8884/8 890/0 9/8 

 F 407/0آماره 

 888/8 معناداری مدل

 9/1 آماره دوربین واتسون

R2 40/8 

R2 19/8 تعدیل شده 

 های پژوهشگر منبع: یافته
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 ٪30 ، در سطح اطمینانtو سطح معناداری آماره  891/8با توجه به مقدار ضریب دوره تصدی 

داری میان کیفیت حسابرسی و شفافیت شرکتی وجود  توان ادعا نمود که رابطه مثبت و معنی می

تر و میزان تغییرات حسابرسان بیشتر باشد،  دارد. به عبارت دیگر هر چه میزان دوره تصدی کوتاه

؛ نلسون و 1887ی دان و ماهیو، ها افتهیابد. این نتیجه در راستای ی شفافیت شرکتی کاهش می

چنین با توجه به سطح  باشد. هم می 1808عمری، و حکیم و 0339؛ تئو و وانگ، 1881همکاران، 

حسابرسی، بر خالف انتظار  مؤسساتمعناداری به دست آمده برای متغیر امتیاز کنترل کیفیت 

دار این متغیر و شفافیت پذیرفته شده و متغیر مذکور از مدل رابطه معنی مبنی بر نبود H0فرض 

 شود. خارج می

موید آن است که میان  8880/8تجاری و سطح معناداری  شواهد حاصله از ضریب اندازه واحد

ی بورگستالر و دیچو ها افتهاندازه شرکت و شفافیت رابطه معکوسی برقرار است. این نتیجه با ی

( مطابقت دارد و در عین حال بر خالف در نظر گرفتن آن به عنوان 1808( و قش و موون )0334)

باشد. با  ( می1887طراحی شده توسط بوشمن و همکاران )نماینده ای برای شفافیت در چارچوب 

توان در سطح اطمینان  می 8881/8و سطح معناداری  804/8 توجه به میزان ضریب متغیر رشد

داری میان رشد و شفافیت شرکتی وجود دارد. مقدار ضریب بیان نمود که رابطه مثبت و معنی 30٪

بیانگر وجود رابطه مثبت و  ٪30سطح اطمینان  ، درtو احتمال آماره  879/8مربوط به بدهی 

دار میان سطح بدهی و شفافیت است. بدین معنی که هرچه سطح بدهی افزایش یابد،  معنی

( 1884زنگ و همکاران ) (،0330های دایموند ) این نتیجه در راستای یافته یابد. شفافیت بهبود می

( 1881( و بیتی و وبر )1881های اسکینر ) و در عین حال بر خالف یافته (1884و لی و همکاران )

توان در تئوری عالمتدهی جستجو نمود. مطابق با  ای را می باشد. علت حصول چنین نتیجه می

برند، برای گزارش  هایی که در وضعیت مالی مناسبی به سر نمی دهی حتی شرکت تئوری عالمت

 ٪30توان گفت در سطح اطمینان  ی میپذیر نتایج خود انگیزه خواهند داشت. در مورد متغیر نوسان

های آمن و  داری وجود ندارد. نتیجه مذکور با یافته پذیری و شفافیت رابطه معنی میان نوسان

 ( مطابقت ندارد.1800همکاران )
 

 گیری بحث و نتیجه -6

های داخلی، بایستی اذعان داشت که موضوع شفافیت اطالعات در  با توجه به پیشینه پژوهش

در  0900توان گفت این حوزه از سال  مدتی بوده و می ایران موضوعی است که دارای پیشینه کوتاه

موضوعات تحقیقی به عنوان موضوعی مطرح، شناخته شده است. در این پژوهش به جای منحصراً 

رفتن رتبه کیفیت افشا به عنوان معیار شفافیت، شاخصی ترکیبی از معیارها ساخته شد در نظر گ
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های مالی که به نوعی  که عالوه بر رتبه مذکور، از معیارهای متفاوت در حوزه بازار و صورت

ای  ای از شفافیت شرکتی هستند نیز استفاده گردید. از این طریق پژوهش حاضر به حوزه نماینده

های کیفیت حسابرسی را بر شفافیت شرکتی به صورتی  مولفه ریتأثیافت و توانست جدید دست 

 تر اندازه گیری نماید. دقیق
توان ادعا نمود که  همانطور که مالحظه گردید، با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول می

این نتیجه بین دوره تصدی حسابرس و شفافیت شرکتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. 

ها در دوره زمانی چهار سال  هایی که حسابرس آن مطابق انتظار بوده و مبین آن است شرکت

ی ها دورهاند که در  یی داشتهها شرکتتغییری نکرده است، رتبه شفافیت شرکتی برتری نسبت به 

دهنده  شاناند. به بیان دیگر، نتیجه حاصله ن زمانی چهار سال ناگزیر به تغییر حسابرس مستقل شده

اثربخشی بیشتر خدمات حسابرسی مستقل در کاهش پیامدهای نظریه نمایندگی، بهبود کیفیت 

هایی است که حسابرس خود را در دوره زمانی چهار سال تغییر  افشا و نقدینگی سهام در شرکت

اصل از گردد. همچنین شواهد به دست آمده با نتایج ح اند. بنابراین فرضیه اول پژوهش رد نمی نداده

( و حکیم و عمری 0339، تئو و وانگ )(1881(، نلسون و همکاران )1887پژوهش دان و ماهیو )

( مطابقت دارد. اما نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان داد که بین امتیاز کنترل کیفیت 1808)

ده را حسابرسی و شفافیت شرکتی ارتباط معناداری وجود ندارد. استدالل شواهد یافت ش مؤسسات

توان تبیین نمود. از دیدگاه روش شناختی، بر خالف بسیاری تحقیقات داخلی در  از دو جنبه می

ای است که  ادعا نمود سازمان حسابرسی تنها موسسه توان ینم"این پژوهش فرض گردید که 

ی های مالی از شفافیت الزم و کاف دهد که صورت ای انجام می های صاحبکاران را به گونه حسابرسی

حسابرسی  مؤسسات. از این رو با توجه به نظام رتبه بندی که مطابق دستورالعمل "برخوردار باشند

معتمد سازمان بورس الزام گردیده است، پژوهش حاضر سعی نمود تا با در نظر گرفتن این رتبه در 

گیری  تا حدی پیش مؤسساتمدل پژوهش از تفکیک نمودن فردی سازمان حسابرسی از سایر 

تواند به عنوان محدودیتی بر سر نتایج مورد  ید. اما موضوعی که در رتبه بندی وجود دارد و مینما

موسسه رتبه برتر یعنی  018موسسه حسابرسی معتمد  114انتظار باشد، این است که از مجموع 

موسسه در گروه سوم و چهارم قرار دارد.  98اند و تنها  موسسه رتبه ب را اخذ نموده 44الف و 

 مؤسساتتواند بیانگر عدم توانایی در شناخت تمایز میان  در گروه الف می مؤسساتثرت وجود ک

تر به منظور تفکیک هر چه بیشتر کیفیت  باشد. در این راستا لزوم توجه به تعیین معیارهای دقیق

 ریتأثتواند ناشی از  از یکدیگر، منطقی است. از سویی دیگر این نتیجه می مؤسساتحسابرسی 

های مختلف بر شفافیت شرکتی باشد. با توجه به در نظر گرفتن شاخصی عملیاتی در  اری سازهگذ

گیری شفافیت، عدم وجود ارتباط معنادار ممکن  های مالی برای اندازه حوزه بازار عالوه بر شاخص
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حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطالعاتی میان  مؤسساتبودن فعالیت  مؤثراست برخاسته از عدم 

 مؤسساتبندی  اصلی پژوهش، عدم امکان استفاده از رتبه های فعاالن بازار باشد. محدودیت

حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار به دلیل تصویب و اجرایی شدن دستورالعمل مذکور 

 متیاز کنترل کیفیت فعلی است.حسابرسی در ا مؤسساتو عدم تفکیک مناسب  0930در سال 

با توجه به نتایج ذکر شده، به مؤسسات مالی و اعتباری، نهادهای قانون گذار، سازمان بورس و 

شود هنگام ارزیابی شفافیت شرکتی، به دوره تصدی حسابرسان به  سرمایه گذاران پیشنهاد می

الزم با استفاده از  مقررات تمرای از کیفیت حسابرسی توجه داشته باشند. تدوین مس عنوان نماینده

بندی مؤسسات حسابرسی بر  تجربه حسابرسان به منظور بهبود محتوی گزارشات مالی، تقویت طبقه

اساس معیارهای مربوطه و ایجاد رقابت میان آنان برای اخذ رتبه برتر و ارائه خدمات با کیفیت، 

ان و استفاده از دانش و تجربه نظارت اثر بخش و مستمر حسابرس تعیین راهکارهایی به منظور

ها با توجه به شرایط حقوقی، اقتصادی،  های منطقه در زمینه شفاف سازی و بومی سازی آن بورس

 .باشد داشته بسزایی تأثیر اطالعاتی شفافیت در بهبود تواند می اجتماعی و سیاسی
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