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 بررسي رابطه بین رتبه بندی موسسات حسابرسي با اندازه موسسه حسابرسي

 

 امیرغفوریان شاگردی1،محمدجواد موسوی2 

 

 

 :چکیده

افزایش مسئولیت با توجه به در سال های اخیر و  می باشدآنها  کیفیت انجام کارحسابرسی یکی از عوامل موثر در انتخاب حسابرس  

ن در ای، از قبل نمایان می شودرت این موضوع بیشتر حسابداران رسمی ایران در کشور ما اهمیت و ضرو و پس از تشکیل جامعهپاسخگویی 

رسی از برای اندازه گیری کیفیت حساب است. مورد بررسی قرار گرفنهرابطه بین رتبه بندی موسسات حسابرسی با کیفیت حسابرسی  پژوهش 

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در  74بدین منظور اطالعات مالی  ت.وی استفاده شده اس اندازه موسسه حسابرسیمتغیر 

کیفیت  متغیر اندازه گیریرتبه بندی موسسات حسابرسی با  داد نتایج پژوهش نشان  .مورد بررسی قرار گرفت 1393و 1392سالهای 

 . دار داردو معنیرابطه منفی  (حسابرسی موسسه اندازه)حسابرسی

 

 ، رتبه بندی موسسات حسابرسی(اندازه موسسه حسابرسی)برسیکیفیت حساواژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 استادیار دانشگاه بین المللی امام رضا1 
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 مقدمه 

رسوایی های مالی شرکت ها، طی دو دهه اخیر منجر به نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی حسابرسان و کیفیت حسابرسی شده است. در پاسخ 

جدی قرار گرفت قانون ساربینز آکسلی در ایاالت متحده اران در کشورهای پیشرو مورد توجه به این وقایع کیفیت حسابرسی از سوی قانون گذ

(، هیات پاسخگویی همگانی 2008اتحادیه اروپا) 8، رهنمود شماره  2003( از سال FRC، شورای گزارشگری مالی انگلستان)2004از سال 

( وجود سیستم کنترل کیفیت موسسات حسابرسی و ASICگذاری استرالیا) و کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه 2003( از سال CPABکانادا)

تضاد منافع بالقوه و رویدادهای گزارشگری متقلبانه، ترس سرمایه گذاران را برانگیخته و آنها را به سوی تقاضا برای  آن را الزامی نمودند. ءارتقا

عدم تقارن اطالعاتی بین افراد درون سازمان و برون سازمان را به طور حسابرسی با کیفیت باال تشویق می کند. افزایش کیفیت حسابرسی، 

 شایان توجهی کاهش می دهد.

 

زیرا سطح هر کدام از آنها از میزان دخالت مستقیم بر فرآیند حسابرسی در میان گروه های ذینفعان متفاوت است  3برداشت از کیفیت حسابرسی

شان نفعان از مفهوم کیفیت حسابرسی ندام به ارزیابی کیفیت حسابرسی کرد. اختالف در دیدگاه ذیتوان اقپذیرد که از طریق آن میتاثیر می

نکته مهم در  .روددهد که هیچ عنصری به تنهایی به عنوان فرض داشتن نفوذ و تسلط کامل آن عامل بر کیفیت حسابرسی به شمار نمیمی

خصوص تعریف کیفیت حسابرسی توجه به گروه ذینفعان است به طوری که در دیدگاه احتمالی دو گروه ذینفع در خصوص کیفیت حسابرسی 

 قدمت، اندازه، .کمیته حسابرسی نظرمفهوم کیفیت از -2مفهوم کیفیت از منظر سرمایه گذاران)صاحبکاران(-1:را به شرح زیر بیان می نماید

در  (،2005)4جاب و هاگتون جول، کیفیت حسابرسی باشند  و نام تجاری موسسه های حسابرسی می توانند معیارهای متمایز کنندهشهرت 

برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی عالوه بر اندازه موسسه حسابرسی از تخصص موسسه حسابرسی در صنعت صاحبکار نیز  آنها پژوهشاین 

ی آن می با کیفیت بیشتری به حسابرس ودند موسسه های حسابرسی که در صنعت صاحبکار تخصص داشته باشند،استفاده کردند.آنان معتقد ب

های خود از تخصص حسابرس در صنعت صاحبکار  پژوهش(نیز در 2003( و بالسام)2002ژائو و ایلدر) (،2002فرگوسن و استاکس) پردازند.

 .برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی استفاده کردند

در ایران موسسات حسابرسی بین المللی فعالیت نمی کنند و به نظر می رسد حسابرس متخصص صنعت هنوز جایگاه اصلی خود را در کشور   

هم چنین تحقیقات انجام شده در ایران براساس دیدگاه اندازه موسسه حسابرسی )سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس بزرگ و  پیدا نکرده است.

نونهال نهر و همکاران  :1389نتایج متناقصی را نشان می دهد)حساس یگانه و آذین فر، خصوصی بعنوان حسابرس کوچک( موسسات حسابرسی

از طرف دیگر هنوز برای صاحبکاران مشخص نیست که کدام حسابرس متخصص کدام صنعت هست. هرچند اخیرا پژوهش هایی اثر . (1390

هنوز اطمینان خاطر وجود  (1391در ایران را بررسی کرده اند)آقائی و ناظمی اردکانی ، حسابرس متخصص صنعت بر کیفیت گزارشگری مالی

 تقاضای مناسبی برای حسابرس با کیفیت در کشور وجود ندارد. در حالی کهندارد که آیا حسابرسان ایرانی می توانند در صنعتی متخصص شوند 

برای 1392سازمان بورس و اوراق بهادار در سال  ،براین اساس یران مطرح شد.موضوع رتبه بندی موسسات حسابرسی در ا در چنین شرایطی،

 .سوم و چهارم دسته بندی کرد دوم، اولین بار موسسات معتمد بورس را به چهار طبقه اول،

                                                           
3 .Audit Quality 
4.Hoghton et al 
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 پیشینه پژوهش

 پژوهشمباني نظری 

 کیفیت حسابرسي

به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت  است.کیفیت حسابرسی  ،یکی از موضوعات بااهمیت در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه

ی از این یک تا رابطه بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف شود. مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است، حسابرسی،

خیر ا از رتبه بندی های مرسوم که طی سال هاییکی ایران  ررتبه و جایگاه یک موسسه حسابرسی در رقابت با سایرین می باشد.دمتغیرها 

رتبه بندی انجام شده توسط جامعه حسابداران رسمی است،که به صورت ساالنه ارائه می گردد و یک رتبه بندی مورد توجه قرار گرفته است 

ته بندی می کند.)مهربان پور و هم از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد که موسسات حسابرسی معتمد بورس را به چهار طبقه دس

 (1393بطهائی پور،

 درتق تجربه، از عوامل متعددی همچون توانایی های حسابرس )که شامل دانش، که در واقع به منزله عملکرد حسابرسی می باشدکیفیت 

یل نامشهود به دل .بعیت می نمایدت ت(و قضاوتضاد منافع  مراقبت حرفه ای، عینیت، اجرای حرفه ای )که شامل استقالل،تطبیق و کارایی فنی(و 

بودن ساختار کیفی حسابرسی اندازه گیری آن نیز کارساده ای نیست و لذا از آنجا که عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی های انجام گرفته از 

ات موضوع ی موسسمعین نمودن ساختاری مناسب جهت تعیین کیفیت حسابرسسات حسابرسی بسیار متعدد می باشد سوی حسابرسان و موس

  بااهمیتی تلقی می گردد.

(کیفیت حسابرسی نقش مهم و اساسی در ارتقاء جایگاه حرفه حسابداری و حسابرسی 1391؛غالم زاده،52011طبق مطالعات گذشته )فرانسیس

 دیگر صاحبکاران نیز عالقه از سوی ایفا می نماید و ارزیابی عملکرد موسسات حسابرسی از اهمیت بسزایی در این زمینه برخوردار می باشد.

 مند هستند که اطالعاتی از جایگاه حسابرس خود و کیفیت حسابرسی وی کسب نمایند.

یت توجه به کیفیت واقعی حسابرسی به جای برداشت از کیف برداشت از کیفیت حسابرسی و کیفیت واقعی حسابرسی نیز دو مفهوم متفاوت است.

است،اما نباید فراموش کرد که اندازه گیری کیفیت واقعی حسابرسی به سادگی میسر نیست.کیفیت حسابرسی از اهمیت بیش تری برخوردار 

(برای اندازه 1988)"6پالمروس"حسابرسی ارزیابی کرد.برای نمونه واقعی حسابرسی غیرقابل مشاهده است و فقط می توان آن را پس از اجرای

برخی مطالعات از میزان حق الزحمه به عنوان کیفیت  .حسابرسان استفاده می شودبر علیه  گیری کیفیت واقعی حسابرسی از دعاوی حقوقی

اری از بسی است. سابرسی و کیفیت حسابرسی رسیدهخود به ارتباط مثبت بین حق الزحمه ی ح پژوهشحسابرسی استفاده کرده اند. وی در 

ل (استدال1981)"دی آنجلو"از کیفیت حسابرسی را آزمون کرده اند. برداشت گیری کیفیت واقعی حسابرسی، العات به دلیل دشوار بودن اندازهمط

ابرسی برداشت استفاده کنندگان از کیفیت حسر فرصت طلبانه دارند و از این رو انگیزه کم تری برای رفتامی کند که موسسات حسابرسی بزرگتر 

 این گونه موسسات حسابرسی در وضعیت بهتری است.

                                                           
5.Francis 
6.Palmrvs 
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، ممکن است صاحبکاران خود را مجبور کنند که اطالعات مندرج در صورت های مالی شرکت ها را با کیفیت حسابرسان با کیفیت و متخصص

؛ گال، کیم و کیو، 1389بهتر، قابلیت اتکای زیادتر، جزئیات بیشتر و در زمان مناسب منتشر کنند)نونهال نهر، جبارزاده کنگر لویی و پور کریم، 

مانند تحلیلگران مالی، نقش واسطه های اطالعاتی را ایفا می کنند باوجود این بر خالف تحلیلگران،  (.حسابرسان متخصص و با کیفیت2010

نقش اولیه حسابرسان، اعتباردهی به گزارش های حسابداری و اطالعات مندرج در آنهاست. حسابرسان متخصص و با کیفیت به دلیل برخورداری 

طالعات خاص شرکت در قیمت سهام می شوند و همزمانی آن را کاهش می دهند)گال و از تخصص و مهارت کافی، موجب انعکاس بیشتر ا

 (.2010همکاران،

مقاله،  ایندر جام داده اند آنها ( با عنوان درک رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی ان 2016در پژوهشی که گاینور و همکاران)

برای قبلی  یافته های بمنظور اینکهکند  کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی رابا استفاده از یک چارچوب فرد / کار / محیط تعریف می

 یارائه می کند که نشان م پژوهش آنها بینش و پیشنهاداتی  در مورد چگونگی گزارش دهی و حسابرسی مالی هر کدام از آنها را خالصه کنند.

 .الی و کیفیت حسابرسی شوددرک جمعی از گزارش های مو بهبود  تا منجر بهمحققان می توانند از یکدیگر یاد بگیرند  دهد

: 2008( در تحقیقی با موضوع کیفیت حسابرسی، حفاظت از سرمایه گذار و مدیریت سود در طول بحران مالی سال 2016پرساکیس و همکاران )

بر حمایت از سرمایه گذار در کیفیت  2008ام داده اند در این مقاله به بررسی اثر مشترک بحران مالی جهانی در سال چشم انداز بین المللی انج

یت نتایج نشان می دهد که تمام اقدامات از کیف، حسابرسی و اثر مشترک کیفیت حسابرسی و حفاظت از سرمایه گذار در کیفیت سود پرداخته اند

ادی حفاظت از سرمایه گذار در تمام خوشه همراه است. دوم، کیفیت حسابرسی در طول بحران مالی در تمام خوشه حسابرسی مثبت با عوامل نه

 و در بسیاری از اقدامات کیفیت حسابرسی پایین تر است.

آورند و  ر کار به دستموسسات حسابرسی بزرگ تر،خدمات حسابرسی را با کیفیت باالتری ارایه می کنند،زیرا عالقه مندند شهرت بهتری در بازا

 (.1981از آنجا که تعداد صاحبکارانشان زیاد است،نگران از دست دادن آنها نیستند)دی آنجلو،

 

 رتبه بندی موسسات حسابرسي

طبقه بندی موسسات حسابرسی توسط یک واحد نظارت به عنوان واحد کنترل کیفیت در جامعه حسابداران رسمی و یا واحد کیفیت بورس 

سازمان بورس و اوراق بهادار موسسات معتمد بورس را به چهار طبقه تقسیم بندی کرده 10بهادار می باشد،که طبق دستورالعمل ماده اوراق 

 است.

موسسه های حسابرسی فعال در ایران در اجرای کنترل کیفیت مربوط مطرح گردید. 1383لدرایران موضوع رتبه بندی موسسات حسابرسی از سا

مطرح شد.در ادامه  دن موسسات حسابرسی بزرگ و کوچکطرح متمایز کراز این رو ، و سی بطور یکسان عمل نمی کردندحسابر به خدمات

افزودندکه حسابرسی شرکت های بزرگ بورسی به موسسات حسابرسی با حجم فعالیت و تعداد کارکنان بیشتر و در واقع موسسات حسابرسی 

گزارش مکتوبی به سرپرست وقت شورای عالی جامعه حسابداران ارائه گردید.  ت متعدد در این خصوص،پس از برگزاری جلسا بزرگتر واگذار گردد.

در این خصوص تحقیقاتی در رابطه با موسسات حسابرسی بزرگ دنیا و بورس آمریکا و سازمان نظارت بر شرکت های عمومی انجام گردید که 

ات رتبه بندی موسس براساس کنترل کیفیت اعالم گردید.آنها س و رتبه بندی نتیجه آن عدم رتبه بندی موسسات حسابرسی از سوی بور

ندی که در رتبه ب ین المللی حسابداری صورت می پذیرفت مانندحسابرسی از سوی خبرنامه بین المللی حسابرسی و یا وب سایت های معتبر ب

ات حسابرسی فعال در کشور انگلستان از لحاظ میزان درآمد در آن به وسیله خبرنامه بین المللی حسابداری اعالم شد و در آن موسس2009سال 

 (.1388)دوانی و امانی،ندسال رتبه بندی شد

 ممکن است صاحبکاران نسبت به انتخاب حسابرسانی معیار رتبه بندی قرار گیرد،دند چنانچه درآمد موسسات حسابرسی برخی از حسابرسان معتق

در پاسخ به این دسته از حسابرسان باید گفت که نمی توان اراده و حق صاحبکار را برای انتخاب  ،می کنندناقدام کنند که کار با کیفیت ارائه 
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ه همه ر واقع حسابرسان نیز شبیه ب. دباشند حسابرسان بدون کیفیت انتخاب به نظرنمی رسد که همه صاحبکاران به دنبال حسابرس نقض کرد.

 برتری خاصی داشته باشند حتماً و الزاماً مورد توجه عده ای از مشتریان قرار خواهند گرفتخدمات و کاالهای دیگر چنانچه کیفیت و 

 (.1385)دوانی،

عامل رتبه بندی موسسات حسابرسی در ایران موجب ایجاد تفاوت فاحش در عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی نسبت به کشورهای دیگر شده 

سازمان  ارزیابی ساختار و ارزیابی کارکنان موسسه حسابرسی، ان به عواملی همچون ارزیابی شرکا،زیرا رتبه بندی موسسات حسابرسی در ایر است.

ارزیابی تنوع ارائه خدمات و موقعیت موسسات حسابرسی در بازار حرفه ای و نهایتاً ارزیابی کیفیت خدمات است. این در حالی است که  موسسه،

خدمات حسابرسی به شرکت های بزرگ بورسی از سوی نهادهایی همچون حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی در سایر کشورها برای ارائه 

مجالت و بولتن های معتبر  رتبه بندی موسسات حسابرسی در خارج از ایران از سوی نشریه ها،اوراق بهادار رتبه بندی نمی شوند، بورس و 

درآمدهای اعالم شده از سوی ایشان در طی یک سال رتبه بندی می حسابداری و مالی صورت می گیرد که موسسات حسابرسی را براساس 

 (.1393نمایند)مهربان پور و بطهائی پور،

 توسط آن سازمان تصویب شد.1391بهمن ماه 28دستورالعمل رتبه بندی موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 

اف اهد در اولویت قرار گرفت. شفاف و منصفانهاوراق بهادار  سرمایه گذاران و ساماندهی و توسعه بازارحمایت از حقوق  براساس این دستورالعمل،

ر ساختا کارکنان، رتبه بندی موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار عبارت است از معیارهای عادی )معیارهای ارزیابی شرکاء،

مات و کیفیت خدمات(و معیارهای تخلفاتی)سوابق تخلفاتی موسسه و شریک موسسه(که امتیاز منفی تنوع ارائه خد سرمایه و سازمان موسسه،

برحسب امتیاز کسب  جمع امتیازات موسسه حسابرسی براساس معیارهای مذکور مبنای تعیین طبقه موسسه است. محسوب می شوند.

 قرار می گیرند. "چهارم"و "سوم"،"دوم"،"اول"قهشده،موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار در چهار طب

لعمل که در این دستورا10سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بر طبق دستورالعمل طبق بندی موسسات حسابرسی و اشخاص موضوع ماده

 ادی:هرسال یک بار این موسسات حسابرسی را بر طبق معیارهایی که شامل معیارهای عبه تصویب رسیده است 1391سال

 .ارزیابی شرکا 1

 .ارزیابی کارکنان موسسه حسابرسی2

 .ارزیابی ساختار و سازمان موسسه3

 اطالع رسانی و موقعیت در بازار حرفه ای  .ارزیابی تنوع ارائه خدمات،4

 .ارزیابی کیفیت خدمات5

 معیارهای تخلفاتی شامل:

 .سوابق تخلفاتی موسسه حسابرسی طی پنج سال اخیر1

 تی شریک موسسه حسابرسی طی پنج سال اخیر.سوابق تخلفا2

می نماید که امتیاز نهایی هر موسسه حسابرسی از حاصل جمع این امتیازها حاصل می شود و در چهار طبقه این رتبه بندی اعمال می ارزیابی 

 گردد.

تبه بندی براساس درآمد آن ها بوده و بر طبق چرا در خارج از ایران این ر اجرای این دستورالعمل در ایران کاری کامالً نو به حساب می آید،

 ( این مهم انجام می گیرد.IFAC)7بررسی اسناد و مدارک توسط فدراسیون بین المللی حسابداران

                                                           
7.International Federation of Accountants 
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خواهد  اتیتقاضا به سوی موسس رتبه بندی موسسات بین المللی حسابرسی براساس درآمد آن ها معیاری اصولی برای شناسایی برترین می باشد،

و این خود موجب حجم باالی درآمد آن ها می  فیت حسابرسی باالتری برخوردار می باشنده در ارائه خدمات حسابرسی از کیرفت ک

 (.1388شود)دوانی،

رتبه بندی موسسات حسابرسی در ایران براساس کنترل کیفیت و معیارهای اعالم شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران با واکنش 

 روبرو بوده که برخی موافق و برخی نیز مخالف این مسئله هستند.هایی 

 ادیدگاه موافقین رتبه بندی موسسات حسابرسی را از این جهت می توان مورد بررسی قرار داد که آنها عقیده دارند که این کار سبب می شود ت

ز خود نشان می دهند تا نقاط ضعف خود را برطرف نموده و در موسساتی دارای وضعیت نامناسبی بوده اند با این کار سعی بیشتری نسبت قبل ا

 جایگاه بهتری نسبت به موقعیت فعلی خود بدست آورند.

این مطلب را بیان می کنند که کنترل کیفیت موسسات حسابرسی هیچ ارتباطی به رتبه بندی نداشته  سسات حسابرسیمخالفین رتبه بندی مو

صورت است که موسسات این بندی موسسات حسابرسی در خارج از کشور برطبق امتیاز بندی آن ها به  و قوانین و مقررات مربوط به تقسیم

اد و نحسابرسی هر شش ماه یکبار می توانند از گروه امتیازی به گروه دیگری انتقال یابند و این امر فقط براساس میزان درآمد اعالم شده با اس

شش ماه است اتفاق می افتد و رتبه بندی موسسات حسابرسی براساس کنترل کیفیت موسسات  مدارکی که بیانگر میزان درآمد در طی این

تصویب و به اجرا درآمده است و اعتراضات آن ها راه به جایی نخواهد 1391وجود قانون در سال این حسابرسی امری غیر اصولی می باشد.باهمه 

 برد و می بایست تابع آن باشند.

 پیشینه تجربي

( معتقد است که وظیفه حسابرس،کاهش عدم تقارن اطالعاتی و تضاد منافع بین سهامداران و مدیران است.در مطالعه ای 2008استرلین) ون

( بررسی می کنند که هنگامی تقاضا برای کیفیت باالی حسابرسی زیاد است که هزینه های نمایندگی افزایش 2005مشابه فرانسیس و ویلسون)

اه و عرضه کنندگان ناآگاه، به طور چشمگیری کاهش می گ، افزایش کیفیت حسابرسی، عدم تقارن اطالعاتی را بین مدیران آمی یابد. بنابراین

 دهد و در نتیجه، کیفیت اطالعات حسابداری و مالی افزایش پیدا می کند.

حسابرسی بزرگ را به عنوان موسسات حسابرسی سازمان  4دی آنجلو، پالمروس، تندلو و وانسترایلن و چن و همکاران، موسسات حسابرسی عضو 

اند و  با کیفیت باال مطرح نموده شده به وسیله آنها را به عنوان حسابرسی  و حسابرسی انجام گرفته بزرگ و دارای اعتبار و شهرت در نظر گرفته

موسسه بزرگ حسابرسی عالوه  4کتهای عضو آن را به عنوان معیار و شاخص کیفیت حسابرسی در پژوهش های خود ارایه کرده اند، چرا که شر

ی مبر شهرت و اعتبارشان، در امر آموزش کارکنان و حفظ استقالل در برابر صاحبکاران و دیگر موارد مهم اثرگذار در افزایش کیفیت موفق عمل 

 کنند.

غاز گردید که مالکیت از مدیریت جدا شد)بوشمن تقاضا برای گزارشات مالی با کیفیت به منظور کاهش عدم تقارن اطالعاتی از زمانی بطور جدی آ

(. شفافیت گزارشات مالی می تواند منجر به تصمیم گیری مناسب توسط سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از آن گزارشات 8،2001و اسمیت

رسان حرفه ای مستقل نقش عمده ای در ( بیان می کند که حسابرسی توسط حساب2003( و بالسام و همکاران)1991)9داتار و همکاران  گردد.

اما کیفیت خدمات حسابرسی ارائه شده توسط حسابرسان ناهمگون است. هرچند محققان مختلفی  دراداعتماد گزارشات مالی افزایش قابلیت 

حسابرس برای کشف و گزارش توانایی  (عبارت از:1981تعریف شناخته شده ی دی آنجلو) تعریف های متفاوتی از کیفیت حسابرسی ارائه داده اند،

بنابراین،تعریف مذکور هم بر دانش و تجربه حسابرس در کشف تحریفات موجود در گزارشات  .می باشدتحریفات موجود در گزارشات مالی صاحبکار

 مالی صاحبکار اشاره می کند و هم بر استقالل حسابرس که منجر به گزارش تحریفات کشف شده می شود.

                                                           
8.Bushman and Smith 
9.Datar et al 
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مینان ایجاد اطاز آن جا که هدف حسابرس  (کیفیت حسابرسی را برحسب میزان اعتبار دهی حسابرس تعریف می کند.1988)"پالمروس"    

در  "ااهمیت استکیفیت حسابرسی به معنی عاری بودن صورت های مالی حسابرسی شده از تحریفات ب"لذانسبت به صورت های مالی است 

را منعکس  کیفیت باالی حسابرسیدبودن صورت های مالی حسابرسی شده ویعنی قابل اعتماحسابرسی تاکید می نماید واقع این تعریف بر نتایج 

 می کند.                         

مطرح  موسسات حسابرسی در ایرانموضوع رتبه بندی برس با کیفیت در کشور وجود ندارد در چنین شرایطی زمانیکه تقاضای مناسبی برای حسا

 "چهارم"و"سوم"،"دوم"،"اول"برای اولین بار موسسات معتمد بورس را به چهار طبقه 1392سازمان بورس و اوراق بهادار در سالن اساس براید ش

مد سایر گروهها ن معتبه احتمال زیاد باید کیفیت حسابرسی باالتری نسبت حسابرسا "اول".طبق این رتبه بندی موسسات گروه  دسته بندی کرد

ود در واقع می توان گفت که در نب محول شده است."اول"بنابراین حسابرسی صاحبکاران بزرگ به موسسات حسابرسی معتمد گروهباشند داشته 

ح حسابرسان در کشور مطر سازمان بورس و اوراق بهادار رتبه بندی را معیاری برای تمایز کیفیت هیچ معیاری برای کیفیت حسابرس در ایران،

کیفیت حسابرسی باالتری نسبت به موسسات حسابرسی معتمد سایر گروهها "اول"نکه واقعا موسسات حسابرسی معتمد گروه اما ایکرده است 

 یا نه مشخص نیست. دارند

 فرضیه های پژوهش

 پژوهش حاضر به صورت زیر بیان می شود. مبانی نظری فرضیهبا توجه به 

 رابطه معني داری وجود دارد حسابرسي با اندازه موسسهبین رتبه بندی موسسات حسابرسي 

 فرضیه به شرح زیر مطرح می شود:  پژوهشزمون این آو به منظور 

 رابطه معنی داری وجوددارد اندازه موسسه حسابرسیبین رتبه بندی موسسات حسابرسی و  :فرضیه. 

 

 روش شناسي پژوهش

 

 گیری و تعیین اندازه نمونهجامعه آماری، روش نمونه

 می باشد که دارای ویژگیهای ذیل می باشد:1393و1392شامل شرکتهای پذیرفته شده بورس در بین سالهای  پژوهشجامعه آماری 

 .در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند1392تا قبل از سال  -1

 .اسفند ماه باشد 29پایان سال مالی آنها  -2

 .مالی نداشته باشنددر دوره مورد بررسی تغییر یا توقف در دوره  -3

 . نباشند( هاها و لیزینگگری مالی، شرکت های هلدینگ، بانکگذاری، واسطهشرکت های سرمایه)ها و موسسات مالی جزو بانک -4

 حسابرس شرکت، سازمان حسابرسی نباشد. -5

 پژوهشروش شناسي 

انجام پژوهش در  می باشد . یمعل ماهیت و محتوار و روش پژوهش از نظهدف جزء پژوهش های کاربردی است این پژوهش از نظر نوع 

 ای، هکتابخان مطالعات راه از پژوهش پیشینه و نظری مبانی که ترتیب بدین. است گرفته صورت استقرایی -قیاسی  های چارچوب استدالل

اده های از د پژوهشدر این گردآوری اطالعات برای تایید و رد فرضیه ها به صورت استقرایی انجام گرفته است.  ،در قالب قیاسی سایتها و مقاالت

 باشد. می SPSSافزار و نرم  EVEIWS7افزار ابزارهای مورد استفاده برای آزمون نرم شرکتهای پذیرفته شده در بورس استفاده می شود.
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 تعریف عملیاتي متغیرهای پژوهش

 متغیر وابسته

سه موسسه بزرگ طبق مجموع ارزش )کیو توبین( شرکتهای مورد حسابرسی قرار گرفته توسط حسابرسی تعیین  :اندازه موسسه حسابرسي

شده است. براین اساس ازمتغیرمجازی استفاده شده است. به شرکتهای حسابرسی شده توسط سه موسسه حسابرسی،عدد یک و به 

 .سایرشرکتهاعدد صفراختصاص داده شده است

 متغیر مستقل

موسسه حسابرسی خصوصی معتمد سازمان 25متغیر ساختگی مساوی با یک است اگر حسابرس جزو مقدار: بندی موسسات حسابرسيرتبه 

باشد، )سازمان حسابرسی جز طبقه اول می باشد که از مورد ما در این پژوهش حذف شده است به "اول"بورس و اوراق بهادار متعلق به طبقه 

 .ین ارگان(، برای موسسات حسابرسی خصوصی معتمد سایر طبقات از عدد صفراستفاده می شودعلت سایز بزرگ و دولتی بودن ا

 متغیرهای کنترلي پژوهش

به دست می آید. اهرم مالی با  تفاوت فروش سال جاری نسبت به سال قبل  تقسیم بر فروش سال قبلاز  رشد فروشدر پژوهش حاضر؛ متغیر 

اندازه گیری می شود. اندازه شرکت نیز بر اساس لگاریتم طبیعی کل دارایی های شرکت نسبت جمع بدهی ها به جمع دارایی ها استفاده از 

متغیر ساختگی مساوی یک اگر  زیانده بودن صاحبکار از طریق ها از نسبت سود خالص به جمع دارایی ها و. بازده داراییمحاسبه می شود

متغیر ساختگی مساوی یک اگر بیشتر یا مساوی  مالکیت خصوصینحوه محاسبه   اشد،در غیر اینصورت صفر وصاحبکار زیان گزارش کرد،ب

 درصد سهام عادی صاحبکار متعلق به بخش خصوصی است در غیر اینصورت صفر است.50

 برای اثبات فرضیه( الگو ) معرفي مدل

 .شود می استفاده فرضیه با زیرمتناسب کلی ازالگوهای پژوهش فرضیه آزمون برای

  آزمون فرضیه 

 :می شود زیراستفاده کلی از الگوی برای آزمون فرضیه

Audit Institution  Sizei t =Ɓ0+ Ɓ 1Top25 i t + Ɓ 2 Size i t +Ɓ 3 Lev i t +Ɓ 4Salegrowth i t  +Ɓ 5Roa i t +Ɓ 6 Loss 

i t +Ɓ 7Pvtown i t + £ i t 

 

 

 

 

 آمار توصیفي متغیر

های شاخص :که بیانگر مقدار پارامترهای توصیفی شامل رائه شده استا 1 های نمونه در جدول شماره برای شرکت پژوهش متغیرآمار توصیفی 

دگی انحراف استاندارد، چولگی و کشی :دوم اطالعات  شامل پارامترهای مربوط به پراکندگی نظیرباشد. دسته مرکزی از قبیل میانه و میانگین می

 1392-1393سال در محدوده  2شرکت در  74های نمونه از آنجا که تعداد شرکت .باشدها حول محور میانگین میاست که بیانگر پراکنش داده
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و میانه در تمام متغیرها، می توان مورد بوده است. با توجه به نزدیکی مقادیر میانگین  148های تابلویی ، تعداد مشاهدات در دادهبررسی شده

 دارای توزیع نزدیک به نرمال هستند. پژوهشاین گونه نتیجه گیری کرد که تمامی متغیرهای مورد استفاده در

1480.2027030100.4033781.4790443.187571اندازه موسسه حسابرسی

رتبه بندی موسسات 

حسابرسی
1480.4324320100.4970960.2727721.074405

14813.5446613.6323916.7918610.914961.1900870.021113.058717اندازه شرکت

1480.7482340.6458976.2040080.0901640.6315655.42588442.54174اهرم مالی

0.5323814.32811735.12404-1480.2452560.165094.6513970.93104رشد فروش

11.6622-0.1823171.24828-1480.088550.0693320.6216091.0054بازده دارایی ها

1480.1756760100.3818361.704533.905422زیانده بودن صاحبکار

1480.3648650100.4830270.5614351.315209مالکیت خصوصی

جدول شماره1 : آمار توصیفی متغیرهای تحقیق برای شرکت های نمونه

کشیدگی حداقلحداکثرمیانهمیانگینتعداد مشاهدهنام متغیر
انحراف 

استاندارد
چولگی

 
 آزمون فرضیه 

ضیه    سی فر ست،           یکاز آنجایی که از . را مورد آزمون قرار می دهیم برای برر شده ا ستفاده  سی  ا سابر شاخص برای اندازه گیری کیفیت ح

سوال      سخگویی به  ضیه برای پا ضیه رابطه     پژوهشبنابراین از فر شود و در فر ستفاده می  سی را  با      ا سابر سات ح س ی از جنبه یک رتبه بندی مو

 .مورد بررسی قرار می دهیم( حسابرسیاندازه موسسه )های کیفیت حسابرسی 

ی(پرداخته سکیفیت حسابر)شاخص  اندازه موسسه حسابرسی    رتبه بندی موسسات حسابرسی با     بین  رابطه پژوهش به بررسی در فرضیه این  

شود.   شماره  می  شان می 2نتایج مندرج در جدول  سی)متغیر        ، ن سابر سات ح س شاخص رتبه بندی مو سطح معنی i tTop25دهد  داری (  با 

قدرت توضیح )ضریب تعیین( این مدل   شاخص کیفیت حسابرسی( است.    )دازه موسسه حسابرسی     ان( دارای رابطه منفی و معنی دار با 0.0000)

گردد. نتیجه نهایی رد از تغییرات در متغیر وابستتتته توستتتط متغیرهای مستتتتقل بیان می %11.61استتتت و این بدان معناستتتت که  11.61%

در بین رتبه بندی موسسات حسابرسی واندازه  موسسه حسابرسی           دار باشد که حاکی از وجود رابطه منفی و معنی در فرضیه اول می 0Hفرض

 باشد.های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میشرکت
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 :  نتایج آزمون رگرسیون فرضیه  2جدول شماره

 ) استفاده از اندازه موسسه حسابرسي به عنوان شاخص کیفیت حسابرسي(

Prob  آمارهt متغیر توضیحی ضریب خطای استاندارد 

0.0000 -11.06849 0.004029 -0.044597 Top25i t 

0.0000 -34.42147 0.003114 -0.107197 SIZE i t 

0.0125 -2.529173 0.010370 -0.026228 LEVi t 

0.0176 -2.402920 0.023847 -0.057302 Salegrowthi t 

0.0018 3.173900 0.061663 0.195712 ROAit 

0.0011 -3.329806 0.035491 -0.118180 Lossi t 

0.0000 28.10015 0.001848 0.051934 Pvtowni t 

0.0000 77.90251 0.021721 1.692093 i t£ 

 های آزمون مدلآماره

آماره دوربین 

 واتسون

ضریب تعیین 

 تعدیل شده
2R ADJ 

 2Rضریب تعیین
 )معنی داری کل رگرسیون( Fآماره 

Prob F Statistic 

2.032039 0.071938 0.116131 0.013982 2.627798 

 آزمون های پانل

 آزمون های نشخیص روش آماره آزمون معنی داری نتیجه

 تعمیم یافتهFآزمون  FE 0/0808 1/211644 در مقابل  PLSتاکید کاربرد 

 آزمون هاسمن FE 1.0000 0.000000در مقابل RE تاکید کاربرد 

 آزمون ضریب الگرانژ RE 0.3319 0.941649 مقابل PLS  تاکید کاربرد 

 نتیجه نهایی RE و  FE مقابل PLS  تاکید کاربرد 

FE .مدل اثرات ثابت :RE .مدل اثرات تصادفي :PLSهای تلفیقي: مدل داده 

 %90و  * سطح اطمینان  %95، ** سطح اطمینان %99*** سطح اطمینان 
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 و پیشنهادات نتیجه گیری 

 

 نتیجه گیری

اخص برای ش یکاز آنجایی که از  هستیم، رتبه بندی موسسات حسابرسی و کیفیت حسابرسیبه دنبال بررسی رابطه بین  پژوهشدر این 

 رضیه رابطهفاستفاده می شود و در پژوهش فرضیه برای پاسخگویی به سوال یک اندازه گیری کیفیت حسابرسی  استفاده شده است، بنابراین از 

 مورد بررسی قرار دادیم. ( حسابرسیموسسه  اندازه)یکی از جنبه های کیفیت حسابرسی  رتبه بندی موسسات حسابرسی را  با

های پذیرفته شده در شرکتاندازه موسسه حسابرسی بین رتبه بندی موسسات حسابرسی ودار نتیجه نهایی حاکی از وجود رابطه منفی و معنی

دار بین رتبه بندی موسسات حسابرسی و فرضیه مبنی بر وجود رابطه منفی و معنی این  نتایج حاصل از .وجود دارد بهادار تهران در بورس اوراق

( 1394(  است. نتایج محمد رضائی )1393( و فالح رمضانی )1394رضائی ) با نتایج محمد مطابق(حسابرسی موسسه اندازه)کیفیت حسابرسی

نشان می دهدکه سطح قدرمطلق اقالم تعهدی اختیاری صاحبکاران موسسات خصوصی معتمد زبرآورد رگرسیون خطی چندگانه است که حاصل ا

کمترازسطح قدرمطلق اقالم تعهدی اختیاری صاحبکاران موسسات معتمد سایرطبقات نیست. به عبارت دیگرکیفیت حسابرسی  "اول" طبقه

نتایج این پژوهش باانجام . باالتر ازکیفیت حسابرسی موسسات معتمد سایرطبقات نیست "ولا" موسسات حسابرسی خصوصی معتمد طبقه

 چندین آزمون حساسیت پشتیبانی شده است.
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پایان نامه  ،بررسی مقایسه ای رابطه بین رتبه بندی موسسات حسابرسی و نگرش صاحبکار با کیفیت حسابرسی(. 1395موسوی، محمد جواد)
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(،شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در کیفیت حسابرسی براساس دیدگاه 1393ی)نونهال نهر،علی اکبر،محمدحسین سنگانی و ساناز حج

 حسابرسان مستقل و کارفرمایان.

(،تخصص حسابرس در صنعت و مدیریت اقالم تعهدی اختیاری،دانش 1391آقائی،محمدعلی و مهدی ناظمی اردکانی،) 

 17-4(،صص46،)2حسابرسی،شماره

(بررسی رابطه بین تخصص صنعت حسابرس و کیفیت سود در شرکت های 1390می اردکانی،)اعتمادی ،حسین،امیر محمدی،مهدی ناظ

 32-17(،صص2و1)1پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،مجله ی پژوهش های حسابداری مالی ،شماره 

حسابرسی،بررسی های حسابداری و حسابرسی (،رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه 1389حساس یگانه،یحیی و کاوه آذین فر،)

 98-85(،صص61)17،شماره 

های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق (، ارتباط میان کارایی مدیریت سرمایه در گردش و بازده کل دارایی1389ساالری، سجاد، )

 وم اقتصادی و اداری.بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه مازندران، دانشکده عل

(، بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود، تحقیقات حسابداری و 1389نمازی،محمد، بایزدی،انور، جبارزاده کنگرلویی،سعید، )

 .4-22، صص1390حسابرسی، سال دوم، شماره نهم، بهار

 147-49،142کیفیت حسابرسی،مجله حسابرس، (،تخصص حسابرس در صنعت،معیاری برای اندازه گیری1389ناظمی اردکانی،مهدی،)

(،رابطه بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقالم تعهدی بررسی 1389نونهال نهر،علی اکبر،سعید جبارزاده کنگرلویی و یعقوب پورکریم ،)

 70-55(،صص67،)17های حسابداری و حسابرسی ،شماره

-32،صص8الزحمه ی حسابرسی و رتبه بندی حسابرسان،حسابدار رسمی ،شماره(خدمات حسابرسی حق 1388مانی،علی و غالمحسین دوانی،)ا

41 

، بررسی رابطه بین تخصص در صنعت و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته (1388) اعتمادی،حسین،محمدی،امیر، ناظمی اردکانی،مهدی،
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