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کنندگی حقبررسی تأثیر تجربه کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی با تمرکز بر نقش تعدیل

 الزحمه حسابرسی
 

 *رضا محمدی

 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسالمی، تاکستان، ایران 

 Rezamohammadi62@yahoo.comو مسئول مکاتبات(  یاصل سندهی)نو 

  

 

 

 

 چکیده

بژا ت رکژ     یحسابرسژ  تیژ فیبژر ک  یحسابرسژ  تژ  یتجربژ  ک   ریتژث   یبررسژ  در پژووش  حارژر بژ     محقق

 شژژده در بژژورر اوراا برژژادار ترژژران رفتژژ یپذ یشژژاشژرکت در ی ال ح ژژ  حسابرسژژحژژق یکننژژد لیبژر نقژژ  ت ژژد 

شژرکت پذیرفتژ  شژژده در بژورر اوراا برژادار ترژران بژرای یژ   ل ژژروی         110پرداخژت  در  ژان نتسژتع ت ژداد     

 یژژری بژژ  روب لربژژالگری  از طریژژق ن ونژژ  1395تژژا پایژژان سژژال   1390مژژانی شژژ  سژژال  از ابتژژدای سژژال   ز

شژای تژدویش شژده پرداختژ  شژد  پژذ از  ژذر از مراحژل         شژای ززن و آزمژون فررژی    انتتاب و بژ  اسژتتراد داده  

و  یع تژژث یر متبژژتحسابرسژژ تیژژفیبژژر ک یحسابرسژژ تژژ یتجربژژ  ک  یژژاد شژژدهع ایژژش نتیجژژ  حاصژژل شژژد کژژ    

ی بژژر کیفیژژت حسابرسژژی تژژث یر م نژژاداری نداشژژت  و  ال ح ژژ  حسابرسژژحژژق م نژژاداری دارد  امژژا از نمژژر آمژژاریع 

 ی را ت دیل ن اید حسابرس تیفیبر ک یحسابرس ت یتجرب  ک  نتوانست تث یر

  یال ح   حسابرسحق، یحسابرس تیفیک ی،حسابرس ت یتجرب  ک  واژ ان کلیدی:
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 مقدمه

 82 کژ    ویژد مژی ( 1969) 1بنسژتون  متژال،  بژرای   اسژت  داشژت   وجژود  مقژررات  و  ژوانیش  از تژدویش  پژی   یحسابرسژ  برای تقارا

و  1933 شژای  سژال  در برژادار  مقژررات اوراا  و  ژوانیش  تژدویش  از  بژل  نیویژور   برژادار  اوراا بژورر  در شژده  پذیرفتژ   شژای شرکت درصد

 کژ   حسابرسژی،  ا تصژادی  نقژ   دربژاره  مقژررات،  و  ژوانیش  وجژود  از رنمژ  صژر   تژا  اسژت  منطقژی  بنژابرایش،   اندشدهمی حسابرسی 1934

پایژژداری سژژود و ش  نژژیش د ژژت  ارزیژژابی بحژژ  کژژ  آنجژژا از  ن ژژایی  بحژژ  اسژژت، شژژده کیفیژژت حسابرسژژی بژژرای تقارژژا ایجژژاد باعژژ 

 شژژایفررژژی   اسژژت مژژالی شژژایصژژورت اطالعژژات اعتبژژار کژژردن مشژژت  شژژایراه از یکژژی حسابرسژژی باشژژد،مژژی مطژژر  بینژژی سژژودپژژی 

 بژرای  اینشژان   عنژوان  بژ   توانژد مژی ( حسابرسژی  کژار  از سژرامداران  ادرا ) حسژابرر  شژررت  چگونژ   کژ   دارد وجود باره ایش در مت ددی

 شژده  تریژ   اطالعژات  د ژت  "بژازتر  کیفیژت  بژا  حسابرسژی " کژ   کنژد مژی  مطژر   چنژیش  شژده  انجان تحقیقات  رود کار ب  اطالعات کیفیت

 نتژژای  و مژژالی ورژژ یت بیشژژتری اعت ژژاد بژژا دشژژدمژژی فرصژژت  ژژذارانسژژرمای  خصژژو  بژژ  کننژژد ان اسژژتفاده بژژ  و بتشژژدمژژی بربژژود را

 دارنژد  تژری م ژرو   نژان  کژ   حسابرسژانی  بژ   آوردن روی بژا  شژا شژرکت  تقارژا،  نمریژ   اسژار  ن اینژد  بژر   و تحلیل تج ی  را شرکت ع لکرد

  (2،2011آزستیر و ش کاران) است ترمطلوب راآن مالی شایصورت اطالعات کیفیت ک  دشند نشان کوشندمی

 یکننژد  لیبژا ت رکژ  بژر نقژ  ت ژد      یحسابرسژ  تیژ فیبژر ک  یحسابرسژ  تژ  یتجربژ  ک   ریتژث   یبررسژ  محقق در پووش  حارر بژ  

 خواشد پرداخت   شده در بورر اوراا برادار ترران رفت یپذ یشاشرکتی در ال ح   حسابرسحق

 بیان و طرح مساله

ای مژورد عال ژ  و توجژ  شژرکا و تژدویش کننژد ان مقژررات و        سژت کژ  حسابرسژی باکیفیژت بژ  طژور  ابژل مالحمژ         مدت زمانی ا

دشژد کژ  چرژار مهسسژ  بژ ر  بژیش ال للژی حسابرسژی، خژدمات          دانشگاشیان است  مطال ژات در حرفژ  حسابرسژی در آمریکژا نشژان مژی      

توجژژ  داشژژت کژژ   یژژددشنژژد  باشژژای مژژالی را افژژ ای  مژژیرتکننژژد کژژ  اعتبژژار و آ ژژاشی بتشژژی صژژوحسابرسژژی بژژا کیفیتژژی فژژراش  مژژی

شژای مژالی منتشژر    دشند ان ب  شژررت و اعتبژار حسژابرر بژ  عنژوان م یژاری از کیفیژت حسابرسژی و بنژابرایش بژ  کیفیژت صژورت            اعتبار

خژارجی کیفیژت    انژد، حسژار شسژتند  از طرفژی از دیژد اه اسژتفاده کننژد ان       شژایی کژ  بژ  تژاز ی سژرامی شژده      شده ب  وسژیل  شژرکت  

توانژژد از طریژژق ت یژژیش حسابرسژژان مسژژتقل و شایسژژت  حاصژژل شژژود  بژژ  طژژور م  ژژول پذیرفتژژ  شژژده کژژ  مهسسژژات      حسابرسژژی مژژی

توانژد فرآینژد حسابرسژی بژا کیفیژت را بژ  دنبژال        کننژد و ایژش مژی   حسابرسی مشرور در اللب موارد خدمات متنوع و بژا کیفیتژی ارا ژ  مژی    

تژر،  حژال،   ارشژگری مژالی بژا کیفیژت      یژش ارایژ  اطالعژات و   ارشژگری مژالی بژا کیفیژت منجژر شژود  بژا ا         نرایژت بژ     رداشت  باشد ک  د

سژود را فژراش  آورده و سژبب اط ینژان خژاطر اعتبژار        ینسژب  یژداری سژود و بژ  تبژن آن، پا    بینژی ی م کش است موجبژات بربژود د ژت پژ    

اطالعژات بژ  توانژایی حسژابرر      اعتبژار  ( 1389پژور و ش کژاران،    یری و کژاش  ریسژ  اطالعژاتی آنرژا شژود )اح ژد       دشند ان در تص ی 

شژای  شژود  ش ژان طژور کژ  در  سژ ت     شژای مژالی مربژوی مژی     ژان از اطالعژات صژورت   کننژد برای تحت تث یر  رار دادن مو  یژت اسژتفاده  

نف ژان  رژار مژی دارد کژ   ی   کیفیژت حسابرسژی را بژا واژه اعتبژار حسژابرر ت ریژ  کژرده اسژت  او ا          (1986)  بلی بح  شژد، دی آنجلژو  

کنژد کژ  ا ژر  بژ       توانند از اندازه مهسس  حسابرسژی بژ  عنژوان جانشژیش حسژش شژررت حسژابرر اسژتفاده ن اینژد  وی اسژتدزل مژی           می

حسابرسژژان ب ر تژژر کژژ  ت ژژداد صژژاحبکاران  خژژا  در میژژان  صژژاحبکاران  حسابرسژژی خژژا  یکسژژان اسژژت، آنگژژاه کژژار  یژژری صژژاحبکار

پر ژژوز و ر راسژژتای تژالب بژژرای حفژژح شژر صژژاحبکار انگیژژ ه ک ژی بژژرای  صژژور در افشژار تحریژژ  کشژژ  شژده دارنژژد       بیشژتری دارنژژد، د 

شژای مژرتبع عینژی بیشژتری پیرامژون کیفیژت )شژامل        کننژد از آنجژا کژ  حسابرسژان دارای نژان تجژاری ویو ژی       بیان می (2004ش کاران )

                                                 
1 Beneston 

2 Alistir et al  
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شژای مژالی   کننژده اعتبژار بیشژتر صژورت    نف ژان آنژان بژ  عنژوان عررژ      رود  یشای د یق تژر( دارنژد انتمژار مژی    آموزب تتصصی و بازبینی

شژای مژالی مژی   نویسژان ایژش اسژت کژ  حسابرسژان دارای نژان تجژاری بژر اعتبژار صژورت          بنگرند  نمریژ  رایژ  در میژان بانکژداران و پژذیره     

برخژی از مطال ژات کیفیژت حسابرسژی بیژان مژی        ن ایژد ح ایژت مژی  ( 2004پر ژوز و ش کژاران )  اف ایند و ایش نمریژ  از نتژای  تحقیقژات    

ن اینژد  بژرای متژال در مطال ژات مژرتبع بژا اولژیش عررژ  ع ژومی          کنند ک  حسابرسان دارای نان تجژاری اطالعژات م تبرتژری را ارا ژ  مژی     

رزب مورژژوعات سژژران، اعتبژژار اطالعژژات اللژژب بژژ  عنژژوان توانژژایی حسژژابرر بژژرای تحژژت تژژث یر  ژژرار دادن ارزیژژابی  بلژژی عژژدن  ط یژژت ا 

شژود حسابرسژان دارای نژان تجژاری سژطی اط ینژان اطالعژاتی بیشژتری را در بژاب مورژوعات جدیژد            جدید ت ری  شده اسژت  فژرم مژی   

مطال ژات اولیژ  نشژان دادنژد در مژواردی       ن اینژد  انژد ع ومژاا از آن ح ایژت مژی    ارا   می ن ایند  مطال ات تجربی کژ  ایژش   ژان را آزمژوده    

 یژری واکژن   ی ژت سژران بژر      دشژی اطالعژاتی مسژتقی  از طریژق انژدازه     شان را تغییر مژی دشنژد ایژش عالمژت    ابرسانک  صاحبکاران حس

 ژذارد  در ایژش مطال ژات صژرفاا یژ  ح ایژت محژدود بژرای ا بژات ایژش کژ  حسابرسژان دارای نژان تجژاری               حسش شررت حسابرر ا ر مژی 

 شژای اولژیش عررژ    ( دریافژت کژ  بژازده   2005) چانژ  و ش کژاران  رای متژال،  کننژد، یافژت شژده اسژت  بژ     اطالعات م تبرتژری را ارا ژ  مژی   

( در مقژان مقایسژ  بژا    ابژر مهسسژ  حسژابداری    8کننژد ) ع ومی سران برای صژاحبکارانی کژ  از حسابرسژان دارای نژان تجژاری اسژتفاده مژی       

 ژذاری خژدمات حسابرسژی یکژی از      ی ژت کژ   بایژد دانسژت     (1396)سژازنده،   باشژد ابر مهسس  حسژابداری( ک تژر مژی    8سایریش )لیر از 

 ژاشی از نحژوه   آ موروعات مورد عال   بسیاری از محققژان حسابرسژی اسژت و تژاکنون مطال ژات زیژادی در ایژش زمینژ  انجژان شژده اسژت            

پرداختژی بژ  حسژابرر از دو    ال ح ژ   میژ ان حژق    ال ح ژ  حسابرسژی شژ  بژرای صژاحبکار و شژ  بژرای حسژابرر مرژ  اسژت          ت ییش حژق 

تژالب وی نیژ    ، ال ح ژ  بیشژتری بژرای حسژابرر در نمژر  رفتژ  شژود       شرچژ  حژق   ،تواند بر کیفیژت کژار حسژابرر ا ژر بگژذارد     ریق میط

شژوند و باعژ    ولژی در ایژش صژورت حسابرسژان از نمژر مژالی بژ  مشژتریان خژود وابسژت  مژی            ،بژرد  ردد و کیفیت کار را باز مژی می بیشتر

شژای حسابرسژی را بژ  شژکل     و در نتیجژ  بژ  خژاطر نگرانژی از دسژت دادن کژار م کژش اسژت روب         شژود نژان مژی  آاستقالل  رفتشاز دست 

 ( 1981، 1آنجلژو )دی نژان بژ  ش ژراه داشژت  باشژد     آتوانژد ب ژدشا عوا ژب مژالی بژدی بژرای       مناسژبی انجژان ندشنژد کژ  البتژ  ایژش کژار مژی        

ال ح ژ  حسابرسژی در   اسژت  حژق   اش یژت  حژا    حسابرسژی،  کیفیژت  بژر  تژث یر آن  نمژر  از ال ح ژ  حسابرسژی  عوامل مژو ر بژر حژق    مطال  

 اعت ژژاد ریژژ ی و اجژژرای مناسژژب و بژژا کیفیژژت کژژار حسابرسژژی مژژالی مژژو ر اسژژت  کیفیژژت پژژاییش حسابرسژژی موجژژب کژژاش       برنامژژ 

 موجژب  کژ  بل شژود، مژی  حسابرسژی  اشژدا   بژ   دسژتیابی  از ناکژامی  بژ   منجژر  تنرژا  نژ   شود و ایش امرمی مالی شایکنند ان صورتاستفاده

 ش ینژژ  افژژ ای  و برژژادار اوراا بژژازار در سژژرمای  برینژژ  تتصژژی  از مژژانن شژژد و خواشژژد کژژالن اب ژژاد در حسابرسژژی فرآینژژد اعتبژژار کژاش  

 ( 1383شود )رجبی،می 3مالی تثمیش و 2سرمای 

 یکننژد  لی ژد بژا ت رکژ  بژر نقژ  ت     یحسابرسژ  تیژ فیبژر ک  یحسابرسژ  تژ  یتجربژ  ک   ریتژث   یبررسژ  بر اسار ایش مبژانی نمژریع  

اش یژت و رژرورت خژود را بژی  از پژی  نشژان مژی        شژده در بژورر اوراا برژادار ترژران     رفتژ  یپذ یشژا شژرکت ی در ال ح   حسابرسحق

  دشد 

 مروری بر مطالعات صورت گرفته

 خارجی هایپژوهش

 آنژژان  پرداختنژژد مژژالی شژژایصژژورت ارا ژژ  تجدیژژد و حسابرسژژی کیفیژژت میژژان رابطژژ  بررسژژی بژژ ( 2016) 4ش کژژاران و شیژژان*

  دارد وجود مالی شایصورت ارا   تجدید و حسابرسی کیفیت میان م ناداری و م کور رابط  ی  ک  دریافتند

                                                 
1 Deangelo 

2 Cost of Capital 

3 Financing 

4 Hian et al 
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ال ح ژژ  حسابرسژژی پرداختنژژد  نتژژای  تحقیژژق مژژذکور نشژژان داد عوامژژل مژژو ر بژژر حژژق بررسژژی بژژ  (2016) 1جوشژژی و ش کژژاران *

ال ح ژژ  ، حژژقبژژاز آوریسژژودشژژای دارای   ش  نژژیش شژژرکتوجژژود دارد ای متبژژترابطژژ  حسابرسژژی ال ح ژژ آوری و حژژقکژژ  بژژیش سژژود

 کنند می حسابرسی بیشتری پرداخت

( بژژ  بررسژژی عوامژژل مژژه ر بژژر حژژق ال ح ژژ  حسابرسژژی پرداختنژژد  یافتژژ  شژژای آنژژان مهیژژد ایژژش  2015) 2*روسژژ انتو و واوورونتژژو

  ح   حسابرسی، تث یر م ناداری دارند مطلب بود ک  اندازه سود خال  شرکت بر حق ال

بژژا اسژژتفاده از « ال ح ژژ  حسابرسژژیپژژاداب اعيژژای شیژژثت مژژدیره و حژژق »( در تحقیقژژی بژژا مورژژوع 2015) 3*کژژی  و ش کژژاران

ال ح ژ  حسابرسژی   مدل پانل دیتا و ررایب ش بستگی و ر رسژیون بژ  ایژش نتیجژ  رسژیدند کژ  بژیش پژاداب اعيژای شیژثت مژدیره و حژق            

ال ح ژ  حسابرسژژی  شژای آنرژا نشژان داد کژ  پژاداب اعيژای شیژثت مژدیره بژر حژق          ت و م نژاداری وجژود دارد  ش  نژیش یافتژ     رابطژ  متبژ  

 تث یر دارد 

 آنژژان  پرداختنژژد سژژود مژژدیریت بژژر حسابرسژژی ک یتژژ  و حسابرسژژی کیفیژژت تژژث یر بررسژژی بژژ ( 2015) 4شانژژاب و میکژژوا*

   دشدمی کاش  را سود مدیریت م ناداری ورتبص حسابرسی ک یت  و حسابرسی کیفیت ک  دریافتند

بژا اسژتفاده   « ال ح ژ  حسابرسژی و ا ژالن ت رژدی لیراختیژاری     بررسژی رابطژ  بژیش حژق    »( در تحقیقژی بژا مورژوع    2014) 5*آزلی

جژود  ال ح ژ  حسابرسژی ارتبژای متبژت و م نژاداری و     از مدل پانل دیتژا بژ  ایژش نتیجژ  رسژید کژ  بژیش ا ژالن ت رژدی لیراختیژاری و حژق           

ال ح   حسابرسژی بژا سژودآوری شژرکت رابطژ  منفژی دارد  شژرکترا در ورژ یت مژالی رژ ی  )زیژان( انتمژار دارنژد تژا               دارد  ش  نیش حق

 یابد شود و سودآوری کاش  میال ح   حسابرسی بیشتری پرداخت کنند، ایش امر منجر ب  اف ای  ریس  ایش شرکترا میحق

 چرژژار موسسژژ  حسابرسژژی کیفیژژت تفژژاوت تژژوانمژژی آیژژا کژژ  پرداختنژژد مورژژوع ایژژش طال ژژ م بژژ ( 2014) 6ش کژژاران و آلسژژتیر*

 حسابرسژژی، کیفیژژت مورژژوعات از بررسژژی ایژژش در داد؟ نسژژبت صژژاحبکاران مشتصژژات بژژ  را بژژ ر  لیژژر چرژژار موسسژژ  مقابژژل در بژژ ر 

 نشژان  اسژت  نتژای    شژده  اسژتفاده  تحلیلگژر  بینژی  پژی   صژحت  و شژده  پژی  بینژی   حقژوا صژاحبان سژران    ش ین  اختیاری، ت ردی ا الن

 خصوصژژیات بژژا زیژژادی حژژد تژژا حسابرسژژان بژژ ر  لیژژر چرژژار موسسژژ  و بژژ ر  چرژژار موسسژژ  بژژیش مژژوارد ایژژش در تفژژاوت کژژ  مژژی دشژژد

   است منطبق صاحبکار اندازه با خا  طور ب  و صاحبکاران

 از ت ژژدادی بژژیش حسابرسژژی کیفیژژت از سژژران بژژازار( در ) شژژناخت تحلیژژل بژژ  خژژود تحقیژژق در (2013) 7ش کژژاران و چژژانتئو*

 حسابرسژژی، کیفیژژت ارزیژژابی م یژژار ش کژژاران و چژژانتئو تحقیژژق در  پرداختنژژد چژژیش حسابرسژژی بژژازار در کوچژژ  حسابرسژژی موسسژژات

 در حسابرسژی  کیفیژت  از بژازار  ارزیژابی  و حسابرسژی  موسسژ   انژدازه  بژیش  مژداون  رابطژ   بررسژی  بژ   آنرژا  تحقیژق  و سود بود واکن  رریب

   یافتنژد  دسژت  سژودآوری  کیفیژت  از  ژذار  سژرمای   در  و حسابرسژی  موسسژ   انژدازه  بژیش  متبژت  رابطژ   یژ   ب  آنرا   است رداخت پ چیش

 موسسژات  وسژیل   بژ   شژده  حسابرسژی  منتمژره  لیژر  سژودشای  بژ   نسژبت  تژری   ژوی  واکژن   سژران  بژازار  ک  دریافتند ش کاران  و چانتئو

 و چژژیش برژادار  اوراا بژژورر در شژده  پذیرفتژ   شژژای شژرکت  مژژالی ورژ یت  کنتژرل  از پژژی  ا ژر  ایژژش دشژد  مژی  نشژژان ب ر تژر  حسابرسژی 

 موسسژژات متتلژژ  شژژای انژژدازه کژژ  داد نشژژان ش کژژاران  و چژژانتئو تحقیقژژات نتژژای   ردیژژد مشژژت  آن مالکیژژت شژژای ویو ژژی بررسژژی

                                                 
1 Jushi et al 

2 Rusmanto & Waworuntub 

3 Kim et al 

4 Mikoa and Hasnah   
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3 Alastair et al 

4 Chanteo et al  
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 بژر  چژیش  در حسابرسژی  کژ    رفژت  نمژر  در را نکتژ   ایژش  البتژ  بایژد   و داننژد  مژی  بژازتری  حسابرسژی  کیفیژت  دارای را، ب ر تژر  حسابرسی

 نیست  بازیی ر ابت دارای آمریکا خال 

 داخلی هایپژوهش

 کژردن    ارب وا ن از ک تر و حسابرسی کیفیت ،حسابرسی زمانی بودج  فشار ،اخال ی فرشن  رابط  بررسی ب  (1395) خدامرادی*

 و اخال ژی  فرشنژ   بژیش  م نژادار،  و منفی رابط  ،حسابرسی زمانی بودج  شارف و اخال ی فرشن  بیش ک  دریافت وی  پرداخت حسابرسی زمان

  دارد وجود متبت رابط  ی  حسابرسی زمان کردن   ارب وا ن از ک تر و اخال ی فرشن  بیش و م نادار، و منفی رابط  حسابرسی کیفیت

شژژده در  رفتژژ یپذ یسژژران در شژژرکترامت ژژار   ریژژبژژر بژژازده ل یحسابرسژژ تیژژفیک بژژیشرابطژژ   ی( بژژ  بررسژژ1395) ی ژژیکر*

 مت ار  سران بود  ریبر بازده ل یحسابرس تیفیو م نادار ک یمنف رینشانگر تا   یبورر اوراا برادر ترران پرداخت  نتا

 پژژووش  شژای یافتژ    پرداخژژت حسابرسژی  کیفیژت  و حسابرسژژی مسژئول  شژری   تغییژژر بژیش  رابطژ   بررسژژی بژ  ( 1394) ای ژانی *

 عبژارتی  بژ    دارد وجژود  داریم نژی  و متبژت  رابطژ   اختیژاری  ت رژدی  ا ژالن  و حسابرسژی  مسژئول  شژری   تغییژر  بژیش  کژ   بود آن از حاکی

 تغییژژر بژژیش ولژژی  شژژود مژژی حسابرسژژی کیفیژژت کژژاش  و اختیژژاری ت رژژدی ا ژژالن افژژ ای  بژژ  منجژژر حسابرسژژی مسژژئول شژژری  تغییژژر

  نداشت وجود داری م نی بط را ارا   تجدید درصد و سنواتی ت دیالت و حسابرسی مسئول شری 

   ارشژگری مژالی در   کیفیژت  بژر  را بژورر  سژازمان  م ت ژد  حسابرسژان  حسابرسی تا یر کیفیت خود، پووش  در( 1394)  دی ی*

 بژورر  سازمان م ت د حسابرسان حسابرسی کیفیت ک  دریافت وی  داد  رار آزمون مورد ترران برادار اوراا بورر در شده پذیرفت  شایشرکت

  دارد  م ناداری و متبت تث یر مالی   ارشگری کیفیت بر

 داد نشژان  نتژای    پرداخژت  وابسژت   اشژتا   بژا  م ژامالت  میژ ان  بژر  حسابرسژی  کیفیژت  تژا یر  بررسژی  ب ( 1394) مح دی علی*

 حسژابداری  اطالعژات  کیفیژت  کژ   دارنژد  ت ایژل  شژوند  مژی  حسابرسژی  شژررت،  حسژش  ودارای بژ ر   موسسژات  طریژق  از کژ   شایی شرکت

 دنبژژال جرژژت ک تژژری فرصژژت از مژژدیران بنژژابرایش  ن اینژژد سژژازی پیژژاده را تژژری شژژفا  حسژژابداری شژژای رویژژ  و دشنژژد نشژژان بژژازتر را

 اطالعژاتی  تقژارن  عژدن  کژاش   نیژ   و ن اینژد ی  شژای  ش ینژ   کژاش   باعژ   مسژئل   ش ژیش  و برخوردارنژد،  سژود  دستکاری استراتوی کردن

  شود می

ال ح ژژ  حسابرسژژی بژژا حسابرسژژی اولیژژ  پرداخژژت  نتژژای  نشژژان دادکژژ  بژژیش تغییژژر    بطژژ  حژژق( بژژ  مطال ژژ  را1394*عبیژژری )

داری وجژژود دارد و باتوجژژ  بژژ  اینکژژ  متغیژژر فژژوا در  شژژای حسابرسژژی ارتبژژای م نژژیحسژژابرر )حسژژابرر جدیژژدالورود( و حژژق ال ح ژژ  

باشژد و شژر   دریافژت شژده از مشژتریان مژی     باشژد، نشژان دشنژده وجژود ارتبژای مسژتقی  بژیش تغییژر حسژابرر و دسژت  د          مدل متبت مژی 

 شای حسابرسی نی  بازتر خواشد بود  می ان صاحبکار ب ر تر باشد و موسس  حسابرسی نی  ب ر تر باشد، حق ال ح  

حسابرسژژی و ا رژژار نمژژر مشژژروی حسژژابرر  ال ح ژژ  توانژژایی مژژدیریت بژژا حژژق  ( بژژ  بررسژژی رابطژژ  1394*انصژژافی بریوانلژژو )

ال ح ژژ  حسابرسژژی بژژا انژژدازه شژژرکت و انژژدازه موسسژژ  حسابرسژژی رابطژژ  متبژژت   تژژوان  فژژت کژژ  حژژقار نتژژای ، مژژیپرداخژژت  بژژر اسژژ

 مدیریت و ا رارنمر مشروی حسابرر نی  رابط  م ناداری وجود ندارد  توان  فت ک  بیش تواناییم ناداری دارد  ش  نیش می

حسابرسی مسژتقل بژر کیفیژت حسابرسژی و   ارشژگری مژالی در بتژ          ال ح  ( ب  مطال   تث یر ر ابت حق1393) *فرجی امیری

، تجربژ   ال ح   حسابرسی و کیفیت حسابرسی،کیفیت   ارشگری مالی، زمان حسابرسژی شا نشان داد بیش حقخصوصی و دولتی پرداخت  یافت 

 ود دارد داری وجحسابرر، ت داد حسابرسان، مصالح  با مدیران و نق  ن ایند ی مدیران رابط  م نا

 حسابرسژژی ال ح ژژ  حژژق بژژر مژژدیره شیئژژت اعيژژای پژژاداب و اسژژتقالل انژژدازه، تژژث یر بررسژژی بژژ  (1394) زنژژد و *خطیژژری

 شیژژثت اعيژژای پژژاداب و مژژدیره شیژثت  اسژژتقالل مژژدیره، شیژژثت انژدازه  داد نشژژان تحقیژژق شژژایفررژی   تحلیژژل از حاصژژل نتژژای   پرداختنژد 

  دارد م ناداری تث یر آنرا حسابرسی  ال ح حق می ان بر ن ون  شایشرکت مدیره
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 در تژثخیر  بژر  حسابرسژی  نمژر  ا رژار  بنژد  ت ژداد  و حسابرسژی  لیرعژادی  ال ح ژ  حژق  تژث یر  بررسژی  ب ( 1393) اح دی و *واعح

 در تژثخیر  بژا  حسژابرر  لیرعژادی  ال ح ژ  حژق  و حسژابرر  تجربژ   کژ   بژود  ایژش  بیژانگر  تحقیژق  نتژای    پرداختنژد  حسابرسژی    ارب ارا  

 حسابرسژژی پی یژژد ی بژژیش را م نژژاداری و متبژژت رابطژژ  ش  نژژیش تحقیژژق نتژژای   دارد م نژژادار و منفژژی رابطژژ  حسابرسژژی  ژژ ارب  ژژ ارا

  داد نشان حسابرسی   ارب ارا   در تثخیر با حسابرر نمر ا رار بند ت داد و شرکت

 کیفیژژت و ن اینژژد ی مشژژکالت بژژیش در رابطژژ  حسابرسژژی لیرعژژادی ال ح ژژ حژژق ا ژژر میژژانجی بررسژژی بژژ ( 1393) *صژژالحی

 بژژ  کژژ  پژژووش  دون و اول فررژژی   اسژژت تبیژژیش  ابژژل فررژژی  پژژن   الژژب در پژژووش  ایژژش از حاصژژل نتژژای   پرداخژژت مژژالی   ارشژژگری

  ژرار  تاییژد  مژورد  پژردازد، مژی  حسابرسژی  عژادی  لیژر  ال ح ژ   حژق  بژا  آزاد نقژد  وجژوه  جریژان  و مژدیره  شیئژت  مالکیژت  بژیش  رابط  بررسی

 عژادی  لیژر  ال ح ژ   حژق  ش  نژیش  و مژدیره  شیئژت  مالکیژت  میژ ان  و حسابرسژی  عژادی  لیژر  ال ح ژ   حژق  بژیش  کژ   م نژی  بژدیش  نگرفت

 لیژر  ال ح ژ   حژق  بژیش  رابطژ   بررسژی  بژ   پژووش   سژون  فررژی    نگردیژد  مشژاشده  داری م نژا  رابطژ   آزاد نقژد  وجژوه  جریان با حسابرسی

 و نژدارد  وجژود  داری م نژا  رابطژ   نیژ   مژذکور  متغیژر  دو بژیش  دشژد مژی  نشژان   نتژای  پژردازد، می مالی   ارشگری کیفیت با حسابرسی عادی

 مشژکالت  بژیش  رابطژ   در حسابرسژی  عژادی  لیژر  ال ح ژ   حژق  میژانجی  ا ژر  بررسژی  بژ   کژ   نیژ   پژنج   و چرژارن  فرری   شودمی رد فرری 

 دار م نژی  %5 خطژای  سژطی  در نیژ   نژد پردازمژی  مژالی    ارشژگری  کیفیژت  و( آزاد نقژد  وجژوه  وجریژان  مژدیره  شیئژت  مالکیژت ) ن ایند ی

  نشد

 کیفیژژت کژژ  داد نشژژان نتژژای   پرداخژژت مالیژژاتی اجتنژژاب بژژر حسابرسژژی کیفیژژت تژژث یر مطال ژژ  بژژ ( 1393) دشنژژو ممفژژری*

  آورد می فراش  را مالیاتی اجتناب کاش  موجبات بازتر، حسابرسی

شژژای پذیرفتژژ  شژژده در بژژورر ه آتژژی سژژران شژژرکتتژژث یر کیفیژژت حسابرسژژی بژژر بژژازد یبژژ  بررسژژ (1392) اح ژژدی و ج ژژالی*

اوراا برژژادار ترژژران پرداختنژژد  یافتژژ  شژژای پژژووش  بیژژانگر وجژژود رابطژژ  متبژژت  م نژژاداری بژژیش تتصژژ  حسژژابرر و انژژداز  مهسسژژ      

 حسابرسی با بازده آتی سران و وجود رابط  منفی م ناداری بیش دور  تصدی حسابرر و بازده آتی سران بود 

رابطژژ  کیفیژژت حسابرسژژی مسژژتقل و اخژژتال   ی ژژت پیشژژنرادی خریژژد   ی( بژژ  بررسژژ1390بسژژتی و ش کژژاران ) ملکیژژان کلژژ *

شژای پژووش  بیژانگر ایژش مسژئل  بژود کژ  بژیش مهسسژات بژ ر  حسابرسژی و            یافتژ  وفروب سران در بورر اوراا برادار ترران پرداختنژد   

نژژداردع امژژا بژژیش ت ژژداد سژژالرای متژژوالی حسابرسژژی و اخژژتال    اخژژتال   ی ژژت پیشژژنرادی خریژژد و فژژروب سژژران رابطژژ  م نژژادار وجژژود 

  ی ت پیشنرادی خرید وفروب سران، رابط  منفی و م نادار وجود دارد 

 های پژوهشفرضیه

  بر کیفیت حسابرسی تث یر م ناداری دارد تجرب  ک یت  حسابرسی :اول فرری 

   ناداری داردحق ال ح   حسابرسی، بر کیفیت حسابرسی تث یر م: دون فرری 

 تجرب  ک یت  حسابرسی بر کیفیت حسابرسی است  ت دیل کننده تث یر حق ال ح   حسابرسی،: سون فرری 

 پژوهش مدل

  ردد:شای تدویش شده بشر  زیر تبییش میمدل ر رسیونی جرت آزمون فرری 

AQit=β0+β1AEXPit+β2AFEWWit+β3AEXP*AFEWWit+β4LEVit+β5BMit 

+β6CFit+β7TANGit+β8ROAit+εit 

 ک  در روابع فوا:

AQ :کیفیت حسابرسی، 

AEXP :تجرب  ک یت  حسابرسی، 
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LEV :،اشرن مالی 

BM :،نسبت ارزب دفتری ب  ارزب بازار 

CF :شای نقدی ع لیاتی،نسبت جریان 

TANG :شای مشرود ونسبت دارایی 

ROA : باشد شا مینرخ بازده دارایی 

 ها  و شیوه محاسبه آنتعریف متغیرها 

 مستقل متغیر

  تجرب  ک یت  حسابرسی*

 از طریق محاسب  دوره تصدی حسابرر  ابل محاسب  است  تجرب  ک یت  حسابرسی

 متغیر وابسته

 کیفیت حسابرسی*

، توسژژع سژژازمان صژژورت کژژ  ا ژژر شژژرکت شی  بژژد ژژرددیمژژ  یژژت ر یمصژژنوع ریژژمتغ  یژژبصژژورت  یحسابرسژژ تیژژفیک ریژژمتغ

 شر سال در نمر  رفت  خواشد شد  یصفر برا ازیصورت، امت شیا ریو در ل  ی ازیامت سابرسی شده باشد،حسابرسیع ح

 متغیرهای کنترل

  یاشرن مال*

  :آیداشرن مالی از رابط  زیر بدست می

 شاکل بدشی
LEV= 

 شاکل دارایی

 نسبت ارزب دفتری ب  ارزب بازار*

 نسبت مذکور از رابط  زیر  ابل محاسب  است:

 ت داد سران * ارزب دفتری شر سر 
BM = 

 ت داد سران * ارزب بازار شر سر 

 شای نقدی ع لیاتینسبت جریان*

 نسبت مذکور از رابط  زیر  ابل محاسب  است:

 شای ع لیاتیشای نقدی حاصل از ف الیتجریان
CF = 

 شاکل دارایی

 شای مشرودنسبت دارایی*

 نسبت مذکور از رابط  زیر  ابل محاسب  است:

 شای مشروددارایی
TANG = 

 شاکل دارایی

 شانرخ بازده دارایی*
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 از رابط  زیر  ابل محاسب  است: شایینرخ بازده دارا

 سود )زیان( خال 
ROA = 

 شاکل دارایی

 گرمتغیرمداخله

 ال ح   حسابرسی*حق

شژای حسابرسژی   طریژق لگژاریت  مبژالر پرداخژت شژده بژ  موسسژات حسابرسژی جرژت انجژان ف الیژت            ال ح   حسابرسی ازحق

 توسع شرکت  ابل محاسب  است 

 شناسی پژوهشروش

بژژا  یحسابرسژژ تیژژفیبژژر ک یحسابرسژژ تژژ یتجربژژ  ک  ریتژژث  یبررسژژ اسژژت کژژ  بژژ  علّژژی -روب پژژووش  حارژژر از نژژوع توصژژیفی

 یشژا از نژوع پژووش    ،انجژان کژار   یوهاز نمژر شژ   ی،از نژوع کژاربرد   کژ   پژردازد یمژ  یابرسژ ال ح ژ  حس حژق  یکننژد  لیت رک  بر نق  ت ژد 

شژای اطالعژاتی نمیژر    در ابتژدا بژا رجژوع بژ  بانژ        باشژد یمژ  یژدادی روپژذ  یشژا از نژوع پژووش    یژ ، ن یو از نمر ب د زمژان  علّی - یفیتوص

 ژردد   رژت نگژارب مبژانی نمژری و پیشژین  پژووش ،  ژردآوری مژی        شژای مشژاب ، ادبیژات مژورد نیژاز در ج     شا، مقازت و پژووش  نام پایان

بژر   یاطالعژات  شژای بانژ   صژورت  ، بژ  آنرژا اطالعژات  ی انتتژاب شژده ب نژوان ن ونژ  آمژاری، کژ        مژورد بررسژ   شایشرکتدر ادام ، اطالعات 

شژژای مژژالی بژژ  صژژورت باشژژند، از طریژژق مراج ژژ یمسژژئول مژژ ینرادشژژا یفشژژرده موجژژود بژژوده و تحژژت نمژژارت و بررسژژ  شژژایلژژو  یرو

اسژژتفاده شژژده و   یااطالعژژات از روب کتابتانژژ   یآورج ژژن یبژژراآورد نژژویش  ژژردآوری خواشژژد شژژد    افژژ ار رهحسابرسژژی شژژده و نژژرن 

موجژود در جام ژ     یشژا شژرکت  یمژال  یشژا مطال ژ  صژورت   قیژ پژووش ، از طر  یشژا  یجرژت ا بژات فررژ    ازیژ مژورد ن  یشااطالعات و داده

سژژازمان بژژورر اوراا برژژادار ترژژران  ینترنتژژیا تیو سژژا یشژژای اطالعژژاتشژژای مژژالی منژژدرد در بانژژ از صژژورت شژژده و ی ژژردآور یآمژژار

 استفاده شده است  8نست   وزیویو ا 22 ار ار نست  یار پ یاف ارشا تحلیل آنرا از نرن یاستتراد شده است و برا

  نمونه حجم و گیرینمونه روش آماری، جامعه

بژ    1395تژا پایژان سژال     1390شای پذیرفت  شده در بورر اوراا برادار ترران از ابتدای سال ش پووش ، شرکتجام   آماری در ای

آمژاری بژا اسژتفاده از     جام ژ  و باشد  برای حصول ب  ن ون  آمژاری مطلژوب از روب حژذ  سیسژت اتی  اسژتفاده شژده       سال می ش مدت 

 شای زیر ت دیل شده است: محدودیت

 (، در بورر اوراا برادار ترران 1390-1395شای شای ن ون  )طی سالرکتعيویت ش  سال  ش  1

 ماه اسفند  29سال مالی منتری ب  پایان  داشتش  2

 وجود اطالعات مالی کافی در جرت سنج  متغیرشای ت ری  شده   3

 عدن تغییر سال مالی،  4

   ری و شلدین  و لی ین واسط  ذاری و شای سرمای شا و سایر مهسسات مالی، شرکتبان  عدن ف الیت در حوزه  5

 498 1395شای پذیرفت  شده در بورر اوراا برادار ترران از ابتدا تا پایان سال کل شرکت

  81 باشد شایی ک  سال مالی آنرا منتری ب  پایان اسفند ماه شر سال ن یشرکت

  76 اند شایی ک  عيویت ش  سال  خود را در بورر حفح نن ودهشرکت

  80 یی ک  اطالعات مالی آنرا برای سنج  متغیرشا کافی نبوده است شاشرکت

  74 اند شایی ک  در دوره مورد بررسی، سال مالی خود را تغییر دادهشرکت
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  77 اند  ری، بی   و شلدین  بودهشا و موسسات اعتباری، واسط شایی ک  ج و بان شرکت

 (388)  ودند  یری بن ون  شایی ک  فا د شرایعکل شرکت

 110  ن ون  آماری

 های پژوهشیافته

 های پژوهشبررسی آمار توصیفی متغیر

 نشان داده شده است  زیرآمار توصیفی متغیر شای پووش  در نگاره 

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در دوره مورد بررسی

مشاهداتکشیدگیچولگیانحراف معیارکمینهبیشینهمیانهمیانگیننماد متغیر

AQ0.4771.0001.0000.0002.024-0.8362.954660

AEXP2.5003.0004.0001.0003.128-2.2182.420660

AFEE18.06417.99018.18518.1720.0691.7056.577660

ROA0.3490.3720.628-0.1152.075-3.2301.186660

BM2.8082.8203.5871.2271.250-1.2313.038660

CF0.2740.2491.562-1.2013.2271.5674.351660

TANG0.4170.4980.7910.2022.1973.1992.165660

LEV0.6750.7000.8920.4511.862-0.7132.770660
 

 پژوهش هایآزمون نرمال بودن توزیع آماری جمالت خطای فرضیه

بژژرا در محژژیع نژژرن افژژ اری  –پژژووش  از آزمژژون جژژار   یشژژا ینرمژژال بژژودن توزیژژن آمژژاری ج ژژالت خطژژای فررژژ بژژرای بررسژژی

 ایویوز استفاده شده است  توزین آماری آزمون مذکور بصورت زیر است:

  0Hپووش  دارای توزین نرمال است:  یشا یتوزین آماری ج الت خطای فرر

 1Hش  دارای توزین نرمال نیست: پوو یشا یتوزین آماری ج الت خطای فرر

 ارا   شده است  زیرنتای  آزمون مذکور در نگاره 

 پژوهش هاینتایج آزمون نرمال بودن توزیع آماری جمالت خطای فرضیه

 احت ال آماره جار  برا آماره جار  برا ن اد نان متغیر

 RESIDUAL 25.577 0.094  شافرری کلی  ج الت خطای 

است، فژرم   %5پووش ، بیشتر از سطی خطای  یشا یبرا برای توزین آماری ج الت خطای فرر –ت ال آماره جار  ب  لحاظ آنک  اح

0H  ن اید را تثیید میتثیید شده و نرمال بودن توزین آماری آن 

 های پژوهشبررسی پایایی متغیر

نشژان داده شژده اسژت  توزیژن آمژاری آزمژون        زیردر نگاره استفاده شده و نتای  آزمون مذکور  چو و لیش آزمون لویشع بدیش منمور، از

 مذکور بصورت زیر است:

 

  0Hشای متغیرشا پایا نیستند: داده

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 1Hشای متغیرشا پایا شستند: داده

 های پژوهشآزمون پایایی متغیر

 ن اد نان متغیر
 آزمون لویشع لیش و چو

 آزمون احت ال آماره آزمون آماره

 AQ 41.098- 0.0000 کیفیت حسابرسی

 AEXP 55.263- 0.0000 تجرب  ک یت  حسابرسی

 AFEE 11.5484- 0.0000 حق ال ح   حسابرسی

 AEWP*AFEE 23.652- 0.0000 ت امل تجرب  ک یت  حسابرسی و حق ال ح   حسابرسی

 LEV 63.982- 0.0000 اشرن مالی

 BM 31.152- 0.0000 نسبت ارزب دفتری ب  ارزب بازار

 CF 44.152- 0.0000 شای نقدی ع لیاتیننسبت جریا

 TANG 70.196- 0.0000 شای مشرود نسبت دارایی

 ROA -33.3296 0.0000 شانرخ بازده دارایی

اند  زیرا احت ال آماره آزمون لویش، بر اسار نتای  بدست آمده، ایش نتیج  حاصل شد ک  متغیر شای پووش  در دوره بررسی، پایا بوده

 بوده است  %5شا، ک تر از سطی خطای ت امی متغیر لیش و چو در

 بررسی نبود همخطی میان متغیرهای مستقل و کنترلی

 نشان داده شده است   زیرنتای  بررسی نبود ش تطی میان متغیرشای پووش  در نگاره 

 پژوهش نتایج بررسی همخطی میان متغیرهای مستقل و کنترلی

 ای ش تطیشآماره متغیر شای مستقل و کنترلی

 (VIF) عامل تورن واریانذ تلرانذ ن اد نان متغیر

 AEXP 2.121 0.471 تجرب  ک یت  حسابرسی

 AFEE 2.533 0.395 حق ال ح   حسابرسی

 AEWP*AFEE 2.129 0.477 ت امل تجرب  ک یت  حسابرسی و حق ال ح   حسابرسی

 LEV 2.478 0.404 اشرن مالی

 BM 2.276 0.439 نسبت ارزب دفتری ب  ارزب بازار

 CF 2.126 0.470 شای نقدی ع لیاتینسبت جریان

 TANG 2.066 0.484 شای مشرود نسبت دارایی

 ROA 2.113 0.473 شانرخ بازده دارایی

توان نتیج  باشد، لذا میبوده و مقدار عامل تورن واریانذ ک تر از پن  می 2/0شا، بیشتر از با توج  ب  آنک  مقدار تلرانذ در ش   متغیر

 شای پووش ، ش تطی وجود ندارد  رفت ک  میان متغیر
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 آزمون واریانس ناهمسانی

بیژان شژده اسژت      زیژر اسژتفاده شژده و نتژای  در نگژاره      1در پووش  حارژر، بژرای تشژتی  واریژانذ ناش سژانی از آزمژون وایژت       

 توزین آماری آزمون مذکور بصورت زیر است:

  0H :ش سانی واریانذ

 1Hی واریانذ: ناش سان

 های پژوهشبررسی واریانس ناهمسانی متغیر

 احت ال آماره آزمون درج  آزادی آماره آزمون فرری  نان آزمون

 0.0562 (5،325) 4.185 شا کلی  فرری  وایت

نی واریانذ بوده است، لذا حاکی از ش سا %5نتای  ب  دست آمده حاکی از آن است مقدار احت ال آزمون مذکور، بیشتر از سطی خطای 

 و مالحم  شد ک  مشکل ناش سانی واریانذ وجود ندارد  

 آزمون چاو و هاسمن

شای شای تابلویی پرداخت  شده است  فرم، ب  انتتاب الگوی داده شای تلفیقی در برابر دادهدر مرحل  نتست، با استفاده از آزمون چاو

  ردند:مربوی ب  ایش آزمون بصورت زیر تبییش می

H0:پذیرب دادهشای تلفیقی        

H1:پذیرب دادهشای تابلویی 

 نشان داده شده است   زیرنتیج  آزمون مذکور در نگاره 

 بررسی نتایج آزمون چاو

 احت ال آماره آزمون درج  آزادی آماره آزمون فرری  نان آزمون

 0.0000 (161،637) 55.432 شا یفرر  یکل چاو

ب  منمور انتتاب الگوی ا رات  ابت در  از ایش رو %5، ک تر از سطی خطای فوا، مقدار احت ال آماره آزمون چاوشای نگاره بر طبق داده

شای مربوی ب  ایش آزمژون بصژورت زیژر    شود  فرمشای ترکیبی، از آزمون شاس ش استفاده میبرابر الگوی تصادفی، جرت انجان ر رسیون داده

  ردند:تبییش می

H0:استفاده از روب ا رات تصادفی     

H1:استفاده از روب ا رات  ابت  

 نشان داده شده است   زیرنتیج  آزمون مذکور در نگاره 

 بررسی نتایج آزمون هاسمن

 احت ال آماره آزمون درج  آزادی آماره آزمون فرری  نان آزمون

 0.0003 11 57.184 شا یفرر  یکل شاس ش

باشد  لذا استفاده از الگوی  ابژت در برابژر   می %5ال آماره آزمون شاس ش ک تر از سطی خطای ش انگون  ک  مشت  است، مقدار احت 

  ردد پووش  تثیید می شایالگوی ا رات تصادفی در فرری 

 هاآزمون فرضیه

 نشان داده شده است  زیردر نگاره  پووش  شایمدل ر رسیونی ا رات  ابت فرری 

                                                 
1 White Test 
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 پژوهشهای یهفرضمدل رگرسیونی اثرات ثابت 

 آماره شا

 متغیر شا
 احت ال آماره تی مقدار آماره تی ررایب ر رسیونی ن اد

 C 2.362 2.562 0.0063 مقدار  ابت

 AEXP 0.0595 3.1898 0.0015 تجرب  ک یت  حسابرسی

 AFEE 1.4843- 0.259- 0.7411 حق ال ح   حسابرسی

 AEWP*AFEE 0.0089- 1.7905- 0.0738 ت امل تجرب  ک یت  حسابرسی و حق ال ح   حسابرسی

 LEV 0.0006- 2.2144- 0.0272 اشرن مالی

 BM 0.0242 8.3540 0.0000 نسبت ارزب دفتری ب  ارزب بازار

 CF 0.0014 0.5339 0.5936 شای نقدی ع لیاتینسبت جریان

 TANG 0.0025 0.1521 0.8791 شای مشرود نسبت دارایی

 ROA 0.0003 0.1127 0.9103 شانرخ بازده دارایی

 احت ال آماره ا  آماره ا  دوربیش واتسون رریب ت ییش ت دیل شده رریب ت ییش

0.798 0.743 2.175 14.639 0.0000 

 باشد:مطالب زیر مینتای  حاصل از نگاره فوا، بیان کننده 

عالمژژت رژژریب ر رسژژیونی متغیژژر   زیژژرا اوزا م نژژاداری دارد متبژژت و تجربژژ  ک یتژژ  حسابرسژژی بژژر کیفیژژت حسابرسژژی تژژث یر   *

پژژووش   اول اسژژت  لژژذا فررژژی  %5ک تژژر از سژژطی خطژژای  (،0.0015و  انیژژاا مقژژدار احت ژژال آمژژاره تژژی آن ) متبژژت، (0.0595مربوطژژ  )

  ردد تثیید می %95در سطی اط ینان 

رسژژیونی متغیژژر مربوطژژ  زیژژرا اوزا عالمژژت رژژریب ر  نژژدارد  یم نژژادار ریتژژث  یحسابرسژژ تیژژفیبژژر ک ،یحژژق ال ح ژژ  حسابرسژژ*

پژژووش  در  دون اسژژت  لژژذا فررژژی   %5از سژژطی خطژژای  بیشژژتر (،0.7411و  انیژژاا مقژژدار احت ژژال آمژژاره تژژی آن )   منفژژی، (-1.4843)

  ردد می رد %95سطی اط ینان 

رژریب  زیژرا اوزا عالمژت    حق ال ح   حسابرسژی، ت ژدیل کننژده تژث یر تجربژ  ک یتژ  حسابرسژی بژر کیفیژت حسابرسژی نیسژت            *

اسژژت  لژژذا  %5از سژژطی خطژژای  بیشژژتر (،0.0738و  انیژژاا مقژژدار احت ژژال آمژژاره تژژی آن ) منفژژی، (-0.0089ر رسژژیونی متغیژژر مربوطژژ  )

  ردد می رد %95پووش  در سطی اط ینان  سون فرری 

ای کنترلژژی، وابسژت ، رژ ش توجژژ  بژ  تژث یر متغیرشژ      تغییژژرات متغیژر  %74حژدود  بژر اسژار رژریب ت یژیش ت ژژدیل شژده مژدل،       *

 بینی شده بود،  ابل توریی است متغیرشای توریحی ک  در مدل مذکور پی توسع تغییرات 

واتسژون اسژتفاده شژده اسژت کژ  چژون مقژدار         –شژای پژووش  از آزمژون دوربژیش     برای بررسژی خژود ش بسژتگی میژان متغیژر     * 

ب اسژت کژ  ش بسژتگی بژیش واریژانذ ج ژالت خطژا دارای تژث یر         رار دارد، بیژان کننژده ایژش مطلژ     ژ  5/2تژا    5/1در بازه برین  ( 2.17)آن 

  ردد  ذاری جدی نبودهع دارای استقالل بوده و فرم وجود خودش بستگی میان متغیرشا، رد می

(، ک تژژر از 0.0000بژژ  منمژژور بررسژژی م نژژادار بژژودن مژژدل، از آزمژژون ا  اسژژتفاده شژژد و چژژون احت ژژال آمژژاره آزمژژون مژژذکور )*

ب بژارت دیگژژرع کلیژژت ر رسژیون بصژژورت خطژژی،     ژژرددعباشژژد، م نژژادار بژودن ر رسژژیونی بژرازب شژژده تثییژژد مژی   مژی  %5سژطی خطژژای  

  ابل اعت اد است 
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 گیری و پیشنهاداتنتیجه

 خالصه پژوهش

 باشد می پووش ، بشر  اطالعات مندرد در نگاره زیرشای نتای  کلی حاصل از آزمون فرری 

 پژوهش یهاهیفرضخالصه نتایج حاصل از آزمون 

 نوع تث یر شافرری  ردی 
 م نی دار بودن

 یا نبودن 
 نتیج  آزمون فرری 

1 
 یم نادار ریتث  یحسابرس تیفیبر ک یحسابرس ت ی: تجرب  ک فرری  اول

 .دارد
 تثیید فرری  م نادار متبت

2 
 یم نادار ریتث  یحسابرس تیفیبر ک ،یدون: حق ال ح   حسابرس فرری 

  دارد
 عدن تثیید فرری  م نادار عدن منفی

3 
 ت یتجرب  ک  ریکننده تث  لیت د ،یسون: حق ال ح   حسابرس فرری 

 است  یحسابرس تیفیبر ک یحسابرس
 عدن تثیید فرری  عدن م نادار منفی

 پیشنهادات

 های پژوهشپیشنهادات مبتنی بر یافته

در واحژژدشای تحژژت کنتژژرل  دوره تصژژدی حسابرسژژی بربژژود ژژردد کژژ  از طریژژق بژژ  مژژدیران واحژژدشای تجژژاری پیشژژنراد مژژی  *

 را فراش  آورند  کیفیت حسابرسیشای بربود خودع زمین 

بنژژدی رتبژ   یحسابرسژژ یدوره تصژد   ژذاری را بژر اسژژار   ژردد کژ  واحژژدشای شژد  سژژرمای     ژژذاران پیشژنراد مژژی * بژ  سژرمای   

باشژندع زیژرا بژ  تبژن     بژازیی   یحسابرسژ  یدوره تصژد کژ  دارای    ژذاری را در واحژدشایی انجژان دشنژد    شژای سژرمای   ن وده و انجان ف الیژت 

شژژای کننژژده انجژژان ف الیژژت سژژطی مطلژژوبی خواشژژد بژژود کژژ  ایژژش امژژر تيژژ یش  در  کیفیژژت حسابرسژژیایژژش امژژرع در اینگونژژ  واحژژدشا،  

 باشد  ذاری موفق میسرمای 

 تیژ فیبژر ک  یحسابرسژ  تژ  یتجربژ  ک   ریتژث   ب  بررسی  ردد ک * ب  محققیش دانشگاشی در حوزه تحصیالت تک یلی نی  پیشنراد می

یع تحت تث یر سایر عوامل محت ل تث یر ذار پرداخت  و نتای  حاصل  را با نتژای   ال ح   حسابرسحق یکنند لیبا ت رک  بر نق  ت د یحسابرس

 پووش  ف لی مقایس  ن ایند 

 

 های آتیپیشنهادات برای پژوهش

 ب  تفکی  صناین،ی ال ح   حسابرسحق یکنند لیبا ت رک  بر نق  ت د یحسابرس تیفیبر ک یبرسحسا ت یتجرب  ک  ریتث  یبررس*

شژای  در شژرکت ی ال ح ژ  حسابرسژ  حق یکنند لیبا ت رک  بر نق  ت د یحسابرس تیفیبر ک یحسابرس ت یتجرب  ک  ریتث  یبررس*

 فرابورسی،

بژا مالکیژت   ی ال ح ژ  حسابرسژ  حژق  یکننژد  لیت رک  بر نقژ  ت ژد   با یحسابرس تیفیبر ک یحسابرس ت یتجرب  ک  ریتث  یبررس*

 خانواد ی،

شژای  در شژرکت ی ال ح ژ  حسابرسژ  حق یکنند لیبا ت رک  بر نق  ت د یحسابرس تیفیبر ک یحسابرس ت یتجرب  ک  ریتث  یبررس*

 ده زیان

 منابع و مأخذ

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 منابع فارسی

(  بررسژی تژث یر حاک یژت شژرکتی و کیفیژت حسابرسژی بژر ش ینژ          1389ررژا  )  ، کاشانی پژور، مح ژد و شژجاعی، مح ژد    اح د پور، اح د

  32تا  17، ص  62، ش اره 17شای حسابداری و حسابرسی، دوره )استقرام(  بررسی تثمیش مالی از طریق بدشی

رفت  شژده در بژورر اوراا برژادار    شای پذی(  تث یر کیفیت حسابرسی بر بازده آتی سران شرکت1392اح دی، مح درميان، ج الی، کامران  ) 

  4، ش اره 20شای حسابداری و حسابرسی  دوره ترران  بررسی

نامژ   ال ح ژ  حسابرسژی و ا رژار نمژر مشژروی حسژابرر  پایژان       (  بررسژی رابطژ  توانژایی مژدیریت بژا حژق      1394انصافی بریوانلژو، زینژب )  

 ی دانشکده علون ا تصاد -کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشرد 

ارشژژد،  نامژژ  کارشناسژژیحسابرسژژی  پایژژان کیفیژژت و حسابرسژژی مسژژئول شژژری  تغییژژر بژژیش رابطژژ  بررسژژی ( 1394فاط ژژ  ) ای ژژانی،

 ا تصادی  علون دانشکده - مشرد فردوسی دانشگاه

 کژژردن ارب ژژ  وا ژژن از ک تژژر و حسابرسژژی کیفیژژت ،حسابرسژژی زمژژانی فشژژاربودج  ، اخال ژژی فرشنژژ  رابطژژ ( 1395 )الرژژ  خژژدامرادی،

 و ادبیژژات دانشژژکده - دشژژت  یژژان - شژژرا ترژژران واحژژد اسژژالمی آزاد دانشژژگاه ارشژژد، کارشناسژژی نامژژ پایژژان  حسابرسژژی زمژژان

  انسانی علون

بررسژژی تژژث یر انژژدازه، اسژژتقالل و پژژاداب اعيژژای شیئژژت مژژدیره بژژر حژژق ال ح ژژ  حسابرسژژی     ( 1394خطیژژری، مح ژژد، زنژژد، حسژژیش )

  للی مدیریت و حسابداری سومیش کنفرانذ بیش ال

 یی ، دانشگاه عالم  طبا طبا، رسال  دکتری حسابداریای حسابرسی مستقل(  عوامل مه ر بر  درت حرف 1384رجبی، رو  ال  )

 برژژادار اوراا بژژورر در شژژده پذیرفتژژ  شژژایشژژرکت در اجت ژژاعی مسژژهلیت افشژژای سژژطی و حسابرسژژی کیفیژژت( 1396 )سژژاحره سژژازنده،

  تاکستان واحد اسالمی آزاد دانشگاه حسابداری، رشت  در ارشد کارشناسی درج  دریافت برای نام  یانپا  ترران

   ارشژگری  کیفیژت  و ن اینژد ی  مشژکالت  بژیش  در رابطژ   حسابرسژی  لیرعژادی  ال ح ژ   حژق  ا رمیژانجی  بررسژی (  1393 )میژت   صژالحی، 

 مدیریت دانشکده - سالنالعلی  ررا امان دانشگاه ارشد، کارشناسی نام پایان  مالی

 -دانشژگاه امژان ررژا علیژ  اسژالن       ،نامژ  کارشناسژی ارشژد   پایژان  ال ح   حسابرسی بژا حسابرسژی اولیژ     رابط  حق(  1394عبیری، حسیش )

  دانشکده مدیریت و حسابداری

ارشژد،   نامژ  کارشناسژی  وابسژت   پایژان   اشژتا   بژا  م ژامالت  میژ ان  بژر  حسابرسژی  کیفیژت  تژا یر  بررسژی  ( 1394ح یژد )  مح ژدی،  علی

 انسانی  علون و ادبیات دانشکده - شاشرود واحد اسالمی آزاد دانشگاه

(  مطال   تژا یر ر ابژت حژق ال ح ژ  حسابرسژی مسژتقل بژر کیفیژت حسابرسژی و   ارشژگری مژالی در بتژ              1393فرجی امیری، کیوان )

 دانشکده حسابداری و مدیریت  -ران تردانشگاه پیان نور نام  کارشناسی ارشد،خصوصی و دولتی  پایان

 ارشژد  کارشناسژی  درجژ   دریافژت  بژرای  نامژ   پایژان   بژورر  سژازمان  م ت ژد  حسابرسژان  حسابرسژی  کیفیژت  تژا یر (  1394 )بر ش  دی ی،

  تاکستان واحد اسالمی آزاد دانشگاه حسابداری، رشت  در

شژژده در بژژورر  رفتژژ یپذ یمت ژژار  سژژران در شژژرکترا ریژژبژژر بژژازده ل یحسابرسژژ تیژژفیک بشیژژرابطژژ   ی(  بررسژژ1395فرشژژت  ) ،ی ژژیکر

 تاکستان  یمهسس  آموزب عال ،یارشد حسابدار یکارشناس نام انیاوراا برادر ترران  پا

 واحژد  اسژالمی  آزاد ارشژد، دانشژگاه  نامژ  کارشناسژی  مالیژاتی  پایژان   اجتنژاب  بژر  حسابرسژی  کیفیژت  تژث یر  ( 1393دشنو، اردشژیر )  ممفری

 ا تصادی  امور دانشکده - مرک ی ترران

(  رابطژژ  کیفیژژت حسابرسژژی مسژژتقل و اخژژتال   ی ژژت 1390، مح ژژود، کالنتژژری، انسژژی   )ملکیژژان کلژژ  بسژژتی، اسژژفندیار، م ژژیش الژژدیش

   80  ش اره 66حسابرسی، ش ارهپیشنرادی خرید وفروب سران در بورر اوراا برادار ترران  بررسی شای حسابداری و
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ال ح   لیرعادی حسابرسی و ت داد بند ا رژار نمژر حسابرسژی بژر تژثخیر در ارا ژ   ژ ارب        (  تث یر حق1393 )دی، وریا، اح واعح، سید علی

  2و ع ل، سال اول، ش اره حسابرسی  حسابرسی: نمری  
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