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 چکیده
از  دیبا ماتی. تصمرندیخود از آنها بهره گ ماتیتصم یابیارز یهستند که بتوانند برا یاطالعات ازمندیسهامداران همواره ن

 هیسرما ،یاقتصاد دادیکند. در هر رو جادیباشد که در شرکت ارزش ا ای به گونه یمال گر لیتحل دگاهیو د یلحاظ مال
 ی شودم یقابل اتکا تلق یاطالعات گذاران، هیسرما دگاهیاتکا هستند. از د قابلاطالعات  ازمندین یرگی میتصم یگذاران برا

. ندینظارت نما ،یمال های صورت یعنی ندیفرآ نای ثقل مرکز و ها شرکت گری گزارش ندیسازمان مستقل بر فرآ کیکه 
ارزش شرکت است. به  جادیدر جهت ا یرپذی سکیر رب یحسابرس تیفیک ریتاث یراستا هدف پژوهش حاضر، بررس نیدر ا
 سال یشده در بورس اوراق بهادار تهران ط رفتهیپذ های شرکت نیشرکت از ب 584مشتمل بر  یمنظور نمونه ا نیهم

 ییبه روش تابلو رهیچند متغ ونیرگرس کیها از تکن هیاست. جهت آزمون فرض دهیانتخاب گرد 5931 یال 5931 های
 یپنج مولفه تخصص حسابرس، دوره تصد یحسابرس تیفیجهت سنجش ک دهمورد استفا یارهایست. معاستفاده شده ا

حاصل از  جیباشند. نتا یم رهیمد ئتیدر ه رموظفیغ یو اعضا تیتمرکز مالک ،یحسابرس، اندازه موسسه حسابرس
بر ارزش  سکیو عامل ر یحسابرس تیفکی با ارتباط در شده گرفته کار به های که همه مولفه ی دهدپژوهش نشان م

 .ی کنندم لیارزش شرکت را تعد جادیبر ا یرپذی سکری اثر ها، همه مولفه نیدارد. همچن یمعنادار ریتاث رکتش

 .حسابرسی پذیری، کیفیتشرکت، ریسک ارزش :یدیکل واژگان

 

  بیان مساله
 انتظارات و عالیق دارای سهامداران زا یک هر این که و سهامی، هایشرکت و تأسیس تجاری واحدهای رشد به توجه با

-سرمایه جاری ارزش ساختن حداکثر دانست، مشترك آن ها همه بین توانکه می آنچه و نهایی هدف هستند، متفاوتی

 رشد دهدمی تشکیل را شرکت ارزش آنچه سهامداران، و سرمایه بازار از دیدگاه امروزه. است شرکت در شده انجام گذاری
 گذاریارزش(. 5939همکاران،  الدین و)معین. مدت وکوتاه سودآوری گذشته نه است آفرینی ارزش یمتماد و پایدار

 و تاثیر استراتژی چگونگی نمایشگر گذاریارزش. است گذارانسرمایه و مدیران برای ریزیبرنامه ضروریات از هاشرکت
 و اعتباردهندگان مدیران، گذاران،سرمایه امداران،سه برای شرکت ارزش. است هاشرکت سهام بازار ارزش بر مالی ساختار
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 قیمت سهام و گذاریسرمایه بازدهی و ریسک برآورد در آن تاثیر و شرکت آینده از آن ها ارزیابی در شرکت ذینفعان سایر
 (. 5931 و خریدار، )پورزمانی دارد سزایی به اهمیت

-شود. صورتمی محسوب قراردادی روابط در مدیران تیاراتاخ کردن محدود برای کارآمد کاریعنوان راه به حسابرسی

 چنین اساس بر. کندمی تأمین را شرکت اعتباردهندگان و گذارانسرمایه مورد نیاز اطالعات از ایعمده بخش مالی های
 است، ضروری مالی امری هایصورت حسابرسی است. حیاتی نیز حسابرسان نقش مالی، هایصورت به اعتمادی سطح

 که کند اعتباردهندگان فراهم و گذارانسرمایه برای را اطمینان این تواندمی شده حسابرسی مالی هایصورت رازی
 ارزش افزوده تواندمی مالی هایصورت حسابرسی بنابراین. گیردمی قرار آنان اختیار در اتکا قابل و معتبر اطالعاتی
 عدم و حسابرسی خدمات اهمیت گرفتن نظر در با (.5934ن، کند )نیکبخت و همکارا ایجاد شرکت یک برای اقتصادی

 کیفیت است. ضروری کنترل کیفیت برای اثربخش روشی کردن پیدا حسابرسی، مستقیم کیفیت مشاهده امکان

 دهد،می اطالعاتی ریسک کاهش و نمایندگی ریسک کاهش خصوص در گذاران سرمایه به که اطمینانی با حسابرسی

 بورس در هاشرکت ساالنه هایگزارش از را مفیدی اطالعات که کند فراهم گذارانسرمایه برای را نامکا این تواندمی

 .(5938همکاران،  و )جامی کنند استخراج گذاریسرمایه هایتصمیم برای بهادار، اوراق

 جهت در ریپذیریسک و حسابرسی کیفیت بین بررسی رابطه حاضر پژوهش اصلی هدف، با توجه به مطالب بیان شده
که آیا ، جهت بررسی اینحسابرسی کیفیتبنابراین انجام مطالعات بیشتر در خصوص  باشد،میشرکت  ارزش ایجاد

 با واقع دررسد. شود یا خیر، ضروری به نظر میمعیارهای مختلف کیفیت حسابرسی، باعث ایجاد ارزش برای شرکت می

تواند می یک کدام کنیم مشخص و کرده ارزش شرکت بررسی بر را ها آن از یک هر تأثیر داریم قصد متغیرها این آزمون
تأثیرگذاری  کننده، میزانعنوان متغیر تعدیلوارد کردن این معیارها به با ارزش شرکت را دستخوش تغییر کند. در نهایت

در ایران  یت حسابرسیکیفتحقیقات بسیاری در زمینه کنیم. پذیری و ارزش شرکت بررسی میآنها را بر رابطه بین ریسک
ذیری در جهت ایجاد پگیری کیفیت حسابرسی با ریسک انجام شده است، اما با توجه به بررسی رابطه بین معیارهای اندازه

 داشته باشد.  همراه به حسابرسی متون برای ارزشمندی دستاوردهایتواند  شواهد این پژوهش میارزش شرکت، 
 

 مبانی نظری پژوهش
ـی امـروز وجـود اطالعـات مالی قابل اتـکا از اهمیـت حیاتی برخـوردار اسـت. اقتصاد بسـیاری از دنیـای صنعت در

گذار  رمایهس کشـورها درکنتـرل شـرکت هـای سـهامی بزرگی قـرار دارد که سـرمایه مـورد نیاز خـود را از میلیـون هـا
هـای سـهامی قـرار داده انـد بـا توجه  را در اختیار شـرکتاندازهـای خـود  گذاران کـه پس تامیـن کـرده انـد. سـرمایه

 یابـد از اسـتفاده درسـت و موثـر وجوه سـرمایه می به صورت های مالی سـالیانه یا فصلی که توسـط شـرکت ها انتشـار
کنندگان  اسـتفاده منعکـس در صـورت های مالی زمانی برای کننـد، اطالعات گذاری شـده خود اطمینـان حاصل می

الزم برخـوردار باشـد. یکـی از ویژگـی هـای کیفـی اطالعـات مالـی،  مفید و موثر اسـت کـه از ویژگی های کیفی
هنگامـی قابـل اعتماد و اتکاسـت که آثارمالی معامالت و سـایر رویدادهای مالی به  قابلیت اعتماد اسـت. اطالعـات مالی

سابرسـی گـزارش های حها معتبر و قابل تایید مجدد باشـد.  ه و نتایـج اندازه گیریگیـری شـد طرفانه اندازهبیای  گونـه
 .(5934، )حاجیها و قانع هـا می گـردد و کیفیت باالی حسابرسـی بر این مهم مـی افزاید ارتقـای کیفیـت آن مالی باعث

 ابزار عنوان به و مدیران رفتار کنترل و نظارت به کمک برای سازوکار اجتماعی، یک عنوان به ، حسابرسیهمچنین
کاهش  و قراردادها اقتصادی، روابط در مستقل و طرفبی داور عنوان به حسابرس اقتصادی، در بُعد. است هادولت نظارتی

 به. آوردمی را فراهم جامعه عموم و گیرانتصمیم آرامش و خاطر اطمینان و کندمی عمل اطالعات بالقوه مخاطرات
-دارد )صالحی و عبدلی را برعهده شناختیروان و اقتصادی اجتماعی، متعدد هاینقش حسابرسی تر،روشن عبارت
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 دارد را عمومی )خدمات( ماهیت کاالی حسابرسی، فرآیند نهایی محصول عنوان به حسابرسی (. گزارش5931محمودآباد، 
نیست  خاصی کننده مصرف هیچ انحصار رد آن مصرف شود ونمی عمومی خدمات دیگر از استفاده مانع آن از استفاده که

 برای تقاضا تا باشد برخوردار مناسبی کیفیت از باید و خدمات کاالها سایر همانند عمومی کاالی این .(5935)اسکندری، 
اعتماد  کسب نیازمند خود جایگاه حفظ برای ها،حرفه سایر مانند حرفه حسابرسی، طرفی از. باشد داشته استمرار آن

ارزش  این،. است جامعه به کیفیت با حسابرسی گزارش ارائه دارد، انتظار حسابرسی حرفه از چه جامعه،آن. است عمومی
 حسابداران خدمات رواین از. است هاشرکت مالی اطالعات به آن افزودن به قادر حسابرسی حرفه تنها، که است ایافزوده
را  مناسب کیفیت با خدمات این انجام تداوم که ارائه شودضوابطی  رعایت با و ممکن سطح در باالترین باید رسمی

نفعان برای ارزیابی عملکرد مالی گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذی(. افزون بر این، سرمایه5983 کند )یاسایی، تضمین
جام شده به گذاری، به نتایج حسابرسی انهای گوناگون سرمایهگیری در مورد موقعیتواحدهای تجاری مختلف و تصمیم

رو، هرچه کیفیت حسابرسی بیشتر باشد، ارزش، اعتبار و قابلیت کنند. از اینوسیله موسسات حسابرسی مستقل اتکا می
 (. 1009، 5یابد )اشباق و وارفیلدهای مالی افزایش میکنندگان از صورتپذیرش آن به وسیله استفاده

 افزایش این که هستند خود ثروت کردن حداکثر دنبال حد تجاری بهوا اصلی به عنوان مالکان از سویی دیگر، سهامداران
 موضوع به نسبت همواره سهامداران علت شد. به همین خواهد حاصل مدیریت و شرکت مطلوب عملکرد نتیجه در تنها

ثروت  زایشاف امروز رقابتی دنیای در که است گردیده باعث امر اند. اینبوده قائل ایویژه تجاری اهمیت واحد عملکرد
)حسینی،  آید شمار به هاشرکت مدیران های پیش رویچالش تریناصلی از شرکت، برای ارزش ایجاد و سهامداران

 است اقتصادی هایگیریتصمیم در گذارانسرمایه به ویژه کنندگاناستفاده به کمک مالی گزارشگری اصلی (. هدف5983

 از یکی هاشرکت ارزش مقایسه گیرد. بنابراین،می گذاران قرارسرمایه دیاقتصا هایاصلی تصمیم مبنای شرکت، ارزیابی و

 قابل و شفاف مالی اطالعات (. درواقع وجود5934بهاری، )حیدری رودمی شمار به گذاریسرمایه بهبود فرآیند هایروش
 و شرکت یک ملکردو ع وضعیت ارزیابی ارکان از باشد،می مناسب و جامع گریسیستم گزارش یک محصول که اتکا

-تصمیم برای گذاراناقتصادی، سرمایه رویداد هر در. آیدمی حساب به شرکت در گذاریسرمایه مورد در گیریتصمیم

 سازمان که یک شودمی تلقی اتکا قابل گذاران، اطالعاتیسرمایه دیدگاه از .هستند اتکا قابل اطالعات نیازمند گیری
-این از اینمونه .نمایند مالی، نظارت هایصورت یعنی فرآیند این ثقل مرکز و هاشرکت گریگزارش فرآیند بر مستقل

 فراهم افزوده ارزش شده؛ گزارش مالی هایصورت باشند که برایمی حسابرسی موسسات مستقل، هایگونه سازمان
 و جایگاه به توجه با. دهندیم گزارش را مالی هایصورت محتوای اتکا قابلیت و بودن مربوط بررسی زیرا نتایج کنند،می

 هایگزارش تهیه در کلیدی عامل عنوان به حسابرسی ،کیفیت کنندگاناستفاده تصمیمات در موسسات حسابرسی نقش
 مورد بازده کند تالش باید تجاری واحد ارزش حفظ برای مدیریت. گیردمی قرار کنندگاناستفاده مورد توجه حسابرسی،

 مالی هایصورت بر خود انتظار مورد بازده نرخ تعیین در نیز سهامداران. برساند سرمایه هزینه به سطح حداقل را انتظار
 سهامداران انتظار مورد بازده برآورد در تواندمی شده گزارش مالی هایصورت اتکاء بنابرین قابلیت .کنندمی اتکا شرکت

 پوربود )خدامی خواهد پذیربا کیفیت امکان حسابرسی انجام با مالی، هایاتکاء بر صورت قابلیت دیگر، طرف از .باشد موثر
 (. 5931 همکاران، و

 با رابطه در آن، نه تنها اثربخش مدیریت و است تجاری هایفعالیت تمامی از ناپذیرجدایی بخشی همچنین ریسک،
 بهبود نیز را گیریتصمیم ندفرآی بلکه کند،کمک می شرکت به ایسرمایه بندیبودجه انجام و مالی مشکالت از پیشگیری

مند، )ملکیان و شایسته .است شرکت ریسک با داشتن سروکار وظایف مدیریت، تریناصلی از یکی در واقع. بخشدمی
 رشد سمت را به آن ها تواندمی و دارد هاشرکت رقابتی مزیت حفظ در بااهمیتی بسیار نقش پذیری،(. ریسک5935

                                                           
1
- Ashbaugh and Warfield 
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 سهم طریق این از تا کنندمی دنبال مختلفی را هایاستراتژی رقابتی، محیط در هاشرکت .سازد رهنمون باالتر اقتصادی
 سطح پذیرش مستلزم استراتژی، هر انتخاب. نمایند ایجاد ورود دیگران برای را موانعی و داده افزایش بازار در را خود

 هایبرخی استراتژی انتخاب که حالی در. گذاردمی تأثیر شرکت ریسک بر متفاوت ایگونهو به است ریسک از متفاوتی
 و داده کاهش را اقتصادی کالن مقابل نوسانات در شرکت پذیریآسیب بازار، در شرکت سهم افزایش دلیل به تجاری،

 اختصاصی ریسک افزایش به قادر دیگر سوی از گردند، شرکت )ریسک بازار( مندسامان ریسک کاهش به منجر توانندمی
 و بازده با مرتبط ابهامات عنوانبه شرکت پذیریریسک حسابداری، و مالی ادبیات (. در1055، 1د )نگوینهستن نیز شرکت

-ریسک تعریف، (. بر پایه این5332، 9و همکاران شود )رایتمی تعریف گذاریسرمایه از ناشی انتظار مورد جریانات نقدی

 گذاریسرمایه هایفرصت پذیرش عدم تبع آن به و پایین ریسک با گذاریسرمایه تصمیمات اتخاذ موجب مدیران گریزی

 کمتر ریسک پذیرش به مدیران حال، این (. با5333، 4؛ گای5384، 5گردد )اسمیت و واتسمی باال ارزش و ریسک دارای

 نمایندگی، تئوری باشد. براساس داشته همراه به را شرکت ارزش کاهش است ممکن خود نوبه به که دارند تمایل نیز

 همانند توانندنمی آنان که چرا گیرند،می نظر در را نیز خود شخصی ریسک گذاریسرمایه تصمیمات اتخاذ هنگام مدیران

-گذاریسرمایه که جاآن از (. بنابراین5334، 2دهند )مای کاهش را خود ریسک شخصی بخشی، تنوع طریق از سهامداران

 ممکن لذا آنها شود، مدیران شغلی امنیت شدن مخدوش آن پی در و بحران مالی بروز به منجر است ریسکی، ممکن های

 پرریسک، گذاریسرمایه هایطرح که پذیرشآن نمایند. ضمن خودداری گذاریسرمایه هایفرصت چنین پذیرش از است

 خواهد حمیلت آنها به را شرکت منابع از استفاده سوء در طلبانه مدیرانفرصت شدن رفتار محدود نظیر اضافی هایهزینه

 کاهش باعث نظارتی قوی سازوکار یک وجود  که دادند نشان (،5312لینگ ) مک و (. جنسین5385، 1نمود )آمیهود و لو

نمایند. بر  عمل مالکان منافع تأمین راستای در که نمایدمی ترغیب مدیران را و شده مالکان مدیران و میان منافع تضاد
، 8و اسمیت قبلی )بوشمن گردد. مطالعات شرکت پذیریریسک افزایش موجب قوی که نظارت رودانتظار می اساس، این

 باورند این بر و کرده یاد نظارتی مهمترین ابزارهای از یکی عنوان به مستقل حسابرسان (، از5338، 3؛ کانودیا و لی1005

 هایهزینه کاهش موجب و استهک مالکان و مدیران میان تقارن اطالعاتی عدم از باال، کیفیت با انجام حسابرسی که

 کاهش طریق از و بوده مدیران اثرگذار گذاریسرمایه تصمیمات بر قوی؛ نظارت نظری، لحاظ گردد. ازنمایندگی می
، 50همکاران و )رایت گرددمی باال، ارزش با اما آمیز گذاری مخاطرهسرمایه هایفرصت پذیرش سبب های نمایندگیهزینه
پذیری ریسک افزایش موجب با کیفیت باال، حسابرسی کارگیریبه که رودمی انتظار اساس،  این بر (.1003 ،55لو ؛5332
 (. 5932گرایلی، شود )صفری شرکت

 با توجه به مبانی نظری یاد شده فرضیه های پژوهش به شرح زیر تدوین شده اند:

 تاثیر معناداری دارد. ارزش شرکت ایجاد بر حسابرس تخصص فرضیه اول:

 کند.ارزش شرکت را تعدیل می ایجاد پذیری برریسک شدت اثر حسابرس، تخصص ه دوم:فرضی

 تاثیر معناداری دارد. ارزش شرکت ایجاد بر حسابرس تصدی فرضیه سوم:

                                                           
2
- Nguyen 

3
- Wright et al 

4
- Smith and Watts 

5
- Guay 

6
- May 

7
- Amihud and Lev 

8
- Bushman and Smith 

9
- Kanodia and Lee 

10
- Wright et al 

11
- Low 
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 کند.ارزش شرکت را تعدیل می ایجاد پذیری برریسک شدت اثر حسابرس،  تصدی فرضیه چهارم:

 شرکت تاثیر معناداری دارد. ارزش ایجاد بر حسابرسی اندازه موسسه فرضیه پنجم:

 کند.ارزش شرکت را تعدیل می ایجاد پذیری برریسک شدت اثر حسابرسی، اندازه موسسه فرضیه ششم:

 تاثیر معناداری دارند. ارزش شرکت ایجاد مدیران غیرموظف، بر فرضیه هفتم:

 کند.رکت را تعدیل میارزش ش ایجاد پذیری برریسک مدیران غیرموظف، شدت اثر فرضیه هشتم:

 ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد. ایجاد مالکیت متمرکز بر فرضیه نهم:

 کند.ارزش شرکت را تعدیل می ایجاد پذیری برریسک مالکیت متمرکز، شدت اثر فرضیه دهم:

 ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد. ایجاد پذیری برریسک فرضیه یازدهم:

 

 پیشینه تجربی پژوهش

 های خارجیشپژوه
 ایجاد جهت در پذیریریسک و حسابرسی کیفیت رابطه بین"(، پژوهشی را با عنوان 1053) 51و سولیمون  مانگستی

، به روش رگرسیون 1054الی  1005 هایسال طی شرکت پذیرفته شده در بورس جاکارتا 554تعداد  از استفاده با "ارزش
کار گرفته شده برای بررسی کیفیت نتایج نشان داد بین پنج مولفه به معمولی مورد بررسی قرار دادند. مربعات حداقل

 حسابرسی و همچنین عامل ریسک، تنها دو معیار تصدی حسابرس و تمرکز مالکیت در ایجاد ارزش موثر بودند و سایر
 را ارزش ایجاد در هاتشرک ریسک تأثیرات آنها از یک هیچ این، بر عالوه. نداشتند ارزش ایجاد در معناداری تأثیر متغیرها

 "حسابرسی در مدیریت ریسک شرکت  نقش هیئت مدیره و کمیته"(، 1058) 59ندادند. تای و همکاران قرار تأثیر تحت
 S&P500های با استفاده از نمونه بزرگی از شرکت رگرسیون لوجیت و توبیت به روش 1050الی  1005های طی سال

 هایگیریتصمیم در مهمی نقش حسابرسی، کمیته ویژه به مدیره، هیئت که ادد نشان نتایج مورد بررسی قرار دادند.
(، با بررسی 1054) 55هوانگ و وانگ.  کندمی ایفا کاهش ریسک، و محافظت جمله از شرکت، از حمایت به مربوط

 روش حداقلبه روش رگرسیون  1055الی  1009های طی سال "های چینیپذیری شرکت راهبری شرکتی و ریسک"
های گذاریهای چینی با مالکیت متمرکز، کمتر احتمال دارد که در سرمایهکه شرکت نشان دادند ی ا مربعات دو مرحله
های با ریسک کمتر انجام گذاریها با راهبری متمرکز، سرمایهگذاری کنند. به عبارت دیگر، شرکتپرمخاطره سرمایه

 تأثیر شرکت و پذیریریسک با حسابرس صنعت تخصص"ت عنوان (، پژوهشی را تح1055) 54 سیوی و دهند. هولشرمی
به روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی با استفاده از  1001 الی  1009 زمانی بازه در "آنها بین رابطه بر خارجی نظارت
 هایسنجه و حسابرس صنعت بین تخصص که آن ها دریافتند. شرکت مشاهده مورد بررسی قرار دادند-سال 5414

 این، بر عالوه. دارد و معناداری وجود مثبت رابطه توسعه( تحقیق و هزینه و بازده معیار )انحراف شرکت پذیریریسک
 ابزارهای سایر دارای هایشرکت در شرکت پذیریریسک با حسابرس تخصص صنعت بین رابطه که دریافتند ایشان
 مالی عملکرد بر مالکیت ساختار و شرکت مدیریت تأثیر"(، 1059) 52و همکاران شاهعلی. است ترخارجی، ضعیف نظارت
به روش رگرسیون  1050الی  1002های شرکت، طی سال 50با استفاده از تعداد را  "پذیریریسک رفتارهای و هاشرکت

 زایشاف باعث شرکتی هایشیوه بهبود که آن ها نشان داد های تابلویی را مورد بررسی قرار دادند. نتایجمبتنی بر داده

                                                           
12
- Mangesti and Solimun 

13
- Tai et al 

14
- Huang and Wang 

15
- Hoelscher and Seavey 

16
- Ali Shah et al 

http://www.jamv.ir/
http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

 )جلد سوم(                                              3311 ، پاییز33 ، شماره3دوره 

 

40 

 

 با همچنین شرکت مدیریت. شودمی پذیرریسک مشاغل انجام حین در ریسک سطح کاهش و شرکت مالی عملکرد
 سطح کاهش به منجر مالکیت تمرکز سطح افزایش که کندمی اثبات را واقعیت این و دارد منفی رابطه تمرکز مالکیت

 و داده ارائه پاکستانی شرکت های شرکتی ساختار از نمایی همچنین نتایج این. شودمی هابنگاه توسط خوب هایشیوه
 عملکرد و شرکت مدیریت سطح کاهش باعث تنها منفرد مالکیت در متمرکز مالکیت که کند می اثبات را واقعیت این

 .شود می سطح افزایش به منجر همچنین و شود می ها بنگاه مالی

 

 های داخلیپژوهش
ارزش شرکت های پذیرفته شده در  برکیفیت حسابرسی  بررسی تاثیر"ا عنوان (، پژوهشی را ب5938جامی و همکاران )
چند متغیره رگرسیون خطی  به روش 5932تا  5930های شرکت طی سال 553، با استفاده از تعداد "بورس اوراق بهادار

 بین مثبت ارتباط ابرسی،حس کیفیت که بود آن از حاکی پژوهش نتایج .مورد بررسی قرار دادندهای ترکیبی مبتنی بر داده

-زادهکند. میرزاجانی و حسینمی تقویت را شرکت ارزش مشترك( با صورت هر سهم )به دفتری ارزش و سهم هر سود

های پذیرفته شده در نقش کیفیت حسابرسی در ارزش شرکت در شرکت"(، پژوهش خود را با عنوان 5931جماستان )
چند متغیره رگرسیون  به روش 5935تا  5984های شرکت طی سال 590از تعداد ، با استفاده "بورس اوراق بهادار تهران

بین ارزش دفتری هر سهم و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و  که بود آن از حاکی پژوهش نتایج .مورد بررسی قرار دادند
 پذیریریسک بر نعتص در حسابرس تخصص تأثیر"(، با بررسی 5931محمودآباد ). صالحی و عبدلیمعناداری وجود دارد

 با 5931تا  5981های شرکت طی سال 551، با استفاده از تعداد "تهران بهادار اوراق بورس در شده های پذیرفتهشرکت

 حسابرس تخصص بین که تابلویی با اثرات ثابت و تصادفی دریافتند هایداده چند متغیره مبتنی بررگرسیون آماری تکنیک

 سهامداران مالکیت درصد داد نشان دیگر، نتایج سوی از دارد. وجود مستقیم ها ارتباطشرکت پذیریریسک و صنعت در

 زادهدارد. هادی فزاینده مستقیم تأثیر هاشرکت پذیریریسک و صنعت در حسابرس تخصص بین ارتباط نهادی  بر
های پذیرفته پذیری شرکتریسکبررسی تاثیر دوره تصدی حسابرس بر رابطه بین ساختار هیئت مدیره و "نیز با (، 5931)

به روش تحلیل رگرسیون  5934الی  5935های طی سال شرکت 520با استفاده از  "شده در بورس اوراق بهادار تهران
-شاخص بین ضعیفی و معنادار مجموع رابطه درکه های تابلویی با اثرات ثابت نشان داد خطی چند متغیره با تکنیک داده

 اثر اینکه ضمن. دارد وجود هاشرکت پذیریبا ریسک مدیرعامل( وظیفه دوگانگی و استقالل زه،)اندا مدیره هیئت های
رابطه "پژوهشی را با عنوان (، 5932گرایلی )صفری. باشدمی گاها متضاد و متفاوت ارتباط این بر حسابرس تصدی دوران

، با "گذاران نهادیعدیل کنندگی سرمایهپذیری شرکت، با توجه به اثر تکارگیری حسابرس متخصص صنعت و ریسکبه
های تلفیقی مورد به روش رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده 5939الی  5983های شرکت طی سال 32استفاده از تعداد 

پذیری شرکت کارگیری حسابرسان متخصص در صنعت، میزان ریسکبا بهآن است که  حاکی از بررسی قرار داد. نتایج
گذاران نهادی، رابطع بین تخصص صنعت حسابرس و د. عالوه بر این، نتایج نشان داد که مالکیت سرمایهیابافزایش می

 هایمکانیزم تأثیر بررسی"(، پژوهشی را با عنوان 5932کند. پروان و همکاران )پذیری شرکت را تضعیف میریسک
تا  5982های ، طی سال"تهران وراق بهادارا بورس در شده پذیرفته هایشرکت پذیریرفتار ریسک بر شرکتی راهبری
 طوربه پژوهش نتایج .های ترکیبی مورد بررسی قرار دادندچند متغیره مبتنی بر داده رگرسیون آماری تکنیک با 5939

ریسک  وابسته متغیرهای و مدیرعامل تصدی مدت زمان مالکیت، تمرکز بین معنادار و مثبت رابطه وجود حاکی از خالصه
دوگانگی و  نهادی سهامداران مالکیت درصد بین را معناداری و منفی همچنین ارتباط. است نقدی جریان ریسک و مالی

نشان داد. عالوه بر این، نتایج؛ ارتباط معناداری را بین دوگانگی نقش مدیرعامل و ریسک مالی، ریسک جریان نقدی را 
(، پژوهشی را با عنوان 5934افزون و همکاران )ند. سالکنقش مدیرعامل، ریسک مالی و ریسک جریان نقدی تایید نمی
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اوراق  های پذیرفته شده در بورسبینی سود مدیریت در شرکتپذیری، ارزش شرکت و پیشبررسی ارتباط میان ریسک"
تنی چند متغیره مب رگرسیون آماری تکنیک با 5931تا  5981های شرکت طی سال 554، با استفاده از تعداد "بهادار تهران

بینی سود آتی سهام و دقت باالی پیش میان ارزش داد که نشان نتایج .های ترکیبی مورد بررسی قرار دادندبر داده
-بینی سود مدیران، بین ریسکپیش پذیری شرکت رابطه معکوسی وجود دارد. همچنین دقت باالیمدیریت با ریسک

  .پذیری و ارزش آتی شرکت رابطه معناداری وجود ندارد
 

 روش شناسی پژوهش
 اطالعات و داده. باشد شده در بورس اوراق بهادار تهران می های پذیرفته در این پژوهش جامعه آماری، کلیه شرکت

گیری  شرکت به روش نمونه 584 ای مشتمل بر شده و نمونه در نظر گرفته 5931-5931 های آماری در فاصله زمانی
 :انتخاب گردیده است های زیر حذفی سیستماتیک بر اساس محدودیت

 .باشد اسفند پایان به منتهی ها شرکت مالی سال پایان اطالعات، بودن مقایسه قابل منظوربه -5
 .باشند نداده مالی دوره تغییر بررسی مورد دوره در -1
 .باشد دسترس در و موجود موردبررسی های شرکت برای پژوهش مورد نیاز های داده کلیه -9
 .نباشد( بیمه هایشرکت و لیزینگ و گذاری های سرمایهشرکت ها، بانک) یمال گری واسطه های شرکت جزء -5
 .باشد نداشته معامالتی وقفه ماه سه از بیش بازار در ها آن سهام -4

نیاز  های مورد داده آوری و برای جمع می باشدای  ها، روش اسناد کاوی و کتابخانه آوری داده استفاده جمع روش مورد
آورد نوین و همچنین  افزار ره منظور از نرم شده است. بدین های همراه استفاده الی و یادداشتهای م از اطالعات صورت

شده است. همچنین برای  استفاده( بورس اوراق بهادار تهران سایت کدال وابسته به شرکت) از طریق کاوش اینترنتی
 .شده استبهره گرفته  Eviews9 افزار تحلیل نهایی، از اکسل و نرم و تجزیه انجام محاسبات الزم و جهت

به روش پژوهش، بر اساس  روش پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و طرح آن از نوع شبه تجربی است و با توجه
ها از  تحلیل داده و های پژوهش و تجزیه فرضیه منظور آزمون های توصیفی و همبستگی صورت گرفته است. به روش

شده  ضریب تعیین و الگوی رگرسیون خطی چندگانه استفاده های ترکیبی، یری دادهکارگ رگرسیون چند متغیره با به
اول، سوم، پنجم، هفتم، نهم و یازدهم  هایبرای آزمون فرضیه(، 1053) و سولیمون  مانگستیبه استناد پژوهش است. 

 شود.استفاده می (1رابطه )از  پژوهش هشتم و دهم ،ششم ،چهارم ،های دوم فرضیه آزمونبرای ( و 5) رابطهژوهش از پ
 (5رابطه 

                                                                         
                                                                   
                                

 
 (1رابطه 

                                                                          
                                                             
                                                                  
                                                              
                                                

 
 iشرکت  حسابرس متخصص در صنعت: Specialicti,t ؛tدر سال  iشرکت  ارزش :VCi,tکه در رابطه های فوق داریم، 
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در سال  iشرکت  اندازه موسسه حسابرسی: FirmSizei,t ؛tدر سال  iشرکت  دوره تصد حسابرس: Tenurei,t ؛tدر سال 
t؛ BMi,t :شرکت  عضو غیرموظف هیئت مدیرهi  در سالt؛ OwnConi,t :شرکت  تمرکز مالکیتi  در سالt؛ Riski,t :

 iشرکت  هایارزش بازار به ارزش دفتری دارایی: MBi,t ؛tدر سال  i: اندازه شرکت Sizei,t ؛tدر سال  iشرکت  ریسک
بازده دارایی : LEVi,t ؛tال در س iشرکت  بازده دارایی: ROAi,t ؛tدر سال  iشرکت  جریان نقد عملیاتی: CFi,t ؛tدر سال 
 .tدر سال  iشرکت 

 

 نحوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش

 متغیر وابسته

 ارزش شرکت:
شرح زیر گیری ارزش شرکت بهاز معیار کیوتوبین برای اندازه (1053) 51مانگستی و سولیمونهای به استناد پژوهش 

 استفاده شده است:
 (9رابطه 

Tobin’s-Q = 
       

   
 

 .: ارزش دفتری دارایی هاBVA : ارزش دفتری بدهی ها؛BVD : ارزش بازار سهام عادی؛MVSکه در ان داریم، 

 متغیرهای مستقل
  د.نباشمیپذیری متغیرهای مستقل پژوهش حاضر کیفیت حسابرسی و ریسک

سابرسی، مدیران غیرموظف و * الزم به ذکر است، متغیرهای تخصص حسابرس، دوره تصدی حسابرس، اندازه موسسه ح
های اول، سوم، پنجم، هفتم و نهم به عنوان متغیر تمرکز مالکیت به عنوان معیارهای کیفیت حسابرسی، در فرضیه

 گیرند.کننده مورد بررسی قرار میهای دوم، چهارم، ششم و دهم در جایگاه متغیر تعدیلمستقل و در فرضیه

 پذیری: ریسک
گیری ریسک، از انحراف استاندارد ( برای اندازه5341) 58( و مارکوئیتز1053) و سولیمون  مانگستیهای به استناد پژوهش

 شود.بازده سهام استفاده می

 کیفیت حسابرسی:
حسابرسی از معیارهای تخصص حسابرس، دوره  گیری کیفیت(، برای اندازه1053) و سولیمون مانگستی به استناد پژوهش

 شود.وسسه حسابرسی، اعضای غیرموظف هیئت مدیره و تمرکز مالکیت استفاده میتصدی حسابرس، اندازه م

 تخصص حسابرس: 
از سهم بازار به عنوان شاخصی برای اندازه گیری تخصص در صنعت (، 1053) و سولیمون  مانگستی به استناد پژوهش

 شود.می( بهره گرفته 5حسابرس به شرح رابطه )

 (5رابطه 

(
  

(  )
)  (

 

 
)  (

   

(   )
) 

( EAکاران یک موسسه حسابرسی خاص در یک صنعت خاص )های تمام صاحبمجموعه دارایی ،فوقکه در رابطه 
( موسساتی در 5382رز )(، می شود. با پیروی از پالمEATکاران در این صنعت )های کل صاحبتقسیم بر مجموع دارایی

                                                           
17

- Yi et al 
18

- Hameed et al 
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شوند که سهم بازار آنها )یعنی عبارت سمت راست معادله( نظر گرفته میبه عنوان متخصص در صنعت در  پژوهشاین 
( ضرب در یک تقسیم بر دو )یعنی عبارت سمت IFبیش از عبارت یک بر روی تعداد شرکت های موجود در یک صنعت )

 چپ معادله( باشد.

 دوره تصدی حسابرس
 حسابرسی حسابرس، یک که هایسال تعداد با برابر(، دوره تصدی حسابرس 5932پور و همکاران )به استناد پژوهش علی

 است. داشته برعهده را شرکت مالی هایصورت

 اندازه موسسه حسابرسی

اندازه موسسه حسابرسی یک ، (5931(، پیری و همکاران )5939احمدی و همکاران )رمضان هایبه استناد پژوهش
 موسسات معتمد بورس که رتبه الف دارند، سابرسی وح توسط سازمان شرکت مالی هایاگرصورت. است مجازی متغیری

 باشد. صورت صفر می این غیر در و باشد برابر با یک

 اعضای غیرموظف هیئت مدیره
(، عضو غیرموظف هیئت مدیره از نسبت تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره به تعداد 5931به استناد پژوهش صدیقی )

 آید.کل اعضای هیئت مدیره به دست می

 تمرکز مالکیت:
بزرگترین سهامدار شرکت  سهام تحت تملک (، تمرکز مالکیت، درصد5939به استناد پژوهش خواجوی و همکاران )

 )اولین سهامدار عمده( می باشد.

 کنندهمتغیر تعدیل
 که در بخش متغیرهای مستقل ذکر شد. باشدمی کیفیت حسابرسیاین پژوهش  تعدیل کنندهمتغیر 

 متغیرهای کنترلی

 هالگاریتم جمع کل دارایی :شرکت اندازه

 هاها به ارزش دفتری خالص دارایینسبت ارزش بازار خالص دارایی ارزش بازار به ارزش دفتری:

 هاهای عملیاتی بر جمع کل داراییهای نقدی حاصل از فعالیت: نسبت جریانجریان نقد علملیاتی

 سود خالص تقسیم بر کل دارایی :هابازده دارایی

 های کل: نسبت کل بدهی به ارزش دفتری داراییاهرم مالی

 

 یافته های پژوهش
ها گیری از این یافتههای پژوهش را به صورت بخش آمار توصیفی و استنباطی ارائه نموده و سپس به نتیجهدر ادامه یافته

 شود.پرداخته می

 

 آمار توصیفی
های این پژوهش ، مستقل، تعدیلگر و کنترلی را برای کل مشاهدههای وابسته ( آمار توصیفی متغیر5در جدول شماره )

دهد  است که نشان می 151/5برابر با  ارزش شرکتمیانگین ( مشاهده می شود 5طور که در جدول )دهد. همان یمنشان 
است که  530/55ر با اند. میانه متغیر اندازه شرکت براب یافته های مربوط به این متغیر در حول این نقطه تمرکز بیشتر داده
های این متغیر کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار است. در طی قلمرو زمانی  دهد نیمی از داده نشان می
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است.  041/0بوده و کمترین مقدار این متغیر برابر با  834/9برابر با  ریسک شرکتپژوهش بیشترین مقدار متغیر 
ها نسبت  ها از یکدیگر یا میزان پراکندگی آن کلی معیاری برای تعیین میزان پراکندگی داده طور  های پراکندگی به شاخص

های پراکندگی که شرط مطلوب برای واردکردن متغیر به مدل رگرسیونی  ترین شاخص به میانگین است. ازجمله مهم
اف معیار متغیرها صفر نبوده و حائز این مشاهده است، انحر ( نیز قابل5طور که در جدول ) است، انحراف معیار است. همان

است که به  595/0و  258/5 بررسی بیشترین و کمترین مقدار این پارامتر برابر با باشند. در جامعه آماری مورد شرط می
است. پارامتر چولگی میزان  جریان نقد عملیاتیو  هانسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داراییترتیب مربوط به متغیرهای 

دهد. اگر ضریب چولگی صفر باشد، جامعه کامالً متقارن است و چنانچه  دم تقارن منحنی فراوانی متغیر را نشان میع
مثال ضریب چولگی   عنوان ضریب مثبت باشد، چولگی به راست و اگر منفی باشد، چولگی به چپ وجود خواهد داشت. به

بررسی چولگی به  است، یعنی منحنی فراوانی این متغیر در جامعه مورد 552/0مثبت و برابر با  مالکیت متمرکزمتغیر 
 راست داشته و به این اندازه از مرکز تقارن انحراف دارد. 

 یرهای پژوهشمتغ(: آمار توصیفی 3جدول )

 چولگی انحراف معیار مینیمم ماکزیمم میانه میانگین نام متغیر

 141/5 195/0 295/0 490/4 495/5 151/5 ارزش شرکت

 855/5 241/0 041/0 834/9 135/0 351/0 ریسک شرکت

 -511/0 533/0 0 5 5 490/0 تخصص حسابرس

 581/5 198/1 0 5 1 959/9 تصدی حسابرس

 -951/0 535/0 0 5 5 418/0 اندازه موسسه حسابرسی

 -220/0 150/0 0 5 200/0 292/0 اعضای غیرموظف هیئت مدیره

 552/0 159/0 555/0 335/0 583/0 513/0 مالکیت متمرکز

 144/0 444/5 510/50 110/53 530/55 910/55 اندازه شرکت

 455/0 258/5 -954/1 315/1 135/1 481/1 هانسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی

 534/0 595/0 -520/0 251/0 088/0 505/0 جریان نقد عملیاتی

 082/0 551/0 -201/0 212/0 014/0 030/0 بازده دارایی

 408/1 994/0 051/0 332/0 205/0 211/0 اهرم مالی

 

 آمار استنباطی

 آزمون ناهمسانی واریانس مدل پژوهش
ها، فروض ها و آزمون فرضیههای بیان شده نیاز است قبل از پردازش آنهای هر یک از مدلبرای تجزیه و تحلیل داده

( این است که تمامی OLSحداقل مربعات معمولی ) روشبه  رگرسیون خطی کالسیک مدل آزمون شود. یکی از فروض
 برای بررسی فرض ناهمسانی واریانس در این پژوهش، از آزمون وایت برابر هستند، واریانس جمالت پسماند دارای

 ( ارائه شده است.1استفاده شده که نتایج آن در جدول )
 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس باقی مانده ها :(2جدول )

 H0فرضیه  مدل سطح معناداری آزمون آماره نتیجه خمینروش ت

GLS H0 واریانسهمسانی  اول 0000/0 411/2 شود رد می 

GLS H0 واریانسهمسانی  دوم 0000/0 889/5 شود رد می 

های پژوهش کمتر از ( نشان می دهد که آماره احتمال محاسبه شده در آزمون وایت برای مدل1نتایج مندرج در جدول )
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دهد شود که نشان میاین آزمون مبنی بر همسان بودن واریانس ها رد می H0درصد می باشد. از این رو  4ح خطای سط
های مورد بررسی به صورت رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته ناهمسانی واریانس وجود دارد و روش تخمین مدل

(GLS  .می باشد ) 
 

 آزمون تشخیص روش تخمین مدل
های ترکیبی از آزمون چاو و هاسمن استفاده شده است که های ترکیبی و برای تعیین نوع دادهاز داده در این پژوهش

 ها دادهیری کارگ بهها، روش های پژوهش نشان داده شده است، برای تخمین این مدل( برای مدل9نتایج آن در جدول )
 تلفیقی یا تابلویی است. 

 (: نتایج آزمون چاو و هاسمن3جدول )

 مدل
 آزمون هاسمن لیمر Fآزمون 

 نتیجه احتمال آماره نتیجه احتمال آماره

 اثرات ثابت 0103/0 19/42 روش تابلویی 0000/0 839/1 اول

 اثرات تصادفی 0441/0 35/14 روش تابلویی 0000/0 382/1 دوم

است، در نتیجه و بر مبنای این درصد  4های اول و دوم پژوهش کمتر از مقدار احتمال مربوط به این آماره برای مدل
پژوهش به صورت تابلویی  های مدلشود، در نتیجه داده یمرد  ها دادهنتایج فرض صفر آزمون مبنی بر تلفیقی بودن 

ی تابلویی )اثرات ثابت یا ها دادهشود. با توجه به آزمون چاو ، الزم است آزمون هاسمن برای تعیین نوع تخمین زده می
( مقدار احتمال مربوط به آماره آزمون هاسمن برای مدل اول پژوهش 9گیرد. همان طور که در جدول )تصادفی( انجام 

ی ها دادهبر روی متغیر مورد نظر بر اساس رویکرد  درصد است؛ بنابراین این مدل 4نشان داده شده؛ که این مقدار کمتر از 
درصد است؛  4مون هاسمن برای مدل دوم پژوهش بیشتر از تابلویی با اثرات ثابت، و مقدار احتمال مربوط به آماره آز

 شود.  یمی تابلویی با اثرات تصادفی تخمین زده ها دادهبر روی متغیر مورد نظر بر اساس رویکرد  بنابراین این مدل
 

 نتایج حاصل از آزمون مدل اول پژوهش 
 04/0است. چون این مقادیر کمتر از  000/0ر با در مدل براب Fمقدار احتمال  ، (5بر اساس یافته های حاصل از جدول )

شود، به عبارتی مدل مورد بررسی دارای اعتبار است. ضریب  درصد رد می 34است، بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان 
گر این است که متغیرهای مستقل و کنترلی در این مدل توانایی درصد است، این ضریب بیان 84تعیین در مدل نیز 

داری در این مدل مقدار سطح معنی ،همچنینباشند.  درصد از تغییرات سطوح متغیر وابسته را دارا می 84یش از توجیه ب
 های مدل است.  مانده است که حاکی از عدم وجود خودهمبستگی بین باقی 11/5 آماره دوربین واتسون در مدل فوق برابر

 مدل اول پژوهشآزمون (: نتایج 4جدول )

 احتمال tآماره  انحراف استاندارد بتا ضریب نام متغیر
 0000/0 991/1 112/0 013/1 عرض از مبدا

 0000/0 583/5 012/0 551/0 حسابرس تخصص

 0151/0 535/1 009/0 005/0 حسابرس تصدی

 0954/0 583/1 018/0 095/0 حسابرسی موسسه اندازه

 0190/0 153/1 021/0 085/0 مدیره هیئت غیرموظف اعضای

 0515/0 810/1 551/0 515/0 متمرکز مالکیت

 0005/0 455/9 054/0 049/0 ریسک شرکت
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 0000/0 -990/5 053/0 -089/0 شرکت اندازه

 0000/0 880/14 003/0 144/0 هادارایی دفتری ارزش به بازار ارزش نسبت

 0009/0 431/9 023/0 145/0 عملیاتی نقد جریان

 0000/0 235/3 515/0 511/5 دارایی بازده

 0005/0 811/9 598/0 490/0 مالی اهرم

 11/5آزمون دوربین واتسون                      F                                           311/40  مقادیر آزمون

Rضریب تعیین  0000/0سطح معناداری                                               
2                                            84/0 

 و 0000/0 حسابرس تخصصشده برای متغیر  مقدار احتمال محاسبه  ( نشان می دهد که5یافته های حاصل از جدول )
ای دهد رابطه مورد بررسی به صورت مستقیم بوده به گونهاست که نشان می 551/0همچنین ضریب برآورد شده برابر با 

 بر حسابرس تخصصگفت توان بنابراین، می .شودمی ارزش شرکتر به افزایش منج حسابرس تخصصکه افزایش در 
مقدار احتمال  شود.پذیرفته میدرصد  34در سطح اطمینان و فرضیه اول پژوهش تاثیر معناداری دارد  ارزش شرکت ایجاد

تغیرها در سطح اطمینان این  م تاثیردهد باشد که نشان می می 0151/0 برابر حسابرس تصدیشده برای متغیر  محاسبه 
دهد است که نشان می005/0چنین ضریب برآورد شده متغیر ذکر شده برابر با باشد، همدرصد به صورت معنادار می 34

 ارزش شرکت افزایشمنجر به  حسابرس تصدیای که افزایش در بوده به گونه مستقیمرابطه مورد بررسی به صورت 
ارزش  ایجاد بر حسابرس تصدیگفت توان ، میحسابرس تصدیی متغیر ال برآورد شدهبا توجه به احتم بنابراینشود، می

 اندازه موسسهبرای متغیر  شود.می نیز پذیرفتهپژوهش  سومو براساس این نتایج، فرضیه تاثیر معناداری دارد  شرکت
 ین یافته حاکی از آن است کهاباشد که  می 0954/0 برابر و مقدار احتمال محاسبه شده 095/0حسابرسی ضریب برآوردی 

ارزش منجر به افزایش  حسابرسی اندازه موسسهای که افزایش در رابطه مورد بررسی به صورت مستقیم بوده به گونه
و براساس این تاثیر معناداری دارد  ارزش شرکت ایجاد بر حسابرسی اندازه موسسهگفت توان ، میبنابراین .شودمی شرکت

مدیران شده برای متغیر  مقدار احتمال محاسبه  شود.می درصد پذیرفته 34در سطح اطمینان ژوهش پ پنجمنتایج، فرضیه 
 مدیران غیرموظفنتیجه گرفت که توان میبنابراین  .است 085/0ضریب برآورد شده  وباشد  می 0190/0 برابرغیرموظف 

همان طور قابل پذیرش می باشد.  درصد 34ان در سطح اطمین هفتمو فرضیه تاثیر معناداری دارند  ارزش شرکت ایجاد بر
باشد که  می 0515/0 برابرمالکیت متمرکز شده برای متغیر  مقدار احتمال محاسبه شود،  یم( مشاهده 5که در جدول )

چنین ضریب برآورد شده باشد، همدرصد به صورت معنادار می 34این  متغیرها در سطح اطمینان  تاثیردهد نشان می
ای که افزایش بوده به گونه مستقیمدهد رابطه مورد بررسی به صورت است که نشان می 515/0شده برابر با  متغیر ذکر

مالکیت ی متغیر شود، بنابراین با توجه به احتمال برآورد شدهمی ارزش شرکت افزایشمنجر به مالکیت متمرکز در 
 نهمو براساس این نتایج، فرضیه یر معناداری دارد تاث ارزش شرکت ایجاد مالکیت متمرکز برگفت توان ، میمتمرکز
ضریب برآورد شده برابر  و 0005/0 برابر پذیریریسکشده برای متغیر  مقدار احتمال محاسبه  شود.می پذیرفته پژوهش

 کاهشمنجر به  پذیریریسکای که افزایش در بوده به گونه معکوس وجود رابطه این حاکی ازکه  .است -049/0با 
 ایجاد پذیری برریسکگفت توان ، میپذیریریسکی شود، بنابراین با توجه به احتمال برآورد شدهمیش شرکت ارز

 شود.پذیرفته مینیز پژوهش  یازدهمفرضیه  درصد 34و در سطح اطمینان تاثیر معناداری دارد  ارزش شرکت

 

 نتایج حاصل از آزمون مدل دوم پژوهش 
است. چون این مقادیر  0000/0برابر با  Fداری(  مقدار احتمال )یا سطح معنی (4جدول )بر اساس نتایج بدست آمده در 

به عبارتی مدل مورد بررسی دارای  .شود درصد رد می 34است، بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان  04/0کمتر از 
مستقل و کنترلی در این مدل گر این است که متغیرهای درصد است، این ضریب بیان 83اعتبار است. ضریب تعیین نیز 
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داری آماره مقدار سطح معنیهمچنین باشند.  درصد از تغییرات سطوح متغیر وابسته را دارا می 83توانایی توجیه بیش از 
 های مدل است.  مانده حاکی از عدم وجود خودهمبستگی بین باقیاین است، که  13/5 دوربین واتسون برابر

 وم پژوهشمدل دآزمون نتایج  :(5جدول )

 نام متغیر
 ضریب بتا

انحراف 

 استاندارد
 tآماره 

سطح 

 معناداری
 0000/0 253/1 111/0 013/1 عرض از مبدا

 0538/0 995/1 092/0 085/0 حسابرس تخصص

 0552/0 553/1 002/0 051/0 حسابرس تصدی

 0330/0 005/0 050/0 000/0 حسابرسی موسسه اندازه

 0108/0 910/5 085/0 554/0 مدیره هیئت غیرموظف اعضای

 0134/0 101/1 521/0 534/0 متمرکز مالکیت

 0950/0 580/1 029/0 090/0 ریسک شرکت

 0513/0 528/1 013/0 095/0 پذیری و تخصص حسابرساثرتعاملی ریسک

 0555/0 341/1 002/0 059/0 پذیری و تصدی حسابرساثرتعاملی ریسک

 0011/0 132/9 095/0 050/0 حسابرسی پذیری و اندازه موسسهاثرتعاملی ریسک

 0002/0 590/9 030/0 955/0 پذیری و مدیران غیرموظفاثرتعاملی ریسک

 0009/0 221/9 040/0 585/0 پذیری و مالکیت متمرکزاثرتعاملی ریسک

 0000/0 134/5 053/0 -089/0 شرکت اندازه

 0000/0 950/19 050/0 144/0 هادارایی دفتری ارزش به بازار ارزش نسبت

 0009/0 252/9 022/0 145/0 عملیاتی نقد جریان

 0000/0 100/50 558/0 511/5 دارایی بازده

 0000/0 083/5 591/0 490/0 مالی اهرم

 13/5                آزمون دوربین واتسون F315/53                                       مقادیر آزمون

R             مقادیر ضریب تعیین  0000/0                            مقادیرسطح معنی داری
283/0 

پذیری و تخصص اثرتعاملی ریسکشده برای متغیر  مقدار احتمال محاسبه شود،  یم( مشاهده 4همان طور که در جدول )
-به صورت معنادار می درصد 34این  متغیرها در سطح اطمینان  تاثیردهد باشد که نشان می می 0513/0 برابر حسابرس

دهد رابطه مورد بررسی به صورت است که نشان می 095/0چنین ضریب برآورد شده متغیر ذکر شده برابر با باشد، هم
-می ارزش شرکتمنجر به افزایش  پذیری و تخصص حسابرستعاملی ریسک اثرای که افزایش در مستقیم بوده به گونه

گفت توان ، میپذیری و تخصص حسابرستعاملی ریسک اثری متغیر رآورد شدهتوجه به احتمال ب با بنابراین شود،
 دومو براساس این نتایج، فرضیه کند ارزش شرکت را تعدیل می ایجاد پذیری برریسک شدت اثر حسابرس، تخصص
 ی حسابرسپذیری و تصداثرتعاملی ریسکشده برای متغیر  مقدار احتمال محاسبه ، همچنین شود.می پذیرفتهپژوهش 

 34در سطح اطمینان  دهد رابطه مورد بررسیاست که نشان می 059/0برابر با  آنضریب برآورد شده و  0555/0 برابر
منجر به پذیری و تصدی حسابرس اثرتعاملی ریسکای که افزایش در بوده به گونهو مثبت به صورت مستقیم  درصد

-ریسک شدت اثر حسابرس، تصدیگفت توان ، میاحتمال برآورد شدهتوجه به  با بنابراینشود، می ارزش شرکتافزایش 

همان  شود.می نیز پذیرفتهپژوهش  چهارمو براساس این نتایج، فرضیه کند ارزش شرکت را تعدیل می ایجاد پذیری بر
اندازه موسسه پذیری و تعاملی ریسک اثرشده برای متغیر  مقدار احتمال محاسبه شود،  یم( مشاهده 4طور که در جدول )

درصد به صورت معنادار  34متغیرها در سطح اطمینان  این تاثیردهد باشد که نشان می می 0911/0 برابر حسابرسی نیز
دهد رابطه مورد بررسی به صورت است که نشان می 050/0چنین ضریب برآورد شده متغیر ذکر شده برابر با باشد، هممی
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ارزش شرکت منجر به افزایش  پذیری و اندازه موسسه حسابرسیریسک اثرتعاملیدر  ای که افزایشمستقیم بوده به گونه
ارزش شرکت را تعدیل  ایجاد پذیری برریسک شدت اثر اندازه موسسه حسابرسی، نشان داد که توان می بنابراینشود، می
اثرتعاملی شده برای متغیر  محاسبه مقدار احتمال  شود.می پذیرفته نیز پژوهش ششمو براساس این نتایج، فرضیه کند می

دهد نشان می این که .است 955/0برابر با  آنضریب برآورد شده  و 0002/0 برابر پذیری و مدیران غیرموظفریسک
منجر پذیری و مدیران غیرموظف اثر تعاملی ریسکای که افزایش در رابطه مورد بررسی به صورت مستقیم بوده به گونه

ارزش  ایجاد پذیری برریسک مدیران غیرموظف، شدت اثرگفت توان ، میبنابراین .شودمی کتارزش شربه افزایش 
شده  مقدار احتمال محاسبه ، و در انتها شود.می پذیرفتهپژوهش  هشتم، فرضیه بر این اساسو کند شرکت را تعدیل می

این  متغیرها در سطح  تاثیردهد که نشان می باشد می 0009/0 برابر پذیری و مالکیت متمرکزاثرتعاملی ریسکبرای متغیر 
دهد رابطه است که نشان می 585/0چنین ضریب برآورد شده برابر با باشد، همدرصد به صورت معنادار می 34اطمینان 

منجر به افزایش  پذیری و مالکیت متمرکزاثرتعاملی ریسکای که افزایش در مورد بررسی به صورت مستقیم بوده به گونه
ارزش شرکت را  ایجاد پذیری برریسک مالکیت متمرکز، شدت اثرگفت توان می .بنابراینشودمی شرکت زش شرکتار

 شود.می نیز پذیرفتهپژوهش  دهمو براساس این نتایج، فرضیه کند تعدیل می
 

 گیریبحث و نتیجه
شرکت  584د ارزش در بین پذیری در جهت ایجاپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک

پژوهش های آمده، همه فرضیه دست پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به
کار گرفته شده برای بررسی کیفیت حسابرسی و همچنین عامل نتایج نشان داد بین پنج مولفه به. مورد تایید قرار گرفت

 در هاشرکت ریسک ها تأثیراتهمه مولفه این، بر و عامل ریسک در ایجاد ارزش موثر بودند. عالوه هاریسک، همه مولفه
 دادند قرار تأثیر تحت را ارزش ایجاد

 تخصصو   تاثیر معناداری دارد ارزش شرکت ایجاد بر حسابرس دهد تخصصنتایج حاصل از پژوهش نشان می
 تواند عالوه برمکانیزم نظارتی مناسب، می. کندشرکت را تعدیل می ارزش ایجاد پذیری برریسک شدت اثر حسابرس،

مدیران؛ تصمیمات مدیریت را تحت تاثیر قرار دهد و وی را ترغیب به اتخاذ افزایش تناسب اهداف سهامداران و 
 دلیل به صصمتخ تصمیماتی سازد که با توجه به قبول ریسک بیشتر، زمینه افزایش شرکت را نیز فراهم سازد. حسابرسان

 کاهش برای ترباکیفیت حسابرسی ارائه در بیشتری توانایی صاحبکار، صنعت شرایط از دانش تخصصی از برخورداری
 پژوهشاز اول نتایج فرضیه دارند.  را بیشتری افزوده ارزش کسب توانایی آنان بیان دیگر، به. دارند اطالعاتی ریسک
( 1053)  ( و نتایج فرضیه دوم مغایر با پژوهش مانگستی و سولیمون1053) و سولیمون پژوهش مانگستیبا  مغایرحاضر 

 باشد.می
 بیشتر باعث آشنایی تربلندمدت تصدی دورهنتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم و چهارم پژوهش حاکی از آن است که 

 هایکاهش هزینه حسابرسی، عملیات انجام در تسریع کار،صاحب گزارشگری مسائل و تجاری عملیات با حسابرس
گردد و جا که کیفیت حسابرسی موجب افزایش ارزش شرکت میگردد. از آنمی حسابرسی کیفیت افزایش و حسابرسی

توان گفت دوره باشد میکار گرفته شده برای بررسی کیفیت حسابرسی دوره تصدی حسابرس میبههای یکی از مولفه
-که با افزایش کیفیت حسابرسی، ریسکردد. و با توجه به اینگتصدی حسابرس نیز موجب افزایش ارزش شرکت می

پذیری بر ارزش شرکت را تعدیل توان گفت دوره تصدی حسابرس تاثیر ریسکگردد پس میپذیری شرکت بیشتر می
باشد و نتیجه فرضیه ( می1053پژوهش مانگستی و سولیمون )از تحقیق حاضر مطابق با سوم نتایج فرضیه  کند.می

 باشد.( می1053)  و سولیمون  مغایر با پژوهش مانگستی چهارم

http://www.jamv.ir/
http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

 )جلد سوم(                                              3311 ، پاییز33 ، شماره3دوره 

 

43 

 

-مشتریان بزرگ بزرگ حسابرسی هایمؤسسهنتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم و ششم پژوهش حاکی از آن است که 

 بر عالوه. یابدمی حسابرسان افزایش از مالی هایصورت در موجود تحریفات کشف برای بازار توقع رو، این از تری دارند،
 از زیرا هستند، برتر حسابرسی کیفیت تر دارایبزرگ حسابرسی هایمؤسسه که است این از حاکی تجربی شواهد آن،

نتایج  هستند. برخودار تر کوچک مؤسسات به نسبت حسابرسی، در انجام حسابرسان آموزش برای بهتری امکانات و منابع
باشد و نتیجه فرضیه پنجم ( می1053و سولیمون ) نگستیپژوهش مابا  مغایراز تحقیق حاضر پنجم و ششم فرضیه 

 باشد.(، می5934مطابق با پژوهش تفتیان و اسکندری )
ساختار مالکیت )شامل تمرکز مالکیت( چندین نتایج حاصل از آزمون فرضیه هفتم و هشتم پژوهش حاکی از آن است که 

توان به این موضوع ها میقل دارد. از جمله این انگیزهانگیزه برای نظارت بر گزارشگری مالی و نفوذ بر حسابرس مست
-باشند و نیز این که سرمایههای مالی حسابرسی شده منبع مهمی از اطالعات در مورد شرکت میاشاره کرد که صورت

های مالی بر کیفیت حسابرسی و نوع گزارش حسابرس گیریگذاران در تجزیه و تحلیل اطالعات حسابداری و تصمیم
ای ها )مالکیت متمرکز( بر کیفیت حسابرسی تاثیر بالقوهرود مالکیت شرکتای قائل هستند. بنابراین انتظار مییت ویژهاهم

باشد. و نتیجه فرضیه ( می1053)  و سولیمون  پژوهش مانگستیبا  مغایراز تحقیق حاضر هفتم نتایج فرضیه داشته باشد. 
 باشد.( می1053)  و سولیمون  مطابق با پژوهش مانگستی هشتم

 هیئت اعضای سایر به نسبت مدیران )غیرموظف(نتایج حاصل از آزمون فرضیه نهم و دهم پژوهش حاکی از آن است که 
 و پشتکار به بهتر، نظارت بنابراین هستند، طلب جاه مالی گریگزارش روند و اجرایی مدیران عملکرد بر نظارت در مدیره،
توان گفت اعضای غیرموظف هیئت مدیره، برای رسیدن به مقاصد کند. بنابراین میمی کمک آنها شغلی موقعیت تقویت

و   پژوهش مانگستیبا  مغایراز تحقیق حاضر نهم و دهم نتایج فرضیه باشند. خود خواستار حسابرسی با کیفیت می
 باشد. ( می1053) سولیمون

 تصمیمات اتخاذ موجب مدیران گریزیریسکه نتایج حاصل از آزمون فرضیه یازدهم پژوهش حاکی از آن است ک

 گردد،می باال ارزش و ریسک دارای گذاریهای سرمایهفرصت پذیرش عدم تبع آن به و پایین ریسک با گذاریسرمایه

باشد.  داشته همراه به را شرکت ارزش کاهش است ممکن خود نوبه به که دارند تمایل نیز کمتر ریسک پذیرش به مدیران
 چرا گیرند،می نظر در را نیز خود شخصی ریسک گذاریسرمایه تصمیمات اتخاذ هنگام مدیران نمایندگی، وریتئ براساس

توان گفت . بنابراین میدهند کاهش را خود ریسک شخصی بخشی، تنوع طریق از سهامداران همانند توانندنمی آنان که
و  پژوهش مانگستیبا  مغایراز تحقیق حاضر دهم یازنتایج فرضیه پذیری بر ارزش شرکت تاثیر منفی دارد. ریسک

 باشد. (، می5334( و مطابق با پژوهش مای )1053) سولیمون
از  باید تصمیمات .گیرند بهره از آنها خود تصمیمات ارزیابی برای بتوانند هستند که اطالعاتی نیازمند همواره سهامداران

-اقتصادی، سرمایه رویداد هر در. کند ایجاد ارزش شرکت در که دباش ایگونه به گر مالیتحلیل و دیدگاه مالی لحاظ

 مالی هایصورت بر خود انتظار مورد بازده نرخ تعیین در هستند و اتکا قابل اطالعات نیازمند گیریتصمیم برای گذاران
بود.  خواهد پذیرامکانبا کیفیت  حسابرسی انجام با مالی، هایاتکاء بر صورت قابلیت دیگر، طرف از .کنندمی اتکا شرکت

جا که معیارهای ذکر شده برای توان گفت کیفیت حسابرسی بر ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد و از آنبنابراین می
توان گفت که بر ارزش شرکت نیز تاثیر گردند، میبررسی کیفیت حسابرسی موجب افزایش کیفیت حسابرسی می

ذاران و سهامداران توصیه می شود موارد مطروحه را در تصمیمات خود لحاظ کنند. معناداری دارند. در نتیجه به سرمایه گ
-می ترغیب مدیران را و شده مالکان مدیران و میان منافع تضاد باعث کاهش نظارتی قوی سازوکار یک همچنین، وجود

-ریسک افزایش موجب قوی ظارتکه ن رودانتظار می اساس، نمایند. بر این عمل مالکان منافع تأمین راستای در که نماید

 باال، کیفیت با انجام حسابرسی و بوده نظارتی مهمترین ابزارهای از یکی عنوان به مستقل گردد. حسابرسان شرکت پذیری
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 نظری، لحاظ گردد. ازنمایندگی می هایهزینه کاهش موجب و کاسته مالکان و مدیران میان تقارن اطالعاتی عدم از
 پذیرش سبب های نمایندگیهزینه کاهش طریق از و بوده مدیران اثرگذار گذاریسرمایه اتتصمیم بر قوی؛ نظارت
 حسابرسی کارگیریبه که رودمی انتظار اساس،  بر این گردد.می باال، ارزش با اما آمیز گذاری مخاطرهسرمایه هایفرصت

 شود. پذیری شرکتریسک افزایش موجب با کیفیت باال،

 

 منابع 
  ،بورس  در شده پذیرفته هایشرکت مالی گریگزارش کیفیت بر حسابرس (، تاثیر تغییر شریک5935سجاد، )اسکندری

 تاکستان. عالی آموزش موسسه ارشد، کارشناسی نامه تهران، پایان بهادار اوراق
 رفتار  بر کتیشر راهبری هایمکانیزم تأثیر (، بررسی5932زاده، محمدحسن، )پور، اسماعیل، قلیپروان، هاجر، رمضان

 وتوسعه مالی )دانش پولی، اقتصاد تهران، دوفصلنامه اوراق بهادار بورس در شده پذیرفته هایشرکت پذیریریسک
 .553-515 صص ،59 ، شماره15 دوره جدید، دوره سابق(،

 اوراق  لیتحل یمال دانششرکت،  ارزش بر عمده نهادی مالکان تاثیر(، 5931رضا، خریدار، )پورزمانی، زهرا، احسان
 . 83-13 صص ،10، شماره 2 دوره ،بهادار

 (، بررسی ارتباط بین اندازه موسسه حسابرسی، تعداد 5931اهلل، )جوادی، نعمت ،محمدی، امیرپیری، پرویز، شیخ
 .12-5 صص ،45، شماره 59دوره  صاحبکاران موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی، فصلنامه دانش حسابرسی،

 ( ،5934تفتیان، اکرم، اسکندری، مهدی،)  بررسی اثر سرمایه گذاران نهادی بر رابطه بین اندازه و تخصص حسابرس در
دومین کنفرانس بین المللی حسابداری ، صنعت با ریسک پذیری شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 .و مدیریت در هزاره سوم
 ( ،بررسی 5938جامی، مجید، محمدی، فاطمه، سارانی، افسانه ،)ارزش شرکت های پذیرفته  برکیفیت حسابرسی  تاثیر

 جلد دوم، ،55، شماره 9 دوره حسابداری، و در مدیریت نوین پژوهشی رویکردهای ، فصلنامهشده در بورس اوراق بهادار
 .12-24 صص
 های پذیرفته  بررسـی تاثیر کیفیت حسابرسـی بر فرصت سـرمایه گذاری شـرکت(، 5934قانع، علی، ) ،حاجیها، زهره

 .511-509، صص 9، شماره 52 دوره ،، فصلنامه دانش حسابرسیادار تهرانورس اوراق بهب شـده در
 ( ،رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و شاخص کیوتوبین با بازده سهام، پایان نامه کارشناسی 5983حسینی، سیدمحمد ،)

 ارشد، دانشگاه علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 (، بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر ارتباط بین مدیریت سود واقعی و ارزش 5934بهاری، ریحانه، )حیدری

 شرکت، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علوم و اقتصادی دانشگاه الزهرا )س(، شعبه ارومیه.
 کیفی حسابرسی هایویژگی تاثیر (، بررسی5931اله، )پور، احمد، محمدرضاخانی، وحید، هوشمندزعفرانیه، رحمتخدامی 

 .19-5 صص ،10شماره حسابرسی،  و حسابداری سهام، فصلنامه تحقیقات صاحبان حقوق برهزینه
 استفاده با عملکرد و مالکیت ساختار سرمایه، ساختار (، رابطه5939رضایی، غالمرضا، ) ،خواجوی، شکراله، داداش، ناصر 

 .15-44 صص ،19شماره  ،2 دوره حسابرسی، و مالی حسابداری هایپژوهشفصلنامه  ها،داده پوششی تحلیل از رویکرد
 (، بررسی تاثیر اندازه موسسه حسابرسی و اظهارنظر 5939درسه، سیدصابر، ) ،قلمبر، محمدحسین ،احمدی، محمدرمضان

 .43-91 صص ،5، شماره 5 دوره ،های حسابداریبررسیحسابرس بر خطر سقوط آتی قیمت سهام، 
 پذیری، ارزش شرکت و پیشبررسی ارتباط میان ریسک(، 5934پور، رسول، )، مهدی، زکیاله، مهرابیافزون، روحسال-

المللی مدیریت و علوم دومین کنفرانس بین، اوراق بهادار تهران های پذیرفته شده در بورسبینی سود مدیریت در شرکت
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 .کشور ترکیه، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا -انسانی، استانبول
 های شرکت پذیریریسک بر صنعت در حسابرس تخصص (، تأثیر5931محمودآباد، ناصر، )، مهدی، عبدلیصالحی

 .15-4 صص ،10، شماره 58 دوره تهران، فصلنامه دانش حسابرسی، بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته
 اثر  پذیری شرکت، با توجه بهکارگیری حسابرس متخصص صنعت و ریسک(، رابطه به5932گرایلی، مهدی، )صفری

 ، صص 95، شماره 3 ، دورههای حسابداری مالی و حسابرسیگذاران نهادی، فصلنامه پژوهشتعدیل کنندگی سرمایه
591-525.  

 بین دستکاری ارتباط بر حسابرسی کیفیت های (، تأثیر شاخص5932) حسن، همتی، ،اسماعیل امیری، صفدر، پور، علی 
 .535-523 صص ،28، شماره 51دوره  حسابرسی، دانش حد، فصلنامه از گذاری بیش سرمایه و سود

 تینظام حاکم ریتأث یبررس(، 5939ی، )لیل، مندیم ینیالد نیزی، عل ،یزدی فاضل د،یسع ،یمحمود، اردکان ن،یالد نیمع 
شده  رفتهیپذ یدر شرکت ها یمعادالت ساختار یمدلساز کردیو ارزش شرکت با رو هیساختار سرما نیبر رابطه ب یشرکت

 . 591-505 صص ،3، شماره 9 دوره ،یگذار هینامه دانش سرمافصل ،تهران بهادار در بورس اوراق
 پذیریریسک شرکتی بر راهبری مدیریتی سازوکارهای تأثیر (، تبیین5935مند، حمیدرضا، )ملکیان، اسفندیار، شایسته 

 .512-504 ، صص18، شماره 1 دوره مالی، تهران، فصلنامه حسابداری بهادار اوراق در بورس شده پذیرفته هایشرکت
 نقش کیفیت حسابرسی در ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته (، 5931جماستان، زهرا، )زادهمیرزاجانی، ساره، حسین

 .کنفرانس مدیریت،کارآفرینی و حسابداری، کیش، شرکت مهندسین مشاور ژیوداالمپر، شده در بورس اوراق بهادار تهران
 با حسابرس تجربه و حسابرسی الزحمهحق بین (، رابطه5934زاده، مهدی، کنارکار، امین، )نیکبخت، محمدرضا، شعبان 

 .108-530 صص ،5، شماره 1 دوره حسابداری، و مدیریت مطالعات حسابرسی، فصلنامه کیفیت
 پذیری شرکتبررسی تاثیر دوره تصدی حسابرس بر رابطه بین ساختار هیئت مدیره و ریسک، (5931) زاده، ایوب،هادی-

، موسسه آموزش عالی کارشناسی ارشد رشته حسابداری پایان نامه، های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 عامل.

 ( ،تأثیر5983یاسایی، سلو ،) نامه کارشناسی ارشد حسابرسی، دانشگاه اختیاری، پایان تعهدی اقالم بر حسابرسی کیفیت
 تهران.
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