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 چکیده

 ای حرفه نظر آن در حسابرسی که است گزارشی ،تجاری اقتصادی واحد یک از حسابرسی نهایی محصول حسابرسی گزارش
 مالی های صورت که باشد موضوع این بیانگر باید حسابرسی گزارش .کند می ارائه مالی های صورت مطلوبیت مورد در را خود
  است سؤال این به پاسخگویی تحقیق، این هدف خیر؟ یا اند شده تهیه حسابداری شده هپذیرفت استانداردهای بر اساس شده ارائه
 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در حسابرس گزارش بندهای تعداد بر حسابرسی استقالل و تصدی دوره که

 زمانی بازه در تهران بهادار اوراق بورس رد پذیرش مورد شرکت 441 اطالعات از منظور، بدین دارد؟ معناداری تأثیر تهران چه
 هایمدل از ها فرضیه از یک هر بررسی منظور  به نهایت در. است شده  قرار گرفته بررسی مورد 4911 الی 4911 بین

 برآورد تحقیق هایمدل هاسمن، و لیمر F های آزمون طی شده مشخص تخمین روش نوع اساس بر. گردید استفاده رگرسیونی
 بیانگر تحقیق های فرضیه آزمون از حاصل نتایج. گرفت قرار تحلیل و  تجزیه مورد ها مدل از هریک برای تخمین نتایج و گردید

 و همچنین استقالل حسابرس دوره تصدی حسابرس بر تعداد بندهای گزارش حسابرسی تأثیر معکوس و معنادار که، است این
 معنادار دارد. و مستقیم تأثیر حسابرسی گزارش بندهای تعداد بر

    .تصدی حسابرس حسابرس، دوره گزارش بندهای حسابرس، استقالل :کلیدی های واژه

 

 مقدمه
ای که  گونه ای یافته است. به های مالی و اعتباری مقبولیت گسترده عنوان زیربنای سامانه امروزه مقوله حسابرسی به

های مالی  رو کیفیت گزارش این و اطمینان خاطر اولیه دست یابند. از اعتباردهندگان و دارندگان منابع مالی خود، به یک اعتماد
آید )حساس یگانه و  حساب می گذاران به ، سرمایهحسابرسی شده، یک منبع اطالعاتی موثق برای رفع نیازهای اعتباردهندگان

 واحد یک حسابرسی نهایی ولدرواقع محصگیرد  اظهارنظر حسابرس انجام می و این موضوع از طریق گزارش. (4931فر، آذین
 شهادت دهی. کنند اظهارنظر می کار صاحب مالی های صورت به حسابرسان نسبت آن، در که است گزارشی تجاری،

 میزان با در رابطه حسابرس عقیده و اظهارنظر شهادت بیانگر شود. می بیان ها آن ای حرفه اظهارنظر قالب در حسابرسان

   .است شده تعیین قبل از معیارهای با شده گزارش اطالعات انطباق

 مجامع حسابرسی غیر خدمات منظور ارائه به حسابرسی مؤسسات از ها شرکت این تقاضای افزایش و ها شرکت روزافزون رشد

 ارائه خود کاران صاحب به حسابرسی مؤسسات که حسابرسی غیر آیا خدمات که است ساخته مواجه مشکالتی این با را ای حرفه

دوره تصدی و استقالل حسابرس بر تعداد بندهای گزارش  تأثیر بررسی

 حسابرس 

 
 وحید حاتمیان

 )نویسنده مسئول( کارشناسی ارشد حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل، ایران،
vahid.hp2017@gmail.com 
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 کاران صاحب به حسابرسی طرف مؤسسات از شده ارائه متعدد خدمات چراکه خیر؟ یا کند می مخدوش ها را آن استقالل دهند می

 اظهارنظر ارزش که جا آن از.  کند می ایجاد خود مشتریان و مؤسسات حسابرسی بین کاری و مالی وابستگی نوعی خود
 از جلوگیری و نیز مشکل این رفع برای رو ازاین باشد می افعمن تضاد از او بودن عاری و حسابرس طرفی به بی حسابرس
 وضع به حسابداری ای حرفه مجامع خود، کاران به صاحب حسابرسی غیر خدمات ارائه در حسابرسان استقالل شدن مخدوش
 .(4931 اند )مهربانی، پرداخته قانونی های چارچوب
اتکاست حسابرس مستقل  وسیله مناسبی در انتقال اطالعات قابلوسیله حسابرسان مستقل  های مالی حسابرسی شده به صورت
های مالی واحد اقتصادی است شایستگی حسابرس به این  ترین شخص برای اظهارنظر درباره قابلیت اعتماد گزارش شایسته

که اقالم  دهد تا اطمینان یابد دلیل است که وی فردی مستقل بوده حسابرسی را طبق استانداردهای حسابرسی انجام می
بنابراین حسابرس به ادعاهایی که توسط شخص دیگر در  های مالی مطابق با استانداردهای حسابداری است. مندرج در صورت

صمیمات اقتصادی را کاررفته در ت وسیله قابلیت اتکای اطالعات به دهد بدین شده است اعتبار می های مالی تهیه قالب صورت
 .(4911 )واعظ و احمدی، دهد افزایش می

باید اشاره کرد که، گزارش حسابرسی شامل مواردی از قبیل مشاهدات و اظهارنظر در مورد مسائل مهم توسط حسابرس 
کار گرفته شود. این امور زمانی که نتیجه عملیات   آمده از عملیات حسابرسی به دست باشد تا برای پشتیبانی از نتایج به می

دهد که دریافت  شود. شواهد نشان می قبول، مشروط و یا مردود باشد به کار گرفته میحسابرسی شامل اظهارنظر حسابرسی م
رود که هرچقدر تعداد بندهای اظهارنظر در  گزارش حسابرسی مقبول حسابرسی را به تأخیر خواهد انداخت. همچنین انتظار می

تر باشد،  این تا حدی به این دلیل است  النیی گزارش حسابرسی نیز طو گزارش حسابرسی بیشتر باشد، میزان تأخیر در ارائه
ای  های مالی آزمونه نظمی در صورت رود حسابرسان هنگام پیدا کردن و یا مردد شدن در مورد وجود اخالل یا بی که انتظار می

 .(4،4144خود را افزایش دهند )لونتیس و همکاران
ای که درنهایت موجب ارتقای سودمندی  ی است. وظیفهوظیفه حسابرسی بهبود کیفیت اطالعات حسابدارواقع  امروزه به

شود. بر این اساس هر چه کیفیت اطالعات از  گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان می گیری سرمایه اطالعات برای تصمیم
یابد.  میطریق فرآیند حسابرسی افزایش یابد در آن صورت هزینه سرمایه، عدم تقارن اطالعاتی و هزینه نمایندگی کاهش 

های مالی حسابرسی شده  گذاران صورت های مالی حسابرسی شده هستند. زیرابه عقیده سرمایه گذاران خواهان صورت سرمایه
نماید. این موضوع به معنی آن است که فرآیند حسابرسی  ها فراهم می گیری آن های تصمیم اطالعات سودمندی را برای مدل

گذاران افزایش یابد و این خود درنهایت ارتقای منزلت و ارزش حرفه  ی نزد سرمایههای مال شود تا ارزش صورت موجب می
 (.4،4111)واالس گذاران را به دنبال دارد حسابرسی نزد سرمایه

های مالی است وجود تضاد  بدون تردید حسابرسی فرآیند اطمینان بخشی درباره قابلیت اتکا و مربوط بودن اطالعات صورت
عنوان یک مکانیزم  دهد. حسابرسی به حسابرسی برای رفع این تضاد می ای به داران و مدیران، اهمیت ویژه ممنافع میان سها

اند یا خیر؟  دهد که مدیران در اداره شرکت در راستای منافع سهامداران عمل نموده کارآمد، به سهامداران این اطمینان را می
 ،9)والکر ران و سایر اشخاص ذینفعی است که با شرکت طرف قرارداد هستندرو، کار حسابرسی اطمینان بخشی به سهامدا ازاین

4119.) 
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موافقان مدت کمتر  .هایی از سوی مخالفان و موافقان این پدیده گردید شدن استدالل پدیده تصدی حسابرس باعث مطرح
های  کنند در رابطه دعا میها ا حسابرسی است آن به حسابرس و نگاهی تازهسابرس تأکیدشان بر جنبه استقالل حتصدی 
 .(4911)سجادی و دلفی،  شود دار می استقالل حسابرس خدشه مدت حسابرس صاحبکار طوالنی

 و تصدی دوره که با توجه به مطالب مطروحه فوق، چالش یا پرسش اصلی سؤال که در پی پاسخگویی به آن هستیم این است
تهران چه تأثیری  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های کتشر در حسابرسی گزارش بندهای تعداد بر حسابرس استقالل

 دارد؟
 

 نظری و پیشینه تحقیقمبانی 

حسابرس مستقل  .اتکاست قابل وسیله حسابرسان مستقل وسیله مناسبی در انتقال اطالعات های مالی حسابرسی شده به صورت

های مالی واحد اقتصادی است. بنابراین حسابرس به ادعاهایی  ترین شخص برای اظهارنظر درباره قابلیت اعتماد گزارش شایسته

کاررفته  وسیله قابلیت اتکای اطالعات به دهد بدین شده است اعتبار می های مالی تهیه که توسط شخص دیگر در قالب صورت

 اطالعات انطباق میزان با در رابطه حسابرس عقیده و اظهارنظر شهادت بیانگر .دهد ات اقتصادی را افزایش میدر تصمیم

 (.4931 )نیکخواه آزاد، است شده تعیین قبل از معیارهای با شده گزارش

یک  باید او کار، انجام به توافق صورت و کرده خودداری کار صاحب سفارش بدون خدمات، هرگونه انجام از باید حسابرس

 حسابرسی، اعمال استانداردهای بر نیز حسابرس استقالل طرفی از. نماید انتخاب اهداف به رسیدن برای شرایط واجد دستیار

 از وری بهره و تجربه تخصص، توسط حسابرس استقالل دارد تأثیر حسابرسی غیر خدمات ارائه و مدیریت فشار کنترل، کیفیت

 (.4145 همکاران، لطیف وعبدوا) یابد می افزایش او داخلی حسابرسی

 استقالل دهد. افزایش می را ای حرفه تردید نگرش و طرفی بی حفظ و درستکاری برای حسابرس توانایی از طرفی، استقالل،

 که اند کرده توصیف ذهنی حالتی عنوان را به آن اغلب و نیست شدنی مشاهده مستقیم طور به که است انتزاعی مفهومی درواقع،

 استقالل برای بعد دو موجود، های تعریف بیشتر در دارد. ارتباط شخصیت و امانت صداقت، طرفی، بی همچون مفاهیمی به

 اعتبار او نظر نباشد، مستقل کار از صاحب حسابرس اگر ظاهری. استقالل دیگری و( باطنی) واقعی استقالل یکی .دارد وجود

 کاهش لذا،. دارد بستگی حسابرس استقالل ویژه به متعددی عوامل به حسابرسی کیفیت. دهد نمی افزایش را مالی های صورت

 ای حرفه مجامع همین دلیل، به. گذارد می تأثیر وی اظهارنظر و حسابرسی فرآیند کیفیت بر مستقیم طور به حسابرس استقالل

 حسابرسی، استانداردهای از استفاده در پذیرش از متأثر حسابرس استقالل .دارند استقالل کننده دار خدشه عوامل به جدی توجه

 حسابرسی، الزحمه حق تجربه حسابرسان، ای، حرفه کارگیری تردید به حسابرسی، غیر خدمات ارائه مدیریت، فشار کیفیت، کنترل

 باید او حسابرس استقالل بر تهدیدها این تأثیرگذاری از قبل لذا ،گیرد می قرار فعالیت مشتری برای جدید های داده آوری جمع

 (.4141 )آدام و علی، گیرد پیش در را مناسبی بازدارنده یها روش

 در های وجود دارد. ارتباط نگرانی  این همچنان دررزیابی کیفیت اطالعات حسابداری، علیرغم اهمیت اظهارنظر حسابرس در ا

 درخواست وردم ارائه اظهارنظر آن پی در و حسابرس تغییر پدیده رسمی، حسابداران جامعه تشکیل از بعد اخیر های سال

 موضوع این. است گردیده تبدیل مرسوم به پدیدهای تهران، بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در کار صاحب

، )اکبری باشد داشته همراه به را نامطلوبی پیامدهای و داده قرار الشعاع را تحت حسابرس استقالل و ای حرفه قدرت تواند می
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 گزارش بندهای تعداد بر حسابرسی استقالل و تصدی دوره طالب فوق نیاز به یک تحقیقی که تأثیرحاال بابیان م .(4933

باشد. لیکن  تهران را نمایان کند قابلیت ضرورت و اهمیت می بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در حسابرسی

و موجب بهبود و شفاف شدن هر چه بیشتر موضوع  های تحقیق پژوهش پیشین را پوشش داده رود نتایج و یافته انتظار می

 گذاران و... گردد. کنندگان و سرمایه برای مخاطبین و استفاده

شده  حال به دنبال مرور بر چند پیشینه تحقیق  مشابه داخلی و خارجی صورت گرفته ،اره به مبانی نظری پیرامون تحقیقبا اش

 باشیم: ع تحقیق به شرح زیر میودر راستای موض

 

 حقیقات داخلیپیشینه ت

 دستورالعمل تصویب از پس داخلی های کنترل ضعف بر حسابرس استقالل تحقیقی با عنوان تأثیر (4913) ملکیان و همکاران
 بورس در شده پذیرفته های شرکت از شرکت، 441 شامل ای نمونه پژوهش فرضیه آزمون رایب داخلی انجام دادند. های کنترل
 و  تجزیه برای همچنین. شد انتخاب 4915 تا 4914 سال از داخلی های کنترل دستورالعمل تصویب از دبع تهران بهادار اوراق

 و STATA افزار نرم از( متغیره تک تحلیل) ویلکاکسون آزمون و( متغیره چند تحلیل) لجستیک مدل از ها داده تحلیل
Eviews های کنترل ضعف بر حسابرس استقالل نادارمع تأثیر وجود عدم از حاکی پژوهش های یافته. است شده استفاده 

 استقالل به ها شرکت داخلی کنترل در ضعف افشای که باشد موضوع این بیانگر تواند می پژوهش نتایج. باشد می داخلی
 داخلی های کنترل در بااهمیت های ضعف به خود گزارش در استقالل از ای درجه هر با حسابرسان و نداشته ارتباط حسابرسان

 مسئولیت کاهش به منجر است ممکن مستندسازی، روش یک عنوان به داخلی، های کنترل ضعف به اشاره. کنند می  رهاشا
 .شود داخلی کنترل سیستم ضعف از ناشی تحریفی رخداد صورت در حسابرسان قانونی

 پژوهش این آماری جامعه حسابرسان انجام دادند. استقالل بر تهدیدها تحقیقی با عنوان تأثیر (4913) همکاران سلیمانی و
 فرمول از استفاده با نمونه تعداد. باشد می مشهد شهر سطح در حسابرسی مؤسسات کارمندان و رسمی حسابداران جامعه شامل

 توصیف برای ها، داده تحلیل تجزیه در. گرفت صورت تصادفی روش به نیز گیری نمونه و شد، تعیین نفر 431 تعداد به کوکران
 آزمون برای همچنین و استفاده پراکندگی، و مرکزی های شاخص قبیل از آماری توصیف های شیوه از هداتمشا و ها داده

 پژوهش نتایج. شد گیری بهره SPSS, Smart Pls افزار نرم از ساختاری معادالت و عاملی تحلیل روش از پژوهش های فرضیه
 باعث تجربه حسابرسان و تخصص و دارد حسابرسان باطنی و ظاهری استقالل بر تهدید مهم عامل پنج منفی تأثیر بر داللت

 .ندارند تأثیری ظاهری استقالل و تهدیدها بین رابطه بر و شوند می باطنی استقالل و تهدیدها بین رابطه بر تأثیر
 امعهج عضو مؤسسات شاغلین از شواهدی: حسابرسی کار در استقالل تحقیقی با عنوان مفهوم (4913) تحریری و پیری سقرلو

 مؤسسات در شاغلین نفری 943 نمونه بین پرسشنامه طریق توزیع از نیاز مورد اطالعات ایران انجام دادند. رسمی حسابداران
 زیر متغیرهای تعیین منظور به. است گردیده آوری جمع 4915 سال در تهران در مستقر حسابداران رسمی جامعه عضو الف رتبه

 تحلیل مستقل، تی آزمون استفاده از با ها داده تحلیل و  تجزیه و است شده استفاده افیاکتش عاملی تحلیل تکنیک از مجموعه
 از یکسانی برداشت حسابرسان جامعه که است این نتایج بیانگر. است گرفته انجام فریدمن پارامتریکنا آزمون و واریانس
 عوامل گرفتن نظر در با حسابرسی کار در گیردر حسابرسان نظر و ندارند استقالل مستقل یعنی حسابرسی ویژگی ترین کلیدی

 مورد در رتبه حسابرس( و تحصیالت میزان کاری، سابقه ایران، رسمی حسابداران جامعه در عضویت عدم یا مختلف )عضویت
 .است متفاوت حسابرس استقالل بر مؤثر های شاخص
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 ارائه در تأخیر بر یاظهارنظر حسابرس بند ادتعد و حسابرسی غیرعادی الزحمه حق ( به بررسی تأثیر4911) احمدی و واعظ

 چند روش رگرسیون از تحقیق یها هیفرض آزمون برای ( استفاده کردند.4914-4931حسابرسی در بازه زمانی بین ) گزارش

 ارائه در تأخیر با حسابرس الزحمه غیرعادی حق و تجربه حسابرس که است این بیانگر تحقیق نتایج شد. استفاده متغیره

 حسابرسی پیچیدگی نیب را معناداری و مثبت همچنین رابطه تحقیق نتایج دارد. معنادار و منفی رابطه حسابرسی ارشگز

 .دهد می نشان حسابرسی گزارش در ارائه تأخیر با حسابرس اظهارنظر بند تعداد و شرکت
 کاری حسابداری در ایران محافظه رابطه بین دوره تصدی حسابرس و( در تحقیقی به بررسی 4911فرد و مران جوری )وکیلی

شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده، که بر اساس شرایط در نظر  های پذیرفته جامعه آماری پژوهش شرکت پرداختند.
های  کاری از مدل گیری محافظه انتخاب گردید. برای اندازه 4931تا  4935شرکت طی دوره  11شده برای انتخاب نمونه،  گرفته

های ترکیبی استفاده  هین، و مدل خان و واتز استفاده شده است. برای آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون داده گیولی و
کاری حسابداری در  دهد که بین دوره تصدی حسابرس و محافظه شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می

 .داردداری وجود  مطالعه رابطه مثبت معنی های مورد کلیه شرکت
 

 پیشینه تحقیقات خارجی

آنان برای این منظور با استفاده  .استقالل حسابرسی پرداختندو در تحقیقی با عنوان  فشار مشتری ( 4143)1و همکارانچان لی 
د سال شرکت به این نتیجه رسیدن 3534بر   بهره گیری از مشاهداتی بالغبا 4144 تا 4115زمانی در بازه از رگرسیون چند متغیر 

بدین معنا که فشار مشتری زیاد موجب  کار( و استقالل حسابرس یک رابطه منفی وجود دارد. که بین  فشار مشتریان )صاحب
 شود. میدار شدن اصل استقالل  برس و خدشهکاهش استقالل حسا

های داخلی  (در پژوهش خود با عنوان تأثیر صالحیت و استقالل حسابرس بر اثربخشی کنترل4143)5باهری و همکاران
دریافتند که صالحیت و استقالل حسابرسان  دانشگاه 111 بابررسی 4141تا  4141 های دولتی اندونزی درسالهای دانشگاه

 شود. های داخلی می باشند منجر به افزایش اثربخشی کنترل استقالل حسابرسان درزمانی که دارای صالحیت کافی می
بازه زمانی  بطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی پرداختند.( در تحقیقی به بررسی را4141)1چو و همکاران

برای این دوره با در نظر گرفتن  44534بوده و با تعداد نمونه  4111تا  4133های  بررسی این تحقیق مشتمل بر سال مورد
مالی بوده به این نتیجه دست شواهد تحقیقات قبلی که مبتنی بر ارتباط مثبت بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت گزارشگری 

بدین گونه که  .یافتند که در حال حاضر بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی یک رابطه منفی وجود دارد
کفایت الزم گزارشگری  یافته و موجب عدم هرچه دوره متداول تصدی حسابرس بیشتر باشد کیفیت گزارشگری مالی کاهش

دار کرده و بر روی کیفیت گزارشگری مالی تأثیر  مدت حسابرس استقالل حسابرس را خدشه نیشود در حقیقت تصدی طوال می
 گذارد. منفی می

تعداد بندهای اظهارنظر حسابرسی در تأخیر ارائه گزارش حسابرسی در  بر مالکیت تمرکز اثر بررسی ( در4145)3همکاران و لیم
 موقع به ارائه و مالکیت تمرکز میان غیرخطی رابطه یک که ادندد نشان 4144 تا 4119 شرکت و بازه زمانی بین 351بین 

 زمان است، دولت به وابسته سیاسی نهاد و یا دولت ها آن عمده سهامدار که هایی شرکت در دریافتند ها دارد آن وجود اطالعات
                                                           
4
 Chan Li 

5
 Baheri, J 

6
 Chu  L 

7
 Liem 
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 مالی های صورت دارند، ارجیخ سهامدار که هایی شرکت در که دریافتند ها آن همچنین. یابد می کاهش های مالی صورت ارائه
 .نمایند می ارائه به بورس زودتر را

 سود واکنش ضریب و (حسابرس رییتغ) دوره تصدی حسابرس نیب رابطه یبررس به یپژوهش در (4141)3دینیس و مالک
 یبرا یمالزشرکت   931تعداد  یبرا رهیچند متغ ونیمنظور با استفاده از رگرس نیا یآنان برا .پرداختند یهای مالز شرکت

 که هایی شرکت یبرا سود واکنش ضریب که داد نشان آنان پژوهش نتایج موردبررسی قراردادند. 4144تا  4111 زمان مدت
 .است شتریب دهند نمی رییتغ را خود حسابرس که هایی شرکت به نسبت دهند یم رییتغ را خود حسابرس

 
 تحقیق های  فرضیه

 ن به شرح زیر بیان کرد:توا های تحقیق حاضر را می فرضیه

تهران  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در حسابرسی گزارش بندهای تعداد بر حسابرس تصدی دوره -4
 تاثیرمعناداری دارد.

تهران  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در حسابرسی گزارش بندهای تعداد بر حسابرس استقالل -4
 تاثیرمعناداری دارد.

 
 روش اجرای  تحقیق

این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی بوده، هدف اصلی آن تعیین وجود، میزان و نوع رابطه بین متغیرهای مورد آزمون 
از  قیتحق نیطرح پژوهش اشود.  استفاده می روش اسناد کاوی ها دادهی و گرداوری ا کتابخانه صورت بهروش پژوهش  است.
پژوهش حاضر از نوع  گر،یاطالعات گذشته( است. از طرف د قی)از طر یدادیپس رو کردیبا استفاده از رو و یتجرب مهینوع ن
 یبررس منظور به .دیآ یحساب م به یکم قیها، از نوع تحق داده تیاست. بر اساس ماه یهمبستگ -یفیتوص قاتیتحق
 .گذشته است یو واقع یبر اطالعات کم یبتنپژوهش که م یها اطالعات و داده تیپژوهش و با توجه به ماه یها هیفرض

 

 تحقیق  جامعه آماری

به  4911تا  4911 یدر بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمان شده رفتهیهای پذ شامل تمام شرکت ق،یآماری این تحق ی جامعه
 طیهای نمونه با شرا رکتاستفاده خواهد شد. که ش کیستماتیحذف س یریگ از روش نمونه قیتحق نیسال است. در ا 3مدت 

 :گردند یانتخاب م ریز

 باشند. شده رفتهیدر بورس اوراق بهادار تهران پذ 4911سال  یاز ابتدا .4
 اسفندماه باشد. 41ها  شرکت یسال مال انیپا .4
 نداده باشند. رییخود را تغ یها در دوره موردنظر، سال مال شرکت .9
بورس اوراق بهادار  تیکامل در سا یا گونه به 4911تا  4911های  ها در سال همراه شرکت های یادداشتو  یمال یها صورت .1

 موجود باشد.
 ها نباشد. بانک رینظ یمال یگر و واسطه نگیزی، لیگذار هیهای سرما ها جزء شرکت شرکت .5

                                                           
8 Malek, M, Saidin, S 
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 سال شرکت انتخاب شد. 441شرکت مشتمل بر به شرایط فوق نمونه نهایی شامل حال با توجه 

 

 ی اطالعات ورگردآروش 

 شود: بندی می طورکلی به دو بخش تقسیم های موردنیاز برای دستیابی به اهداف این پژوهش به آوری داده جمع
های فشرده سازمان  های بورسی موردمطالعه است که به این منظور، از لوح های شرکت آوری داده بخش اول مربوط به جمع

ازمان بورس و اوراق بهادار تهران، شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت مدیریت بورس و اوراق بهادار تهران، تارنماهای س
 شده است. استفاده 9آورد نوین  افزار ره آوری بورس اوراق بهادار تهران، شرکت پردازش اطالعات مالی، و نرم فن
 

 تحلیل اطالعات  و  روش تجزیه

آوری در  آمده از طریق ابزارهای جمع دست های به ای است که طی آن داده ها فرآیندی چندمرحله وتحلیل داده تجزیه روش
ها و روابط  شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل شده و درنهایت پردازش می بندی دبندی و دستهنمونه )جامعه( آماری، خالصه، ک

همسانی واریانس و  های همچون مانایی، ها از آزمون ها، فراهم آید. جهت آزمون فرضیه منظور آزمون فرضیه ها، به بین این داده
بررسی و سپس با استفاده از  ها مورد لیمر درستی ادغام داده fزمون برای آزمون فرضیات ابتدا با استفاده از آهمچنین  و.. 

برای بررسی منعی دار فرضیه متغیرهای مستقل در  tماره آ)اثرات ثابت یا تصادفی ( تعیین و از هاسمن نوع روش آزمون   آزمون
افزار   یرهای این پژوهش با نرمهای مورداستفاده برای متغ شوند. الزم به ذکر است که داده % محاسبه می15سطح اطمینان 

Excel  های پژوهش، به همراه نتایج آن نیز با  وتحلیل و آزمون فرضیه شده و سپس تجزیه محاسبه و پردازش 4141نسخه
 شود. استفاده می 1نسخه  Eviewsافزار  آمده از نرم دست های به توجه به خروجی

 
 متغیرهای تحقیق

 متغیر وابسته
 موجود حسابرس اظهارنظر بندهای تعداد با است برابر که باشد می حسابرسی گزارش بندهای تعداد وابسته متغیر تحقیق این در
 (4911، احمدی و واعظ) و (4144 ،همکاران و لونتیس) همچون؛ مشابهی تحقیقات در متغیر این از که حسابرسی گزارش در

 .است شده استفاده
 

 متغیر مستقل

گیری هرکدام  اند از دوره تصدی حسابرس و استقالل حسابرس که نحوه اندازه ریم که عبارتمتغیر مستقل دا 4در این تحقیق 

 به شرح زیر است:

 استقالل حسابرس 

IND : گیری متغیر استقالل حسابرس مطابق رود ری گز و همکاران در این تحقیق برای اندازه 
دل زیر استفاده ( از م4144)1

 شود. می

 RI=1-(HC/I)*100 

                                                           
9
 Rodríguez, Manuel & Santiago Sánchez Alegría 
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 RI: ،نسبت استقالل حسابرس 

HC : الزحمه حسابرسی در سال موردنظر، حق 

 I : .کل درآمد موسسه حسابرسی در سال موردنظر 

کمتر باشد آنگاه حسابرس  کار صاحبی حسابرس از محل یک ها یافتیدرمیزان  اندازه هردر این مدل فرض بر این است 

این موضوع در بخش دوم احکام آیین  خواهد داشت. کار صاحب طلبانه فرصتانایی بیشتری برای مقاومت در برابر رفتارهای تو

حسابرس  الزحمه حقی از ا عمدهکه طبق آن، نباید بخش  قرارگرفته توجه موردحسابداران رسمی شاغل نیز  ای حرفهرفتار 

ی مستمر درآمدهادرصد  45که تحصیل بیش از  کند میبیان  صراحت بهخش باشد. این ب کار صاحبمستمر از محل یک  طور به

سال مجاز  4برای بیش از  خاص، کار صاحبیا گروه  کار صاحبساالنه یک حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی از یک 

 .باشد ینم

 حسابرس تصدی دوره  

 عدد باشد سال سه از بیشتر یا سال سه حسابرس لیمتوا تصدی دوره اگر( 4141) اکالی و (4141لی ) های پژوهش همانند

  .کند می اختیار را صفر عدد صورت این غیر در کند اختیار می را یک

 

 متغیرهای کنترلی

 .شود می محاسبه شرکت، هر یها ییدارا کل از لگاریتم محاسبه شرکت، توسط اندازه تحقیق، این در :(SIZE) شرکت اندازه
              

 شود. می یریگ اندازه ها ییبه ارزش  دفتری کل دارا ها ینسبت کل بده قی: که از طر(LEV) یاهرم مال

      
   

   
 

 :(Roa) بازده دارایی

متمرکز است. های بخش عملیاتی  دارایی است و بیشتر بر بازدهدهنده توانایی مدیریت در استفاده کارا از  بازده دارایی نشان

 است. ها دارایی کل به خالص سود تقسیم حاصل ها دارایی بازده نسبت

بررسی در پژوهش توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده باشد  که شرکت مورد : درصورتی(Audit Q) کیفیت حسابرسی

که توسط سایر مؤسسات حسابرسی موردحسابرسی قرارگرفته باشد عدد صفر به آن اختصاص داده  عدد یک و درصورتی

 .شود می

 

 های تحقیق وتحلیل  داده تجزیه

 آمار توصیفی

های تحقیق  شده است. الزم به ذکر است که داده تحقیق نشان دادههای توصیفی مربوط به متغیرهای  هآمار (4)در جدول 

 شده است. استخراج صورت ساالنه  شرکت به 441 برای  4911تا  4911ساله  3مربوط به دوره 
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 آمار توصیفی :(8)جدول 

تعداد  متغیر
 مشاهده

انحراف  میانگین
 معیار 

 چولگی کشیدگی  مینیمم ماکزیمم

 41899 -4819 1891 1811 1813 1831 399 استقالل حسابرس

 4893 4843 1 4 1819 1841 399 دوره تصدی  حسابرس

 9831 1834 5 91 9831 49814 399 تعداد بندهای گزارش حسابرسی

 1843 1811 41851 43815 4895 49813 399 اندازه شرکت

 9851 -1819 1814 1813 1843 1814 399 اهرم مالی

 9831 -4811 1 4 1893 1834 399 کیفیت حسابرس

 41589 41811 -3834 43811 1811 1843 399 سودآوری

 

 آزمون ایستایی

د باید ایستایی )ثابت بودن توزیع پانلی )مقطعی و سری زمانی( مربوط هستنهای  مدل در مطالعاتی که با دادهپیش از برآورد 

آمدن رگرسیون  وجود بهنباشد، باعث ایستا که  متغیرها بررسی شوند زیرا درصورتی مطالعه موردمتغیر در طول زمان( متغیرهای 

 .ودش می استفاده تابلویی های داده در واحد ریشه یها آزمون از مدل یرهایمتغ 41مانایی( ) تعیین ایستایی برای. شوند یمکاذب 

 های مختلف است. به معنی ثابت بودن میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سالپایایی متغیرها 

خیلی بیشتر از مقطع زمانی باشد نیازی به مانا کردن یا  ها شرکتی چنانچه تعداد مقاطع یا اقتصادسنجطبق نظر گجراتی در 

این تحقیق  از آزمون لوین، لین و چو برای آزمودن مانایی متغیرها استفاده شده است. با توجه به اینکه در  نداریم. ها دادهپایایی 

توان  باشد، می می 1815کمتر از سطح خطای رای همه متغیرها لوین، لین وچو بآمده برای آزمون  دست داری به سطح معنی

بنابراین با توجه به مانا بودن متغیرها  در تحلیل رگرسیونی مشکل  باشند.  نتیجه گرفت که متغیرهای تحقیق در سطح مانا می

 ایجاد شدن رگرسیون کاذب وجود نخواهد داشت.

 

 

 

 

                                                           
10

 stationary 
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 چو و نیل ن،یلو آزمون مانایی :(2)جدول 
 نام متغیر آماره داری یمعنسطح  نتیجه

 دوره تصدی حسابرس -44189 18111 ایستا

 استقالل حسابرس -41834 18111 ایستا

 تعداد بند گزارش حسابرس -44843 18111 ایستا

 اندازه شرکت 41843 18113 ایستا

 اهرم مالی -1811 18111 ایستا

 بازده دارایی  -43831 18111 ایستا

 کیفیت حسابرسی -45841 18114 ایستا

 

 تحقیق  هیفرضبررسی 

       شود.  می های زیر استفاده های تحقیق با استفاده از مدل برای آزمودن فرضیه          
 4مدل فرضیه           

A Report it = β0 + β1 AT  it + β2 LEV it + β3SIZEit +β4ROAit  + β5 Audit Q it + ε it 

 4مدل فرضیه           
A Report it = β0 + β1 IND it + β2 LEV it + β3SIZEit +β4ROAit  + β5 Audit Q it + ε it 

IND it: استقالل حسابرس 

A
 
Report : تعداد بندهای گزارش حسابرس 

AT  : حسابرس تصدی دوره 

LEV it اهرم مالی :  

it Size : اندازه شرکت  

ROA it : یسودآور  

Audit Q it کیفیت حسابرسی : 

ε : مانده مدل( )باقی خطای رگرسیون 

 مقدار ثابت    

 متغیرها ضرایب رگرسیونی               

 شود. دار باشد نتیجه خواهد شد فرضیه تحقیق تائید می که ضریب متغیر مستقلی معنی صورتی دردر مدل رگرسیونی باال 
اصطالح ناهمگنی در مقاطع وجود دارد یا اینکه   های پانلی ابتدا باید مشخص شود که تفاوت فردی یا به در مطالعات با داده

های  وجود ناهمگنی را در بین مقاطع مشخص کرد. فرضیهتوان  لیمر می Fها باهم همگن هستند؟ با استفاده از آزمون  مقطع
 باشند. صورت زیر می لیمر به Fآماری آزمون 

 باشد. ( برای برآورد مناسب میpooled data) باشند یا به عبارتی مدل ترکیبی فرض صفر: مقاطع همگن می
 باشد. ( برای برآورد مناسب میpanel dataمدل پانلی ) ناهمگنی وجود دارد یا به عبارتی فرض مقابل: بین مقاطع
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ها با یکدیگر  که فرض صفر مبنی بر همگن بودن مقاطع )مناسب بودن مدل ترکیبی تائید شود( باید تمامی داده صورتی در
شده  نشان داده 9وسیله یک رگرسیون کالسیک پارامترها برآورد شوند. نتایج حاصل از این آزمون در جدول  ترکیب شوند و به

شود که  باشد، نتیجه می می 1815لیمر کمتر از سطح خطای  Fداری آزمون  مدل تحقیق  با توجه به اینکه سطح معنیاست. در 
 باشد.   روش پانلی برای برآورد مدل تحقیق  مناسب می

 های پانلی داده و روش است کردن لحاظ قابل فردی های تفاوت و دارد وجود مقاطع در ناهمگنی مشخص شد که این از بعد
 داده رخ زمان طی در که این یا است در مقاطع تغییر از ناشی برآورد، خطای که مشخص شود باید است، مناسب برآورد برای
 مشخص شدن برای هاسمن آزمون از هستیم. مواجه تصادفی اثر ثابت و اثر دو با خطاهایی چنین گرفتن نظر در نحوه در است.

)مناسب  برآوردی خطاهای بودن تصادفی بر مبتنی آن صفر فرضیه هاسمن، آزمون در. شود می استفاده تصادفی و ثابت اثر
 یافته انعکاس 1جدول  در آن نتایج که است (است پانلی های داده رگرسیونی های مدل برآورد تصادفی برای اثرات مدل بودن
 در هستند همگن پانل در مقاطع یا رادتمام اف اینکه نخست اند از عبارت تصادفی یا ثابت آثار خصوص در مهم نکته دو .است
 خوبی به دیتا پانل رویکرد ، حقیقت در باشیم. مقطع یا فرد هر مختلف برای مبدأهای از عرض نگران نیست الزم صورت این
 زمانی سری یا مقطعی های مدل به نسبت پانل های مدل مزایای از یکی نکته این دهد. را نشان افراد میان ناهمگنی تواند می

 اثر مدل کند. فرض می رگرسیونی مدل در مقطع یا فرد هر مخصوص و ثابت ای جمله را مبدأها از عرض ،اینکه است. دوم
 تنها تصادفی توزیع این از زمانی دوره در هر اما ،است گروه هر برای تصادفی ای جمله مبدأ از عرض کند فرض می تصادفی

 فرد هر برای زمانی دوره کل برای دیگر، عبارت به شوند می وارد ل رگرسیونیمد در دوره هر در یکسان صورت به رخداد یک
سطح هاسمن کمتر از   داری آزمون با توجه به اینکه سطح معنیهای تحقیق  دارد. برای مدل مبدأ وجود از عرض یک تنها

 باشد. شود که روس پانلی با اثرات ثابت مناسب می باشد، نتیجه می می 1815خطای 

 درصد 5لیمر در سطح  Fنتایج آزمون  :(9) جدول

 

 

 

 هاسمن  نتایج آزمون :(4)جدول 

 

 

 
 

های رگرسیون  فرض تحقیق استفاده شد. با برقراری پیشهای تحقیق از برآورد مدل  فرضیه برای آزمون طور که گفته شد همان
شده است. برای اینکه بتووان بوه نتوایج بورآورد مودل       نشان داده 5و انتخاب روش مناسب برآورد، نتایج برآورد مدل در جدول 

باشد.  داری کل رگرسیون می تحلیل رگرسیون چند متغیره معنیبررسی شود.  فرض اصلی رسیون عتماد کرد باید مفروضات رگا

 Prob لیمر محاسباتی F معادله مربوط به

 18114 3849 فرضیه اول

 18111 3814 فرضیه دوم

 Prob مقدار آماره کای دو معادله مربوط به

 18149 41851 فرضیه اول

 18113 99891 فرضیه دوم
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داری کل رگرسیون( بوین   )آزمون معنی داری آن مربوط به آزمون قطعیت وجود رابطه خطی و سطح معنی F آماره 5در جدول 
  1815سطح خطای  داری این آزمون برای مدل کمتر از باشد. با توجه به اینکه سطح معنی متغیرهای مستقل و متغیر وابسته می

توان گفت که در مدل تحقیق، رابطه خطی بین متغیرهای مسوتقل و متغیور وابسوته وجوود دارد. بنوابراین نتیجوه        باشد می می
گیرد، استقالل خطاها )تفاوت  باشند. یکی دیگر از مفروضاتی که در رگرسیون  مدنظر قرار می دار می شود که کل مدل معنی می

که فرضیه استقالل خطاها رد شود  شده توسط معادله رگرسیون( از یکدیگر است. درصورتی بینی قادیر پیشبین مقادیر واقعی و م
منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر  و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. به

( قورار گیورد عودم    485توا   485)بوین   4ره دوربین واتسون نزدیک مقودار  شود. چنانچه آما از آزمون دوربین واتسون استفاده می
 شود.  داری ضرایب پرداخته می با توجه به برقراری مفروضات رگرسیون به بررسی معنی .شود همبستگی بین خطاها پذیرفته می

 

 در شرده  پذیرفتره  هرای  شررکت  در یحسابرس گزارش بندهای تعداد بر حسابرس تصدی دوره -

 .دارد تاثیرمعناداری تهران بهادار اوراق بورس

 متغیر وابسته: تعداد بند گزارش حسابرس

 رابطه سطح معناداری ضریب تورم واریانس tآماره  ضریب یرهای مستقلمتغ

 دار یمعن 18111 4814 9833 1819 مبدأعرض از 

 دار یمعن 18111 4844 -44894 -1891 دوره تصدی حسابرس

 معنی یب 18131 4819 4835 1811 اندازه شرکت

 دار یمعن 18111 4813 -5893 -1845 اهرم مالی

 دار یمعن 18111 4841 4849 1845 کیفیت حسابرسی

 دار یمعن 18111 4811 9831 1841 سودآوری

 1834 ضریب تعیین مدل

 1831 شده مدل یلتعدضریب تعیین 

 Durbin-Watson 4844آماره 

 41843 جدول Fآماره 

 18111 یسطح معنادار

 

داری ضرایب بوا توجوه بوه     یمعنباشد. در بررسی توضیح کنندگی مدل برآورد شده می ( معرف قدرت34/1) ضریب تعیین مدل

یجه درنتباشند،  یم 1815از  تر کوچک(، 18111برای ضریب متغیر دوره تصدی برابر با ) tیی که احتمال آماره ازآنجاجدول فوق 

گردد. منفی بودن ضریب متغیر  ینمرد  1815در سطح اطمینان  ها شرکتیر بر تعداد بندهی گزارش یر معناداری این متغتأثوجود 

 .باشدمی ها شرکتی گزارش حسابرسی بندهایر منفی این متغیر بر تعداد تأثمیزان  دهنده نشان(، -1891دوره تصدی حسابرس )
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 برورس  در شرده  یرفتهپذ های شرکت در حسابرسی گزارش بندهای تعداد بر حسابرس استقالل -

 .دارد تاثیرمعناداری تهران بهادار اوراق

 

 متغیر وابسته: عملکرد مالی

 رابطه سطح معناداری ضریب تورم واریانس tآماره  ضریب یرهای مستقلمتغ

 دار یمعن 18143 4813 1841 1815 مبدأعرض از 

 دار یمعن 18111 4814 9811 1815 استقالل حسابرس

 دار یمعن 18114 4814 183 1811 اندازه شرکت

 بی معنی 18115 4819 -98114 -1819 اهرم مالی

 دار یمعن 18149 4815 5831 1834 کیفیت حسابرسی

 بی معنی 18114 4819 1899 1851 سودآوری

 1831 ضریب تعیین مدل

 1834 شده مدل یلتعدضریب تعیین 

 Durbin-Watson 4839آماره 

 11849 جدول Fآماره 

 18111 عناداریسطح م

 

 

داری ضرایب بوا توجوه بوه     یمعنباشد. در بررسی  یم( معرف قدرت توضیح کنندگی مدل برآورد شده 1831) ضریب تعیین مدل

باشوند،   یمو  1815از  تور  کوچک(، 18111برای ضریب متغیر استقالل حسابرس برابر با ) tیی که احتمال آماره ازآنجاجدول باال، 

گردد. مثبوت بوودن ضوریب     ینمرد  1815ها در سطح اطمینان  ناداری این متغیر بر عملکرد مالی شرکتیر معتأثیجه وجود درنت

 باشد. یمها  یر مثبت این متغیر بر عملکرد مالی شرکتتأثمیزان  دهنده نشان(، 1819ها ) متغیر استقالل حسابرس شرکت

 

 های تحقیق گیری و پیشنهاد نتیجه

وسیله قابلیت  دهد بدین شده است اعتبار می های مالی تهیه ص دیگر در قالب صورتحسابرس به ادعاهایی که توسط شخ
اظهارنظر حسابرس انجام  و این موضوع از طریق گزارش .دهد صمیمات اقتصادی را افزایش میکاررفته در ت اتکای اطالعات به

 مالی های صورت به حسابرسان نسبت آن، در که است گزارشی تجاری، واحد یک حسابرسی نهایی گیرد  درواقع محصول می

 اظهارنظر شهادت بیانگر شود. می بیان ها آن ای حرفه اظهارنظر قالب در حسابرسان شهادت دهی. کنند اظهارنظر می کار صاحب
 آزمون از حاصل نتایج است شده تعیین قبل از معیارهای با شده گزارش اطالعات انطباق میزان با در رابطه حسابرس عقیده و
و  دوره تصدی حسابرس بر تعداد بندهای گزارش حسابرسی تأثیر معکوس و معنادار که، است این بیانگر تحقیق های رضیهف

 معنادار دارد. و مستقیم تأثیر حسابرسی گزارش بندهای تعداد همچنین استقالل حسابرس بر
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  دی زیر را متصور شد:های کاربر توان پیشنهاد میهای تحقیق حاضر با توجه به نتایج و دست آورد 
با توجه به فرضیه اول که نشان داده شد که دوره تصدی حسابرس بر تعداد بندهای گزارش حسابرسی تأثیر معکوس و  (4

 بندهای رفع به نسبت قانونی مناسب بسترسازی طریق از رسمی حسابداران جامعه شود که معناداری دارد پیشنهاد می
 کیفی سطح ارتقا با رسمی حسابداران جامعه .دهند نشان بیشتری حساسیت ،قانونی رسانباز و مستقل حسابرسان های گزارش
 محترم صاحبان آن تبع به که دهند ارتقا حسابرسان کار محصول از را جامعه اطمینان و انتظار سطح حسابرسی، های گزارش

 .نمایند تکلیف را تری کامل خواهی ب،حسا حسابرسان گزارش بندهای رفع جهت در مدیریت از خود مطالبات به نسبت سهام
با توجه به نتیجه فرضیه دوم استقالل حسابرس بر تعداد بندهای گزارش حسابرسی تأثیر مستقیم و معناداری دارد پیشنهاد  (4

تواند کیفیت خدمات  خود را  توان اذعان نمود که هر چقدر حسابرس از قدر استقالل بیشتری برخوردار باشد می می شود. می
شود که  پیشنهاد میداران  و سهام گذاران  سرمایه گردد بنابراین به فزایش داده و این امر موجب بهبود افشای مالی شرکت میا

با کسب آگاهی از از  استقالل حسابرس اقدام به برآورد  عملکرد شرکت نمایند، چراکه  با کسب آگاهیها  شرکتهنگام ارزیابی 
مورد بررسی شناخت کسب  های شرکتبت به وقوع برخی رویدادها و همچنین وضعیت مالی نس توانند میحسابرسی  استقالل 

 .خود این موضوع را مدنظر قرار دهند های گیری تصمیمنمایند و در 
تی نیز می توان پیشنهاد کرد که به بررسی عوامل موثر بر تعداد بندهای گزارش حسابرس پرداخته شود و نیز آبرای تحقیقات 

شرکت  هاین اشاره کرد این است که، تحقیق حاضر با استفاده از دادهآترین محدودیت که می توان به عمدهقیق در این تح
گذاری، لیزینگ و بیمه به علت ماهیت خاص های سرمایهاست و شرکت شده انجامدر بورس اوراق بهادار تهران  شده رفتهیپذ
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