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 چکيده

کیفیت گزارشگری مالی مالک و معیار مهمی در تصمیم گیری صحیح سرمایه گذاران دارد و سهامداران با اتکا به گزارش 
کنند. عوامل متعددی می تواند موجب بهبود گزارشگری های مالی اقدام به سرمایه گذاری بیشتر یا فروش سهام خود می

تخصص حسابرس  ریتاث یبررس به پژوهش حاضرمالی گردد یکی از این عوامل، تخصص صنعت حسابرس می باشد. در 
 لحاظ از این پژوهش. پردازد می کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبر  در صنعت

جامعه آماری پژوهش باشد.  می( رویدادی پس) علّی تحقیقات نوع از همبستگی شناسی روش بعد از و بوده کاربردی هدف
 پژوهش نمونه عنوان بهصنعت خودرو شرکت  724بود که تعداد  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های کلیه شرکت

 جهت استفاده مورد روش. مورد تحقیق قرار گرفتند 7934 تا 7932 های سال بینساله  6 زمانی ی دورهدر  وشده  انتخاب
برای اجرای  است. شده استفاده خطی چندگانه رگرسیون از ها فرضیه آزمون برای وبوده  ای کتابخانه اطالعات، آوری جمع

تخصص  که دهد می نشان پژوهش نتایج .شداستفاده  71نسخه  استاتاها از نرم افزار آزمونها و تخمین نهایی مدل
یعنی در شرکتهایی که حسابرسی آنها توسط  و معنادار دارد. مثبت ریتاث کیفیت گزارشگری مالیبر  حسابرس در صنعت

 .کیفیت گزارشگری به مراتب باالتری نسبت به سایر شرکت ها دارند حسابرسان مختصص در صنعت انجام می شود
.کیفیت حسابرسیکیفیت گزارشگری مالی، تخصص صنعت حسابرس،  : یديکل واژگان

 

 مقدمه
اطالعات با کیفیت از اهمیت فراوان برخوردار است چراکه اطالعات با کیفیت اثر مساعدی بر تصمیمات مربوط به  ارایه

تامین مالی، انجام سرمایه گذاری، اعطای تسهیالت، سایر تصمیمات مرتبط با تخصیص منابع و در مجموع کارایی بازار و 
(. این امر، در کنار عواملی مانند معرفی 2002لمللی حسابداری، ا بینداشت )هیئت تدوین استانداردهای  اقتصاد خواهد

مدلهای اقالم تعهدی غیرعادی، تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و توسعه پایگاههای داده، سبب جلب 
همواره  گزارشهای مالی (.2070، 7پژوهش های فراوانی به حوزه کیفیت گزارشگری مالی )کیفیت( شده است )دی فاند

باید برای کمک به کاربران در تصمیم گیری، اطالعات قابل اعتمادی را ارائه نمایند. گزارش مالی بایستی در بردارندة 
( 2001) 7(. اما جانسون2003، 2اطالعات مربوط، قابل اعتماد، قابل مقایسه و قابل فهم باشد )کاماروزمن و همکاران
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کيفيت گزارشگری مالی بر  تخصص حسابرس در صنعت ريتاث

 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
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هرگز نمیتواند کامالً عاری از تعصب باشد زیرا وضعیت اقتصادی ارائه شده در  استداللش این است که یک گزارش ساالنه
گزارشهای ساالنه به صورت مداوم تحت شرایطی که حاکی از عدم اطمینان است ارائه میگردد. برآوردها و فرضیات 

این اطالعات بتواند در  زیادی در گزارش وارد میگردند. اگرچه فقدان کامل تعصب قابل دستیابی نیست، اما برای اینکه
تصمیم گیریها مفید واقع گردد، داشتن سطح معینی از دقت برای اطالعات مالی گزارش شده ضروری است )هیأت 

(. هر چه شرکتها درباره ارقام موجود در گزارشهای مالی صریحتر باشند میزان 2002استانداردهای بین المللی حسابداری، 
کیفیت گزارش مالی توسعه دادن شفافیت و انتشار گزارش ساالنه باکیفیت از طریق افشای شفافیت نیز بیشتر خواهد بود. 

 جامع و کامل میباشد. کیفیت گزارشهای مالی همواره موضوع مورد عالقه هیأتهای مدیره، سهامداران، محققین و خود

المللی رخ داده  جامعۀ مالی بین حسابداران حرفه ای بوده و هست. در سالهای اخیر موج رسوایی های حسابداری که در
، 2است منجر به افزایش سؤاالت و نگرانیهایی در مورد کیفیت گزارشگری مالی شده است )براون و فاالچیتی و اورالندو

حسن  بر عالوه معتقدند که (2007) 7( و بیسلی و پترونی7331و همکاران ) 9چون کارسلو (. از طرفی، محققانی هم2070
شواهد در ادبیات  کند. می کمک حسابرس توسط شده ارایه اعتبار به مستقیم طور به حسابرس صنعت شهرت، تخصص

 ساختاری و تغییرات کنند می ارایه را تری بخش اثر حسابرسی متخصص صنعت، حسابرسان که است آن از حاکی نظری

 در را مهمی نقش صنعت تخصص است که آن از حاکی صنعت، تخصص به دستیابی در جهت حسابرسی های شرکت در

 کند. می بازی کیفیت حسابرسی
 مشکالت با و برخورد شناسایی در تر بیش توانایی داشتن دلیل به دارند، تخصص نظر مورد صنعت در که حسابرسانی

 تجربۀ حسابرسی موسسۀ هرچه این، بر دهند. افزون انجام بیشتری کیفیت با را حسابرسی می توانند صنعت، آن ویژة

 کیفیت با حسابرسی خدمات ارائۀ به بیشتری عالقۀ شهرت، حسن دلیل افزایش به کند، کسب خاصی صنعت در بیشتری

( استدالل کردند که تخصص حسابرس در صنعت 2007گراملینگ و استون ) (.2007 می هیو، )دان و می کند پیدا برتر
س های اقتصادی و داشتن دانش بیشتر در آن صنعت های ناشی از مقیا به سبب تکنولوژی بهتر حسابرسی، کاهش هزینه

شود. بعالوه در در صنعتهایی که قوانین و مقررات سنگین وجود دارد، حضور  باعث افرایش کیفیت حسابرسی می
و مشتریان شگری توسط شرکتها حسابرسی متخصص میتواند باعث افزایش رعایت قوانین خاص صنعت و یا الزامات گزار

(، نیز به این نتیجه رسیدند که تخصص حسابرس در صنعت 7337)اوکف و همکاران  .(2070همکاران، )آبدین و  گردد
گردد. از این رو، میتوان استدالل کرد که در درون چارچوب کیفیت، تخصص  باعث افزایش کیفیت حسابرسی می

تواند بیانگر یا انتقال دهنده کیفیت حسابرسی باشد و در نتیجه منجر به افزایش سرعت  حسابرسان در صنعت بهتر می
. با توجه به مراتب فوق پژوهش حاضر در صدد گرددمی کیفیت گزارشگری مالیارش حسابرسی و به عبارتی منجر گز

کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بر  تخصص حسابرس در صنعت ریتاثپاسخ به این سوال است که 
 بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟
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 پيشينۀ پژوهشادبيات و 
آوردن اطالعاتی است که آثار مالی معامالت، عملیات و رویدادهای مالی موثر بر وضعیت  گزارشگری مالی فراهمهدف 

مالی و نتایج عملیات یک واحد انتفاعی را بیان و از این طریق سرمایه گذاران، اعطاء کنندگان تسهیالت مالی و 
واحد انتفاعی یاری دهد. یکی از سایراستفاده کنندگان برون سازمانی را در قضاوت و تصمیم گیری نسبت به امور یک 

اقالم حسابداری که در گزارش های مالی ارائه شده و به عنوان معیار ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری واحد انتفاعی 

می باشد . محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثر از روش ها و برآوردهای  "گزارشگری سود "قرار می گیرد ،
یک طرف بدلیل آگاهی بیشتر مدیران از شرکت، انتظار می رود بگونه ای اطالعات تهیه و ارائه شود حسابداری است. از 

که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند. از طرف دیگر بنابه دالیلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و... 
، وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. تحت مدیریت واحد انتفاعی خواسته یا ناخواسته ممکن است با دستکاری سود

چنین شرایطی سود واقعی با سود گزارش شده در صورت های مالی مغایرت خواهد داشت. صورت های مالی منبع اولیه 
اطالعات مورد نیاز در بازارهای سرمایه است. اطالعات این صورت ها باید از اعتبار منطقی برخوردار باشند. حسابرسان با 

ستقل صورت های مالی از صحت و بی طرفی اطالعات مربوط به وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان وجوه ارزیابی م
نقد مندرج در این صورت ها واین که بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه شده اند گزارش می دهند و به صورت 

ل دستکاری توسط مدیران و اعمال نظر های مدیریت های مالی اعتبار می بخشند. بنابراین یکی از راه های موثر در کنتر
در انتخاب رویه های حسابداری، حسابرسی می باشد در نهایت یک موسسه حسابرسی مستقل و با مهارت )با کیفیت باال( 
قادر است که ارائه های نادرست حسابرسی را شناسایی و در راستای درست کردن آن ارائه های نادرست و گزارش 

 .(2002 ،7یرگذار باشد )چمبرز و پاینالی قابل اتکا بر صاحبکار خود تاثاطالعات م
شود،  هایی که در حال حاضر در موسسات حسابرسی برای افزایش سطح سودآوری به کار برده می از جمله استراتژی

های  کار است. منظور از تخصص حسابرس در یک صنعت، شامل خلق ایده افزایش سطح تخصص در صنعت صاحب
ها و راه کارهای تازه برای برخی  چنین فرآهم نمودن دیدگاه کاران، هم ازنده جهت کمک )خلق ارزش افزوده( به صاحبس

 (.2002، 2شوند )کند کاران در صنایع مربوط به خود با آن مواجه می هایی است که صاحب از موضوع
کند  نیازهای مختلف مشتریان فراهم می افزایش سطح تخصص حسابرس در صنعت مشتری زمینه مناسبی را برای تامین

های  های متمایزی را برای ارائه خدمات به گروه وسیعی از مشتریان با ویژگی دهد تا استراتژی و به حسابرس اجازه می
( معتقدند که تخصص صنعت حسابرس باعث افزایش سهم بازار حسابرس در 2002) 9مشابه ارائه کنند. فرگوسن و استاکز

شود، زیرا مشتریان خواستار خدمات تخصصی حسابرسان هستند. بنابراین، سهم بازارحسابرس به عنوان  صنعت هدف می
شود و با مشاهده سهم نسبی بازار موسسات حسابرسی که به یک  های تخصص حسابرس محسوب می یکی از نشانه

( 2009)7رد. میهو و ویلکینزتوان به میزان دانش تخصص صنعت حسابرس پی ب کنند، می صنعت خاص خدمات ارائه می
 70ها حداقل  ترین سهم بازار را داشته باشد و یا سهم بازار آن کنند یک حسابرس زمانی متخصص است که بزرگ بیان می

الزحمه موسسه حسابرسی  ها برای محاسبه سهم بازار از نسبت حق ترین حسابرس دوم باشد. آن درصد باالتر از سهم بزرگ
های حسابرسی در یک صنعت بهره گرفتند. برای محاسبه سهم بازار معیارهای دیگری نیز مثل  مهالزح نسبت به کل حق

کاران یک حسابرس به  های تمام صاحب کاران حسابرس و یا مجموع دارایی تعداد مشتریان در یک صنعت، تعداد صاحب
 (.2004، 1)مورتون  کاران در این صنعت وجود دارد های صاحب مجموع تمام دارایی

                                                           
1
 Chambers & Payne 

2
 Kend 

3
 Ferguson and Stokes 

4
 Mayhew and Wilkins 

5
 Morton 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

 (                                                                                   سوم)جلد 9311 بهار، 33، شماره 3دوره 
 

10 
 

 حسن شهرت، تخصص بر عالوه معتقدند که (2007) 2( و بیسلی و پترونی7331و همکاران ) 7چون کارسلو محققانی هم

 آن از حاکی شواهد در ادبیات نظری کند. می کمک حسابرس توسط شده ارایه اعتبار به مستقیم طور به حسابرس صنعت

 های شرکت در ساختاری و تغییرات کنند می ارایه را تری بخش اثر حسابرسی متخصص صنعت، حسابرسان که است

کیفیت  در را مهمی نقش صنعت تخصص است که آن از حاکی صنعت، تخصص به دستیابی در جهت حسابرسی
 کند.  می بازی حسابرسی

مستقیم ( در پژوهشی نشان دادند که نوع اظهار نظر حسابرس با اقالم تعهدی اختیاری رابطه 7931کاردان و دیگران )
دارد یعنی اینکه حسابرسی مستقل موجب کاهش استفاده مدیریت از اقالم تعهدی اختیاری می شود. اهرم مالی و 
اظهارنظر حسابرس با اقالم تعهدی اختیاری رابطه معکوس داشت، یعنی با افزایش اهرم مالی اقالم تعهدی اختیاری 

سوق پیدا می کند.و همچنین نشان دادند که نوسانات سود و  کمتری استفاده شده و اظهار نظر حسابرس به سمت مقبول
 اظهار نظر حسابرس با اقالم تعهدی اختیاری رابطه نداشت.

( در پژوهشی تحت عنوان ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی به این نتیجه رسید که 7931عزیزپور )
 مثبت و معناداری وجود دارد. بین کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی ارتباط

( در پژوهشی به بررسی اثر ویژگیهای حسابرس برکیفیت گزارشگری مالی)کیفیت سود( 7932مهرانی و همکاران )
پرداختند. از جمله ویژگیهای حسابرس که در پژوهش آنها مدنظر قرار گرفت، دوره تصدی و اندازه حسابرس بود. نتایج 

ظریه متضاد، مبنی بر وجود رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی، پژوهش آنها علیرغم وجود دو ن
نشان از عدم وجود این ارتباط در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. آنها علتی که ممکن 

ره تصدی اثر مثبت و در برخی است سبب این موضوع شده باشد را چنین بیان نمودند: ممکن است در برخی شرکتها، دو
دیگر اثر منفی بر کیفیت گزارشگری داشته که درنتایج پژوهش که کل شرکتها را بررسی میکند، یکدیگر را خنثی 

 اند. در این پژوهش بین اندازه حسابرس و کیفیت گزارشگری نیز هیچگونه ارتباط معناداری گزارش نشد. کرده
سود پرداختند نتایج  میتقس استیبر س یمال یگزارشگر تیفیاثرات ک یبه بررس یدر پژوهش (7932)یی و رضا یمهدو

آزمون آماری فرضیه های پژوهش آنها نشان می دهد که بین بخش اختیاری کیفیت اقالم تعهدی با پرداخت سود سهام 
د سهام رابطه معناداری اقالم تعهدی با پرداخت سو فیترابطه مستقیم معناداری وجود دارد اما بین بخش غیراختیاری کی

  .وجود ندارد
کیفیت اقالم تعهدی و اقالم تعهدی -( با بهره گیری از دو معیار کیفیت گزارشگری مالی2077) 9کریشنان و همکاران

دریافتند تاثیر مثبت کمیته  2001تا  2009شرکت روسی در بازه زمانی  7000بر  تملبرای  نمونه ای مش -اختیاری
 ویب قانون در مقایسه با قبل آن بیشتر است. حسابرسی بعد از تص

برای بازار ایاالت متحده نشان داد که مدیریت سود در شرکت هایی که توسط چهار حسابرس  ،2002،تندلو و استرایلن 
بزرگ حسابرسی شده اند پایین تر از شرکت هایی بوده که توسط غیر چهار حسابرس بزرگ حسابرسی شده اند. پس می 

ن اندازه حسابرس و مدیریت سود توان انتظار داشت که، اندازه حسابرس با کیفیت حسابرسی رابطه مستقیم داشته و بی
 .ابطه معنی داری وجود داشته باشدر

نقش دوره تصدی حسابرس و تخصص در صنعت حسابرس در (، در پژوهشی با عنوان 2003فردیناند و همکارانش )
ابرسان تر در ارتباط است. به این دلیل که حس تر با کیفیت سود پایین دهند که دوره تصدی کوتاه نشان می ،کیفیت سود

دانش و تخصص کمتری نسبت به کار صاحب کار خود خواهند داشت. در این تحقیق این موضوع مورد آزمون قرار گرفته 

                                                           
1
 Craswell, et al. 

2
 Beasley & Petroni 
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است که آیا تخصص در صنعت حسابرسان بر رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود تأثیر دارد. نتایج این تحقیق 
یین باشد در آن صورت رابطه بین دوره تصدی حسابرس بلند تر دهد که، هر گاه تخصص در صنعت حسابرس پا نشان می

توان گفت دوره تصدی حسابرس بلندتر موقعی همبستگی  تر خواهد بود و بالعکس. پس می و کیفیت سود باالتر قوی
باالیی با کیفیت سود خواهد داشت که تخصص در صنعت حسابرس پایین باشد؛ و همچنین موقعی که تخصص در 

 شود.   تر می س باالتر باشد در آن صورت رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود ضعیفصنعت حسابر
 

 پژوهش    فرضيه
 دارد.مثبت  ریتاث یمال یگزارشگر تیفیتخصص حسابرس در صنعت بر کفرضیه اول: 

 
 پژوهش رگرسیونی برای فرضیه هایمدل

 
FRQ it = β0+ β1 AISit + β2size it + β3Lev it + β4ROA it + β5Instit it +U it 

 

 تعریف عملياتی متغيرهای پژوهش

 متغير وابسته: کيفيت گزارشگری مالی
)ارائه شده توسط دچو، ی اقالم تعهد بر یشده جونز مبتن لی، از مدل تعدکیفیت گزارشگری مالی یریاندازه گ یپژوهش برا نیدر ا

مدل جونز به  یباشد. پارامترها یقادر به حل مسأله پژوهش در دست ممدل  نیا رایاستفاده شده است ز (7331 ی،نییسلوان و سو

 شود: یمحاسبه م ریشرح ز

 

      
       

    (
 

       
)     [

                
       

]     (
     
       

)    ،  

 جایی که:

 iدر شرکت تحت مطالعه  tمنهای جریان های نقدی عملیاتی( در سال عملیاتی جمع اقالم تعهدی )سود :        

 t-1سال  انیها در پا ییداراجمع :         

 t-1الی  tسال  طی تغییرات درآمد:         

 t-1 الی tسال  نیب تغییرات حساب ها و اسناد دریافتنی:         

 tمبلغ خالص اموال، ماشین آالت و تجهیزات در سال :         

 ونیرگرس یخطا:    ،   

 گیرد.  در این تحقیق این قدر مطلق خطای باقیمانده به عنوان نماینده کیفیت گزارشگری مالی مورد استفاده قرار می
و در عدد منفی یک  در این پژوهش برای بدست آوردن کیفیت گزارشگری مالی، از خطاهای مدل قدر مطلق گرفته

ی کیفیت گزارشکری مالی باالتر است  تر باشد نشان دهنده ضرب شده است و عدد بدست آمده هر چقدر به صفر نزدیک

 . ی پایین بودن کیفیت گزارشگری مالی است و هر چقدر به منفی یک نزدیکتر باشد نشان دهنده
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 (AIS)9تخصص صنعت حسابرسمتغير مستقل: 
 مشکالت با و برخورد شناسایی در تر بیش توانایی داشتن دلیل به دارند، تخصص نظر مورد نعتص در که حسابرسانی

 تجربۀ حسابرسی موسسۀ هرچه این، بر دهند. افزون انجام بیشتری کیفیت با را حسابرسی می توانند صنعت، آن ویژة

 کیفیت با حسابرسی خدمات ارائۀ به بیشتری عالقۀ شهرت، حسن دلیل افزایش به کند، کسب خاصی صنعت در بیشتری

صنعت  شرایط از تخصصی دانش از برخورداری دلیل به متخصص، حسابرسان (.2007 می هیو، )دان و می کند پیدا برتر
 تخصص افزایش دارند. با اطالعاتی ریسک کاهش برای کیفیت تر با حسابرسی ارائۀ در بیشتری توانایی صاحبکار،

شود  می موجب و یابد می افزایش می کند، فعالیت آن در صاحبکار که صنعتی مشکالت درک برای او توانایی حسابرس،
 اندازه گیری برای بازار پژوهش از سهم شود. در این ارائه تری مطلوب حسابداری اطالعات و مالی های گزارش

 دهد. می نشان حسابرسان دیگر به نسبت را صنعت اولویت زیرا شده است، استفاده حسابرسی مؤسسه تخصص صنعت

 بیشتر است. رقبا دیگر به نسبت آن تجربۀ و صنعت تخصص باشد، بیشتر حسابرسی مؤسسۀ بازار سهم هرچه
 شود: می محاسبه زیر رابطۀ از حسابرسی مؤسسۀ بازار سهم 

 اولویت زیرامی شود.  استفاده حسابرس صنعت تخصص گیری اندازه برای شاخصی عنوان به بازار ازسهم تحقیق، دراین
 تجربه و صنعت تخصص بیشترباشد، حسابرس بازار سهم هرچه .دهد می نشان حسابرسان سایر به نسبت را صنعت

 :شود می محاسبه زیر شرح به نیز حسابرسان بازار سهم .است باالتر رقبا سایر به نسبت حسابرس
 می شود.  استفاده حسابرس صنعت تخصص گیری اندازه برایاز رابطه زیر 

 فروش  های تمام صاحبکاران یک مؤسسه حسابرسی خاص در یک صنعت خاصمجموع 
 سهم بازار حسابرسان =

 مجموع  فروش های صاحبکاران کل آن صنعت

 

(
 

(  )
)  (

 

 
)  (

  

(   )
) 

 :SR مجموع فروش  های تمام صاحبکاران یک مؤسسه حسابرسی خاص در یک صنعت خاص

 :SRT مجموع فروش های صاحبکاران کل آن صنعت

 :FN های موجود در یک صنعت تعداد شرکت

 آنها سهم بازار که شوند می گرفته نظر در درصنعت متخصص عنوان به تحقیق این در موسساتی ،2رز پالم از پیروی با

 یک ضرب بر( FN)صنعت  یک در موجود های شرکت تعداد روی بر یک معادله از راستی( بیش )معادله سمت یعنی

 .باشد چپی( سمت معادله تقسیم بر دو یعنی)

 متغيرهای کنترلی:
 (: از طریق لگاریتم طبیعی کل دارایی های شرکت اندازه گیری می شود.Sizeاندازه شرکت )

 (: از طریق نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها اندازه گیری می شود.Levاهرم مالی )
 درصد اندازه گیری شده است. 1از طریق مجموع سهامداران بیش از  :(Institسرمایه گذاران نهادی )

 اندازه گیری شده است.نسبت سود خالص بر کل دارایی ها (: از طریق ROA) بازده دارایی ها
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 شناسی پژوهش روش

 نوع از حاضر تحقیق، تحقیق طرح نوع باشد. از جهت می کاربردی هدف لحاظ از و همبستگی روش لحاظ از تحقیق این
 که محیطی از ها داده و است متغیرها بین موجود روابط بررسی هدف، ها تحقیق نوع این در. است رویدادی پس تحقیقات

 و آوری جمع، است داده رخ گر پژوهش مستقیم دخالت بدون که گذشته وقایع از یا و اند داشته وجود طبیعی ای گونه به
 به. است شده استفاده خطی چندگانه رگرسیون  روش از ها  فرضیه آزمون برای تحقیق این در. شود می  تحلیل و تجزیه
 توصیف برای که ترتیب بدین. است شده استفاده استنباطی و توصیفی  آمار روشهای از آمده بدست های  داده تحلیل منظور

هاسمن ، اف لیمر هایآزمون از پژوهش های  فرضیه آزمون برای استنباطی سطح  در و فراوانی توزیع جدول از ها  داده
 .شود  می استفاده

 اطالعات چون ه استشد رجوع تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته  شرکتهایکلیه  به آماری جامعه انتخاب برای
 این به دسترسیچون  می شود حسابرسی، رسمی حسابداران توسط تهران بهادار اوراق بورس  در شده پذیرفته های شرکت

های  جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش، کلیه شرکتبنابراین،  تر است.  ها راحت سایر شرکت به نسبت اطالعات
 یهای شرکتو  باشد می 7934تا  7932های  و دوره مورد بررسی نیز سالبوده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

 :ه اندهای زیر بوده، به عنوان نمونه انتخاب شد که دارای ویژگی
 ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد. به دلیل افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی شرکت -
 گذاری نباشند.  گری مالی، لیزینگ، هلدینگ و سرمایه ها و واسطه های مورد نظر جزو بانک شرکت -
 های مورد نظر تغییر داده باشد. ی خود را در طی دورهها نبایستی سال مال شرکت -
 های مورد نیاز در دسترس باشد. های مورد بررسی به منظور استخراج داده اطالعات مالی شرکت -
 های مورد بررسی در بازه زمانی پژوهش از بورس خارج نشده باشد. شرکت -

 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. 724 با اعمال محدودیتهای فوقدر این پژوهش 
 

 های پژوهش یافته
 دهد.  های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را نشان می (، آمار توصیفی داده7جدول )

 آمار توصيفی متغيرهای پژوهش :9جدول 

 انحراف معيار کمترین بيشترین ميانگين تعداد نماد نام متغير

 FRQ 462 0.777- 0.699- 0.0002- 0.039 مالیکیقیت گزارشگری 

 size 462 77.136 73.449 70.792 7.193 اندازه شرکت

 Lev 462 0.236 0.36 0.06 0.772 اهرم مالی

 ROA 462 0.796 0693 0.29- 0.747 بازده دارایی ها

 Instit 462 0.477 0.31 0.772 0.743 سرمایه گذاران نهادی

دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای  میانگین است که نشان ترین شاخص مرکزی، اصلی
باشد  ( می-0.777برابر با ) کیفیت گزارشگری مالیهاست. برای مثال مقدار میانگین برای متغیر  نشان دادن مرکزیت داده

طورکلی پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از  بهمی باشد.  0.79و برای بازده دارایی ها برابر با 
ترین پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار است. مقدار  ها نسبت به میانگین است. از مهم یکدیگر یا میزان پراکندگی آن

باشد که نشان  می 0.039بر است با برا کیفیت گزارشگری مالیمتغیر و برای  7.193اندازه شرکت برابر با این پارامتر برای 
کمینه و بیشینه نیز کمترین و بیشترین را  .دهد این دو متغیر به ترتیب دارای بیشترین و کمترین انحراف معیار هستند می
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تخصص حسابرس در متغیر است.  0.36ترین مقدار اهرم مالی برابر با  مثال بزرگ عنوان دهد. به در هر متغیر نشان می

 د.وشارائه می  2در جدول متغیر این جدول توزیع فراوانی  که باشد می کیفی متغیریک  صنعت

 
 تخصص حسابرس در صنعتتوزیع فراوانی متغير  :3جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شرح
0 266 97.37 
7 736 61.03 

 700 462 جمع کل

باشد که از بین  می 462های مورد بررسی برابر با  سال -قابل مشاهده است، جمع کل شرکت  ،2 طور که در جدول همان
سال  -شرکت  266دارای تخصص حسابرس در صنعت و  هاشرکتدرصد  61.03سال یعنی -شرکت 736ها تعداد  آن

 .باشندفاقد تخصص حسابرس در صنعت می هاشرکتدرصد  97.37معادل 

 

 آزمون مانایی متغيرها
مطابق ادبیات اقتصادسنجی الزم است قبل از برآورد مدل، مانایی متغیرها بررسی گردد. برای بررسی وجود ریشه واحد در 

 گردد. عرضه می 9صورت جدول  استفاده کرد که نتایج آن به و چو نیل نیتوان از آزمون لو های پانل، می داده
 

 پژوهش یرهايمتغ یتمام ی( برالوین، لين و چو) ییآزمون مانا :3جدول 

 نتيجه سطح معناداری آماره آزمون نماد متغير

 مانا است FRQ 74.697- 0.0000 کیقیت گزارشگری مالی

 مانا است size 77.920- 0.0000 اندازه شرکت

 مانا است Lev 74.967- 0.0000 اهرم مالی

 مانا است Roa 79.762- 0.0000 بازده دارایی ها

 مانا است Instit 72.679- 0.0000 سرمایه گذاران نهادی

درصد بوده و  1داری متغیرها در آزمون مانایی همه متغیرها کمتر از  شود که سطح معنی مشاهده می 9با توجه به جدول 
 بیانگر مانا بودن متغیرها است.

 

 اف ليمر )چاو(آزمون 
گیرد. نتایج حاصل  ( صورت میpanelتابلویی )های  ( و دادهpoolاین آزمون برای تشخیص بین الگوهای اثرات معمولی )

 باشد:شرح می  پژوهش بدین  از آزمون اف لیمر برای مدل
 نتایج آزمون اف ليمر )چاو( :4جدول 

 نتيجه آزمون داری سطح معنی آماره آزمون مدل آزمون

 های تابلویی پذیرش الگوی داده 0.0000 3.297 اولفرضیه 

درصد بوده و بیانگر  1پژوهش کمتر از   مدلکه سطح معناداری آزمون برای دهد  نشان می 7نتایج حاصل در جدول 
 باشد. های تابلویی )پانل( میپذیرش الگوی داده
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 آزمون هاسمن
شود. در این  انتخاب می panelای  باشد ساختار داده 0.01( کمتر از سطح probی چاو ) که میزان معناداری آماره درصورتی

 برای تشخیص اثرات ثابت یا تصادفی باید آزمون  هاسمن نیز انجام شود.حالت 
 نتایج آزمون هاسمن  :5جدول 

 نتيجه آزمون داری سطح معنی آماره آزمون مدل آزمون
 اثرات ثابت عرض از مبدأ 0.0000 74.932 اولفرضیه 

درصد بوده و بیانگر پذیرش اثرات  1از  کمترکه سطح معناداری آزمون در مدل دهد  نشان می 1نتایج حاصل در جدول 
 باشد. می ثابت

 

 آزمون ناهمسانی واریانس
برآورد و استنباط ادامه دهد  ندیموضوع به فرا نیناهمسان باشند اما محقق بدون در نظر گرفتن ا ونیرگرس یاگر خطاها

کننده باشد  گمراه تواند یکه صورت گرفته، م یهرگونه استنباط نیاشتباه باشد و بنابرا تواند یم اریحالت، انحراف مع نیدر ا
 .شده است جمالت اخالل استفاده انسیوار یناهمسان یبررس یراب شده لیاز آزمون والد تعد نیبنابرا

 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس :6جدول 

 نتيجه آزمون سطح معنی داری آماره آزمون مدل آزمون
 وجود دارد انسیوار یناهمسان 0.0000 2762.93 اولفرضیه 

باشد و بیانگر وجود  درصد می 1کمتر از    داری آزمون در مدل که سطح معنی دهد نشان می 6نتایج حاصل در جدول 
 رفع شده است. glsباشد که این مشکل در تخمین نهایی مدل با اجرای دستور  ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل می

 

 پژوهشاول  نتيجه آزمون فرضيه
 مثبت دارد. ریتاث یمال یگزارشگر تیفیتخصص حسابرس در صنعت بر کدارد:  بیان می پژوهش اول فرضیه

 اول هيفرض آزمون يجهنت :7 جدول

 کيفيت گزارشگری مالیمتغير وابسته: 

FRQ it = β0+ β1 AISit + β2size it + β3Lev it + β4ROA it + β5Instit it +U it 

 هم خطی سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغیرها

 AIS it 0.063 0.003 4.473 0.000 7.22 حسابرس تخصص صنعت

 size it 0.072 0.071 7.767 0.271 7.97 اندازه شرکت

 Lev it 0.793- 0.03 7.176- 0.722 7.40 اهرم مالی

 ROA it 0.462 0.303 0.27 0.932 7.03 بازده دارایی ها

 Instit it 0.72 0.01 2.967 0.072 7.02 سرمایه گذاران نهادی

C 0.777 0.996 0.79 0.666 --- 

 درصد 24 ضریب تعیین

 16.67 والدآماره 

 0.0000 سطح معناداری

 0.0000 خودهمبستگی سریالی
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کمتر از  و سطح معناداری مثبتدارای ضریب تخصص صنعت حسابرس متغیر شود که  ، مشاهده می4با توجه به جدول 
 مستقیم و معنادارتاثیر  کیفیت گزارشگری مالیبر تخصص صنعت حسابرس بنابراین می توان گفت پنج درصد می باشد 

و  درصد 1از  کمتردارای سطح معناداری سرمایه گذاران نهادی  شود. متغیر کنترلی پذیرفته می پژوهشفرضیه دارد و 
بازده ، اهرم مالی و اندازه شرکت کنترلی هایمتغیرمتغیر وابسته دارد.  بر مستقیمتأثیر بنابراین  باشدمی مثبتضریب 

تعیین د. ضریب ندارند بنابراین تأثیر معناداری با متغیر وابسته نباشمیدرصد  1از  بیشتردارای سطح معناداری دارایی ها 
درصد از تغییرات  24اند  دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته باشد که نشان می درصد می 24برابر با 

توان  رو می باشد از این درصد می 1و سطح معناداری آن کمتر از  16.67برابر با  والدمتغیر وابسته را توضیح دهند. آماره 
خودهمبستگی والدریج برای بررسی آزمون سطح معناداری  مقدار گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است.

ر تخمین داشته است که دوجود همبستگی بین خطاهای مدل  نشان میدهداست که  (0.0000درصد ) 1از  کمترسریالی 
 .رفع شده است Auto Correlation نهایی مدل با اجرای دستور

 
 گيری و پيشنهادها بحث، نتيجه

کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس بر  تخصص حسابرس در صنعت ریتاث یبه بررسر این پژوهش د
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که  کلیه جامعه آماری پژوهششد.  پرداختهاوراق بهادار تهران 

فرضیه در این  یکمورد تحقیق قرار گرفتند.  7934تا  7932ساله بین سالهای  6در بازه زمانی  وشرکت  724تعداد 
 تخصص حسابرس در صنعتمشخص گردید که فرضیه  های مربوط بهپژوهش مطرح گردید که پس از بررسی و آزمون

اگر حسابرسی  شرکتهای عضو نمونهیعنی در و معنادار است.  مستقیمو این تاثیر  تاثیر داردکیفیت گزارشگری مالی بر 
کیفیت  افزایشمنجر به  حسابرسانی انجام پذیرد که دارای تخصص الزم در صنعت هستندصورت های مالی توسط 

 های مدلحاضر با استفاده از سایر  پژوهششود  یمپیشنهاد با توجه به نتایج این پژوهش،  می شود.گزارشگری مالی 
همچنین می توان پژوهش حاضر را در مراحل و  نتایج مقایسه گرددو انجام شده کیفیت گزارشگری مالی یری گ اندازه

انجام پژوهش حاضر در صنایع مختلف و  نیزو  مقایسه کردپژوهش با نتایج این انجام داده و شرکت مختلف چرخه عمر 
توصیه می شود برای انجام حسابرسی  ها. با توجه به نتایج حاصل از فرضیه پژوهش به شرکت نتایج پژوهش مقایسه

سرمایه گذاران و سهامداران برای سرمایه گذاری  و به از حسابرسان متخصص در صنعت استفاده کنندصورت های مالی 
  صنعت مورد نظر دارند توجه ویژه نمایند.و تخصصی که در و خرید سهام به موسسه حسابرسی طرف قرارداد شرکت 
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