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مقدمه.2

هایاقتصادینقاشمهمايدرایبهبنگاهخدماتحرفهیمستقلباارائه رسانحسا 

تحرحفااتیكننادهرسانبهعنوانحاسمکاانی مكشا كنند.حسا بازارسرماحهبازیمي

بخشايباهتوانندموجببهبودكیفیتاطمعاتودرنتیجاهموجاباطمینااناطمعاتمي

یبهارهیكااهشوه حناهگذارانشدهورحسساطمعاتيآنانرااعتباردهندگانوسرماحه

رساانباه(.بنابراحنحساا 9831)احمدپوروهمکاران ددهنشركتراتحتتأثیرقرار

گاریوتخصایممنااب گریدركیفیتگ ارشعنوانحکيازاج ایاصليفراحندگ ارش

كنناد.باهعباارتدحگاراگاركیفیاتگا ارشمحدوداقتصادینقشمهمايراباازیماي

هایماليرادرصورتمهمرسنتواندتحرحفاتسطحپاحینباشدوحسا رسدرحسا 

خودراازدستهایبینندوسرماحهكش كند درسطحاقتصادخردافرادزحادیصدمهمي

گردد.چنیندرسطحكمنباعثبدبینيشدحدبهاقتصادوبورسميدهند.هممي

رسيشود عدمتغییاركیفیتگ ارشحسا تواندسببكاهشحکيازعوامليكهمي

رسشاودكاهتواندسببكاهشدقتحسا رسمياست.عدمتغییرحسا رسحسا 

بهدلیلتصوراتذهنيمبنيبرشناختمحیطكاری اف احشنفوذمدحرحتشركتاحنامر

رسوتغییرمحیطكنترليشركتباتوجهبهشناختمکانی مكاریحسا رس برحسا 

یمواردذكرشادهساببعادمدهد.نتیجهرستوسطمدحرحترخميعملحسا یشیوه

هاایمختلفايازكاربرایرف احنمشکلراهكش تحرحفاتعمدیوسهویخواهدبود.

چارخشایوصاحبنظرانحرفهارائهشدهاست.حکايازپیشانهادهاسویمراج حرفه

چرخشمؤسساتوشارحسیاخیرپدحدههایاست.درسالرسيمنظممؤسساتحسا 

هااایاغلابكشاوررسيبهموضوعمهميدرتحقیقاتومباحثحرفاهحسا یمؤسسه

رسايوچارخشوتحقیقاتمتعددیدررابطهباچارخشمؤسسااتحساا تبدحلشده

هاایانجاامشادهتوساطمااراتوانبهپژوهشرسيانجامشدهاستكهميشرحسحسا 

8هاایانادرووهمکاارانوقاانون(8008)8( میارزوهمکاارن8003)9انكمرانوهمکار

همچنینقوانینمتعددینی دراحنزمیناهباهتصاوحبرسایدهكاهاز(اشارهنمود.8003)



 9 ...رسي و رس با کيفيت حساب و شريک حسابارتباط بين چرخش مؤسسات  بررسي

(درآمرحکااوبیساتوچهاارمین8008اكسالي)-توانبهقاانونسااربین هاميیآنجمله

شارهكردكهدرآنچرخشمنظممؤسسااتویشورایعاليبورساوراقبهادارامصوبه

یزمانيچهارسالهال اميشدهاست.رسيدردورهشرحسحسا 

رسايوچارخشدررابطهباچرخشمؤسساتحسا دحگرازموضوعاتمهمحکي

است.مطالعاتكاپليرسيتصدیمؤسساتوشرحسحسا یدورهرسي شرحسحسا 

4وهمکاران
كاركیفیترسوصاحبارتباطحسا یكهبااف احشدورهنشانداد(9118) 

ارتباطبسیارطوالنيمادتباعاثكااهشكیفیاتیابد؛امادورهحرسياف احشميحسا 

یمشاخمكردنادكاهدردوره (8003وهمکااران)5چنینفارقلهمشود.رسيميحسا 

رسيمتفااوتا رسي كیفیتحسحسا یكوتاهمدتوبلندمدتتصدیشرحسمؤسسه

(نشاندادكهچارخشحسابرسايباركیفیات8098تحقیقاتورنوكیاوهمکاران)است.

مطالعااتانجاامشادهتوساطمرحا وهمکاارانبرمبناایچنینهمحسابرسيتاثیرندارد.

رسايیحساا رسيوشرحسمؤسسه(مشخمشدكهچرخشمؤسساتحسا 8008)

درواق باچرخشمؤسسااتراتحتتأثیرقراردهد هاتواندتعدحمتسنواتيشركتمي

حابد.باتوجهرسي تعدحمتسنواتينی كاهشميحسا یرسيوشرحسمؤسسهحسا 

سااحرباافرهنگاياحارانوتفاوتمحیطاقتصادی اجتماعي سیاسايوبهمواردذكرشده

چارخشمؤسسااتهاایمطالعااتانجاامشاده دررابطاهبااممکناستحافتاهكشورها

رسايوحساا یتصادیمؤسساهیچنیندورهرسيوهمرسيوشرحسحسا حسا 

بااتوجاهباهاحانباشد.نداشتهاحراناقتصادیتعمیمبهمحیطیترسيقابلشرحسحسا 

است:زحرموضوعاحنمطالعهدرپيپاسخبهسهسؤال

یمؤسساهرسايوچارخششارحسآحاارتباطيبینچرخشمؤسسااتحساا  -9

 رسيوجوددارد؟رسيباكیفیتحسا حسا 

یماادتتصاادیشاارحسمؤسسااهماادتوبلناادكوتاااهیآحاااارتباااطيباایندوره -8

 رسيوجوددارد؟رسيباكیفیتحسا حسا 

یرسايوچارخششارحسمؤسساهآحاارتباطيبینچرخشمؤسسااتحساا  -8
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 رسيباتعدحمتسنواتيواحدتجاریوجوددارد؟حسا 

هایناارر تواندنتاحجكاربردیقابلتوجهيبراینهادميهاشدنپاسخسؤالمشخم

هاایاقتصاادیداشاتهباشادوسابببهباودنفعانبنگاهمدحرانوساحرذیگذاریسیاست

كنندگانازاطمعاتحسابداریگردد.استفادبهبودتصمیمكیفیتاطمعاتو



هایتحقيقمبانينظریوفرضيه.1

وهاایماالياخیاردرساطحجهاانازجملاهانارونوورلادكامدرآمرحکاايرسواح

هاایماالياحجاادكاردههاحيرادررابطهباقابلیتاتکایصورتپارالماتدراروپانگراني

مادحرحتشاركتیهاایمااليبرعهادهصاورتیكهمسئولیتاصليتهیهاست.درحالي

رساننشانهرفتهاستتاجاحيكاهاست؛امادرپياحنوقاح انگشتاتهامبهسویحسا 

تلقيعماوماحانشود.حادمي«رسيشکستحسا »ازاحنوقاح بهعنوانبهطورعمومي

رسيموجبوقاوعچناینوقااحعيشادهاستكهفقداناستقملوكیفیتضعی حسا 

هاایحساابداریساعيدركنندگاناستانداردگذارانوتدوحناح قانوناست.درپياحنوق

رسيرابهبودبخشاند.حکايرسوكیفیتحسا تدوحنقوانینيداشتندتااستقملحسا 

.(8002 6رسبودهاست)ليازاحنقوانینچرخشمؤسساتوشرحسحسا 

شاوراحتالیاابارایدرك9124رسيبرایاولینباردرساالچرخشمؤسساتحسا 

9131یپذحرفتهشدهدربورساجراشد.پسازكشوراحتالیااازساالهاشركتتعدادیاز

ساالهال امايشاد.در1بایشازایرسيدراسااانیابارایدورهچرخشمؤسساتحسا 

رسايتوساطمراجا حساابداریوحساا یكشورژاپنقوانینجدحدیدرموردحرفاه

الزماجراشاد.باراسااساحان8004تصوحبوازاول8008رسالایاحنكشوردحرفه

متاواليیتوانندبایشازهفاتدورهرسينميقوانینشركایاصليوساحرشركایحسا 

8008چنیندركشورآلماندرساالرسيحسشركتمشاركتداشتهباشند.همدرحسا 

كاهشااملكوتااهشادنبندیرامنتشركرد90یبیانیهگذاریبهمنظورحفظمناب سرماحه

رسايتصدیشركابهپنجسالبود.بهعموهدرآمرحکاچرخشمؤسساتحساا یدوره
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5هاررسايحسا احنكشورپذحرفتهنشدوليقانونچرخششركایگذارانتوسطقانون

ی سالحسبارتوسطقانونگذاراناحنكشوربهتصاوحبرساید)حسااسحگاناهوجعفار

9831.)

دراحرانسازمانبورساوراقبهاادارتهاراندرراساتایحماحاتازحقاوقومنااب 

بازاراوراقبهادارونظربهضرورتنظارتعالیهباریدهيوتوسعهگذاران سامانسرماحه

رسايدردساتورالعمالمؤسسااتحساا 9836مردادمااه3اموربازارسرماحهدرتارحخ

چهاارساالهیرسيرابارایدورهوراقبهادارچرخشمؤسساتحسا امعتمدبورسو

(.9836)سازمانبورسوواراقبهادار كردال امي

رسايبارعناصارحساا یرسيوشارحسمؤسساهحسا یطرحچرخشمؤسسه

گذاردكههرحسازاحنعناصرخودموجبتغییردركیفیتخادماتمتعددیتأثیرگذارمي

كااروتوجاهباهفراحنادارتباطبامدحرحتصااحبد.احنعناصرشاملشورسيميحسا 

رسايحااشارحسچرخشمؤسساتحساا است.(8002هایقبل)لي رسيسالحسا 

كاارشادهوباعاثرسوصااحبرسيموجبقط ارتباطبینحساا حسا یمؤسسه

تاأثیرقاراردادنرسوتحاتخواهدشدكهمدحرحتنتواندباااحجاادارتبااطبااحساا 

رسيرانی رسفراحندحسا هایقبلعموهبرتأثیررویكاراحيحسا رسيسالحسا 

رسبااشاودوحساا رسآشنامايحسا هایكند زحراشركتبانوعسؤالتربخشاثر

امااكند؛گیریميرسيزمانبرجلوهایقبليازاحجادوقفهدرفرآحندحسا مروركاربرگ

هاایجدحادودرخاورنیاازبارایهایقبلمان ازاجرایكنترلهایسالبهكاربرگهتکی

شود.جارینميیرسيدورهحسا 

چارخشمؤسسااتیتاواننتیجاهگرفاتكاهپدحادهباتوجهبهمطالبحادشدهمي

رسايماننادتیاودولباهاساتكاههامحساا یرسيوچرخششرحسمؤسسهحسا 

رسيرافراهمآوردوهمتواندموجباتحفظاستقملواف احشكیفیتخدماتحسا مي

یمفیدومؤثرازاحانپدحادهرسيرامت ل لكند.استفادهوجودیحسا یتواندفلسفهمي

دريابعاادوجاودیآنوشناساحنیازمندبهمنظوراف احشكارآحيواثربخشيبازارسرماحه
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دررابطهباتکراراحنپدحدهاست.تمهیداتمناسبنظرگرفتن

رسيدودحدگاهمتفااوترسيوشرحسحسا حسا یدررابطهباچرخشمؤسسه

رسايطاوریاساتكاهماهیاتحساا كنندكاهوجوددارد.بعضيازمحققینارهارمي

گیرند درهاتأثیرميقراردادهوبهشدتازآنرسانبهشدتمدحرانراتحتتأثیرحسا 

رساانویبسیارصامیميباینحساا تواندازاحجادحسرابطهچرخشميیبرنامهنتیجه

 2رساانتوساطمادحرانجلاوگیریكناد)هااليمدحرانوتحتفشارقرارگرفتنحساا 

حققاانارهااردارانرساميوبعضايدحگاریازمحسا ی(.ازطرفدحگر جامعه9132

رسايحساا یمؤسساهرسيوشارحسحسا یاف احشمدتتصدیمؤسسهكنندكهمي

رسايورسازكسبوكارمشتری شناخترحسسحسا باعثاف احششناختحسا 

(.8008 3شود)پرسجرهوسرسيميهایشروعمجددحسا كاهشه حنه

هااواشاتباههارسانتحرح رسيبراحنموضوعداللتداردكهحسا كیفیتحسا 

(.باه9139آنجلاو هایماليراكش وگ ارشكاردهباشاند)دیمهمموجوددرصورت

مساتقیمیمهمرابطاههاواشتباههارسيوكش تحرح بینكیفیتحسا  عبارتدحگر

یپذحرفتهشدهدرباورسهاشركتهایماليترصورتبیشكهوجوددارد.باتوجهبهاحن

احنامرباعثمهميدارد یهااشتباهحاویتعدحمتسنواتياستواحنتعدحمتسنواتي

رسايماوردتردحادقاراربگیاردهایماليوكیفیتحساا شودقابلیتاتکایصورتمي

رسايحااحساا یكاهبااچارخشمؤسساه(.درصورتي9831)كردستانيوهمکارانش 

وهااشودكهاشتباهحابد احنامرموجبميرسياف احشرسكیفیتحسا شرحسحسا 

هایماليدرهماانساالكشا شاودوتعادحمتسانواتيدردرصورتمهمهاتحرح 

گیریكاهشحابدومنجربهاف احشاطمیناندربورساوراقهایبعدبهصورتچشمسال

بهادارشود.



یتحقيقپيشينه.9

رسايباابهبررسيارتباطبینچرخشمؤسسااتحساا (8003اندرووهمکاران)
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هااقاممتعهادیاختیااریوپرداختند.آن8008تا9115هایرسيبینسالكیفیتحسا 

رسيفرضنمودهرسرابهعنوانمعیارتعیینكیفیتحسا گ ارشتداومفعالیتحسا 

هانشااندادهایآنافتهاند.حوبرایآزمونفرضیاتازروشرگرسیونخطياستفادهكرده

رسايدررسبهعنوانمعیارتعیینكیفیتحسا هنگاميكهگ ارشتداومفعالیتحسا 

رساينیا رسيكیفیتحسا شود بااف احشمدتتصدیمؤسساتحسا نظرگرفتهمي

حابادوهنگااميكاهاقاممتعهادیاختیااریباهعناوانمعیاارتعیاینكیفیاتاف احشمي

رسيتاأثیریبركیفیاتشود اف احشمدتتصدیمؤسساتحسا رضميرسيفحسا 

اثراست.رسيبيرسيبركیفیتحسا رسينداردوچرخشمؤسساتحسا حسا 

رسايباابینچرخشمؤسساتحسا یرابطهیبهمطالعه)8004وناگي)1كارسول

پرداختناد.8009تاا9110هایگریماليبینسالرسيازنقطهنظرگ ارشكیفیتحسا 

هابرایآزمونفرضیهخودازرگرسیونچندمتغیاراساتفادهكاردهوباامقاحساهكاردنآن

بهاحننتیجهمهمهایماليفاقدتحرحفاتوصورتمهمهایماليحاویتحرحفاتصورت

كاهكااراحتماالاحانرسبااصااحبتارشادنمادتارتبااطحساا رسیدندكهباكوتاه

تارشادنارتبااطباشاد بااالباودهوبااطاوالنيمهاميحاویتحرحفااتهایمالصورت

تارباشاد كاممهامهایماليحاویتحرحفاتكهصورترسبامشتریاحتمالاحنحسا 

90شود.لنوكسرسيميرسيباعثكاهشكیفیتحسا شدهوچرخشمؤسساتحسا 

ایبارایتوانادنشاانهنمايرسااحنموضوعپرداختكهتغییرحسا یبهمطالعه(9113)

یهااشاركتگیاریازباشد.ویبانموناههاشركتورشکستکيحااعمالتحرحفاتتوسط

یدارایفروشواهايتماحالزحاادیباهتغییارهاشركتورشکستهبهاحننتیجهرسیدكه

دهادكاهاحانكنند.احنموضوعنشانميهایمعتبرارائهميرسانيدارندكهگ ارشحسا 

رسيبهمنظورپوشااندنتحرحفااتهایحسا تماحلبهكاهشدقتدرگ ارشهاشركت

 خوددارند.

رسايبار(بهبررسيتأثیرچرخشمؤسساتحساا 9831حساسحگانهوجعفری)

هااییپذحرفتهشدهدربورساوراقبهادرتهارانباینساالهاشركترسيكیفیتحسا 
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تعادحمتسانواتيمنادرردرسرفصالتعادحمتهاشاخمپرداختند.آن9823تا9835

هایماليساالپاسازچارخشوصورتیسنواتيدربخشگردشسودوزحانانباشته

رساانجدحادوهایشرطمرتبطبااصمحاشتباهاتسنواتيمندرردرگ ارشحسا بند

ضاحانرسيدرنظرگرفتند.روشآزماونفارقبليرابهعنوانمعیارتعیینكیفیتحسا 

هاانشااندادكاهچارخشمؤسسااتایباوده نتااحجتحقیاقآنتحقیقآزماوندوجملاه

 رسيندارد.رسيتأثیریبركیفیتحسا حسا 

رسوتصادیحساا یبایندورهی(باهبررسايرابطاه9831كرميوبذرآفشاان)

خاودازهادرتحقیاقپرداختند.آن9835تا9829هایكارانهبینسالگ ارشسودمحافظه

هااینقادیتراخباربدمربوطباهجرحاانمدلباسوكهمبتنيبرشناساحيوانعکاسسرح 

شاركت53هابابررسيموردانتظارنسبتبهخبرخو درسوداست استفادهنمودند.آن

وبااتحلیال9835تاا9839زماانيیپذحرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهاراندردوره

مساتقیمومعناادارباینیگانهبهاحننتیجهرسایدندكاهحاسرابطاهچندرگرسیونخطي

(بهبررسي9810كاریوجوددارد.كرميوهمکاران)رسومحافظهتصدیحسا یدوره

شاركتازشاركتهاای988دررسومدحرحتساودتصدیحسا یبیندورهیرابطه

پرداختناد.در9835تاا9821لهااایپذحرفتهشدهدربورسوواوراقبهادارتهراندرسا

پاذحریدرمادحرحتساوددربهعنوانانعطافاحنتحقیققدرمطلقاقممتعهدیاختیاری

یطوالنيمدتمیااننظرگرفتهوبرایآزمونفرضیهازرگرسیونخطياستفادهشد.رابطه

هادیاختیااریرسباعثاف احشانعطافاذحریدراستفادهازاقاممتعكاروحسا صاحب

كارانهاست.تردرجهتكاهشسودمحافظهگردد؛امااحناستفادهبیشمي

باركیفیاتيرسا(بهبررسيتاثیرتداومانتخاا حساا 9819سجادیوهمکاران)

رسيپرداختند.برایاحنمنظورازدومعیاراقممتعهادیجااریواختیااریبارایحسا 

28هاایمرباوطباهاستفادهشدهاست.دراحنتحقیاقدادهرسينشاندادنكیفیتحسا 

باهصاورتتركیبايباااساتفادهازسیساتمرگرسایون9838-33شركتبرایدورهزماني

رسي تأثیردهدتداومحسا تلفیقي موردتج حهوتحلیلقرارگرفتهاست.نتاحجنشانمي



 3 ...رسي و رس با کيفيت حساب و شريک حسابارتباط بين چرخش مؤسسات  بررسي

رسيندارد.معناداریبركیفیتحسا 



تحقيقهایفرضيه.4

تحقیاقكاههاایاكنونباتوجهبهمواردمطرحشادهودرراساتایپاساخباهساؤال

هایتحقیاقراتوانفرضیهمياست رسیل ومچرخشمؤسساتوشرحسحسا درباره

بهصورتزحربیانكرد:

رسيتأثیردارد.رسيبركیفیتحسا چرخشمؤسساتحسا  :9یفرضیه

رسيتأثیردارد.رسيبركیفیتحسا حسا یمؤسسهچرخششرحس :8یفرضیه

رساي باركیفیاتحساا یكوتاهمدتتصدیشارحسمؤسساهیدوره:8یفرضیه

رسيتأثیردارد.حسا 

رسايباركیفیاتحساا یتصادیبلندمادتشارحسمؤسساهیدوره:4یفرضیه

رسيتأثیردارد.حسا 

تعدحمتسنواتيواحادتجااریتاأثیررسيبرچرخشمؤسساتحسا  :5یفرضیه

داد.

رسيبرتعدحمتسنواتيواحدتجااری:چرخششرحسمؤسساتحسا 6یفرضیه

تأثیرداد.



روشتحقيق.5

آمارییجامعهونمونه.2-5

یپذحرفتهشدهدرباورساوراقبهاادارتهارانهاشركتیآماریاحنپژوهشجامعه

(شركتقبالاز9است:بااعمالچهارمعیارانتخا شدهیآماریاحنتحقیقاست.نمونه

موردبررسايازباورسیدربورساوراقبهادارپذحرفتهشدهباشدودردوره9821سال

(پاحاانساالمااليشاركت8گریمالينباشد.یواسطههاشركتاز(8خاررنشدهباشد.

اف ارتدبیرپردازموجودباشاد.بااهایآندرساحتبورسحانرم(داده4آخراسفندباشد.
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13تعاداد9833تاا9834زمانيییبورسدردورههاشركتتوجهبهاحنمعیارهاازمیان

شركتانتخا شدند.



متغيرهایتحقيق.1-5

هایوابستهمتغير.2-1-5

باهاحنتحقیقاقممتعهدیاختیاریوتعدحمتسنواتياستكاهیمتغیرهایوابسته

اند.صورتزحرمحاسبهشده

جاحگ حنيیاقممتعهدیاختیاریبهمثابه:(DA)اقالمتعهدیاختياری.2-2-1-5

احنمتغیارابتاداكالیبرایمحاسبهورسيدرنظرگرفتهشدهبرایكیفیتحسا مناسب

گیریشدهاست:بهصورتزحراندازه(ACCR)اقممتعهدی

(9)              

خاالموجاهنقادناشايازCFOساودعملیااتيو    كلاقممتعهادی؛    كه

الگاویفعالیتعملیاتياست.بارایجداساازیبخاشاختیااریازكالاقاممتعهادیاز

(باتوجهبهمحیطاحرانتعدحلشاده اساتفاده9831كهتوسطبهارمقدموكوهي)كاسنیس

است:مذكوربهصورتزحرالگویشدهاست.

(8)            [                    ]         
                           

    هاایاولدوره؛نسبتبهكلداراحايiكلاقممتعهدیشركت    دراحنالگو

هاایدرحاافتنيتغییاردرخاالمحساا     ؛tدرساالiشاركتتغییردردرآمدهای

تغییار    ؛tساالدرiهایثابتمشهودشاركتخالمداراحي   ؛tسالدرiشركت

درiشاركتتغییردرموجودیموادوكاال      ؛tدرسالiهاینقدیشركتدرجرحان

      هایابتدایدورههمگنشدهاسات؛هانسبتبهكلداراحيآنیكههمهtسال

است.اقممتعهدیاختیاری   تغییردرفروشسالجارینسبتبهسالقبلو

باودهو99هاایتثبیاتشادهارزش(NDA)درمدلفوقاقممتعهدیغیراختیااری
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بارایتعیایناقامم شوند.تعرح مي 98هاماندهبهصورتباقي(DA)اقممتعهدیاختیاری

است.9833تا9821یزمانيموردنظردهسالوازسالبازدهتعهدیاختیاری

دوماحنتحقیقدرصادیمتغیروابسته:(ADJESTتعديالتسنواتي).1-2-1-5

ورقامهااشاركتهایماليتعدحمتسنواتيبااستفادهازصورتاست.تعدحمتسنواتي

یذكرشدهبهعنوانتعدحمتسنواتيدرصاورتگاردشحساا ساودوزحاانانباشاته

هاایشاركتدرنمودناحنمتغیرازكالداراحايبهمنظورهمگنومحاسبهشدههاشركت

ابتدایدورهاستفادهشدهاست.

متغيرهایمستقل.1-1-5

هاحيكاهاحنمتغیرازطرحقتعدادسال (TENURE)رسيمؤسساتحسا چرخش

رسيحاسشاركترابارعهادهگرفتاه رسيبهطورپیوستهحسا حسا یسسهؤحسم

محاسبهشدهاست.

هاایمتاواليكاهاحنمتغیرازتعدادساال (PARTEN)رسحسا چرخششرحس

بارعهادهگرفتاه محاسابهرارسيشركترسيمسئولیتحسا حسا یشرحسمؤسسه

هایكهبهصورتمداومشرحسدوممؤسسه گ ارشلشدهاستوبرابراستباتعدادسا

رسيرابهعنوانمسئولرسیدگيامضاكردهاست.حسا 

رسباركیفیاتترازچگونگيتأثیرمدتتصادیشارحسحساا درکبیشبرای

مادتوبلندمادتتقسایمرسبهدوحالتكوتاهتصدیشرحسحسا رسي مدتحسا 

شدهاست.

اگرمادتتصادیشارحس (PARTEN-S)رسيمدتتصدیكوتاهمدتشرحسحسا 

.استترازسهسالباشد مساویحسدرغیراحنصورتمساویصفركم

ساال6ترازاگرمدتتصدیشرحسبیش (PARTEN-L)مدتتصدیبلندمدتشرحس

.باشد مساویحسدرغیراحنصورتمساویصفردرنظرگرفتهشدهاست

هایکنترليمتغير.9-1-5

رسايدرتحقیقااتپیشاینهایكنترليكهدرتوضیحكیفیتحساا برخيازمتغیر
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است:اند بهشرحزحرگرفتهمورداستفادهقرار

هایكنترليجهتكنتارلعوامالجاانبيباررویمتغیاروابساتهنیا اساتفادهمتغیر

شوند.مي

یشاركتدراحنتحقیقبرایسنجشانادازه( LNAT, LNSALE) یشركتاندازه

(LNSALE(ولگاارحتمطبیعايدرآمادفاروش)LNAT) هاازلگارحتمطبیعيكلداراحي

شدهاست.استفاده

اهرمماليازدرصدكلیدرتحقیقحاضربرایمحاسبه (,LEV)CLEVاهرممالي

اساتفاده(CLEV)ودرصدتغییراهرمماليدرطايساال(LEVها)هابهكلداراحيبدهي

شدهاست.

هایجاریپاسازاحنمتغیرازحاصلتقسیمداراحيیبرایمحاسبه (LIQ)نقدحنگي

هایجاریاستفادهشدهاست.هابربدهيوپیشپرداختهاكسرموجودی

احنمتغیرازجرحاننقادییكهبرایمحاسبه( SCFOنسبتجرحاننقدیعملیاتي)

هامحاسبهشدهاست.هایعملیاتيبرمیانگینداراحيناشيازفعالیت

نسابتجرحااننقادیعملیااتياگار (SCFOPLUS)جرحاننقدیعملیااتيمثبات

درغیراحاننسبتجرحاننقدیعملیاتيترحامساویصفرباشد مقدارمتغیربرابرباب رگ

است.صورتمساویصفر

كاهاگارحاسمتغیارموهاومياسات (AUDIT-S)رسايحسا ییمؤسسهاندازه

رسيقرارگرفتهباشد مساویبااحاسدررسيموردحسا شركتتوسطسازمانحسا 

نظرگرفتهشدهاست.غیراحنصورتصفردر

احانمتغیارازطرحاقتعاداد (AUDTEN)رسايحساا یمدتتصادیمؤسساه

رسيحسشركترابرعهادهرسيبهطورمداومحسا حسا یهاحيكهحسمؤسسهسال

گرفتهاست محاسبهشدهاست.

احنمتغیربرابربامادتزماانياساتكاه (FIRMAGE)یشركتدربورسسابقه

باشد.شركتدربورساوراقبهادارپذحرفتهشده
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رشدشركتازمبلوفروشسالجارییبرایمحاسبه (GROWTH)رشدشركت 

 .منهایفروشسالقبلتقسیمبرفروشسالقبلاستفادهشدهاست
متغیارموهاومحس( AUDIT PARTEN-Sرسيشرحس)حسا ییمؤسسهاندازه

رسايشااغلباشاد مسااویبااحاسدرغیاراحانكهاگرشرحسدرسازمانحسا است

صورتبرابرباصفردرنظرگرفتهشدهاست.

متغیرموهوماستكهاگرشركتسودداشتهباشد مسااوی( حسPROF)سودآوری

 حسدرغیراحنصورتصفرخواهدبود.



هایتحقيقالگو.9-5

است:اولبهصورتزحریمورداستفادهبرایآزمونفرضیهیالگو

(8)                                     
                          
یرساي دورهحساا یدراحنتحقیقبرایبررسيتأثیرچرخششارحسمؤسساه

یالگاورسايازرسباركیفیاتحساا كوتاهمدتوبلندمدتتصادیشارحسحساا 

استفادهشدهاست:زحردر8یشماره

(4)
                                     

                           
                                  
                       

رسيوچارخششارحسدراحنتحقیقبرایبررسيتأثیرچرخشمؤسساتحسا 

استفادهشدهاست:زحردر8یشمارهیالگورسيبرتعدحمتسنواتيازحسا یمؤسسه

(5)                                          
               

ت.تعرح متغیرهادرباالذكرشدهاس



روشگردآوریاطالعات.4-5

ساازمانیداده پاحگااههااشاركتهایماليهاازصورتهایموردنیازشركتداده
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بورساوراقبهادارونرماف ارتدبیرپردازگرفتهشادهواطمعااتمرباوطباهمؤسساات

رسيكهازپاحگاهاطمعاتيسازمانبورساوراقبهاادارهایحسا رسيازگ ارشحسا 

استخرارشده گرفتهشدهاست.



هایپژوهشيافته.6

نتايجآمارتوصيفي.2-6

كاهممحظاهگوناههمااندهاد آمارهتوصیفيتحقیقرانشاانماي9یشمارهنگاره

رسيباهطاورماداوممسائولیتحسا یهاحيكهحسمؤسسهشودمیانگینتعدادسالمي

وانحاراف96 حاداكثر9باحداقل 85/5رسيحسشركترابرعهدهگرفتهبرابرباحسا 

رسايباهطاورحساا یسمؤسساههاحيكهشارحومیانگینتعدادسالاست8443معیار

 98بااحاداكثر84955رسيحسشركترابهعهدهگرفتهبرابرباامداوممسئولیتحسا 

دهنادجااباهجااحيشارحسهانشانمياحندادهاست.846902وانحرافمعیار9حداقل

تارباودهاسات.رسايدراحارانبایشحساا یرسينسبتبهمؤسساهحسا یمؤسسه

یسساهؤكوتااهمادتتصادیشارحسمیكاهمیاانگیندورهاتوجاهباهاحانچنینباهم

یومیانگیندوره41/0 انحرافمعیار9باحداقلصفر حداكثر58/0رسيبرابرباحسا 

 9باحداقلصافروحاداكثر99/0رسيبرابرباحسا یبلندمدتتصدیشرحسمؤسسه

كوتااهمادتتصادییدهادكاهدردورهمايهانشااناحندادهاست.89/0انحرافمعیار

یبلندمادتتصادیشارحسمؤسساهیرسيدرمقاحسهباادورهحسا یشرحسمؤسسه

است.تررسيجابهجایشرحسبیشحسا 
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:آمارتوصيفي2نگاره
انحراف

 معیار
 متغیر عممتاختصاری میانگین حداكثر حداقل

45/0  0 9 81/0  AUDITS رسيحسا اندازهموسسه  

03/0  82/0-  85/0  0940-  DA اقممتعهدیاختیاری 

43/8  9 96 85/5  TENURE  رسيمدتتصدیموسسهحسا  

88/9  95/90  13/96  80/98  LNTA اندازهشركت 

80/0  80/0  34/9  62/0  LEV اهرممالي 

86/0  56/9-  68/0  08/0-  CLEV درصدتغییراتدراهرممالي 

40/0  05/0  38/8  20/0  LIQ نقدحنگي 

94/0  95/0-  28/0  98/0  SCFO نسبتجرحاننقدیناشيازفعالیتهایعملیاتي 

69/8  9 98 95/8  PARTENER  رسمدتتصدیشرحسحسا  

41/0  0 9 58/0  PARTENER-S  رسدورهكوتاهمدتتصدیشرحسحسا  

89/0  0 9 99/0  PARTENER-L  رسدورهبلندمدتتصدیشرحسحسا  

94/2  90 40 43/98  FIRMAGE سابقهشركتدربورس 

58/9  13/0-  38/94  83/0  GROWTH رشدشركت 

88/0  0 9 98/0  AUDIT 

PARTNER S 
رساندازهموسسهشرحسحسا   

98/0  0 22/0  98/0  SCFOPLUS جرحاننقدیمثبت 

910/9  44/1  116/96  39/98  lnSALE اندازهشركت 

88/0  0 9 33/0  PROF سودآوری 



هاآزمونفرضيهنتايج.1-6

یاولتحقیقبهاحنصورتمطرحشدهبودكهآحاباینچارخشمؤسسااتفرضیه

یرسيارتباطيوجوددارد؟نتاحجحاصالازآزماونفرضایهرسيباكیفیتحسا حسا 

ضارحبمتغیارشاودگونهكهممحظهميآوردهشدهاستوهمان8یشمارهنگارهاولدر

كاهاست286/0برابرtآماره0009/0(معادلTENUREرسي)چرخشمؤسساتحسا 

(ماوردتأحیادقارار463/0%)بااتوجاهباهساطحمعنااداری15درسطحاطمینانبایشاز
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توانگفتوقتياقممتعهدیاختیاریبهعنوانمعیاریبارایكیفیاتگیرد.بنابراحنمينمي

رسايبااكیفیاتتصادیمؤسسااتحساا یشاود دورهرسيدرنظرگرفتهمايحسا 

رسايماؤثررسيبركیفیتحساا رسيارتباطنداردوچرخشمؤسساتحسا حسا 

(وحسااسحگاناهوهمکااران8003هاایانادوروهمکااران)نیست.احننتیجهبااحافتاه

%15دهدكهدرسطحاطمینانبایشازهایاحنمطالعهنشانمي(مطابقتدارد.حافته9831)

هاایهایكنترلياهرممالي نقادحنگيونسابتجرحااننقادیناشايازفعالیاتبینمتغیر

مثبتبااقممتعهدیاختیاریدارند.متغیركنترليدرصدتغییراتدراهارمیعملیاتيرابطه

منفيبااقاممتعهادیاختیااریدارناد.مقاداری%رابطه15ماليدرسطحاطمینانبیشاز

گرعدموجودخودهمبساتگيباینخطاایمادلبودهوبیان68/9نبرابرواتسو–دوربین

است.

 

:تجزيهوتحليلفرضيهاول1نگاره

                                           
                    

 

مارهآ سطحمعناداری t ضرحبمتغیر 
عممتمورد
 انتظار

 عنوانمتغیر

035/0  585/9- مقدارثابت054/0 

463/0  286/0-  0009/0/+-TENURE
858/0  942/9  008/0/+-LnTA
000/0  812/5  036/0+LEV
098/0  551/9-  095/0-+CLEV
009/0  408/8  085/0+LIQ 

000/0  585/8  062/0+SCFO 

588/0  680/0  004/0- +AUDIT-S 

68/9  Fآماره081/2آمارهدوربینواتسون 

56/0  Fسطحمعناداری000/0 تعیینتعدحلشدهضرحب 
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ییدومتحقیقبهاحنصورتمطرحشدهبودكهآحاچرخششرحسمؤسسهفرضیه

نگاارهدومدرینتاحجحاصلازمدلفرضیهرسيتأثیردارد؟رسيبركیفیتحسا حسا 

شاودضارحبمتغیارچارخشآوردهشدهاستوهمانگونهكاهممحظاهماي8یشماره

است-332/9برابرtوآماره-003/0معادل(PARTNERرسي)حسا یشرحسمؤسسه

ولينیست(موردتأحید06/0)باتوجهبهسطحمعناداری15/0كهدرسطحاطمینانبیشاز

وقتاياقاممتعهادیاختیااریباهعناوانبهعبارتدحگر است.%موردتأحید10درسطح

ی%دوره10شاوددرساطحاطمیناانرسيدرنظارگرفتاهمايمعیاریبرایكیفیتحسا 

حعنايباامنفايدارد؛یرسيرابطاهرسيباكیفیتحسا حسا یتصدیشرحسمؤسسه

حابادورسيكاهشميرسيكیفیتحسا حسا ییتصدیشرحسمؤسسهاف احشدوره

شاود.احانرسايمايرسيباعثاف احشكیفیتحساا حسا یچرخششرحسمؤسسه

(مطابقتدارد.8003هایفارقلوهمکاران)نتاحجباحافته

كوتااهمادتییسومتحقیقبهاحنصورتمطرحشادهباودكاهآحاادورهفرضیه

رسيتاأثیردارد؟نتااحجحاصالازركیفیتحسا رسيبحسا یتصدیشرحسمؤسسه

آوردهشادهاساتوهماانگوناهكاهممحظاه8یشمارهنگارهسومدریالگویفرضیه

رساايحسااا یشاارحسمؤسسااهكوتاااهماادتتصاادییشااودضاارحبمتغیااردورهمااي

(PARTNER-S)وآماره000/0معادل tكهدرساطحاطمیناانبایشازاست088/0برابر

موردتأحیدنیست.(124/0)باتوجهبهسطحمعناداری15/0


دوم،سوموچهارمی:تجزيهوتحليلفرضيه9نگاره
                                               

                                            
                              

 

t سطحمعناداری اماره  ضرحبمتغیر  
عممتمورد

 انتظار
 عنوانمتغیر

 مقدارثابت 901/0 81/8 088/0

060/0 332/9- 003/0- /+- PARTEN 
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t سطحمعناداری اماره  ضرحبمتغیر  
عممتمورد

 انتظار
 عنوانمتغیر

126/0 088/0 000/0 /+- PARTEN S 

088/0 -940/8 054/0 /+- PARTEN L 

080/0 -826/9 000/0 + AUDTEN 

885/0 910/9 008/0 + FIRMAGE 

584/0 683/0- 008/0- + SIZE 

000/0 045/4- 046/0 - GROWTH 

802/0 868/9- 093/0 + AUDIT PARTEN-S 

000/0 862/8- 414/0 + SCFO 

002/0 618/8 831/0 + SCFOPLUS 

000/0 456/0- 022/0- + LEV 

 Fآماره412/6آمارهدوربینواتسون583/9

 Fسطحمعناداری000/0 ضرحبتعیینتعدحلشده999/0



بلندمادتیبهاحنصاورتمطارحشادهباودكاهآحاادورهیچهارمتحقیقفرضیه

رسايتاأثیردارد.نتااحجحاصالازرسيبركیفیتحسا حسا یتصدیشرحسمؤسسه

آوردهشدهاستوهمانگونهكهممحظاه8یشمارهنگاره(در4)یآزمونالگویشماره

ساايرحسااا یتصاادیشاارحسمؤسسااهماادتبلناادیشااودضاارحبمتغیااردورهمااي

(PARTNER-Lمعادل)وآماره-054/0tكهدرسطحاطمینانبیشازاست-940/8برابر

%15درساطح بهعبارتدحگار(موردتأحیداست.088/0%)باتوجهبهسطحمعناداری15

رسايدرنظارگرفتاهوقتياقممتعهدیاختیاریبهعنوانمعیااریبارایكیفیاتحساا 

رسايرسيوكیفیتحسا حسا یتتصدیشرحسمؤسسهبلندمدیشود بیندورهمي

رسيباهبایشحسا یتصدیشرحسمؤسسهیحعنياگردورهمنفيوجوددارد؛یرابطه

هاایفارقالاحننتاحجباحافتهحابد.رسيكاهشميازششسالاف احشحابد كیفیتحسا 
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(مطابقتدارد.8003وهمکاران)

شاود ضارحبمتغیرهاایرشادمشااهدهماي8یشامارهنگاارهكاهدرگوناههمان

(GROWTHنسبتبهجرحان)(هاینقدیناشيازفعالیتعملیاتيSCFOجرحاان )هاای

831/0 414/0 046/0(بهترتیبمعاادلLEV(واهرممالي)SCFOPLUSنقدیمثبت)

كاهنشااناسات-456/0و618/8 -862/8 -045/4هاباهترتیابآنtوآماره022/0و

رساياحنمتغیرهاباكیفیاتحساا 11/0بیشازاحنهستندكهدرسطحاطمینانیدهنده

مشاهد8یشمارهنگارهكهدرگونهداریدارند.همانمعنيی)اقممتعهدیاختیاری(رابطه

و%11گارمعناادارباودنرگرسایوندرساطحبودهوبیان412/6برابرباFشودآمارهمي

گرعدموجودخودهمبستگيبینخطاهاایبودهوبیان583/9مقداردوربینواتسونبرابر

است.الگو

ییپنجمتحقیقبهاحنصورتمطرحشادهباودكاهآحااچارخشمؤسساهفرضیه

نگاارهپانجمدرینتاحجحاصلازمدلفرضیهرسيبرتعدحمتسنواتيتأثیردارد؟حسا 

شاود ضارحبمتغیارچارخشگونهكاهممحظاهماياستوهمانآوردهشده4یشماره

كاهدراسات-906/9برابارtوآمااره000/0(معاادلTERNURرسي)حسا یمؤسسه

هاایمارحسوهمکااراناحننتیجهبااحافتاه نیست.%موردتأحید15سطحاطمینانبیشاز

 (مطابقتدارد.8004)

پنجموششمی:آزمونفرضيه4نگاره
                                           

                 
 

عممتپیشبینيشده عنوانمتغیر ضراحبمتغیر  سطحمعناداری tآماره

مقدارثابت  003/0- 254/0- 0459/0 

TENURE /+- 000/0 906/9- 861/0 

PARTEN -/+ 009/0 280/8 002/0 

LNSALE - 000/0 480/0 632/0 

LEV - 009/0 421/0 688/0 
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عممتپیشبینيشده عنوانمتغیر ضراحبمتغیر  سطحمعناداری tآماره

PROF + 090/0- 430/8 098/0 

F 856/95آماره آمارهدوربینواتسون 618/9

F 000/0سطحمعناداری 921/0 ضرحبتعیینتعدحلشده

 

یششمتحقیقبهاحانصاورتمطارحشادهباودكاهآحااچارخششارحسفرضیه

یرسيبرتعدحمتسنواتيتأثیردارد؟نتااحجحاصالازالگاویفرضایهحسا یسسهؤم

شود ضرحبمتغیارگونهكهممحظهميآوردهشدهاستوهمان4یشمارهنگارهششمدر

برابارtوآمااره 009/0معاادل(PARTNER)رسايحساا یچرخششارحسمؤسساه

اسات.باهعباارتدحگار درساطح%ماوردتأحیاد15كهدرسطحاطمینانبیشاز280/8

مثباتبااتعادحمتیرسايرابطاهحساا یتصدیشرحسمؤسسهی%دوره11اطمینان

رسايتعادحمتحساا یتصادیشارحسمؤسساهیسنواتيدارد حعنيبااف احشدوره

رسيتعادحمتحسا یتصدیشرحسمؤسسهیحابدوباكاهشدورهسنواتياف احشمي

رسيبرتعدحمتسنواتيحسا یحابد.بنابراحنچرخششرحسمؤسسهسنواتيكاهشمي

شود ضرحبمتغیارمشاهدهمي4یشمارهنگارهكهدرگونهچنینهمانتأثیرمنفيدارد.هم

یمنفايرابطهیونشاندهنده-84430برابرباtوآماره-/090معادل(PROFسودآوری)

 احنمتغیرباتعدحمتسنواتياست. %15ومعناداریدرسطحاطمینان

 

 گيریوپيشنهادهانتيجه.7

درهااشاركتگریهاینظارتبرگ ارشباعناحتبهمبانينظریوارهاراتهیأت

تصادییدهنادكاهبایندورههاایاحانتحقیاقنشاانماياغلبكشورها آزمونفرضیه

ایوجودنادارد.دررسيوتعدحمتسنواتيرابطهرسيباكیفیتحسا مؤسساتحسا 

رسايوتعادحمترسيهیچتاأثیریباركیفیاتحساا نتیجهچرخشمؤسساتحسا 

تصادیشارحسیدهادكاهبایندورههایتحقیقنشاانمايچنینحافتهسنواتيندارد.هم

منفيوجودیرسيرابطهثبتوباكیفیتحسا میرسباتعدحمتسنواتيرابطهحسا 
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رسايكااهشورس كیفیاتحساا تصدیشرحسحساا یدارد؛حعنيبااف احشدوره

یتعدحمتسنواتياف احشخواهدحافت.بهعموهاحنتحقیقمعلاومسااختكاهدردوره

یرسيبدونتغییراساتولاياگاردورهمدتشرحسمؤسسهكیفیتحسا تصدیكوتاه

رسيكاهشخواهدحافات.درنتیجاهترشود كیفیتحسا تصدیشرحسمؤسسهطوالني

رسيوكاهشتعدحمتسانواتيرسيباعثاف احشكیفیتحسا شرحسحسا  چرخش

خواهدشد.

گااهمخالفاانچارخشاجبااریهایاحنتحقیقكهبهناوعيباادحادباتوجهبهحافته

تاریدرماوردلا وماحرانباحادباااحتیااطبایشرسيسازگاراست درمؤسساتحسا 

ایچارخشمقولاهیكهپدحادهرساناستداللنمود.باتوجهبهاحنچرخشاجباریحسا 

رسي مدحرحتسودوتعادحمتكاری كیفیتحسا چونمحافظهاستكهبامفاهیميهم

بااریتحقیقااتشودبهمنظورحماحتحاردچرخشاجخوراست پیشنهادميسنواتيهم

:تریدرمواردزحرانجامشودبیش

رسايمانناداساتقملهاایكیفیاتحساا .تکرارپاژوهشبراسااسسااحرمعیاار9

رسي.حسا 

یرسايبااه حناهرسوكیفیتحسا تصدیحسا ییبیندوره.بررسيرابطه8

رسي.حسا 

هاایررسبامدحرحتسودازطرحقمعیاتصدیحسا ییبیندوره.بررسيرابطه8

جون .یحلشدهغیرازمدلتعد



 هااشتدياد

2. Myerys 1. Cameran 

4. Copley 3. Andrewl 
6. Li 5. Fargher 
8. Price Waterthouse 7. Hoyle 
10. Lennox 9. Carcell 
12. Residuals 11. Fitted Values 
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الف.فارسي

(.بررسايتااثیر9831احمدپور احمد؛كاشانيپاور محماد؛ومحمادرضااشاجاعي )

رساايبااره حنااهتااامینماااليازطرحااقباادهيحاكمیااتشااركتيوكیفیااتحسااا 

.88-68:92 رسيهایحسابداریوحسا بررسي)استقراض(.
یپذحرفتاههاشركتبررسينوعمدحرحتسوددر.(9831).بهارمقدم مهدیوعليكوهي

 .15-8:25 سالاول دانشحسابداریشدهدربورساوراقبهادارتهران 
(.تااثیرتاداومانتخاا 9819سجادی سیدحسین؛فرازمناد حساینوقربااني صاادق.)

68هایحسابداریدانشگاهشایراز رسي.مجلهپیشرفترسيبركیفیتحسا حسا 

.19-39)بهاروتابستان(:

رسايوبررسيچرخشموسساتحسا .(9831).حگانه ححِيووليالهجعفریحساس

.یپذحرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهارانهاشركترسيتاثیرآنبركیفیتحسا 

 .40-1:85 فصلنامهبورساوراقبهادار
رسيمعتمادباورسدستورالعملموسساتحسا (.9836).رااوراقبهادسازمانبورسو

را.سازمانبورسواوراقبهادرااوراقبهاد

آزمااونتجربااياهمیاات.(9831).كردسااتاني غممرضااا؛آزاد عبدالااهومحبوبااهكااارمي

.910-3:963.رسيتحقیقاتحسابداریوحسا .تعدحمتسنواتيدربازارسرماحه

شاگریرسوگ ار(.بررسيدورهتصدیحسا 9831).كرمي غممرضاوآمنهبذرافشان

فصالنامهباورسوواراقسودهایمحافظهكاراناهدرباورسوواراقبهاادارتهاران.
.30-55 بهادار

ررسيرابطهبایندورهتصادی(.ب9810.)بذرافشان آمنهوامیرمحمدی؛كرمي غممرضا

.35-4:65 دانشحسابداری.رسومدحرحتسودحسا 
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