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الی اطالعات م ی تأثیر نوع موسسه حسابرسی ،هزینه حسابرسی ونوع اظهارنظر حسابرس بر بهبود کیفیت افشا

 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

 1محمدعلی جابری

 

 چکیده

 با توجه به اهميت شفافيت اطالعات .است گرفته قرار بررسی مورد مختلفی های جنبه از که است ای گسترده مفهوم ، افشاء مفهوم

شرکتها در بازار سرمايه، تحقيق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر کيفيت افشا می باشد. در اين راستا تأثيربرخی  مالی 

شرکت ها، مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. بدين  مالی سازوکارهای حسابرسی مستقل بر کيفيت افشای اطالعات

دراين  استفاده شده است.3149-3148پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران طی دوره مالی  هایشرکت تمنظورازاطالعا

تحقيق برای بررسی تأثير حسابرسی مستقل بر بهبودکيفيت افشای اطالعات مالی ، سه متغير مربوط به حسابرسی شامل: نوع 

 نتايج تحقيق نشان می دهدکهل رگرسيون شده اند.  موسسه حسابرسی،نوع اظهارنظر حسابرس،هزينه حسابرسی وارد مد

اظهارنظر مقبول حسابرس وهزينه حسابرسی باالتأثير مثبت بر بهبود کيفيت افشااطالعات مالی داشته وانجام حسابرسی توسط 

ا بق بمنجر به رعايت بهتر الزامات افشا، مطا سازمان حسابرسی نسبت به ساير موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی نيز

 استانداردهای حسابداری می گردد.

 

 واژگان کلیدی:

 موسسه حسابرسی ،هزینه حسابرسی ونوع اظهارنظر حسابرس افشای قانونی ،
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 مقدمه-1

بی شک يکی از بااهميت ترين تحوالت جهان صنعتی در قرن هجدهم، ظهور شرکت های سهامی و تفکيک مالکيت از مديريت 

تحوالت، شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذی نفعان در شرکت ها شامل سهامداران، مديران، بود. در نتيجه اين 

 ،مالی سازمان يافته در اکثر کشور ها به وجود آمد.با اين همه هایاعتباردهندگان، کارکنان وساير ذی نفعان شد ودر پی آن بازار

است .استفاده از مشکالت نمايندگی را به همراه داشته تضاد منافع بين ذی نفعان در شرکت ها، مشکالت متعددی همچون 

اقدامی اساسی برای استفاده بهينه، ارتقای پاسخگويی، شفافيت، رعايت انصاف و حقوق همه ذينفعان  خدمات حسابرسان مستقل

 . می باشدها شرکت

 .ميباشد آنها مقبوليت سطح اعتبارو ، شرکتها برای موضوع ترين مهم وکار، شرايط کسب تغيير و رقابتی فضای به توجه با امروزه

 وقدرت اعتبار ميزان مظهر ميتواند شرکتها رتبه واقع در . شرکتهاست رتبه بندی موضوع، اين دادن نشان مهم برای ابزارهای از يکی

 ايران در .اند کرده خود بهاداراوراق  بورس در موجود شرکتهای رتبه بندی به کشورها اقدام اغلب موضوع اين به باتوجه .باشد آنها

 فراگير واژهای حسابداری در افشا .است نموده موقع اطالعات به افشاء پايه بر شرکتها رتبه بندی به داراقدام بها اوراق بورس نيز

 اهميت با واقعيتهای کليه افشای اصل حسابداری اوليه اصول يکی از .ميگيرد بر در را مالی گزارشگری فرآيند تقريباً تمامی و است

 وارائه تهيه ای گونه به مالی صورتهای که ميکند مزبورايجاب اصل .است تجاری واحدهای مالی وفعاليتهای رويدادها درباره مربوط و

 استفاده بتواند يعنی .باشد قابل فهم و مقايسه قابل ثانياً  و اعتماد قابل و مربوط ، به موقع اوالً گزارشگری هدفهای لحاظ از که شود

 .(3131)عاليور، کند کمک آگاهانه تصميمات اتخاذ در را های مالی صورت کنندگان

افشای اطالعات حسابداری از ديرباز بعنوان يکی از مهمترين مسائل مورد توجه محققين بوده و محصول نهايی يک سيستم 

و مسئله عدم تقارن اطالعاتی را که می شود افشای اطالعات موجب بهبود شفافيتکيفيت حسابداری به شمار می رود. ارتقای 

. انجام حسابرسی توسط حسابرسان مستقل از پيامدهای نامناسبی برای بازار سرمايه به همراه دارد را تاحدودی هموار می نمايد

ان و رو به دنبال آن بهبود مسئوليت پاسخگويی مدي جمله عواملی است که می تواند منجر به بهبود کيفيت افشای اطالعات

 .ها گرددشرکت نمايندگان 

 شرکت موجود شرايط اساس وبر داده قرار بررسی مورد را اطالعات افشاء موثربرکيفيت عوامل که است آن پژوهش اين اصلی هدف

 شرکتها رتبه بندی بر موثر متغيرهای برای يی تئوريک مبنا ، آنها توسط اطالعات افشای کيفيت و اوراق بهادار بورس در ها

 نمايد. رامشخص
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 مبانی نظری-2

 افشاء1-2

 تئوری افشاء1-2-2

افشا به عنوان يکی از اصول حسابداری مطرح است وبر اساس اين اصل بايد کليه اطالعات مربوط به فعاليت شرکت به نحو 

ر کمک به استفاده کنندگان د مناسب و به موقع در اختيار گروهای مختلف استفاده کننده قرار گيرد.در واقع هدف اصلی از افشا

ها،ارزيابی عملکرد مديريت وپيش بينی جريان وجوه نقد آتی تصميم گيری مربوط به سرمايه گذاری،تفسير وضعيت مالی شرکت

های با اهميت واحد اقتصادی به گونه مناسب و کامل افشا  شود.تا امکان اتخاذ تصميم می باشد.در اين راستا بايد کليه واقعيت

های مالی اساسی که حاوی های قانونی شامل صورتم گردد و از سردرگمی جلوگيری به عمل آورد.افشا بايد ازطريق گزارشفراه

های آگاهانه برای استفاده کنندگان فراهم تمامی اطالعات با اهميت،مربوط و به موقع است، صورت پذيرد تا امکان اتخاذ تصميم

 (.3131گردد)ملکيان،

 اطالعاتی و نقش افشاء در رفع آنعدم تقارن 2-2-2

ها و تئوری نمايندگی که برگرفته از اين تئوری است به موضوع نگاه کنيم به نقش کليدی افشاء اگر از منظر تئوری بازی      

ود وج،  همواره يک تضاد منافع قراردارددر نقش کارگمار  لکپی خواهيم برد. در رابطه نمايندگی که مدير در نقش کارگزار و ما

از طرفين قرارداد درصدد حداکثر کردن ثروت خود هستند و در بعضی مواقع،  ک شود که هر يطور فرض میچرا که اين ،دارد

گردد. از طرف ديگر مديريت شرکت به سبب موقعيتی که حداکثر سازی ثروت يک طرف قرارداد موجب زيان طرف مقابل می

توان ادعا کرد حتی اعضای هيئت طوری که میاز عملکرد شرکت در اختيار دارد. به مالکدارد همواره اطالعات بيشتری نسبت به 

نيز در موارد بسياری اطالعات کمتری نسبت به مديريت شرکت دارند. در اين جا نوعی از عدم تقارن  مالک مديره منتخب

دهد و به همين دليل،  وی درصدد انعقاد قرارداد پاداش را در موضع ضعف اطالعاتی قرار میمالک  آيد کهاطالعاتی به وجود می

خاب زيان انت يکبرای اينکه بسبب اين عدم تقارنی اطالعاتی در معرض  مالکآيد. به عبارت ديگر،  و دستمزد با مديريت برمی

کند که رفتار او را در راستای منافع خود قرار دهد. ليکن رج میبار قرار نگيرد،  موارد انگيزشی را در قرارداد خود با مديريت د

در اينجا نياز به معياری وجود دارد که مورد توافق طرفين باشد. در اينجا بحث افشاهای مناسب در گزارشگری مالی و متعاقب 

ای نيز ابرسی مناسب،  آثار ثانويهمند و به تبع آن حسشود. اين افشاء مناسب و قانونآن،  حسابرسی اين افشاها نيز مطرح می

 در مورد مديريت اشاره کرد. 2توان به دفع مخاطره اخالقیدارد که می

توان به قراردادهای بدهی نيز اشاره کرد که اعتبار دهندگان به سبب آن که در موضع مالک از يک جنبه قراردادی ديگر،  می

کنند و افشای اطالعات خاصی را از شرکت در قراردادهای بدهی درج می قرار ندارد،  بندهای متعددی را بابت حفظ حقوق خود

های کليدی در افشاء تلقی ها جزء موضوعکنند که اين موضوع نيز به سبب اهميت تأمين مالی برای شرکتتقاضا می

 (. 2132)لی،شودمی
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های مالی با اصول پذيرفته شده حسابداری را تاييد نمايد، همچنين ملزم رتهمانگونه حسابرس ملزم است تا مطابقت صو      

است که اطمينان دهد اطالعات حسابداری به نحو کافی برای سهامداران و ساير افراد ذينفع برون سازمانی افشا شده است. اين 

 الزام می تواند به شرح زير بيان شود:

 .(3193)حساس يگانه، منطقاًکافی است مگر آن که خالف آن در گزارش قيد شده باشدهای مالی افشای اطالعات در صورت       

همان موتزوشرف خاطر نشان ميکنندافشای کافی به دو موضوع بر ميگردد:جزييات و دامنه افشای اطالعات حسابداری)      

 .(منبع

حسابرس شرکت بايد به منظور حصول اطمينان از اين که محتوای اطالعات مالی به نحو کافی برای تحقق استاندارد کيفيت       

 هارا بررسی نمايد.(افشا شده است،با دقت اين صورت)ارائه منصفانه

 همان طوری دهد قرار مد نظرهای مالی را حسابرس به منظور قضاوت درباره کيفيت افشا بايد استفاده کنندگان گزارش       

های مالی به طور روز افزون در مورد مسائل حسابداری دانش و مهارت که موتزوشرف بيان ميکنند،استفاده کنندگان گزارش

های مالی مورد توجه سياستگذاران قرار گيرد.به کسب می کنند.اين امر باعث می شود که توانايی استفادکنندگان در فهم صورت

ر قضاوت حسابرس در مورد کيفيت اطالعات حسابرسی شده به سطح درک و فهم استفادکنندگان نيز بستگی عبارت ديگ

 .دارد)همان منبع(

 افشاء کیفیت4-2-2

 از تابعی حسابداری افشای اطالعات کيفيت لين و پانانن .هستند متعدد اطالعات حسابداری، افشای کيفيت کننده تعيين عوامل

 بازارسرمايه در شرکت سهام وضعيت چنين هم و اندازه شرکت فروش، رشد ، مالکيت نوع سرمايه، ساختارشامل  مختلف عوامل

 (.2119لين، و پانانن (شناسند می

 می سود و مديريت حسابرسی کيفيت ، حسابداری کيفيت استانداردهای از متاثر را اطالعات افشای کيفيت پنمن

 .(2111داند)پنمن،

 .دانند می سهام بازده قيمت و نظير بازار های شاخص بر حسابداری هنگام اطالعات به اثرگذاری در را افشاء کيفيت و همکاران تونا

 (.2111می شناسند)توناوهمکاران، قبلی های بينی پيش تائيد را افشاء کيفيت ويژگی های از يکی ها آن چنين هم

ميان  نمايندگی های هزينه کاهش نتيجه در و ن اطالعاتی تقار عدم کاهش برای عاملی را افشاء کيفيت همکاران بهبود و ناگار

 پاداش ميان ، گردد تعيين سهام قيمت پايه بر مديران پاداش گاه هر که پژوهشی دريافتند در ها آن .دانند می مديران و سهامداران

 (.2111دارد)ناگاروهمکاران، وجود مثبت رابطه ای افشاء کيفيت و مديران

 بر کیفیت افشاعوامل موثر 3-2

 نوع مؤسسه حسابرسی1-3-2

 نوع مؤسسه حسابرسی کننده و شفافیت اطالعات1-1-3-2

کيفيت کارمؤسسات حسابرسی کننده ازيکديگرمتفاوت می باشد و به طورمستقيم و با مشاهده موسسات نمی توان تشخيص       

هايی برای تمايزميان (.بنابراين محققان ازجانشين3941داد که کدام مؤسسه ازکيفيت کاری باالتری برخورداراست )ديپوچ، 

مؤسسات حسابرسی با کيفيت باال ازمؤسسات حسابرسی با کيفيت پايين استفاده می نمايند. اندازه مؤسسات حسابرسی کننده، 

ی هستند رقدمت ونام تجاری مؤسسات نمونه ای ازمعيارهای متمايزکننده کيفيت مؤسسات ديگرهستند دارای کيفيت کاری باالت

 (.3943)دی آنجلو، 
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(. همچنين 3992ديفوند ، بيان می کند ازطرفی مؤسسه حسابرسی با کيفيت ترباعث بهبود افشای اطالعات می شود)ديفوند،     

های مربوط به اقالم تعهدی ها )حسابهای پرداختنی وموجودیهای دريافتنی، حسابهايی نظيرحسابهرقدرميزان حساب

 (.3143باشد، تقاضا برای نظارت بهتروحسابرسی با کيفيت تر افزايش می يابد )سيدی،  اختياری( بيشتر

 هزینه حسابرسی2-1-3-2

 شده می باشد ريزی کامل وبرنامه حسابرسی يک انجام دهنده نشان باال حسابرسی حق الزحمه يافتندکه در چين در وهمکاران لی

موسسه حسابرسی که حق الزحمه بااليی دريافت می نمايد وقت بيشتری را واين ذهنيت در مديريت شرکت شکل می گيرد که 

 های حسابدا و استاندارد يت اصول رعا به ملزم مقبول نظر اظهار يک يافت در منظور به صرف رسيدگی های خود می نمايدبنابراين

 ،وهمکاران لی)پس هزينه حسابرسی باال را می توان به عنوان عامل موثر در بهبود کيفيت افشا در نظر گرفت .است  ری

 2132 (. 

 نوع اظهارنظر حسابرس3-1-3-2

که  های ديگرهايی که از حسابرسان خود اظهارنظر غير مقبول دريافت کرده اند نسبت به شرکت(دريافت شرکت2111)1الپورتا

مقبول دريافت کرده اند از شفافيت اطالعاتی کمتری برخوردارند.به طور خالصه يافته وی در کشورچين نشان داد که اظهار نظر 

نيز در چين (2132لی  وهمکاران ) باشد.اظهارنظر تعديل شده )غير مقبول (نشان دهنده افشای ضعيف از سوی شرکت می

(نشان 3941)8مقابل ديپوچکند.در بی رويه افشای اجباری شرکت ايفا میدريافتند که اظهارنظر تعديل شده نقش اساسی در ارزيا

 سيدی رابطه و کردلر ابراهيمی دادند که نوع اظهارنظر حسابرسان در چين تأثيری بر رعايت الزامات افشای قانونی ندارند. مطالعه

است.در اين رابطه اثر نوع موسسه  داده قرار بررسی مورد را اظهارنظرومديريت سود نوع اثر رابطه اين مستقل در حسابرسان بين

.يافته های پژوهش نشان می دهدکه فقط نوع موسسه  حسابرسی،نوع اظهارنظروتعداد بندهای شرطدر نظر گرفته شده است

 (.3143سيدی، و کردلر حسابرسی با اقالم تعهدی اختياری رابطه دارد )ابراهيمی

 

 

 

 

 

 

 

 

  پژوهش پیشینه-3

دی انجلودر تحقيقی تحت عنوان اندازه موسسه حسابرسی و کيفيت حسابرسی در يافت که موسسات حسابرسی بزرگ و مشهور 

خدمات متنوع و باکيفيت تری ارائه می نمايند که اين می تواند فرايند حسابرسی با کيفيت تر را به دنبال داشته باشد ونهايتاً به 

                                                           

Porta La3  
Depouch4  
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جر شود ،گزارش مالی با کيفيت موجب اطمينان خاطر اعتبار دهندگان در تصميم گيری و ارائه اطالعات با کيفيت و شفاف من

 (.3943کاهش ريسک اطالعاتی آنها می شود)دی آنجلو،

 المللی بين بزرگ مؤسسه چهار که دادند نشانتأثير کيفيت حسابرسی بر مديريت سودبکروهمکاران در تحقيقی تحت عنوان 

 مطالعات دهنداين می افزايش را مالی صورتهای بخشی آگاهی و اعتبار کنندکه می فراهم کيفيتی با حسابرسی خدمات حسابرسی،

 می نشان يکسان را آمريکايی های سراسرشرکت در شده گزارش مالی صورتهای اعتبار بر  یحسابرس کيفيت تأثير

 .(3994)بکروهمکاران،دهد

 شواهدی و مدل آنها .کردند بررسی ها درشرکت مالی تصميمات با را حسابرسان شهرت و کيفيت بين رابطه  همکارانو چانگ ژين

 باالی کيفيت که دادند نشان و دارد تأثير ها شرکت مالی تصميمات بر حسابرسان وشهرت کيفيت داد می نشان که کردند ارايه

 چانگ ژين)کاهد می آنها ساختارسرمايه نيز و نظر مورد های شرکت مالی تصميمات بر بازار شرايط تأثير از حسابرسی

 .(2114همکاران،و

 موقع به ارائه با صنعت نوع ، حسابرس نوع اهرمی، نسبت ، شرکت اندازه بين که دريافتند يونان پژوهشی در در  لونتيز و اوسوآنسا

 (.2111،  لونتيز و دارد)اوسوآنسا وجود دار معنی رابطه های مالی صورت

 و صنعت نوع ، حسابرس نوع ، اظهارنظر حسابرس نوع شرکت، اندازه که دريافتند عربستان پژوهشی در در  العباس و الموسی

 (.2114العباس، و باشد)الموسی می دوره پايان مالی گزارش های در موقع به ارائه در موثر عوامل از سودآوری شرکت

 موقع به ارسال و حسابرس نوع گزارش ، مديره هيئت اعضای ترکيب ، اهرمی ، نسبت ری سودآو ميان که دريافت مالزی در عبداله

 (.2113دارد)عبداله، وجود داری رابطه معنی اطالعات

 صنعت، نوع اندازه شرکت، که دريافتند هند کشور در اطالعات موقع برافشای به تاثيرگذار عوامل بررسی در چاندر و ماهاجان

 (.2114چاندر، و هستند)ماهاجان اطالعات موقع به در افشای مهم عوامل از سودآوريونوع موسسه حسابرسی

 برای را مستقل اظهارنظر حسابرسان نوع و حسابداری اطالعات کيفيت حاکميت شرکتی، بين رابطه پژوهشی پری يرا طی

 اطالعات روی بر گرفته صورت محتوای تحليل بر عالوه .داد قرار ارزيابی مورد برزيل، سائوپائولو بورس شده در پذيرفته شرکت839

 با اعضا وجود همچون سازوکارهای حاکميتی بين رابطه بررسی برای الجيت مدل ها، از شرکت اين 2111 سال مالی و حاکميتی

 اظهارنظر مقبول ارائه با بزرگ، موسسه 8 حسابرسی از خدمات استفاده حسابرسی، کميته وجود مديره، در هيات مالی تخصص

 هايی شرکت برای غالب ويژگی های که داد نشان ها يافته بررسی از حاصل شده است. نتايجمستقل استفاده  حسابرسان توسط

 مديره از: هيات بودند عبارت بودند، کرده استفاده شان ی مالی ها صورت مطلوبيت بيان برای مشروط از اظهارنظر حسابرسان که

 بودند و گرفته بهره حسابرسی بزرگ موسسه 8 از غير مستقلی حسابرسان خدمات از آنها مالی بودند، تخصص با اعضايی فاقد آنها

 .(2119بودند)پری يرا دعاوی حقوقی درگير آنها اکثر

 مواردی و شرکتی کيفيت حاکميت بين ارتباط آمريکايی، های شرکت از تايی 91نمونه  يک از استفاده همکاران با و  اسلوان

 از غير گزارش حسابرسی انتشار به منجر که و سوءجريان تقلب وقوع احتمال و حسابداری شده اصول پذيرفته از انحراف همچون

 حسابداری پذيرفته شده اصول از انحراف که هايی شرکت در پی بردند، آنها .دادند قرار بررسی مورد را شوند، می مقبول گزارش

 و عامل مدير و باشند مسلط مديره بر هيات داخلی مديران که اين احتمال کنند، می واقعی گزارش مقدار از بيش را سود و داشته

  کمتر است)اسلوان سازمانی برون عمده سهامداران و کميته حسابرسی وجود احتمال و بيشتر باشند، نفر يک هيات مديره رئيس

 (.3991همکاران، و
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 پايين حسابرسی کميته و مديره غيرموظف  هيات مديران درصد چه هر که بود اين همکاران بيانگر و ژئوزيک تحقيق عمده يافته

 برای صورتهای مقبول از غير اظهارنظری ارائه آن تبع و به شرکت توسط شده تهيه گزارشات در تحريف احتمال  وقوع باشد، تر

 (.2118همکاران، و يابد)ژئوزيک می افزايش منتشره، مالی

 عبارتی به .است مؤثر اعتباردهنده مثبت ديدگاه در نيز حسابرسی مؤسسه شهرت و اعتبار ميزان احمدپور وهمکاران دريافتند که

 حسابرسی مؤسسه به اعتبارگيرنده برای سرمايه هزينه ميزان تعيين يا اعتبار اعطای به نسبت گيری  تصميم در دهنده اعتبار

)احمدپور ميگيرد معتبر نشئت و بزرگ حسابرسی مؤسسات دهی اعتبار نقش از وضعيت اين شک بدون .دارد توجه شرکت

 (.3149وهمکاران،

 پژوهش فرضیه های-4

بر اساس تحقيقات انجام شده ،فرايند حسابرسی مستقل ،در باال بردن کيفيت افشا نقش بسزايی ايفا می کند.بهبود کيفيت افشا 

قات يد.در اين تحقيمسئله عدم تقارن اطالعاتی که پيامدهای نامناسبی برای بازار سرمايه به همراه داردرا تاحدودی مرتفع می نما

متغير هايی همچون نوع موسسه حسابرسی ،نوع اظهار نظرغيرمقبول وهزينه حسابرسی به عنوان متغير های مربوط به حسابرسی 

مستقل در نظر گرفته شده اندتا از اين طريق تأثير فرايند حسابرسی را بر افشا اندازه گيری نمايند .بر اين اساس فرضيه های 

 ير بيان می شود:تحقيق به شرح ز

  رابطه مثبت معنا داری وجود دارد. بهبود کيفيت افشابين نوع موسسه حسابرسی و 

  رابطه منفی  معناداری وجود دارد. بهبود کيفيت افشابين نوع اظهارنظرغيرمقبول حسابرس و 

  رابطه مثبت معناداری وجود دارد.وبهبود کيفيت افشا بين هزينه حسابرسی 

 پژوهش روش-5

_ همبستگی و توصيفی ، پژوهش اين در استفاده مورد روش  معنی بدين است؛ رويدادی پس نوع از شناسی روش .است رگرسيونی 

 .شود می انجام گذشته اطالعات براساس پژوهش انجام که

 وتجزیه وتحلیل داده ها گردآوری روش-6

ای، مقاالت، کتب، تحقيقات در اين تحقيق جهت گردآوری اطالعات در زمينه مبانی نظری و ادبيات تحقيق  از منابع کتابخانه

های همراه ها و يادداشتهای مالی شرکتها و اطالعات برای تجزيه و تحليل، از صورتآوری دادهای و به منظور جمعنامهپايان

استفاده شده است که دستيابی به اين اطالعات از طريق پايگاه اينترنتی سازمان ها ت مديره شرکتهای فعاليت هياو گزارشآنها 

از طريق تارنمای مديريت پژوهش، توسعه و  آورد نوين و تدبير پردازوافزار بورس، بانک اطالعاتی رهبورس اوراق بهادار، نرم

Eviمحاسبه متغيرها وازنرم افزارهای باشد. از نرم افزار اکسل برای ميسر میمطالعات اسالمی ewsوSt at a   برای تجزيه وتحليل

 .شودمیها استفاده داده

 مدل تحقیق وتعریف عملیاتی متغیرها-7

+ 1 -itbig five5α+1 -itnon clean4α +1 -itROIC3α+ 1 -itleverage2α+ 1 -itsize1α= itdisclosure

1 +-itaudit cost6α 

∑ βp  dis −pit−1
+ ∑ xt yeart + ∑ &k Dk + υit 

k
t

4

𝑝=1
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 متغیروابسته:

diرتبه افشای) پژوهش اين در scl osure) اين  نظرگرفته شد است.در وابسته متغيربه عنوان  آماری نمونه عضو های شرکت

متغيربا استفاده از رتبه بندی کيفيت افشای اطالعات توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ايران محاسبه می گردد.سازمان بورس 

اساس دو ويژگی مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطالعات افشا شده  توسط شرکتها ،اين رتبه بندی را بر هرسالو اوراق بهادار 

 .می دهدانجام 

 و به بدترين آنها رتبه صفر با منفی تعلق می گيرد.311بندی به برترين شرکت هاازنظر کيفيت افشا رتبه  دراين رتبه 

 متغیرهای مستقل:

NonCl)) غيرمقبولاظهارنظر ean:  مقبول باشد متغير مربوطه در معادله رگرسيون غيردرصورتی که گزارش حسابرس مستقل

 شود.يک ودر غير اين صورت صفردر نظر گرفته می 

Biنوع موسسه حسابرسی) g Fi ve:)  اگر حسابرس شرکت، سازمان حسابرسی باشد متغير مربوطه در معادله رگرسيون يک و

 در غير اين صورت صفر در نظر گرفته می شود.

Audiهزينه حسابرسی) t  Costساالنه به ميليون ريال (: هزينه حسابرسی مستقل صورت های مالی . 

 متغیرهای کنترلی:

Siشرکت) اندازه zeدازه اناين متغيربه منظور خنثی کرده تأثير  .(: لگاريتم طبيعی جمع دارايی های شرکت محاسبه می شود

  .بر رعايت الزامات افشای قانونی وارد مدل رگرسيون شده است شرکت

تأثير اهرم مالی . اين متغيربه منظور خنثی کرده حقوق صاحبان سهام(: نسبت جمع بدهی ها به جمع Leverageاهرم مالی)

  .بر رعايت الزامات افشای قانونی وارد مدل رگرسيون شده است

ROI) بازده سرمايه C سرمايه. اين متغير نيز به منظور خنثی کرده تأثير بازده به ماليات  پس ازکسرسودخالص نسبت (: شامل

  .سرمايه بر رعايت الزامات افشای قانونی وارد مدل رگرسيون شده است 

  نمونه گیری روش و آماری جامعه ی -8

برای انتخاب جامعه آماری به شرکت های پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران رجوع شده است زيرا: اوالً، اطالعات شرکت 

های پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران توسط حسابرسان رسمی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادارحسابرسی می شود، 

راين، نسبت به اطالعات سايرشرکت ها ازقابليت اتکاء باالتری برخورداراست. ثانياً، دسترسی به اطالعات اين شرکت ها نسبت بناب

 به اطالعات سايرشرکت ها آسان تراست.

  روش نمونه گيری روش حذف سيستماتيک به شرح زير می باشد:

 دربورس باشد .شرکت مورد نظر در دوره مورد پژوهش جزء شرکت های فعال -3

 اسفند باشد . 29به جهت همسانی تاريخ گزارشگری و حذف اثرات فصلی، دوره مالی آن منتهی به -2

 شرکت مورد نظرطی دوره پژوهش فعاليت مستمر داشته و سهام آن مورد مبادله قرار گرفته باشد .-1
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 .ی و افشا از استانداردهای خاص پيروی می کنند()زيرابرای گزارشگر بانکها و شرکت های بيمه ايی از نمونه حذف می شوند-8

 شرکت هايی انتخاب می شوند که داده های مورد نظر آنها طی دوره مورد رسيدگی در دسترس باشند. -5

 یافته های پژوهش-9

 توصیفی آمار 1-9

سمت، اين از هدف ست نمونه شرکتهای در ميان مطالعه مورد متغيرهای ويژگيهای معرف آماری دادههای ارايه ق  1 جدول در .ا

 .است شده داده نشان متغيرها توصيفی آمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج آمارتوصیفی-1جدول شماره

  حداقل حداکثر انحراف معيار ميانه ميانگين                                           نماد                  

 متغير وابستهبخش اول: 

  -dis 15 1 168113 311 2           افشا          

 کنترلیبخش دوم: متغيرهای 

  Siz                                 5633554 56191 1611251 369 161اندازه شرکت

  LEV  163911 3691 31611491 391693 1622              اهرم مالی  
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  -ROI 164911 1619 3632122 3635 2694           بازده سرمايه 

 مستقلبخش سوم: متغيرهای 

 bigاندازه موسسه               

five                                                          
1623 1 16851113 3 1  

  non clean              16191 3 16891133 3 1اظهارنظر غيرمقبول

  Audit Cos 145 131 2996411 2331 12     های حسابرسیهزينه

 

شود و طبعا انحراف معيار که جذر واريانس آن زياد می ،ها از ميانگين زياد باشددهد هر گاه فاصله دادهنشان می3جدول شماره 

 .شوددهد زياد میها را نشان میباشد و ميزان پراکندگی دادهواريانس می

ها نمونه،حسابرسی خود از شرکت%23به طور متوسط 49تا 48توان اظهار داشت که بين سالهای بر اساس جدول فوق می      

 موسسه(واگذار کرده اند.321)در حدودمابقی به سايرموسسات عضو جامعه حسابداران رسمی%31را به سازمان حسابرسی 

آنها اظهار نظر %13نمونه، پذيرفته شده در بورس اظهارنظر غير مقبول و از شرکتهای%19به طور ميانگين49تا48های بين سال

 مقبول دريافت کرده اند.

ميليون تومان است وبيشترين حق الزحمه طی اين 145حدود 49تا48های متوسط هزينه حسابرسی بين سال   

 باشد که مربوط به سازمان حسابرسی است.ميليون تومان می233هاسال

 می باشد.-2رتبه افشا کمترين ميزان 

 

 

 فرضیه ها آزمون-11

 (K-Sاسمیرنوف ) -آزمون کولموگوروف  1-11

سته از آزمون کولموگوروف  سی نرمال بودن توريع متغير واب سميرنوف ) -جهت برر شده K-Sا ستفاده  شرح جدول زير ا ( به 

 :است

 (K-Sاسمیر نوف ) -آزمون کولموگوروف  -2جدول

 تنيجه آزمون سطح  معناداری آماره آزمون متغير وابسته
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 H0تاييد فرضيه  393/1 139/1 افشای قانونی

و  139/1برابر با  ) افشاای قانونیبرای متغير وابساته  ( و ساطح معناداریK-Sشاود آماره )همانطور که در جدول مشااهده می

تحقيق تاييد می شود. و نشان  H0فرضيهدرصد می باشد؛ بنابراين  5( است که به دليل اينکه سطح معناداری بيشتر از 393/1

 .می دهد که داده های مربوط به متغير وابسته از توزيع نرمال بر خوردارند

 مفروضات مدل رگرسیون2-11

 بررسی ناهمسانی واریانس 1-2-11

hetدر اين پژوهش برای آزمون وجود ناهمسانی واريانس، از دستور  t est  شده و ازآنجايی که مدل دچار ناهمسانی ستفاده  ا

 گرديده است.( برای تخمين مدل استفاده GLSواريانس می باشد، جهت رفع آن، از روش حداقل مربعات تعميم يافته)

 نتایج آزمون همسانی واریانس -3جدول

 آماره جدولx2آماره متغيرها

x2 محاسبه

 شده

p-val ue روش تخمين  نتيجه آزمون

 مدل

 GLS شودرد می H0 1111/1 51/13 48/1 نوع موسسه

 GLS شودرد می H0 1111/1 11/23 48/1 نوع اظهارنظرغ م

 GLS ردميشود H0 1111/1 51/21 48/1 هزينه حسابرسی

 

درصااد معنادار اساات، بنابراين فرض همسااانی واريانس رد شااده و ناهمسااانی  5ها در سااطح با توجه به اينکه آماره اين آزمون

 .شوديانس جمالت اخالل پذيرفته میوار

 بررسی خود همبستگی 2-2-11

 365شود. چنانچه اين آماره در بازه ن استفاده میوواتس -به منظور آزمون عدم وجود خود همبستگی در مدل از آماره دوربين 

شود يعنی رد می H0شود و در غير اينصورت پذيرفته می هايعنی عدم وجود همبستگی بين باقيماند H0 فرضقرار بگيرد 265تا 

 . ها همبستگی وجود داردتوان پذيرفت که بين باقيماندهمی

 آزمون دوربین واتسون-4جدول
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 واتسون -آماره دوربين متغيرها

 3613 نوع موسسه حسابرسی

 3653 نوع اظهار نظرغير مقبول حسابرس

 3654 هزينه حسابرسی

مبنی بر عدم وجود H0قرار دارد بنابراين فرض 265تا365واتسون در بازه –باتوجه به نتايج جدول فوق ازآنجايی که آماره دوربين 

 شود.خود همبستگی پذيرفته می

 تشخیص وجود هم خطی 3-2-11

باشد، ولی هيچ يک از ضرايب  بسيار باال  R2زمانی است که  ،جهت تشخيص وجود هم خطی، واضح ترين عالمت وجود آن

معنی دار نباشند يا اينکه همبستگی دو به دوی متغيرها از جذر ضريب  tمتغيرهای رگرسيون از لحاظ آماری بر اساس آزمون 

 تعيين بزرگتر باشد. در اين پژوهش با بررسی اين دو عامل مشخص شد که هم خطی بين متغيرهای پژوهش وجود ندارد.

 فرضیه اول: 

H0نوع موسسه حسابرسی و رعايت الزامات افشای قانونی رابطه مثبت معنا داری وجود دارد. :بين 

H1.بين نوع موسسه حسابرسی و رعايت الزامات افشای قانونی رابطه معنا داری وجود ندارد : 

 

 

 

 

 ارتباط نوع موسسه حسابرسی ورعايت افشا نتايج آزمون رگرسيون  -5جدول

 

نوع 

 متغير

 اطمينانسطح  نوع رابطه T PROBآماره  انحراف معيار ضريب متغير

 C 841383. 231811. 26193981 1182. 95 مثبت معنادار% 

نوع موسسه  مستقل

 حسابرسی
 %95 مثبت معنادار .11132 16822281 .113281 .213195
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 %95 - .8825 .422523 .183258 .129419 اندازه شرکت کنترلی

 %95 - .22512 3633354 .1139253 .118253 اهرم مالی کنترلی

 %95 - .8415 .331431 .139132 .135324 بازده سرمايه کنترلی

 

 ضريب تعيين 
ضريب تعيين 

 تعديل شده

انحراف از 

ميانگين 

 رگرسيون

 Fاحتمال آماره  Fآماره ی 

-دوربين 

 واتسون

 

های وزن آماره 

 دار
44118. 48415. 113143. 169258 118413. 36131 

 
و 82228/1برای متغير نوع موسسه حسابرسی برابر با  ) وسطح معناداری tشود آماره مشاهده می 8همانطور که در جدول

بين نوع موسسه حسابرسی و رعايت الزامات افشای قانونی  رابطه معنادار  %5دهد در سطح خطای ( است که نشان می11132/1

 شود. تحقيق تاييد می H0وجود دارد،  بنابراين فرضيه مثبتو 

 ،معادله خطی رگرسيون به خوبی برازش شده است.%5نشان دهنده آن است که در سطح خطای 1692برابرFآماره      

بين جزء خطاها  یاين نشان دهنده عدم وجود خود همبستگ ،است 361311دوربين واتسن بدست آمده برابر با  آماره      

 . باشدیم

از تغييرات متغير وابسته با متغيرهای مستقل  %44بوده و بيانگر اين مطلب است که تقريباً  1644برابر  2Rتعيين  ضريب      

 .نشان دهنده قدرت توضيح دهندگی خوب از رگرسيون است و مدل قابل تبيين است

 فرضیه دوم: 

H0:نوع اظهارنظرغيرمقبول حسابرس و رعايت الزامات افشای قانونی رابطه منفی معنا داری وجود دارد. بين 

H1نوع اظهارنظرحسابرس و رعايت الزامات افشای قانونی رابطه منفی معنا داری وجود ندارد. : بين 

 نوع اظهارنظر ورعايت افشا ارتباط  نتايج آزمون رگرسيون -1جدول

 

 نوع متغير

 ضريب متغير
انحراف 

 معيار
 اطمينانسطح  نوع رابطه T PROBآماره 
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 C 331939.- 234513. 16894311 1131.  95% 

نوع اظهار  مستقل

نظر 

 حسابرس

312433.- 181123. 261322- 1111. 
منفی 

 معنادار
95% 

 %95 - .1931 - 3641533 .119381 -.132313 اندازه شرکت کنترلی

 %95 - .2393 -36335813 .112313 -.111213 اهرم مالی کنترلی

 %95 - .4912 .391533 .123853 -.111428 بازده سرمايه کنترلی

 

 ضريب تعيين 

ضريب 

تعيين 

 تعديل شده

انحراف از 

ميانگين 

 رگرسيون

 Fآماره ی 
احتمال 

 Fآماره 

 واتسون-دوربين 

 

های آماره 

 وزن دار
49159. 44928. 113253. 1651191 114139. 36533 

 

و  - 132/2حسابرس برابر با  ) اظهارنظربرای متغير نوع  وسطح معناداری tشود آماره مشاهده می 5همانطور که در جدول

حسابرس و رعايت الزامات افشای قانونی  رابطه معنادار  اظهار نظربين نوع  %5دهد در سطح خطای ( است که نشان می1111/1

 شود. تحقيق تاييد می H0وجود دارد،  بنابراين فرضيهمنفی و 

 ،معادله خطی رگرسيون به خوبی برازش شده است.%5نشان دهنده آن است که در سطح خطای 1651برابرFآماره 

 . باشدیبين جزء خطاها م یاين نشان دهنده عدم وجود خود همبستگ ،است 36533دوربين واتسن بدست آمده برابر با  آماره      

از تغييرات متغير وابسته با متغيرهای مستقل مدل  %91بوده و بيانگر اين مطلب است که تقريباً  1649برابر  2Rتعيين  ضريب

 .می باشدنشان دهنده قدرت توضيح دهندگی خوب از رگرسيون  و قابل تبيين است
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 :فرضیه سوم

H0 وجود دارد.:بين هزينه حسابرسی و رعايت الزامات افشای قانونی رابطه مثبت معنا داری 

H1.بين هزينه حسابرسی و رعايت الزامات افشای قانونی رابطه مثبت معنا داری وجود ندارد : 

 ارتباط هزينه حسابرسی ورعايت افشانتايج آزمون رگرسيون  -3جدول

 

 نوع متغير

 اطمينانسطح  نوع رابطه T PROBآماره  انحراف معيار ضريب متغير

 

C 19125. 21112. 1611935 1125. 
مثبت 

 معنادار
95% 

 مستقل
 .1119 .93134 962832 469132 هزينه حسابرسی

مثبت 

 معنادار
95% 
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 %95 - .1143  3693113 .153111 .139211 اندازه شرکت کنترلی

 %95 - .2321  3633259 .113911 . 112115 اهرم مالی کنترلی

 %95 - .5512 .13111 .139135 .133819 بازده سرمايه کنترلی

 

 
ضريب 

 تعيين

ضريب تعيين 

 تعديل شده

انحراف از 

ميانگين 

 رگرسيون

 Fآماره ی 
احتمال 

 Fآماره 

-دوربين 

 واتسون

D-W 

های وزن آماره 

 دار
41551. 45391. 11191. 362519 129111. 36543 

 

( است .1119و.931برابر با  ) هزينه حسابرسیبرای متغير  وسطح معناداری tشود آماره مشاهده می 8-3همانطور که در جدول

دارد،   وجود  یمعنادار مثبت و رعايت الزامات افشای قانونی  رابطه هزينه حسابرسیبين  %5دهد در سطح خطای که نشان می

 شود. میتأييدتحقيق  H0بنابراين فرضيه

 رازش شده است.،معادله خطی رگرسيون به خوبی ب%5نشان دهنده آن است که در سطح خطای 3625برابرFآماره 

 . باشدیبين جزء خطاها م یاست و اين نشان دهنده عدم وجود خود همبستگ 3654دوربين واتسن بدست آمده برابر با  آماره      

از تغييرات متغير وابسته با متغيرهای مستقل مدل  %43بوده و بيانگر اين مطلب است که تقريباً 1641برابر  2Rتعيين  ضريب

 نشان دهنده قدرت توضيح دهندگی خوب از رگرسيون است. و قابل تبيين است

 بحث و نتیجه گیری -11

بر بهبود کيفيت افشا هستيم.در واقع ما به دنبال برخی متغيرهای مربوط به حسابرسی مستقل تأثير دنبال به ما پژوهش اين در

مورد  دانجام حسابرسی مستقل می تواند منجر به بهبود کيفيت افشا و شفافيت اطالعات مالی  واح ااين موضوع هستيم که  آي

رسيدگی گردد يا خير؟در اين پژوهش همان طوری که مالحظه گرديد بين نوع موسسه حسابرسی با بهبود کيفيت افشا رابطه 

هايی که موسسه حسابرسی آنها ع است که شرکتمثبت معناداروجود داشت. به عبارت ديگر نتيجه فوق حاکی ازاين موضو

های ديگر که به واسطه موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران سازمان حسابرسی بوده است نسبت به شرکت

های حسابرسی شده (نيز دريافتند که شرکت2111چنگ ) شوند از شفافيت اطالعاتی بااليی برخوردار اند.حسابرسی میرسمی

 ابرسی بزرگ از شفافيت اطالعاتی بهتری برخوردارند.موسسه حس5توسط 
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بين اظهار نظر غير مقبول و بهبود کيفيت افشا رابطه منفی معناداری  در آزمون فرضيه دوم يافته ها حاکی از اين موضوع است که 

ديگر  هایت به شرکتهايی که از حسابرسان خود اظهارنظر غير مقبول دريافت کرده اند نسبوجود داشت.به عبارت ديگر شرکت

(در چين نشان دادند که اظهارنظر 2111الپورتا) که اظهار نظر مقبول دريافت کرده اند از شفافيت اطالعاتی کمتری برخوردارند.

نيز در چين دريافتند (2132لی  وهمکاران ) باشد.تعديل شده    )غير مقبول (نشان دهنده افشای ضعيف از سوی شرکت می

 کند.در که اظهارنظر تعديل شده نقش اساسی در ارزيابی رويه افشای اجباری شرکت ايفا می

نتايج آزمون فرضيه سوم نشان (نشان دادند که حسابرسان تأثيری بر رعايت الزامات افشای قانونی ندارند.3941مقابل ديپوچ )

 (در کشور چين همسو می باشد.2132ت دارداين يافته ما با يافته لی و همکاران)می دهدهزينه حسابرسی باال با افشا رابطه مثب

باشد وشرکت به منظور آنهادريافتندکه هزينه حسابرسی باال نشان دهنده انجام يک حسابرسی کامل وبرنامه ريزی شده می

که يکی از اين اصول و استانداردها افشای باشدهای حسابداری میدريافت يک اظهار نظر مقبول ملزم به رعايت اصول و استاندارد

 کافی و مناسب می باشد.

 

 پژوهش برنتایج مبتنی پیشنهادها -12

 گردد:های تحقيق پيشنهادهای زير ارائه میبا توجه به يافته

 وهای بزرگ که تأثير مستقيم و بسزايی در رشد اقتصادی کشور دارند توسط موسسات حسابرسی بزرگ مورد حسابرسی شرکت

 بازرسی قرار گيرند.

ت به نمايند و نسببايست برای شرکتهايی که چندين سال اظهار نظر غير مقبول از حسابرسان دريافت میبورس اوراق بهادار می

 کنندضمانت اجرايی تصويب نمايد.رفع بندهای با اهميت گزارش حسابرس اقدام نمی

رت ها مالی شرکت ها، چارچوب و آيين نامه ايی برای تعيين حق الزحمه پيشنهاد ميگردد که بورس اوراق بهادار با توجه به صو

 .حسابرسی صورت های مالی تدوين نموده و به سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ابالغ نمايد
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The  Impact  Of  External Audit On Compliance To Mandatory 

Disclosure Requirements In Accepted Companies In Tehran Stock 

Exchange. 

Mohammad Ali jaberi 

Abstract 

In this study we quantify the impact of external audit on compliance to 

mandatory disclosure requirements in Accepted Companies In Tehran 

Stock Exchange.the variables of audit that used in this study included, 

non clean, big five & audit cost. Our study uses a direct measure of 

compliance published by the Tehran Stock Exchange (seo) . Addressed 

the 100 companies listed in Tehran Stock Exchange that the 

information needed for a 6 years period of research (1384-1389) are 

available to them. Our findings show that auditor opinions increase the 

compliance to mandatory disclosure requirements. Based on factor 

analysis. moreover results suggest Between external audit 

mechanisms and and compliance to mandatory disclosure 

requirements there is meaningful relationship. 

Key words: Mandatory disclosure, External audit, Type of opinion, cost 

of auditing. 

                                                                                                   

 

 


