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َاي پذيزفتٍ ضدٌ در رابطٍ بيه کيفيت حسابزسي ي مديزيت سًد ضزکت بزرسي

 بًرط ايراق بُادار تُزان

 

 

 استاز حساتساضي، زاًطگاُ ضيطاظ - هحوس ًواظيزوتط 

 ظواضضٌاسي اضضس حساتساضي، زاًطگاُ ضيطا - اًَض تايعيسي

ٍ  س فلَم  ٍ تحميماتزاًطگاُ آظاز اسالهي ٍاح زاًطدَي زوتطي - سقيس خثاضظازُ وٌگطلَيي

 اضٍهيِ ٍاحسفضَ ّيأت فلوي 

  

 چکيدٌ

ّاي پصيطفتِ ضسُ زض ضاتغِ تيي ويفيت حساتطسي ٍ هسيطيت سَز زض ضطوتايي پژٍّص تِ تطضسي 

 ساظُ حسياتطس خْت تقييي ويفيت حساتطسيي اظ زٍ هقيياض اًي   . پطزاظزهي تَضس اٍضاق تْازاض تْطاى

ٍ تِ هٌؾَض هحاسثِ هسيطيت سَز اظ هيس  تقيسي     ]18[ سٍ زٍضُ تػسي حساتط ]21ٍ19ٍ12ٍ11[

ضيطوت پصيطفتيِ ضيسُ زض تيَضس      61زض اييي پيژٍّص، تقيساز    . استفازُ ضسُ است ]13[ ضسُ خًَع

ِ   آظهَى  خْت. تطضسي ضسُ است 1380-1386 ظهاًي يزض زٍضُتْطاى اٍضاق تْازاض   اظ  ّيا فطضيي

 Eviews 6افعاض التػازسٌدي مٍ ًط 2ٌطيلَخيت تاي -1ًواييحساوثط زضستّاي ضگطسيًَي هس 

زّس وِ زض حالت ولي ييه ضاتغيِ هثثيت ٍ ضيقي      ّاي پژٍّص ًطاى هييافتِ. استفازُ ضسُ است

ٍ هيسيطيت سيَز   ٍ زٍضُ تػسي حسياتطس   (حسي ضْطت حساتطس) هقياضّاي اًساظُ حساتطستيي 

زض ذغي ّن  هطى   ٍخَز  ِ زلي ت .تاضسًوي  زاضهقٌي  ٍلي ايي ضاتغِ اظ لحاػ آهاضي ،ٍخَز زاضز

زّيس ويِ تييي    ًتيايح ًطياى هيي   . هس  ولي، ضاتغِ تيي هتغيطّا تِ غَضت خساگاًِ تطضسي ضسُ است

چٌيي تيي هسيطيت سَز ٍ ّن زاض ٍ هسيطيت سَز ٍ اًساظُ حساتطس، يه ضاتغِ هثثت ٍلي غيط هقٌي

زاضي پژٍّص تيطاي تقيييي هقٌيي    زض ايي. زاض ٍخَز زاضزهثثت ٍ هقٌي زٍضُ تػسي حساتطس ضاتغِ

اسيتفازُ ضيسُ    4ًويايي ٍ آهاضُ ًسثت زضسيت  3و  هس  ضگطسيًَي اظ آهاضُ ضطية تقييي هه فازى

 .  است

 

                                                 
1 Maximum Likelihood 
2 Binary Logit 
3 McFadden determination coefficient  
4 Likelihood Ratio 



 2 

، هسيطيت سيَز ٍ  ، اًساظُ حساتطسويفيت حساتطسي، زٍضُ تػسي حساتطس :َاي کليديياصٌ

 .تَضس اٍضاق تْازاض تْطاى

 

 

 مقدمٍ -1

ي وِ تِ فٌيَاى هقيياض اضظيياتي فولىيطز ٍ تَاًيايي سيَزآٍضي ٍاحيس        ّاي هاليىي اظ الالم غَضت

هحاسيثِ سيَز ذيالع ييه      اهّيا  .تاضيس هي "گطي سَزگعاضش " گيطز،لطاض هي هَضز تَخِ اًتفافي

اذتيياض فوي  هيسيطاى زض اسيتفازُ اظ      .ّا ٍ تطآٍضزّاي حساتساضي استٍاحس اًتفافي هتأثط اظ ضٍش

ّيايي ًؾييط تغيييط ضٍش اضظيياتي     چٌيي افويا  ضٍش تيٌي ٍ ّنيصاغَ  تحمك ٍ تغاتك، تطآٍضز ٍ پ

ّاي تحميك ٍ تَسقِ اي تلمي وطزى ّعيٌِهَخَزي واال، استْالن سطلفلي، ّعيٌِ خاضي يا سطهايِ

تَاًٌيس اظ عطييك   الَغَ  اظ خولِ هَاضزي ّستٌس ويِ هيسيطاى هيي   ٍ تقييي ّعيٌِ هغالثات هطىَن

تط هسيطاى اظ ٍضيقيت ضيطوت،   اظ يه عطف تِ زلي  آگاّي تيص. سسَز ضا تغييط زٌّ ،ّاافوا  آى

اي اعالفات تْيِ ٍ اضائِ ضَز وِ ٍضقيت ضطوت ضا تيِ تْتيطيي ًحيَ هيٌقى      ضٍز تگًَِاًتؾاض هي

هسيطيت ٍاحس اًتفافي  ،... ًؾيط اتماء زض ضطوت، زضيافت پازاش ٍ يتِ زاليل اظ عطف زيگط تٌا. وٌس

تحيت  . واضي سَز، ٍضقيت ضطوت ضا هغلَب خلَُ زّساست تا زستذَاستِ يا ًاذَاستِ هوىي 

ّياي هيالي هغيايطت زاضيتِ ٍ ضٍييسازي      چٌيي ضطايغي سَز ٍالقي تا سَز گعاضش ضسُ زض غَضت

 . تحت فٌَاى هسيطيت سَز ضخ زازُ است

 ويفيت وِ تقييي وٌٌسُ فولىطز حساتطسي است تاتـ فَاه  هتقسزي اظ لثي اظ سَي زيگط، 

ِ  ٍ( يتدطتِ، لسضت تغثيك ٍ واضايي فٌ ضاه  زاًص،)ّاي حساتطس تَاًايي ضياه   )اي اخطاي حطفي

 .]5[است  (هٌافـ ٍ لضاٍت اي، تضازاستمال ، فيٌيت، هطالثت حطفِ

هٌافـ سْاهساضاى زض همات  تحطيفيات ٍ اضيتثاّات    حفاؽت اظ ،ّسف حساتطساىولي تِ عَض 

-تطساى تِ هٌؾَض حفؼ افتثاض حطفِ، ضْطت حطفِحسا. ّاي هالي استتا اّويت هَخَز زض غَضت

زض اييي  . تِ زًثا  افعايص ويفيت حساتطسيي ّسيتٌس   ،اي ذَز ٍ اختٌاب اظ زفاٍي لضايي فليِ ذَز

ّاي هسيطاى زض خْت افويا  هٌيافـ ضرػيي ذيَز زض ويفييت سيَز، هياًـ اظ ضسييسى         اًگيعُ  هياى

تَاًٌس تيا افيعايص ويفييت حساتطسيي،     هيزض همات  حساتطساى . ضًَسحساتطساى تِ اّساف ذَز هي

هسيطيت سَز غَضت گطفتِ تَسظ هسيطاى ضا وط  وطزُ ٍ هسيطاى ضا زض افوا  هسيطيت سَز زض 

 .تٌگٌا لطاض زٌّس
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ّسف ايي پژٍّص تطضسي اضتثاط تيي هسيطيت سيَز ٍ ويفييت   تا تَخِ تِ هغالة شوط ضسُ، 

تِ ايي  ضَزهي  تَزُ ٍ سقي  تْازاض تْطاى  اٍضاق  ّاي پصيطلتِ ضسُ زض تَضسضطوتزض حساتطسي 

 تَضس اٍضاق تْازاضض ضسُ ز ّاي پصيطفتِوِ آيا ويفيت حساتطسي زض ضطوت زازُ ضَزا  پاسد ؤس

تأثيط زض غَضت هثثت تَزى پاسد،  ا ذيط؟ي زاضز ّاهسيطيت سَز زض ايي ضطوت يتأثيطي ضٍتْطاى 

 ضاتغِ چگًَِ است؟

 

 مباوي وظزي پضيَص -2

اسيت ظييطا هيطظ تييي      تسيياض زضيَاض  اضائِ تقطي  زضسيتي اظ هيسيطيت سيَز     ،زتيات حساتساضيزض ا

چٌييي  ّين  ،تَاى تِ ضٍضيٌي تقيييي ًويَز   ضا ًوي يّاي هالتملة ٍ (ّوَاضساظي سَز) هسيطيت سَز

ّياي حسياتطس ٍ   ّاي گًَاگَى ووّيي ٍ ويفيي اظ لثيي  تَاًيايي    اظ ساظُ ساذتاض ويفيت حساتطسي

خيا ويِ فَاهي     اظ آى .گييطي آى زضيَاض اسيت   اًساظُ زلي ،تِ ّويي  تطىي  ضسُ ٍ اياخطاي حطفِ

 ،ويفييت حساتطسيي   تثيييي اضچَتي تيطاي  ْي گيصاضز، تقيييي چ  ثيط هيي أظيازي تط ويفيت حساتطسي ت

 .ضَزهحسَب هي هَضَفي تا اّويت

2اضظياتي تاظاض"تحت فٌَاى اظ ويفيت حساتطسي  يتقطي  هتساٍل (1981) 1زي آًدلَ
اضائِ  "

ويِ حسياتطس ّين تحطيفيات تيا      احتوا  اييي : اظاست  زض ٍالـ فثاضت "تاظاض اضظياتي". است ًوَزُ

تحطي  تا اّويت وطي   ّن  ٍ واض ضا وط  وٌسّاي هالي ٍ يا سيستن غاحةاّويت زض غَضت

تيِ   ،احتوا  اييي ويِ حسياتطس هيَاضز تحطيفيات تيا اّوييت ضا وطي  وٌيس         . ضسُ ضا گعاضش وٌس

ساتطس ٍ احتوا  ايي وِ حساتطس هَاضز تحطيفات تا اّويت وط  ضسُ ضا گعاضش ح "ضايستگي"

 ]12[ .وٌساضتثاط پيسا هيحساتطس  "استمال "تِ  ،وٌس

 است وِ ايي زٍ تا "اًساظُ حساتطس" ويفيت حساتطس،گيطي اًساظُ ووّي ضاذعتطيي هْن

ّن  يتط تاضس، ويفيت حساتطسوِ ّط چِ اًساظُ حساتطس تعضيّن ضاتغِ هستمين زاضًس، تِ عَضي 

( ًام تداضي)زض ايي پژٍّص هٌؾَض اظ اًساظُ حساتطس، حسي ضْطت حساتطس . تاالتط ذَاّس تَز

ِ ٍ لصا افتيص يافعا يهال يّاافتثاض اعالفات غَضت ،دِ حسي ضْطت حساتطسيزض ًت .است

 گيطيًساظُا ووّي ّاياظ ضاذع يىي. ]21ٍ11ٍ19ٍ12[ويفيت حساتطسي تاالتط ذَاّس تَز 

زٍضُ تػسي " يقٌي "اي حساتطس ٍ تَاًايي ًؾاضت آىحطفِ هطالثتهيعاى " ،يويفيت حساتطس

واض ٍ ترػع تط تاضس، ضٌاذت اٍ اظ غاحةّط چِ زٍضُ تػسي حساتطس تيص. است "حساتطس

                                                 
1 DeAngelo 
2 The Market-Assessed 
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ٍ  1هايطظ) اٍ زض آى غٌقت ذاظ تاالتط ضفتِ ٍ هَخة افعايص ويفيت حساتطسي ذَاّس ضس

تِ فٌَاى  تِ تطتية زض ايي پژٍّص اًساظُ حساتطس ٍ زٍضُ تػسي حساتطس. (2003ّوىاضاى، 

زلي  استفازُ اظ ايي زٍ  .ضسُ استحساتطسي زض ًؾط گطفتِ ويفيت  حساتطس ٍ ّاي ويفيتضاذع

 .است تفىيه ويفيت حساتطس اظ ويفيت حساتطسي ،هتغيط زض ايي پژٍّص

-زّس وِ هسيط تطاي گعاضشظهاًي ضخ هي هسيطيت سَزهقتمسًس وِ  (1999) 3ٍ ٍالي 2ّيلي

تا ّسف گوطاُ وطزى تطذي اظ ضا وٌس ٍ ايي واض گطي هالي اظ لضاٍت ضرػي ذَز استفازُ هي

زاضاى زضتاضُ فولىطز ٍالقي ٍ يا تطاي تأثيط زض ًتايح لطاضزازّايي وِ تِ اضلام حساتساضي سْام

تِ هسيطيت سَز تِ فٌَاى (  1997) 4اتاسى ، اهّا]16[ زّساًدام هي ،گعاضش ضسُ تستگي زاضًس

اّساف ذاظ هسيط،  اظ ياتي تِ تطذيّاي حساتساضي تطاي زستاذتياض ضطوت زض اًتراب سياست

: وٌسهي سَز تقطي   هسيطيت  زٍ اًگيعُ اغلي تطاي ًيع (1991) 5والي. ]20[ وٌساضاضُ هي

 (1988) 6زي ]17[. ظاض ضطوتگصاضاى تطاي ذطيس سْام ضطوت ٍ افعايص اضظش تاسطهايِ تطَيك

ًاضي  اعالفاتي  فسم تماضى هعاياي  اظ استفازُ هسيطاى اظ  "هسيطيت سَز هقوَال وٌس وِتياى هي

تطاي افعايص پازاش هسيطاى وِ  ،"اٍال. لِ هْن ضا هغطح ًوَزُ استأحسال  زٍ هس ٍي .ضَزهي

گصاضاى تالفق  تواي  سطهايِ ،"ًياثا ٍ ضَزواضي هيزست ضَز، سَز هي هييأگصاضاى تتَسظ سطهايِ

-تٌاتطايي، اًتما  ثطٍت تالمَُ اظ سطهايِ. زاضًس وِ تاظاض تطزاضت تْتطي اظ اضظش ضطوت زاضتِ تاضس

گصاضاى لسيوي وِ ايدازوٌٌسُ يه تماضاي زاذلي تطاي هسيطيت سَز گصاضاى خسيس تِ سطهايِ

 .]14[ آيسّستٌس، تَخَز هي

 

 پيطيىٍ پضيَص -3
 خارجي طيىٍ پضيَصپي -3-1

هؤسسات  ،]21ٍ19ٍ12ٍ11[ ّوىاضاى چي ٍٍ  ليٍاًستطاي ٍ َتٌسلّ، پالوطٍس، زي آًدلَ

ِ هؤسس 8حساتطسي  تعضي ٍ  ِهؤسس 6تِ  "لثال)تعضي  ساظهاى حساتطسي 4حساتطسي فضَ 

ضا تِ فٌَاى هؤسسات حساتطسي تعضي ٍ زاضاي افتثاض ٍ ضْطت زض ًؾط ( تعضي هقطٍف تَزًس

ّا ضا تِ فٌَاى حساتطسي تا ويفيت تاال هغطح ّاي اًدام گطفتِ ضسُ تِ ٍسيلِ آىحساتطسي گطفتِ ٍ

، اًساضائِ وطزُّاي ذَز پژٍّص حساتطسي زض  ويفيت   اًس ٍ آى ضا تِ فٌَاى هقياض ٍ ضاذعزًُوَ

                                                 
1 Myers 
2 Heali 
3 Wahlen 
4 Scott 
5 Kellog 
6 Dye 
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افتثاضضاى، زض اهط آهَظش  فالٍُ تط ضْطت ٍ حساتطسي تعضيهؤسسِ  4ّاي فضَ چطا وِ ضطوت

واضاى ٍ زيگط هَاضز هْن اثطگصاض زض افعايص ويفيت ضوٌاى ٍ حفؼ استمال  زض تطاتط غاحةوا

 .وٌٌسهَفك فو  هي

ي ز ضٍش الالم هقَق اذتياضي ّيلي ٍ 5فولىطز ًسثي  ،(1995) 3سَييٌي ٍ 2ىا، سل1َچَز

ايي ًتيدِ  تِ ٍ خًَع تقسي  ضسُ ضا تطاي آگاّي اظ هسيطيت سَز هَضز اضظياتي لطاض زازًس ٍ آًدلَ

-تطاي تطضسي هسيطيت سَز هي يتطلَي ٍ تطآظهَى هٌاسة ،تقسي  ضسُ ضسيسًس وِ ضٍش خًَع

 .]13[ تاضس

زض پژٍّص ذَز تِ ايي ًتيدِ ( 1999) ٍ ّوىاضاى 5ٍ فطاًسي ( 1998) ٍ ّوىاضاى 4تىط

يطيت هس واّصويفيت حساتطسي تا تاال تَزى  ،اظ فطضِ اٍليِ سْامغيط  ضسيسًس وِ زض هَاضزي

 .]15ٍ9[ ضاُ استّن سَز

گطي حساتطس زض پژٍّطي ًطاى زازًس وِ تاال تَزى زٍضُ تػسي( 2003)هايطظ ٍ ّوىاضاى 

ضَز ٍ ّط چِ زٍضُ تػسي  واض هطتَعِ هيهَخة ضٌاذت ٍ ترػع حساتطس زض غٌقت غاحة

 .]18[ضَز تط هيتط تاضس ويفيت ٍ پايساضي سَز ّن تيصحساتطس تيص

 تطاي هسيطيت سَز حساتطسي ٍ ويفيت" ظيط فٌَاى يزض پژٍّط( 2005)ّوىاضاى  چي ٍ

ضطوت تعضي حساتطسي تِ  4تا اًتراب  ،"تايَاى 6زضگيط زض فطضِ فوَهي سْامّاي ضطوت

ضطوت تا  4حساتطسي ضسُ تَسظ ايي  ّايفٌَاى حساتطساى تا ويفيت ٍ همايسِ سَز زض ضطوت

تِ تطضسي اضتثاط ويفيت  ،اًسضطوت حساتطسي ضسُ 4وِ تَسظ غيط ايي  ييّاسَز زض سايط ضطوت

ًتيدِ  تِ ايي ٍ ٌسپطزاذتفطضِ فوَهي سْام تقس اظ  لث  ٍ زض هطاح  حساتطسي ٍ هسيطيت سَز

 تيي هسيطيت سَز ٍ ،"ثاًياٍ زّس ّايي هسيطيت سَز ضخ هيچٌيي ضطوت زض ،"وِ اٍال ضسيسًس

تاالتط تَزى ويفيت حساتطسي يي غَضت وِ ا تِ ،ٍخَز زاضززاضي هقٌيويفيت حساتطسي اضتثاط 

 .]11[ ضَزّا هيهَخة واّص هسيطيت سَز زض ايي ضطوت

ّاي ذػَغي ضطوت زض پژٍّطي تِ ايي ًتيدِ ضسيسًس وِ (2006)ّوىاضاى  ٍ 7تَضگستالط

ّا زض وطَضّاي ضطوتضتِ ٍ ايي تطي زاهسيطيت سَز تيص ،ضطوت ّاي زٍلتي زض همايسِ تا

ضيَا  ٍ 8تا چٌيي ّن. ]10[ زاضًستط، هطاضوت ووتطي زض هسيطيت سَز يي لَيزاضاي سيستن لضا

                                                 
1 Dechow 
2 Sloan 
3 Sweeney 
4 Becker 
5 Francis 
6 Initial Public Offering (IPO)  
7 Burgstahler 
8 Ball 
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ّاي زٍلتي السام تِ افالم تِ ّاي ذػَغي ووتط اظ ضطوتضطوت وطزًس وِتياى ( 2005) 1وَهاض

 . ]8[ وٌٌسّاي ذَز هيهَلـ ظياى

ت حساتطسي ويفي هسيطيت سَز ٍ"پژٍّطي ظيط فٌَاى  زضًيع ( 2008) ليٍاًستطايٍ  َتٌسلّ

ضطوت تعضي حساتطسي تِ فٌَاى  4گطفتي  تا زض ًؾط ،"ترص ذػَغيّاي ضطوت: زض اٍضپا

ضطوت ٍ  4ّاي حساتطسي ضسُ تَسظ ايي حساتطساى تا ويفيت ٍ تطضسي هسيطيت سَز زض ضطوت

ضطوت تعضي حساتطسي  4وِ تَسظ غيط  يّايهمايسِ تا هسيطيت سَز غَضت گطفتِ زضضطوت

ٍخَز  زاضيهقٌي اضتثاط ،سًس وِ تيي هسيطيت سَز ٍ ويفيت حساتطسييًتيدِ ضس اًس، تِ اييضسُ

تافث  ،ّستٌس لَاًيي هالياتي هطاتِوِ زاضاي  ّاييضطوتويفيت تاالي حساتطسي زض  زاضتِ ٍ

 .]21[ ضَزواّص زض هسيطيت سَز هي

 داخلي پيطيىٍ پضيَص -3-2

ّاي اًدام ضسُ زض سُ است ٍ اوثط پژٍّصّاي هحسٍزي زض ايي ظهيٌِ اًدام ضزض ايطاى پژٍّص

 :]5[ گطززاضائِ هيضاتغِ تا ويفيت حساتطسي است وِ تِ ضطح ظيط 

هستم   ويفيت حساتطسي ثط تطؤفَاه  ه" پژٍّطي ظيط فٌَاىزض ( 1383) ّوىاضاى ٍظازُ  هدتْس

ضٌاسايي  اض ثط زض ويفيت حساتطسيؤفاه  ه 24 ،"وٌٌسگاىاستفازُ اظ زيسگاُ حساتطساى هستم  ٍ

تاظزيس حساتطس هستم  ضطيه ٍ هسيط اضضس اظ هطاح  واض . 1: ّا فثاضتٌس اظتطيي آىوطزُ وِ هْن

العحوِ حساتطسي اّويت حك. 3واض، زاضتي اعالفات وافي زض هَضز غٌقت غاحة. 2حساتطسي، 

 . تطاي هؤسسِ حساتطسي

 ثط تطاستمال  ٍؤفَاه  ه" پژٍّطي ظيط فٌَاى زض( 1384) ّوىاضاى حساس يگاًِ ٍ

تِ تطضسي ويفيت ، "ضايستگي افضاي خاهقِ حساتساضاى ضسوي ايطاى زض اضائِ ذسهات گَاّي

 :]2[ تَز خْت اضتماي ويفيت حساتطسي ظيطثط ؤفاه  ه 7وِ ًتيدِ آى تقييي  ٌسپطزاذت يحساتطس

  ،تضاز هٌافـ (4 ،وط  تحطيفات تا اّويت (3، واضايي حساتطسي (2، گطاييترػع( 1

 .سسات حساتطسيؤاًساظُ ه (7 ٍ هىاًيعم تاظاض (6  ،ٍخَز لَاًيي ٍ همطضات (5

فلَي عثطي ٍ ّوىاضاى تِ ايي ًتيدِ ضسيسًس وِ ويفيت حساتطسي تط اساس اًساظُ حساتطس ٍ 

 .]4[ترػع غٌقتي تا پيص تيٌي زليك تط سَز ضاتغِ زاضز 

 

 

 

                                                 
1 Shivakumar 
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 ريش پضيَص  -4

ّياي پصيطفتيِ ضيسُ زض    طسي ٍ هسيطيت سَز ضيطوت ويفيت حساتايي پژٍّص تِ تطضسي ضاتغِ تيي 

ِ اييي  تٌياتطايي،  . پطزاظزتَضس اٍضاق تْازاض تْطاى هي  پي   وياضتطزي اسيت ٍ اظ عيطح فميظ     هغالقي

ُ  ّا، پژٍّصزض ايي ًَؿ پژٍّص .وٌسفازُ هياست آظهَى ـ  گط وٌتطليي تيط ضٍي زاز آٍضي ّياي خوي

تغِ تيي هتغيطّاي ويفيت حساتطسي ٍ هيسيطيت  ضسُ ًساضز ٍ چَى زض ايي پژٍّص تِ زًثا  تقييي ضا

 . تاضسسَز ّستين، ضٍش پژٍّص اظ ًَؿ ّوثستگي هي

 

 ضزيرت اوجام پضيَص -4-1

 :ضطٍضت اًدام ايي پژٍّص تِ لطاض ظيط است

وِ ضًٍس  اييتا تَخِ تِ  .زٌّسترطي اظ التػاز ايطاى ضا تطىي  هي ،ّاي ذػَغيضطوت

لعٍم حساتطسي تا ، تطي گطفتِ استضتاب تيص اًَى اساسيل 44اخطاي اغ   ذػَغي ساظي تا

 ّا زض تَضس اٍضاق تْازاض تْطاىّا تطاي پصيطش سْام آىّاي هالي ايي ضطوتويفيت غَضت

ّاي هسيطاى تطاي افوا  هسيطيت زض سَز، الظم ٍخَز اًگيعُ تا چٌييّن .ضسسضطٍضي تِ ًؾط هي

گيطي تْتط خْت تػوين سي تِ هٌؾَض اضائِ اعالفاتيويفيت حساتط است ضاتغِ تيي هسيطيت سَز ٍ

 . هطرع ضَز تطضسي ٍ ،ّاوٌٌسگاى ايي غَضتاستفازُ

هثاضظُ تا هفاسس التػازي تِ عَض خسي هَضز تَخِ اظ يه عطف،  وِّاي اذيط زض سا 

ٍ ّاي سْاهي فام اًساظُ ٍ تقساز ضطوتٍ اظ عطف زيگط،  خاهقِ ٍ زٍلت هطزاى لطاض گطفتِ

ضٍز حطفِ حساتطسي ّستٌس، اًتؾاض هي افعايصاعالفات حساتساضي زض حا   وٌٌسگاى اظزُاستفا

غَضت گطفتِ، فاغلِ تيي  ّايپژٍّصعثك . گام تا اًتؾاضات خاهقِ تط ويفيت واض ذَز تيفعايسّن

خايي وِ ٍؽيفِ اغلي آى اظ ّاي گعاضش ضسُ چٌساى ظياز ًيست ٍتملة هسيطيت سَز ٍ

تا تطضسي اضتثاط تيي هسيطيت سَز ٍ ويفيت  پژٍّص لة ًيست، زض اييحساتطساى وط  تم

اًس زًثا  ًوَزُّايي وِ هسيطيت سَز ضا تملة زض ضطوت ٍ ًمص اهيس است وِ ذغط ،حساتطسي

ّاي هؤثط تط ويفيت حساتطسي ضٍضي گطزز ٍ ساظُحساتطساى  طايّن ت وٌٌسگاى ٍاستفازُ طايّن ت

  .ًيع ضٌاسايي گطزًس

 

 َا زضيٍف -4-2
 :تاضسضطح ظيط هيِ ت يِ فطفيفطض زٍٍ  يفطضيِ اغل يهضاه   پژٍّصايي 
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طفتِ ضسُ زض تَضس اٍضاق تْازاض تْطاى يپص يّات سَز زض ضطوتيطيهس ٍ ويفيت حساتطسيتيي . 1

 .زاضي ٍخَز زاضزيضاتغِ هقٌ

 :تاضسيط هيتِ غَضت ظ يفطف يّاِيفطض

طفتِ ضسُ زضتَضس اٍضاق تْازاض تْطاى يپص يّازض ضطوت ت سَزيطيهس ٍ اًساظُ حساتطس تيي. 1

 .زاضي ٍخَز زاضزيضاتغِ هقٌ

طفتِ ضسُ زض تَضس اٍضاق تْازاض يپص يّاضطوتت سَز زض يطيهس ٍ زٍضُ تػسي حساتطستيي . 2

 .زاضي ٍخَز زاضزيتْطاى  ضاتغِ هقٌ

 

 متغيزَاي پضيَصگيزي اوداسٌ َايمدل -4-3
 مديزيت سًد -4-3-1

، چَزتَسظ  اضائِ ضسُ) گيطي هسيطيت سَز، اظ هس  تقسي  ضسُ خًَعيي پژٍّص تطاي اًساظُزض ا

-ظيطا ايي هس  لازض تِ ح  هسألِ پژٍّص زض زست هي ضسُ استاستفازُ  (1995 ،سَييٌي ٍ ىاسلَ

ّاي اًدام گطفتِ تِ ايي سطي آظهَى 4تط اساس  (1995) گطاى فَقپژٍّص افعٍى تط ايي. تاضس

سَز   تطاي تطضسي هسيطيت يتطلَي ٍ تطآظهَى هٌاسة ،تقسي  ضسُ سيسًس وِ ضٍش خًَعًتيدِ ض

 :(79، 1386َ ٍ حسيٌي، لاظ تَ  تِ ًم) ايي هس  تِ ضطح ظيط است .تاضسهي

1 0 1 1 1 2 1/ (1/ ) ( ) / ( / )it it j it j it it it j it it itTAC TA a TA a REV REC TA a PPE TA e           (1)  

itTAC  ; زض ( ّاي ًمسي فولياتيي خطياىسَز لث  اظ الالم غيطهتطلثِ هٌْا)خوـ الالم تقْسي

 iقِلتحت هغا تطاي ضطوت tسا  

1itTA   ;1ّا زض سا  خوـ زاضاييt   قِلتحت هغاتطاي ضطوتi 

itREV  ;  1تغييطات زضآهس عي ساt   تاt  قِلتحت هغاتطاي ضطوتi 

itREC  ;1 ّايّا ٍ اسٌاز زضيافتٌي عي سا تغييطات حسابt   تاt  تحت تطاي ضطوت

 iقِلهغا

itPPE  ; هثلغ ًاذالع اهَا ، هاضيي آالت ٍ تدْيعات زض ساt  قِلتحت هغاتطاي ضطوتi 

ite  ; ضگطسيَى، فطؼ تط ايي است وِ تػَضت همغقي ًاّوثستِ ٍ زاضاي تَظيـ هدوَؿ ذغاي

 .ًطها  تا هياًگيي غفط ّستٌس
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ّاي ضطوت وٌتط  تطاي تطآٍضز هيعاى سپ  ايي ضطاية تطآٍضزي حاغ  اظ ضگطسيَى

الالم تقْسي هسيطيت ضسُ تطاي ّط ضطوت ًوًَِ اظ عطيك وسط ًوَزى الالم تقْسي هسيطيت ًطسُ 

 .آيسم تقْسي تِ ضطح ظيط تسست هياظ خوـ الال

1 0 1 1 1 2 1/ (1/ ) ( ) / ( / )it it it j it j it it it j it itTAEM TAC TA a TA a REV REC TA a PPE TA           (2)  

itTAEM وِ هقاز  خوـ  t زض سا  iقِلتحت هغااخعاي هسيطيت ضسُ الالم تقْسي ضطوت  ; 

  (.80 ،ّواى هٌثـ)الالم تقْسي اذتياضي است 

خا وِ اظ آى. ّا، اظ هتغيط هداظي استفازُ ضستقس اظ تقييي هيعاى هسيطيت سَز زض ضطوت

ّاي هسيطيت سَز زاضاي چَلگي تِ ضاست تَزًس اظ ضاذع هطوعي هياًِ خْت تَظيـ زازُ

ّاي زاضاي هسيطيت سَز غَضت وِ تطاي ضطوت يتِ اي .تٌسي هسيطيت سَز استفازُ ضستمسين

تط اظ ّاي زاضاي هسيطيت سَز پايييٍ تطاي ضطوتهمساض هتغيط هداظي تطاتط يه تط اظ هياًِ، االت

 .هياًِ، همساض هتغيط هداظي تطاتط غفط زض ًؾط گطفتِ ضس

 

  کيفيت حسابزسي -4-3-2
تِ  "زٍضُ تػسي حساتطس"ٍ  "اًساظُ حساتطسي"تطاي تقييي ويفيت حساتطسي اظ زٍ هتغيط 

زض ايي پژٍّص، ساظهاى حساتطسي تِ فٌَاى هؤسسِ  .ضَزيطّاي هداظي استفازُ هيغَضت هتغ

هؤسسات )ٍ زض همات  سايط هؤسسات حساتطسي  (1زضخِ ) تعضي ٍ زاضاي افتثاض ٍ ضْطت تاال

تط ًسثت تِ ساظهاى حساتطسي وَچه  ّاوِ اًساظُ آى ،(حساتطسي فضَ خاهقِ حساتسضاى ضسوي

زض . زض ًؾط گطفتِ ضسُ است (2زضخِ ) اضاي افتثاض ٍ ضْطت پايييتِ فٌَاى هؤسسات ز ،است

 است،واض زض عي زٍضُ پژٍّص، ساظهاى حساتطسي تَزُ غَضتي وِ حساتطس ضطوت غاحة

زض همساض هتغيط هداظي اًساظُ حساتطسي تطاتط تا يه ٍ زض غيط ايي غَضت همساض آى تطاتط تا غفط 

 4سالِ، حساتطس تيص اظ  7وِ زض عي زٍضُ پژٍّص  تِ ّويي تطتية زض غَضتي .ًؾط گطفتِ ضس

زٍضُ تػسي حساتطس تطاتط تا  يهمساض هتغيط هداظ ،واض تَزُ تاضسسا ، حساتطس ضطوت غاحة

ضَز، هدتْس ظازُ ٍ آلايي يه ٍ زض غيط ايي غَضت همساض آى تطاتط تا غفط زض ًؾط گطفتِ هي

 .زاًٌسواض الظم ٍ ضطٍضي هيسا  ضا تطاي وسة ضٌاذت اظ هؤسسِ غاحة 3حسال  ( 1383)

 

  َا ريش گزدآيري دادٌ -4-4

ِ  آٍضي زازُ زض ايي پژٍّص تطاي خوـ زض . تقوي  آهيس  اي اسيتفازُ   ّا ٍ اعالفات، اظ ضٍش وتاتراًي

ٍ هدالت ترػػي فاضسي ٍ اًگليسي گيطزآٍضي   اي، هثاًي ًؾطي پژٍّص اظ وتة ترص وتاتراًِ
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ّيياي ًوًَييِ تييا هطاخقييِ تييِ  ّيياي ضييطوت آٍضي زازُ ّيياي پييژٍّص اظ عطيييك خوييـٍ زازُ يييسزگط

افعاضّياي   تيا اسيتفازُ اظ ًيطم    ّياي حسياتطس  گيعاضش  ٍ ّاي تَضييحي  ّاي هالي، ياززاضت  غَضت

 .سض پطزاظ اًدام  زًاسْن، غحطا ٍ تستيط

 

 ماري جامعٍ ي ومًوٍ آ -4-5

زض ًؾط  تْطاى ّاي پصيطفتِ ضسُ زض تَضس اٍضاق تْازاضضطوت وليِ خاهقِ آهاضي ايي پژٍّص

 :ًسسّايي وِ زاضاي ضطايظ ظيط تَزًس تِ فٌَاى ًوًَِ استفازُ ضطوتضس ٍ ضگطفتِ 

 .اسفٌس هاُ ّط سا  تاضس ّاپاياى سا  هالي ضطوت. 1

 .ط ًسازُ تاضٌسز ضا تغييسا  هالي ذَ، 1380-1386 ّايّا عي سا ضطوت. 2

ٍ حسال   زازُ تاضٌس ِّاي هالي ذَز ضا تِ تَضس اضائّاي پژٍّص غَضتّا زض عي سا ضطوت. 3

 .ّا زض تَضس گصضتِ تاضسسِ سا  اظ پصيطش آى

 .ّاي پژٍّص حساتطسي ضسُ تاضٌسّا زض عي سا ضطوت. 4

 .سضطوت ضسي 61 تِ ًوًَِّاي ، تقساز ضطوتتاالتط اساس ضطايظ 

 

 َاريش تجشيٍ ي تحليل دادٌ -4-6

-استفازُ لَخيت تايٌطي  -ًواييحساوثط زضستّا اظ ضٍش ضگطسيًَي خْت تدعيِ ٍ تحلي  زازُ

ّاي آهاضي آظهَى خْت اًدامٍ  ًستَز هداظي س چطا وِ هتغيطّاي پژٍّص تِ غَضت هتغيطّايض

ٍ  تقو  آهساستفازُ  Eviews 6افعاض التػازسٌدي ّاي پژٍّص اظ ًطمآظهَى فطضيِ چٌييّنٍ 

آهاضُ ًسثت اظ آهاضُ ضطية تقييي هه فازى ٍ  ،زاضي و  هس  ضگطسيًَيتقييي هقٌي تِ هٌؾَض

ظم تِ شوط ال .(116-119، 1384ذًَساضي،  حسي ضيطيي ترص ٍ) گطزيسًوايي استفازُ زضست

 ت تايٌطيلَخي -ًواييضٍش ضگطسيًَي حساوثط زضستزض  ضطية تقييي هه فازىاست وِ 

   .ي استلزض ضگطسيَى هقوَ ضطية تقييي  هقاز

 

 َاي پضيَصتجشيٍ ي تحليل يافتٍ -5

زض تييي هتغيطّياي    تيط اسياس اعالفيات اييي ًگياضُ،      .زّسهغالقِ ضا ًطاى هيآهاض تَغيفي  1ًگاضُ 

ًَسياى اظ  ) تيطيي ضيطية پطاوٌيسگي   ّيا زاضاي تييص  پژٍّص، هتغييط اًيساظُ حسياتطس زض ضيطوت    

تيط  زالليت تيط توايي  تييص     هَضَؿ است ٍ ايي (ٍ تلقى  2تِ زضخِ  1ساتطسي زضخِ هؤسسات ح

زض  (اظ ساظهاى حساتطسي تِ سايط هؤسسات حساتطسي ٍ تلقىي  ) تط تغييط حساتطساى واضاىغاحة



 11 

ّياي ذػَغيي فضيَ    ّاي اذيط، حساتطسي تيِ سياظهاى  چَى زض سا . ضزازّاي پژٍّص عي زٍضُ

ّياي  عثيقي است ويِ تقضيي اظ فولييات حساتطسيي تيِ ضيطوت       ،، لصااًتما  زازُ ضسُ است خاهقِ

تييطيي ضييطية اظ عييطف زيگييط هتغيييط زٍضُ تػييسي حسيياتطس زاضاي ويين  .ًتمييا  ياتييساذػَغييي 

-است ٍ ايي اهط ًطاى هي (ٍ تلقى  2تِ زضخِ  1ًَساى اظ هؤسسات حساتطسي زضخِ ) پطاوٌسگي

 ّيا ضا آى  (سي ٍ سايط هؤسسات حساتطسيفن اظ ساظهاى حساتطا)حساتطس واضاًي وِ غاحةزّس 

حسياتطس اظ ذيَز ًطياى    تواي  چٌساًي تِ تغيييط   ،حساتطسي وطزُ استسا   چْاضتِ هست تيص اظ 

وياض ذيَز ضا تيِ    يا  ايي لثي  هؤسسات (1: تاضس  زلي زٍتٌا تِ  تَاًسفلت ايي هَضَؿ هي .زٌّسًوي

زاليي   ) ّيا ّسيتٌس  عم تِ اسيتفازُ اظ ذيسهات آى  هلهمطضات  عثك لَاًيي ٍيا  ٍ اًسزازُزضستي اًدام 

 .(زلي  هٌفي) زست ّستٌسّنايي لثي  هؤسسات واضاى تا غاحة (2. (هثثت
 

 آمار تًصيفي مزبًط بٍ متغيزَاي پضيَص: 1وگارٌ 

 هتغيطّا

  ّاآهاضُ

 اًساظُ حساتطس حساتطسزٍضُ تػسي  هسيطيت سَز

 441 61 61 تقساز ًوًَِ

 43/0 61/0 49/0 هياًگيي

 50/0 49/0 50/0 اًحطاف استاًساضز

 16/1 80/0 02/1 ضطية پطاوٌسگي
 

زض لالية زٍ هقيياض    ضا تثييي ضاتغِ تيي هيسيطيت سيَز ٍ ويفييت حساتطسيي     هطتَط تًِتايح  2ُ ضًگا

ُ  اًساظُ حساتطس ٍ زٍضُ تػسي حساتطس -ًويايي اظ هيس  ضگطسييًَي حيساوثط زضسيت     تا اسيتفاز

ِ  عَض وِ ضطاية ضگطسيًَي ًطاى هي ّواى .زّسهي اضائِ تايٌطي لَخيت هثثيت تييي    ايزّيس ضاتغي

-زاض ًويٍلي ايي ضطاية اظ لحاػ آهاضي هقٌي ،هسيطيت سَز ٍ هقياضّاي ويفيت سَز ٍخَز زاضز

زاض زاللت تط هقٌيي تِ تطتية ًوايي ٍ ضطية تقييي هه فازى ًيع چٌيي آهاضُ ًسثت زضستّن .تاضس

الظم تِ شوط است وِ ضطية تقييي هه  .زاضز ٍ ضقي  تَزى ايي ضاتغِ ًثَزى هس  زض حالت ولي

 .فازى هطاتِ ضطية تقييي ضگطسيَى هقوَلي است

تِ زلي  تياال تيَزى   عثك ايي ًگاضُ، . زّسهيعاى ّوثستگي تيي هتغيطّاي پژٍّص ضا ًطاى هي 3ًگاضُ 

ايي هس   ،(53/0) سضطية ّوثستگي تيي هتغيطّاي هستم  اًساظُ حساتطس ٍ زٍضُ تػسي حساتط

                                                 
ّيا ييا سياظهاى حساتطسيي تيَزُ اسيت ييا فميظ سيليط          ّايي وِ زض و  زٍضُ پيژٍّص، حسياتطس آى  تقساز ضطوت 1

 .هؤسسات حساتطسي
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ّيايي ويِ تيِ هيست     زّس وِ  اوثط  ضيطوت ايي هَضَؿ  ًطاى  هي .تاضسهيذغي زاضاي هطى  ّن

ّا يه هؤسسِ حساتطسي ذاظ تَزُ است، زض و  زٍضُ پژٍّص، تيص اظ چْاض سا ، حساتطس آى

ّياي ضگطسييًَي تيِ غيَضت     هيس   ذغي، ّن  تطاي ضفـ هطى  .اًسحساتطس ذَز ضا فَؼ ًىطزُ

    .اضائِ ضسُ است 5ٍ  4زض ًگاضُ آى ًتايح  وِخساگاًِ ترويي ظزُ ضس 

 لًجيت بايىزي-وماييمدل کلي رگزسيًوي حداکثز درست: 2ٌ روگا

 هتغيط ٍاتستِ; هسيطيت سَز  همساض ثاتت زٍضُ تػسي حساتطس اًساظُ حساتطس

 ضطاية ضگطسيًَي- 69/0 16/1 07/0

 Zهمساض آهاضُ - 13/1 39/1 09/0

 همساض احتوا  26/0 16/0 93/0

 ًواييآهاضُ ًسثت زضست زضخِ آظازي 1LRهمساض آهاضُ  همساض احتوا 

22/0 03/3 2 

 2ضطية تقييي هه فازى 05/0
 

 ميشان َمبستگي بيه متغيزَاي پضيَص: 3وگارٌ 

 اًساظُ حساتطس زٍضُ تػسي حساتطس هسيطيت سَز 

 15/0 26/0 1 هسيطيت سَز

 53/0 1 26/0 طسزٍضُ تػسي حسات

 1 53/0 15/0 اًساظُ حساتطس

 44 61 61 تقساز ًوًَِ
 

اظُ حسياتطس  زّس وِ تيي هسيطيت سَز ٍ اًيس ًطاى هي 4ج زض ًگاضُ ضهٌس ضطاية هس  ضگطسيًَي

 زاض ًثَزُ ٍ تا تَخِ تيِ ضيطية تقيييي هيه فيازى     وِ تِ لحاػ آهاضي هقٌي ضاتغِ هثثت ٍخَز زاضز

زاض ًثيَزى  زالليت تيط هقٌيي    ًويايي چٌيي آهاضُ ًسثت زضستّن .تاضسيايي ضاتغِ ضقي  ه (02/0)

اًساظُ حساتطس تيِ فٌيَاى   زّس وِ ضاتغِ هثثت تيي ايي زٍ هتغيط ًطاى هي .هس  زض حالت ولي زاضز

ّياي پصيطفتيِ ضيسُ زض تيَضس     يىي اظ هقياضّاي ويفيت حساتطسي تط هيعاى هسيطيت سَز ضيطوت 

گيط اييي هَضيَؿ اسيت ويِ      ض است ٍلي ضقي  تَزى ايي ضاتغيِ تيياى  تْازاض تْطاى تأثيطگصااٍضاق 

ضطاية هيس  ضگطسييًَي    .ضواضي تِ خع اًساظُ حساتطس تط هسيطيت سَز اثطگصاض استفَاه  تي

ضاتغيِ هثثيت   زٍضُ تػيسي حسياتطس   زّس وِ تيي هسيطيت سيَز ٍ  ًطاى هيًيع  5هٌسضج زض ًگاضُ 

                                                 
1 Likelihood Ratio (LR) test 
2 McFadden Determinant Coefficient 
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 (05/0) تا تَخِ تِ ضطية تقييي هه فازى .تاضسهياض زهقٌي% 95زض سغح  ايي ضاتغِ ٍز ٍخَز زاض

زاض تيَزى هيس  زض   ًويايي زالليت تيط هقٌيي    آهاضُ ًسثت زضسيت  ٍلي تَزُايي ضاتغِ تاظ ّن ضقي  

تط است، ّا تيصّايي وِ زٍام حساتطس زض آىزّس زض ضطوتايي ًتايح ًطاى هي .حالت ولي زاضز

-تيي ايي زٍ هتغيط ًيع زاللت تط ٍخَز ساظُغِ ضقي  تط است ٍ ٍخَز ضاتهيعاى هسيطيت سَز تيص

   .ّا زاضزّاي زيگط تأثيطگصاض تط هسيطيت سَز ضطوت

 

 لًجيت بايىزي اوداسٌ حسابزط-وماييمدل رگزسيًوي حداکثز درست: 4گارٌ و

 هتغيط ٍاتستِ; هسيطيت سَز  همساض ثاتت اًساظُ حساتطس

 ضطاية ضگطسيًَي- 08/0 62/0

 Zهمساض آهاضُ - 19/0 99/0

 همساض احتوا  84/0 31/0

 ًواييآهاضُ ًسثت زضست زضخِ آظازي LRهمساض آهاضُ  همساض احتوا 

25/0 3 1 

 ضطية تقييي هه فازى 02/0
 

 لًجيت بايىزي ديرٌ تصدي حسابزط-وماييمدل رگزسيًوي حداکثز درست: 5وگارٌ 

 اتستِهتغيط ٍ; هسيطيت سَز  همساض ثاتت زٍضُ تػسي حساتطس

 ضطاية ضگطسيًَي- 69/0 08/1

 Zهمساض آهاضُ - 63/1 97/1

 همساض احتوا  09/0 04/0

 ًواييآهاضُ ًسثت زضست زضخِ آظازي LRهمساض آهاضُ  همساض احتوا 

04/0 03/4 1 

 ضطية تقييي هه فازى 05/0
 

حساتطسي ٍ   زض عي زٍضُ پژٍّص هوىي است هتقلك تِ ساظهاىزٍضُ تػسي حساتطس  خا وِاظ آى

تطاي تفىيه زٍضُ تػسي حساتطسي ساظهاى حساتطسي اظ سايط  ،تاضس ييا سايط هؤسسات حساتطس

ًتايح آهاض تَغيفي هطتَط تيِ هتغيطّياي پيژٍّص تيا زٍضُ تػيسي      . السام ضسهؤسسات حساتطسي، 

چٌيي ضطية ّوثستگي تيي هتغيطّاي پيژٍّص  ساظهاى حساتطسي ٍ سايط هؤسسات حساتطسي ٍ ّن

ِ  زّيس ًطاى هي  ًتايح . اضائِ ضسُ است 9تا  6ايي زٍ حالت تِ تطتية زض ًگاضُ زض  تييي هيياًگيي    وي

وياض تيا زٍضُ تػيسي سياظهاى حساتطسيي ٍ سيايط هؤسسيات        ّاي غياحة هسيطيت سَز زض ضطوت
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ّياي تيا زٍضُ   ٍخَز ًساضز ٍلي تا حسٍزي هيسيطيت سيَز زض ضيطوت    زاضيهقٌي تفاٍت حساتطسي

-ّن .تطي استتط تَزى ضطية پطاوٌسگي زاضاي ثثات تيصتِ زلي  پايييطسي تػسي ساظهاى حسات

زالليت تيط    9ٍ  8ٍ زٍضُ تػيسي حسياتطس زض ًگياضُ     ضطية ّوثستگي تيي اًساظُ حساتطس چٌيي

ّياي  تِ فٌَاى حسياتطس زض ضيطوت   (95/0زض همات   76/0) تط سايط هؤسسات حساتطسيتيصتغييط 

 .زاضزهَضز تطضسي زض عي زٍضُ پژٍّص 

 

 آمار تًصيفي مزبًط بٍ متغيزَاي پضيَص با ديرٌ تصدي ساسمان حسابزسي: 6وگارٌ 

 هتغيطّا

  ّاآهاضُ

 اًساظُ حساتطس زٍضُ تػسي حساتطس هسيطيت سَز

 192 201 20 تقساز ًوًَِ

 1 1 60/0 هياًگيي

 0 0 50/0 اًحطاف استاًساضز

 0 0 83/0 ضطية پطاوٌسگي
 

 مزبًط بٍ متغيزَاي پضيَص با ديرٌ تصدي سايز مؤسسات حسابزسي آمار تًصيفي: 7وگارٌ 

 هتغيطّا

  ّاآهاضُ

 اًساظُ حساتطس زٍضُ تػسي حساتطس هسيطيت سَز

 174 133 17 تقساز ًوًَِ

 0 1 59/0 هياًگيي

 0 0 51/0 اًحطاف استاًساضز

 0 0 86/0 ضطية پطاوٌسگي
 

 تصدي ساسمان حسابزسي َمبستگي بيه متغيزَاي پضيَص با ديرٌ: 8وگارٌ 

 اًساظُ حساتطس زٍضُ تػسي حساتطس هسيطيت سَز 

 63/0 60/0 1 هسيطيت سَز

 95/0 1 60/0 زٍضُ تػسي حساتطس

                                                 
 .ّا تا ساظهاى حساتطسي تَزُ استسا ، حساتطس آى 4ّايي وِ زض و  زٍضُ پژٍّص تيص اظ تقساز ضطوت 1
 .ّا تا ساظهاى حساتطسي تَزُ استّايي وِ زض و  زٍضُ پژٍّص، حساتطس آىتقساز ضطوت 2

تيسٍى  )ّا تا سيليط هؤسسيات حساتطسيي    سا ، حساتطس آى 4تيص اظ  ّايي وِ زض و  زٍضُ پژٍّصتقساز ضطوت 3

 .تَزُ است( تغييط

 .تَزُ است( تسٍى تغييط)ّا تا سليط هؤسسات حساتطسي ّايي وِ زض و  زٍضُ پژٍّص، حساتطس آىتقساز ضطوت 4
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 1 95/0 63/0 اًساظُ حساتطس

 19 20 20 تقساز ًوًَِ
 

 سايز مؤسسات حسابزسيَمبستگي بيه متغيزَاي پضيَص با ديرٌ تصدي : 9وگارٌ 

 اًساظُ حساتطس ػسي حساتطسزٍضُ ت هسيطيت سَز 

 62/0 59/0 1 هسيطيت سَز

 76/0 1 59/0 زٍضُ تػسي حساتطس

 1 76/0 62/0 اًساظُ حساتطس

 17 13 17 تقساز ًوًَِ

 

 گيزيبحث ي وتيجٍ -6

ّياي  هيسيطيت سيَز زض ضيطوت    ٍ تيي ويفييت حساتطسيي   ّسف اظ اًدام ايي پژٍّص تقييي ضاتغِ

زّس وِ زض حالت ولي ّاي پژٍّص ًطاى هييافتِ. زاض تْطاى استپصيطفتِ ضسُ زض تَضس اٍضاق تْا

ٍ  يقٌي اًساظُ حساتطس ٍ زٍضُ تػسي حسياتطس  هقياضّاي ويفيت حساتطسي تيي يزاضضاتغِ هقٌي

ٍخَز ًساضز وِ تِ زلي  ٍخَز ّوثستگي تاال تيي هتغيطّاي هستم  ٍ زض ًتيديِ ايدياز   هسيطيت سَز 

ِ تيي هيسيطيت سيَز ٍ هتغيطّياي هسيتم  پيژٍّص تيِ غيَضت        ذغي زض هس  ولي، ضاتغهطى  ّن

زّس وِ تيي هسيطيت سيَز ٍ هقيياض اًيساظُ حسياتطس ييه      ًتايح ًطاى هي. گطزيسخساگاًِ تطضسي 

هثثت تيَزى اييي ضاتغيِ     .تاضسزاض ًويهثثت ٍلي ضقي  ٍخَز زاضز وِ اظ لحاػ آهاضي هقٌيضاتغِ 

هؤسسيِ حساتطسيي زاضاي حسيي    تطسيي تيِ فٌيَاى    زاللت تط تأثيطگصاضي هثثت ٍخَز سياظهاى حسا 

ٍ ضيقي  تيَزى اييي ضاتغيِ زالليت تيط       ّيا زاضز  ضْطت ٍ افتثاض تيط هييعاى هيسيطيت سيَز ضيطوت     

تييي هيسيطيت سيَز ٍ زٍضُ     اهّيا . ّيا زاضز ّاي هرتل  تط هيسيطيت سيَز ضيطوت   تأثيطگصاضي ساظُ

ّياي  زّس وِ زض ضطوتى هيايي اهط ًطا .زاض ٍخَز زاضزضاتغِ هثثت ٍ هقٌيتػسي حساتطس يه 

زّس، هيعاى واض وِ يه حساتطس تِ هست چٌس سا  واض حساتطسي آى ضطوت ضا اًدام هيغاحة

زٍضُ تػسي حساتطس تيا سياظهاى حساتطسيي    چٌيي پايساضي آى زض غَضتي وِ ت سَز ٍ ّنيهسيط

ذَز تِ زٍضُ حلي  تايس زض تدعيِ ٍ تّاي هالي وٌٌسگاى اظ غَضتٍ لصا استفازُتط است تيص تاضس،

گيصاضي سيْام   چٌيي تَضس اٍضاق تْازاض ًيع تايس زض ليوتتػسي حساتطس تَخِ زاضتِ تاضٌس ٍ ّن

  .ستِ ايي هَضَؿ فٌايت زاضتِ تاض ّاايي ضطوت

افن اظ ساظهاى حساتطسيي ٍ سيايط   )واضاًي وِ حساتطس زّس غاحةًتايح پژٍّص ًطاى هي

توايي  چٌيساًي تيِ     ،ص اظ يه سا  حساتطسي وطزُ استّا ضا تِ هست تيآى( هؤسسات حساتطسي
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اييي لثيي     (1: تَاًس زٍ زلي  ظيط تاضيس فلت ايي هَضَؿ هي .زٌّستغييط حساتطس اظ ذَز ًطاى ًوي

ٍ   هؤسسات يا واض ذَز ضا تِ زضستي اًدام زازُ  هميطضات هليعم تيِ اسيتفازُ اظ     اًس ٍ ييا عثيك ليَاًيي 

زسيت ّسيتٌس   واضاى تا ايي لثيي  هؤسسيات ّين   غاحة (2 ياٍ ( زالي  هثثت)ّا ّستٌس ذسهات آى

 (. زلي  هٌفي)

فطاًسي   ٍ ]9[ ّاي تىط ٍ ّوىاضاىهغايط تا ًتايح پژٍّصزض حالت ولي ًتايح ايي پژٍّص 

 هايطظ ٍ ّوىاضاى ٍ زض ضاتغِ تا هقياض زٍضُ تػسي حساتطس ًيع هغايط تا ًتايح ]15[ ٍ ّوىاضاى

زض حالت  ]10[ تَضگستالط ٍ ّوىاضاى ضاستا تا ًتايح پژٍّص ٍ ّن ]11[ ٍ چي ٍ ّوىاضاى ]18[

است، زض ايطاى پژٍّطي وِ تِ تطضسي ضاتغِ تيي ويفيت حساتطسي ٍ هسيطيت سَز تپطزاظز،  ولي

 .تاضسپصيط ًويلصا همايسِ ًتايح ايي پژٍّص تا هغالقات زاذلي اهىاى .اًدام ًطسُ است

 

 ي پضيَصَاپيطىُادَاي واضي اس يافتٍ -7

ي ّيا ٌّگيام تدعييِ ٍ تحليي  ضيطوت    ّياي هيالي   غيَضت وٌٌيسگاى  ضَز وِ استفازُپيطٌْاز هي. 1

 .حساتطسي ضسُ، تِ زٍضُ تػسي حساتطس تَخِ زاضتِ تاضٌس

ّيا، زٍضُ تػيسي   گصاضي سْام ضطوتضَز وِ ساظهاى تَضس اٍضاق تْازاض زض ليوتپيطٌْاز هي. 2

 .حساتطس ضا هسًؾط زاضتِ تاضٌس

ضَز وِ ساظهاى تَضس اٍضاق تْازاض، لَاًيي ٍ همطضاتي ضا اتراش وٌس وِ تا حس اهىاى يطٌْاز هيپ. 3

ّاي هتوازي اظ ٍخَز حساتطسياى هرتلي  خْيت    ّاي پصيطفتِ ضسُ زض تَضس زض عَ  سا ضطوت

 .ّاي هالي استفازُ وٌٌسحساتطسي غَضت

 

 َاي آتيپيطىُاد بزاي پضيَص -8

ّياي اًديام ضيسُ    زض پيژٍّص ستفازُ اظ سايط هقياضّاي ويفيت حساتطسي ايي پژٍّص تا ا تىطاض. 1

اظ لثي  تاظزييس حسياتطس هسيتم  ضيطيه ٍ هيسيط اضضيس اظ هطاحي  وياض حساتطسيي، زاضيتي           لثلي 

العحوِ حساتطسي تطاي هؤسسِ حساتطسي، واض، اّويت حكاعالفات وافي زض هَضز غٌقت غاحة

ـ   ،ات تيا اّوييت  وطي  تحطيفي  ، واضايي حساتطسيي ، گطاييترػع ٍخيَز ليَاًيي ٍ   ، تضياز هٌياف

 . هىاًيعم تاظاض ٍ همطضات

تا هقياضّياي اًيساظُ حسياتطس ٍ زٍضُ    همايسِ لسضت تَضيحي سايط هقياضّاي ويفيت حساتطسي . 2

 .ّازض تقييي هسيطيت سَز ضطوت تػسي حساتطس

 . ت سَز ٍ هقياضّاي ويفيت حساتطسييتطضسي ضاتغِ غيط ذغي تيي هسيط. 3
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تطضسي ضاتغِ تيي هسيطيت سَز ٍ زٍضُ تػسي حسياتطس تيا اسيتفازُ اظ هتغييط هدياظي، تيِ اييي        . 4

همساض هتغيط هداظي تطاتط تا يه ٍ  ،حساتطسي است ىتطتية وِ اگط زٍضُ تػسي حساتطس تا ساظها

 .زض غيط ايي غَضت تطاتط تا غفط زض ًؾط گطفتِ ضَز

س  تقيسي  ضيسُ خيًَع ٍ تطضسيي ضاتغيِ آى تيا       تقييي هسيطيت سَز تيا اسيتفازُ هيسلي غييط اظ هي     . 5

 .هقياضّاي ويفيت حساتطسي
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