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کﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارش ﻫای ماﻟی را کاﻫﺶ میدﻫد و تکﺮار آن در نﻬاﻳﺖ بﻪ کاﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ سﻬﻢ منﺠﺮ می شﻮد.
بنابﺮاﻳن ،ﭘﺮ واﺿﺢ اسﺖ کﻪ حسابﺮسان مسﺘﻘﻞ نﻘﺶ کﻠﻴدی نﻈارتی در اﻃﻤﻴنان بﺨشی بﻪ ﺻﺤﺖ اﻋداد و
ارﻗام حسابداری و حداﻗﻞ کﺮدن ﻫﺰﻳنﻪ ﻫا ی نﻤاﻳندﮔی ناشی از انگﻴﺰه ﻫا ی ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒی مدﻳﺮان ،اﻳﻔا
میکنند.
روش شناسی :ﭘژوﻫﺶ حاﺿﺮ بﺮ مﺒنای ﻫدف ،کاربﺮدی از نﻈﺮ روش و ماﻫﻴﺖ از نﻮع ﭘژوﻫﺶ
ﻫﻤﺒسﺘگی اسﺖ .جامعﻪ آماری اﻳن ﭘژوﻫﺶ کﻠﻴﻪ بانک ﻫای ﭘذﻳﺮﻓﺘﻪ شده در بﻮرس و ﻓﺮابﻮرس اوراق
بﻬادار تﻬﺮان می باشد داده ﻫای مﻮرد نﻴاز اﻳن تﺤﻘﻴق از ﻃﺮﻳق مﺮاجعﻪ بﻪ ﺻﻮرتﻬای ماﻟی حسابﺮسی
شده بانک ﻫای ﭘذﻳﺮﻓﺘﻪ شده در بﻮرس و ﻓﺮابﻮرس اوراق بﻬادار ،تﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳده اسﺖ و تﻤامی آزمﻮن ﻫا بﻪ
وسﻴﻠﻪ نﺮم اﻓﺰار آماری  Eviews7انﺠام شده اند.
نتایج :ﻳاﻓﺘﻪ ﻫای ﭘژوﻫﺶ نشان داد کﻪ تﺨصص حسابﺮس ،دوره تصدی حسابﺮس و نﻮع اظﻬارنﻈﺮ
حسابﺮس بﺮ کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی تاثﻴﺮ مسﺘﻘﻴﻢ و معنادار می باشد وﻟی اندازه حسابﺮس تاثﻴﺮ معناداری بﺮ
کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی ندارد.
کلیدواژه :حسابﺮسی ،کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی ،بانک
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مقدمه
ﻳکی از اﻗالم ﺻﻮرتﻫای ماﻟی کﻪ بﻪ ﻋنﻮان معﻴار ارزﻳابی ﻋﻤﻠکﺮد و تﻮاناﻳی سﻮدآوری واحد انﺘﻔاﻋی ﻗﺮار
میﮔﻴﺮد« ،ﮔﺰارشگﺮی سﻮد» میباشد .مﺤاسﺒﻪ سﻮد خاﻟص ﻳک واحد انﺘﻔاﻋی مﺘأثﺮ از روشﻫا و بﺮآوردﻫای
حسابداری اسﺖ .ﮔﺰارش ﻫای ماﻟی ،منابع مﻬﻢ اﻃالﻋاتی بﺮای تصﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻫای اﻗﺘصادی مدﻳﺮان ،سﺮماﻳﻪ
ﮔذاران ،اﻋﺘﺒاردﻫندﮔان و ساﻳﺮ اسﺘﻔاده کنندﮔان بﻪ شﻤار می روند کﻪ جﻬﺖ رﻓع نﻴازﻫای اﻃالﻋاتی خﻮد از آنﻬا
اسﺘﻔاده می کنند .از آنﺠاﻳی کﻪ اﻃالﻋات بﻪ ﺻﻮرت ﻳکسان در اخﺘﻴار اسﺘﻔاده کنندﮔان ﻗﺮار نﻤی ﮔﻴﺮد ،بﻴن
مدﻳﺮان و سﺮماﻳﻪ ﮔذاران ﻋدم تﻘارن اﻃالﻋاتی اﻳﺠاد می شﻮد .تﻴﺘﻤن و تﺮومن حسابﺮسی را ﻋامﻠی جﻬﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ مﻴﺰان ﺻﺤﺖ و درسﺘی اﻃالﻋاتی کﻪ ﭘس از حسابﺮسی در اخﺘﻴار سﺮماﻳﻪ ﮔذاران ﻗﺮار می ﮔﻴﺮد ،معﺮﻓی
می نﻤاﻳد .بﻮشﻤن و اسﻤﻴﺖ )1007( 7بﻴان می کنند ،ﺻﻮرت ﻫای ماﻟی حسابﺮسی شده اساس اﻃالﻋات
شﺮکﺖ ﻫا اسﺖ کﻪ بﺮای اسﺘﻔاده ﻋﻤﻮم تنﻈﻴﻢ می شﻮد؛ زﻳﺮا اسﺘﻔادهکنندﮔان ﺻﻮرتﻫای ماﻟی حسابﺮسی نشده
بﻪ وسﻴﻠﻪ تﻘﻠﺐ و رسﻮاﻳیﻫا ی شﺮکﺖ تﺤﺖ تأثﻴﺮ ﻗﺮار میﮔﻴﺮند .از سﻮی دﻳگﺮ رسﻮاﻳیﻫای ماﻟی شﺮکﺖ ﻫاﻳی
نﻈﻴﺮ انﺮون ،ﭘارماﻻت و ورﻟدکام میتﻮاند دﻻﻳﻠی بﺮای زﻳﺮ سﺆال بﺮدن اﻋﺘﺒار ﺻﻮرت ﻫای ماﻟی شﺮکﺖ ﻫا باشد؛
بنابﺮاﻳن حسابﺮسی ﺻﻮرتﻫای ماﻟی از سﻮی اسﺘﻔادهکنندﮔان مﻄﺮح میشﻮد.
بنسﺘﻮن 1بﺮ اﻳن ادﻋا اسﺖ کﻪ مدﻳﺮان بﻴشﺘﺮ تﻤاﻳﻞ دارند نﺘاﻳﺞ ﻋﻤﻠکﺮد و وﺿعﻴﺖ ماﻟی شﺮکﺖ خﻮد را
ﻏﻴﺮواﻗع ﮔﺰارش کنند .نﺘﻴﺠﻪ اﻳن ﻋﻤﻞ ،نامﺘﻘارن بﻮدن اﻃالﻋات بﻴن شﺮکﺖ و اسﺘﻔادهکنندﮔان اﻃالﻋات آن را
به بار می آورد .مﻮﺿﻮﻋاتی مانند مدﻳﺮﻳﺖ سﻮد ،تنﻈﻴﻢ و اراﺋﻪ مﺠدد ﺻﻮرت ﻫای ماﻟی و تﺤﺮﻳﻒ ﮔﺰارشگﺮی،
کﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارش ﻫای ماﻟی را کاﻫﺶ میدﻫد و تکﺮار آن در نﻬاﻳﺖ بﻪ کاﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ سﻬﻢ منﺠﺮ می شﻮد.
بنابﺮاﻳن ،ﭘﺮ واﺿﺢ اسﺖ کﻪ حسابﺮسان مسﺘﻘﻞ نﻘﺶ کﻠﻴدی نﻈارتی در اﻃﻤﻴنان بﺨشی بﻪ ﺻﺤﺖ اﻋداد و ارﻗام
حسابداری و حداﻗﻞ کﺮدن ﻫﺰﻳنﻪ ﻫا ی نﻤاﻳندﮔی ناشی از انگﻴﺰه ﻫا ی ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒی مدﻳﺮان ،اﻳﻔا میکنند.
(اسپاتﻴس .)1070 ،3ﺻنعﺖ بانکداری ،از جﻤﻠﻪ ﺻناﻳع مﻬﻢ و مﻄﺮح دنﻴاسﺖ و ﮔسﺘﺮش روزاﻓﺰون دانﺶ بشﺮی
سﺒﺐ شده اسﺖ کﻪ اﻳن ﺻنعﺖ نﻴﺰ از اﻳن دانﺶ بﻬﺮه ﻓﺮاوان داشﺘﻪ باشد .امﺮوزه بانک ﻫا در کشﻮرﻫای ﭘﻴشﺮﻓﺘﻪ
1 Bushman and Smith
2 Beneston
3 Spathis, C
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بﻪ ﻋنﻮان رﻫگشا ،مشاور حﺮﻓﻪ ای ،مﺘﺨصص در اﻓﺰاﻳﺶ منابع ماﻟی شﺮکﺖ ﻫا و جﻤع آوری و تﺒادل اﻃالﻋات
ﻻزم بﺮای مشﺘﺮﻳان خﻮد ﻋﻤﻞ می کنند و ﻳکی از مﻮتﻮرﻫای مﺤﺮك اﻗﺘصادی ﻫﺮ کشﻮر مﺤسﻮب می شﻮند .اﻳن
امﺮ سﺒﺐ شده اسﺖ تا ﻓضای رﻗابﺘی تنگاتنگی مﻴان آن ﻫا بﺮﻗﺮار شﻮد .با تﻮسعﻪ روزاﻓﺰون تکنﻮﻟﻮژی و ﺻنعﺘی
شدن کشﻮرﻫا ،مدﻳﺮان بانک ﻫا سعی بﺮ اﻓﺰاﻳﺶ خدمات نﻮﻳن بانکداری دارند کﻪ مﺘﻤاﻳﺰ بﻮدن آن نسﺒﺖ بﻪ
خدمات ساﻳﺮ رﻗﺒا از امﺘﻴاز وﻳژه ای جﻬﺖ جذب سپﺮد ه ﻫای مشﺘﺮﻳان بﺮخﻮردار اسﺖ.
رﻓع تضاد مناﻓع مﻴان مدﻳﺮﻳﺖ و سﻬامداران اسﺖ کﻪ از راه ﻫاﻳی کﻪ می تﻮان با اسﺘﻔاده از آن بﻪ بﻬﺮه ﮔﻴﺮی
مناسﺐ از ﻓﺮﺻﺘﻬای سﺮماﻳﻪ ﮔذاری و ﻫﻤچنﻴن جﻠﻮﮔﻴﺮی از بﻪ ﻫدر رﻓﺘن منابع کﻤک کﺮد ،شناخﺖ ﻋﻮامﻞ
مﻮثﺮ درماندﮔی ماﻟی اسﺖ .بﻪ اﻳن تﺮتﻴﺐ کﻪ اوأل ،با اراﺋﻪ ﻫشدار ﻫای ﻻزم می تﻮان شﺮکﺘﻬا را نسﺒﺖ بﻪ وﻗﻮع
درماندﮔی ماﻟی ﻫﻮشﻴار کﺮد تا آنﻬا با تﻮجﻪ بﻪ اﻳن ﻫشدار دسﺖ بﻪ اﻗدام ﻫای مﻘﺘضی بﺰنند و دوم اﻳنکﻪ،
سﺮماﻳﻪ ﮔذاران ﻓﺮﺻﺖﻫای مﻄﻠﻮب سﺮماﻳﻪ ﮔذاری را از ﻓﺮﺻﺘﻬای نامﻄﻠﻮب تشﺨﻴص دﻫند و منابع شان را در
ﻓﺮﺻﺘﻬای مناسﺐ سﺮماﻳﻪ ﮔذاری کنند .درماندﮔی ماﻟی شﺮکﺘﻬا ،مدتﻬا اسﺖ کﻪ بعنﻮان ﻳکی از مﻮﺿﻮﻋات مﻬﻢ
در حﻮزه ماﻟی مﻄﺮح اسﺖ (ﻓالح ﭘﻮر.)7313 ،

روش شناسی
ﭘژوﻫﺶ حاﺿﺮ از نﻈﺮ ﻃﺒﻘﻪبندی بﺮ مﺒنای ﻫدف ،از نﻮع تﺤﻘﻴﻘات کاربﺮدی اسﺖ و از نﻈﺮ روش و ماﻫﻴﺖ از
نﻮع ﭘژوﻫﺶ ﻫﻤﺒسﺘگی اسﺖ .روش تﺤﻘﻴق بﻪ ﺻﻮرت ﻗﻴاسی – اسﺘﻘﺮاﻳی اسﺖ و سﺠامعﻪ آماری کﻠﻴﻪ بانک
ﻫای ﭘذﻳﺮﻓﺘﻪ شده در بﻮرس و ﻓﺮابﻮرس اوراق بﻬادار تﻬﺮان می باشد ،بنابﺮاﻳن نﻤﻮنﻪ آماری اﻳن تﺤﻘﻴق منﻄﺒق
بﺮ جامعﻪ آماری می باشد و از نﻤﻮنﻪ ﮔﻴﺮی اجﺘناب شده اسﺖ.
ﻗﻠﻤﺮو مکانی تﺤﻘﻴق شامﻞ کﻠﻴﻪ بانک ﻫای ﭘذﻳﺮﻓﺘﻪ شده در بﻮرس و ﻓﺮابﻮرس اوراق بﻬادار تﻬﺮان می باشد و
ﻗﻠﻤﺮو زمانی اﻳن ﭘژوﻫﺶ از اول سال  7311تا ﭘاﻳان سال  7311بﻪ مدت  5سال می باشد.
بﺮای کسﺐ داده ﻫای ثانﻮﻳﻪ (داده ﻫای کﻪ ﻗﺒالً تﻮﻟﻴد شده و در منابع مﻮجﻮد ﻗابﻞ دسﺘﺮسی اسﺖ) بﻪ
بﺮرسی کﺘﺐ ،مﺠالت ،ﭘاﻳان نامﻪ ﻫا و ساﻳﺮ مسﺘندات مﻮجﻮد در کﺘابﺨانﻪ ﻫای تﺨصصی ﭘﺮداخﺘﻪ و با تﻮجﻪ بﻪ
سﻬﻮﻟﺖ دسﺘﺮسی بﻪ ادبﻴات مﻮﺿﻮع ،در مﻮرد مﻮﺿﻮع تﺤﻘﻴق مﻬﻤﺘﺮﻳن منﺒع مﻮرد اسﺘﻔاده مﺤﻘق مسﺘندات
کﺘابﺨانﻪ ای و اﻳنﺘﺮنﺖ بﻮده اسﺖ کﻪ اﻳن مسئﻠﻪ بﺮ اﻫﻤﻴﺖ تﺤﻘﻴق و بﻪ روز بﻮدن اﻃالﻋات می اﻓﺰاﻳد .داده ﻫای
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مﻮرد نﻴاز اﻳن تﺤﻘﻴق از ﻃﺮﻳق مﺮاجعﻪ بﻪ ﺻﻮرتﻬای ماﻟی حسابﺮسی شده بانک ﻫای ﭘذﻳﺮﻓﺘﻪ شده در بﻮرس و
ﻓﺮابﻮرس اوراق بﻬادار ،تﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳده اسﺖ.
متغیرها
اندازه حسابﺮسی :اندازه حسابﺮسی ،کﻴﻔﻴﺖ کار مﺆسسات حسابﺮسی کننده از ﻳکدﻳگﺮ مﺘﻔاوت بﻮده و
مﺤﻘﻘان از جانشﻴن ﻫاﻳی بﺮای تﻤاﻳﺰ مﻴان مﺆسسات حسابﺮسی با کﻴﻔﻴﺖ باﻻ از مﺆسسات حسابﺮسی با کﻴﻔﻴﺖ
ﭘاﻳﻴن اسﺘﻔاده می نﻤاﻳند .اندازه مﺆسسات حسابﺮسی کننده ،ﻗدمﺖ و نام تﺠاری مﺆسسات نﻤﻮنﻪ ای از معﻴارﻫای
مﺘﻤاﻳﺰ کننده میباشد .ﻳعنی مﺆسسات بﺰرگتﺮ و دارای نام تﺠاری مشﻬﻮرتﺮ نسﺒﺖ بﻪ مﺆسسات دﻳگﺮ دارای
کﻴﻔﻴﺖ کاری باﻻتﺮی ﻫسﺘند (دی آنﺠﻠﻮ ،7117 ،ص .7)713-711
دوره تصدی حسابﺮس :دوره تصدی حسابﺮس ،ﻳکی از معﻴارﻫای اندازه ﮔﻴﺮی کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی اسﺖ کﻪ بﻪ
تعداد سالﻫای مﺘﻮاﻟی کﻪ مﺆسسات حسابﺮسی ﻳک ﺻاحﺐ کار را مﻮرد رسﻴدﮔی و حسابﺮسی ﻗﺮار میدﻫند
اﻃالق میشﻮد.
تﺨصص حسابﺮس در ﺻنعﺖ :تﺨصص ﺻنعﺖ حسابﺮس شامﻞ خﻠق اﻳده ﻫای سازنده جﻬﺖ کﻤک (خﻠق
ارزش اﻓﺰوده) بﻪ ﺻاحﺒکاران ،ﻫﻤچنﻴن ﻓﺮاﻫﻢ نﻤﻮدن دﻳدﮔاه ﻫا وﻳا راه کارﻫای تازه بﺮای بﺮخی از مﻮﺿﻮع ﻫاﻳی
کﻪ ﺻاحﺒکاران در ﺻناﻳع مﺮبﻮط بﻪ خﻮد با آن مﻮاجﻪ می شﻮند.
از آنﺠا کﻪ حاﻻت مﺨﺘﻠﻒ تﺨصص حسابﺮس در ﺻنعﺖ بﻪ ﻃﻮر مسﺘﻘﻴﻢ ﻗابﻞ مشاﻫده نﻴسﺖ ،تﺤﻘﻴﻘات
ﮔذشﺘﻪ شاخصﻫای مﺨﺘﻠﻔی را بﺮای اندازهﮔﻴﺮی تﺨصص حسابﺮس در ﺻنعﺖ بﻪ کار ﮔﺮﻓﺘﻪاند .روﻳکﺮدﻫای
سﻬﻢ بازار و سﻬﻢ ﭘﺮتﻔﻮی ﻏاﻟﺒاً بﻪ ﻋنﻮان شاخصﻫاﻳی بﺮای تﺨصص حسابﺮس در ﺻنعﺖ مﻮرد ،اسﺘﻔاده ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاند .در اﻳن تﺤﻘﻴق از شاخصﻫای مﺒﺘنی بﺮ سﻬﻢ بازار بﺮای اندازهﮔﻴﺮی تﺨصص ﺻنعﺖ حسابﺮسی بﻬﺮه
ﮔﺮﻓﺘﻪ می شﻮد .داشﺘن سﻬﻢ زﻳاد بازار (سﻬﻢ ﻏاﻟﺐ بازار) ﻫﻤچنﻴن بﻪ اﻳن نکﺘﻪ اشاره دارد کﻪ حسابﺮس بﻪ ﻃﻮر
مﻮﻓﻘﻴﺖآمﻴﺰی خﻮد را از ساﻳﺮ رﻗﻴﺒان (از ﻟﺤاظ کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی) مﺘﻤاﻳﺰ میکند.

1 Deangelo, 1981,p183-189
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نﻮع اظﻬار نﻈﺮ حسابﺮس :دی آنﺠﻠﻮ ( )7113اظﻬار نﻈﺮ حسابﺮس را نﺘﻴﺠة حسابﺮسی مسﺘﻘﻞ ﺻﻮرتﻬای
ماﻟی تﻬﻴﻪ شده بﻪ دسﺖ مدﻳﺮﻳﺖ می داند .در اﻳن تﺤﻘﻴق درﺻﻮرتی کﻪ نﻮع اظﻬار نﻈﺮ حسابﺮس نسﺒﺖ بﻪ
ﺻﻮرت ﻫای ماﻟی مﻮرد بﺮرسی مﻘﺒﻮل باشد بﻪ آن مﻘدار  7در ﻏﻴﺮ اﻳن ﺻﻮرت مﻘدار  0تعﻠق می ﮔﻴﺮد.
نسﺒﺖ بدﻫی :نسﺒﺘی کﻪ نشان دﻫنده اﻳن می باشد کﻪ چﻪ نسﺒﺘی از بدﻫی شﺮکﺖ مﺮبﻮط بﻪ داراﻳی ﻫاﻳﺶ
می باشد را نسﺒﺖ بدﻫی ﮔﻮﻳند .نسﺒﺖ بدﻫی از ﻃﺮﻳق تﻘسﻴﻢ کﻞ بدﻫی بﻪ کﻞ داراﻳی مﺤاسﺒﻪ می شﻮد .نسﺒﺖ
بدﻫی باﻻ تﺮ از ﻳک نشان می دﻫد شﺮکﺖ بدﻫی ﻫاﻳﺶ بﻴشﺘﺮ از داراﻳی ﻫاﻳﺶ اسﺖ و نسﺒﺖ بدﻫی کﻤﺘﺮ از
ﻳک نشان دﻫنده اﻳن اسﺖ کﻪ داراﻳی ﻫای شﺮکﺖ بﻴشﺘﺮ از بدﻫی ﻫاﻳﺶ اسﺖ.
بﺮاساس مﻮﺿﻮع ﭘژوﻫﺶ و مﺒانی نﻈﺮی تﺤﻘﻴق از مدل زﻳﺮ اسﺘﻔاده شد:
Auditi,t = β0 + β1 Auditor Speci,t +β 2 ASize i,t + β 3 AOpin i,t + β 4 AD i,t + β
5 lev i,t + ɛ0
در رابﻄﻪ ﻓﻮق:
 :Auditکﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی
 :Auditor Specتﺨصص حسابﺮس در ﺻنعﺖ
 :ASizeاندازه حسابﺮس
 :levنسﺒﺖ بدﻫی
 :AOpinاظﻬارنﻈﺮ حسابﺮس
 :ADدوره تصدی حسابﺮس
 :ε0ﻋنصﺮ خﻄا ﻳا ﻋامﻞ ناشناخﺘﻪ اسﺖ.
بﺮای تﺠﺰﻳﻪ و تﺤﻠﻴﻞ داده ﻫای تﺤﻘﻴق در مﺮحﻠﻪ اول ،داده ﻫا بﻪ ﻟﺤاظ تﻮﺻﻴﻔی مﻮرد تﺠﺰﻳﻪ و تﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و از رﮔﺮسﻴﻮن اسﺘﻔاده شده اسﺖ .تﻤامی آزمﻮن ﻫا بﻪ وسﻴﻠﻪ نﺮم اﻓﺰار آماری  Eviews7انﺠام شده اند.
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تحلیل توصیفی داده ها
شاخص ﻫای مﺮکﺰی و ﭘﺮاکندﮔی بﺮای مﺘغﻴﺮﻫای تﺤﻘﻴق بﻪ منﻈﻮر تﺤﻠﻴﻞ تﻮﺻﻴﻔی مﺘغﻴﺮﻫا ﻗﺒﻞ از آزمﻮن
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫا تعﻴﻴن می شﻮند .مﻴانگﻴن بﻪ ﻋنﻮان مﻬﻢ تﺮﻳن شاخص مﺮکﺰی بﻪ ﻫﻤﺮاه انﺤﺮاف معﻴار بﻪ ﻋنﻮان مﻬﻢ
تﺮﻳن شاخص ﻫای ﭘﺮاکندﮔی مﺤاسﺒﻪ خﻮاﻫد شد ،انﺤﺮاف معﻴار نﻴﺰ ﭘﺮاکندﮔی داده ﻫا را نشان می دﻫد .اﻳن
اﻗدام بﻪ منﻈﻮر ارا ﺋﻪ دﻳدﮔاﻫی کﻠی نسﺒﺖ بﻪ جامعﻪ آماری و شناخﺖ بﻴﺶ تﺮ آن ﺻﻮرت می ﮔﻴﺮد.
آزمون نرمال بودن
آزمﻮن جارکﻮا-بﺮا نﻮع تﻮزﻳع مﺘغﻴﺮ ﻫا را مشﺨص می کند و بﺮای بﺮرسی نﺮمال بﻮدن تﻮزﻳع مﺘغﻴﺮﻫا می
تﻮان از آن اسﺘﻔاده نﻤﻮد ،ﻓﺮﺿﻴﻪ آماری مﺮبﻮط بﻪ آزمﻮن جارکﻮا-بﺮا بﻪ شﺮح زﻳﺮ اسﺖ.
تﻮزﻳع داده ﻫا نﺮمال اسﺖH0 :
تﻮزﻳع داده ﻫا نﺮمال نﻴسﺖH1 :
روش رگرسیون مبتنی بر داده هاي تابلويی
روش تﺨﻤﻴن در مﺤﻴط داده ﻫای تابﻠﻮﻳی ،ﻳکی از مﻮﺿﻮع ﻫای جدﻳد و کاربﺮدی در اﻗﺘصاد سنﺠی اسﺖ.
زﻳﺮا اﻳن روش ،ﻳک مﺤﻴط بسﻴار ﻏنی از اﻃالﻋات را بﺮای ﮔسﺘﺮش دادن تکنﻴک ﻫای بﺮآورد و نﺘاﻳﺞ نﻈﺮی در
اخﺘﻴار مﺤﻘق ﻗﺮار می دﻫد .بﻪ ﻃﻮر کﻠی در تﺠﺰﻳﻪ و تﺤﻠﻴﻞ تﺠﺮبی اﻟگﻮﻫای مﻮجﻮد ،دادهﻫای در دسﺘﺮس بﻪ
سﻪ دسﺘﻪ تﻘسﻴﻢ می شﻮند :داده ﻫای سﺮی زمانی ،داده ﻫای مﻘﻄعی و داده ﻫای تابﻠﻮﻳی (ادﻏام داده ﻫای
سﺮی زمانی و مﻘﻄعی) (ﮔﺠﺮاتی.)7313،
آزمون  Fلیمر
با تﻮجﻪ بﻪ نﻮع داده ﻫا (داده ﻫای تﺮکﻴﺒی) بﻪ منﻈﻮر تعﻴﻴن مدل تﺨﻤﻴن مناسﺐ از آزمﻮن  Fﻟﻴﻤﺮ اسﺘﻔاده
شد کﻪ اﮔﺮ احﺘﻤال آماره  Fبﻴشﺘﺮ از  %5باشد حاکی از ارجﺢ بﻮدن مدل رﮔﺮسﻴﻮن تﺮکﻴﺒی بﺮ رﮔﺮسﻴﻮن ﭘانﻞ بﻪ
روش تاثﻴﺮات ثابﺖ اسﺖ .از آزمﻮن  Fبﻪ منﻈﻮر تعﻴﻴن معناداری کﻠی مدل رﮔﺮسﻴﻮن و از آزمﻮن  tاسﺘﻮدنﺖ
بﺮای بﺮرسی معناداری ﺿﺮاﻳﺐ رﮔﺮسﻴﻮنی در سﻄﺢ اﻃﻤﻴنان  %15اسﺘﻔاده ﮔﺮدﻳد.
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آزمون تعیین اثرات ثابت يا تصادفی
بﺮای تﺨﻤﻴن اﻟگﻮ بﻪ شﻴﻮه داده ﻫای تابﻠﻮﻳی دو روش وجﻮد دارد کﻪ ﻋﺒارتند از روش اثﺮات ثابﺖ و اثﺮات
تصادﻓی تعﻴﻴن اﻳن کﻪ در مﻮرد ﻳک نﻤﻮنﻪ از داده ﻫا کدام ﻳک ،از اﻳن دو روش باﻳد مﻮرد اسﺘﻔاده ﻗﺮار بگﻴﺮد از
ﻃﺮﻳق آزمﻮن ﻫای خاﺻی انﺠام می ﮔﻴﺮد .ﻳکی از راﻳﺞ تﺮﻳن اﻳن آزمﻮن ﻫا ،آزمﻮن ﻫاسﻤن اسﺖ کﻪ آماره آن
2

( )Hدارای تﻮزﻳع با درجﻪ آزادی ( Kتعداد مﺘغﻴﺮﻫای تﻮﺿﻴﺤی) اسﺖ و بﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ تعﺮﻳﻒ می شﻮد:


بﻪ ﻃﻮر ی کﻪ

ˆ

معﺮف تﺨﻤﻴن زننده ﻫای روش اثﺮات ثابﺖ و

1
H  qˆ Vaˆr qˆ  qˆ   2 k 
ˆqˆ  ˆ  



RE GLS 





FE

Vaˆr qˆ   Vaˆr ˆ FE  Vaˆr ˆ RE GLS 

RE GLS 

̂ نشان دﻫنده تﺨﻤﻴن زننده ﻫای

روش اثﺮات تصادﻓی اسﺖ و ﻟذا در آزمﻮن ﻫاسﻤن ،ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫای  H0و  H1بﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ تعﺮﻳﻒ می شﻮند:
( H 0 :    sروش اثﺮات تصادﻓی)
( H1 :    sروش اثﺮات ثابﺖ)
آزمون دوربین – واتسون ()DW
مﻘدار آماره اﻳن آزمﻮن در دامنﻪ  0و  +4ﻗﺮار دارد زﻳﺮا:
اﮔﺮ  ρ=0آنگاه  DW=2خﻮاﻫد بﻮد کﻪ نشان می دﻫد خﻄاﻫا از ﻳکدﻳگﺮ مسﺘﻘﻞ ﻫسﺘند (ﻋدم خﻮد
ﻫﻤﺒسﺘگی).
اﮔﺮ  ρ=1آنگاه  DW=0خﻮاﻫد بﻮد کﻪ نشان می دﻫد خﻄاﻫا دارای خﻮد ﻫﻤﺒسﺘگی مثﺒﺖ ﻫسﺘند.
اﮔﺮ  ρ=-1آنگاه  DW=4خﻮاﻫد بﻮد کﻪ نشان می دﻫد خﻄاﻫا دارای خﻮد ﻫﻤﺒسﺘگی منﻔی ﻫسﺘند.
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و نﺤﻮه داوری بدﻳن شکﻞ اسﺖ کﻪ اﮔﺮ اﻳن آماره در بازه  7/5تا  1/5ﻗﺮار ﮔﻴﺮد  H0آزمﻮن (ﻋدم ﻫﻤﺒسﺘگی
بﻴن خﻄاﻫا) ﭘذﻳﺮﻓﺘﻪ می شﻮد و در ﻏﻴﺮ اﻳن ﺻﻮرت  H0رد می شﻮد (ﻫﻤﺒسﺘگی بﻴن خﻄاﻫا وجﻮد دارد) و
مﻮاﻗعی کﻪ ﻓﺮض ﻫﻤﺒسﺘگی بﻴن خﻄاﻫا رد می شﻮد می تﻮان از رﮔﺮسﻴﻮن اسﺘﻔاده کﺮد.

نتايج
تﺠﺰﻳﻪ و تﺤﻠﻴﻞ دادهﻫا با اسﺘﻔاده از شاخصﻫای مﺮکﺰی ﻫﻤچﻮن مﻴانگﻴن و شاخصﻫای ﭘﺮاکندﮔی انﺤﺮاف
معﻴار و چﻮﻟگی 7انﺠام ﭘذﻳﺮﻓﺘﻪ اسﺖ.
جدول  9آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش
تعداد

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

میانگین

انحراف معیار

چولگی

نام متغیر

770

-0/711

-0/00015

-0/034

0/037

-7/173

دوره تصدی (

)

770

7

5

1/017

7/711

0/111

نسﺒﺖ بدﻫی (

)

770

0/111

7/171

0/144

0/015

4/035

)

کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی (

در اﻳن ﭘژوﻫﺶ در دوره مﻄاﻟعاتی  7311تا  ،7311در ﻫﺮ سال  11بانک را مﻮرد بﺮرسی ﻗﺮار داده اﻳﻢ
بنابﺮاﻳن بﻪ ﻃﻮر کﻠی  5 ×11 = 770سال – بانک مﻮرد مﻄاﻟعﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اند .نﺘاﻳﺞ جدول ﻓﻮق بﻴانگﺮ آن اسﺖ
کﻪ تﻤام اﻃالﻋات مﻮرد نﻴاز در اﻳن ﭘژوﻫﺶ بﻪ ﻃﻮر کامﻞ اسﺘﺨﺮاج شده و مشاﻫده ﮔﻤشده در تﺤﻘﻴق وجﻮد
ندارد .کﻤﺘﺮﻳن و بﻴشﺘﺮﻳن مﻘدار مﺘغﻴﺮﻫای تﺤﻘﻴق میتﻮاند در شناساﻳی مشاﻫدات ﭘﺮت در تﺤﻠﻴﻞ دادهﻫا بﻪ
ﭘژوﻫشگﺮ کﻤک کند
در اﻳن ﭘژوﻫﺶ از ﻗدر مﻄﻠق اﻗالم تعﻬدی اخﺘﻴاری مﺤاسﺒﻪ شده از مدل تعدﻳﻞ شده جﻮنﺰ (دﻳچﻮ و
ﻫﻤکاران 1)7115 ،ﺿﺮب شده در  ،-7بﻪ ﻋنﻮان معﻴار کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی اسﺘﻔاده شده اسﺖ کﻪ با اسﺘﻔاده از
رابﻄﻪ زﻳﺮ مﺤاسﺒﻪ می شﻮد.

1 Skewness
2 DeChow
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در آن:
 : TAکﻞ اﻗالم تعﻬدی :کﻪ بﻪ ﺻﻮرت تﻔاوت بﻴن سﻮد ﻗﺒﻞ از اﻗالم ﻏﻴﺮمﺘﺮﻗﺒﻪ و جﺮﻳان نﻘد ﻋﻤﻠﻴاتی
مﺤاسﺒﻪ میشﻮد.
 :تغﻴﻴﺮ ﻓﺮوش بﻴن سال  t-1و سال t
 :ارزش ناخاﻟص امﻮال ،امکانات و تﺠﻬﻴﺰات
 :Aکﻞ داراﻳی ﻫا
 :تغﻴﻴﺮ در حساب ﻫای درﻳاﻓﺘنی از سال  t-1تا سال t
در اﻳن ﭘژوﻫﺶ ﻗدرمﻄﻠق باﻗﻴﻤانده مدل تعدﻳﻞ شده جﻮنﺰ در ﻋدد  -7ﺿﺮب و بﻪ ﻋنﻮان شاخص کﻴﻔﻴﺖ
حسابﺮسی در نﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ شده اسﺖ؛ بﺮاساس اﻃالﻋات جﻤع آوری شده بﻴن  -0/711و  -0/000151تغﻴﻴﺮ
نﻤﻮده اسﺖ .مﻴانگﻴن کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی  -0/0341و بﻪ کﺮان ﭘاﻳﻴن تغﻴﻴﺮات کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی نﺰدﻳکﺘﺮ اسﺖ
کﻪ اﻳن مﻮﺿﻮع بﻴانگﺮ چﻮﻟگی بﻪ سﻤﺖ چپ مشاﻫدات می باشد کﻪ اﻳن مﻮﺿﻮع در مﺘغﻴﺮﻫای وابسﺘﻪ تاحدی
می تﻮاند در اجﺮای مدل ﻫای رﮔﺮسﻴﻮنی ﭘﻴﺶ ﻓﺮضﻫای زﻳﺮبناﻳی مدلﻫا را دچار مشکﻞ کند .نﻤﻮدار
ﻫﻴسﺘﻮﮔﺮام بﺮای مﺘغﻴﺮ کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی بﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ می باشد.
20

Series: Y_AUDIT
Sample 3/01/2012 3/01/2016
Observations 110
-0.034231
-0.026805
-0.000257
-0.162269
0.031365
-1.613991
6.318721

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

98.23812
0.000000

Jarque-Bera
Probability

16

12

8

4

0
0.00

-0.02

-0.04

-0.06

-0.08

-0.10

نمودار  9هیستوگرام برای متغیر کیفیت حسابرسی

15

-0.12

-0.14

-0.16
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بﺮاساس اﻃالﻋات تﻮﺻﻴﻔی دوره تصدی بﻴن  7و  5تغﻴﻴﺮ نﻤﻮده اسﺖ و بﺮاساس اﻃالﻋات جدول ﻓﻮق دارای
مﻴانگﻴن  1/017می باشد .ﺿﺮﻳﺐ چﻮﻟگی مﺘغﻴﺮ دوره تصدی  0/111می باشد ﻟذا تﻮزﻳع مشاﻫدات چﻮﻟگی بﻪ
سﻤﺖ راسﺖ اسﺖ.
50

Series: X04_AD
Sample 3/01/2012 3/01/2016
Observations 110
2.081818
2.000000
5.000000
1.000000
1.166283
0.886238
2.867909

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

14.47929
0.000718

Jarque-Bera
Probability

40

30

20

10

0
5.0

4.0

4.5

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

نمودار  2هیستوگرام برای متغیر دوره تصدی

نسﺒﺖ بدﻫی کﻪ از نسﺒﺖ کﻞ بدﻫی بانک بﻪ کﻞ داراﻳی ﻫای آن مﺤاسﺒﻪ می ﮔﺮدد بﻴن  0/111و 7/171
تغﻴﻴﺮ نﻤﻮده اسﺖ و اﻟﺒﺘﻪ بﺮاساس نﻤﻮدار ﻫﻴسﺘﻮﮔﺮام زﻳﺮ وجﻮد مشاﻫدات ﭘﺮت در کﺮان باﻻی آن مشﻬﻮد اسﺖ.
باﻻتﺮﻳن مﻴﺰان نسﺒﺖ بدﻫی در سال  7311و بﺮای بانک سﺮماﻳﻪ  7/171ثﺒﺖ شده اسﺖ و بانک دی در ﻫﻤﻴن
سال با  7/755دومﻴن مﻘدار نسﺒﺖ بدﻫی باﻻ را داشﺘﻪ اسﺖ .در حﻘﻴﻘﺖ بﺮاساس اﻃالﻋات تﻮﺻﻴﻔی نسﺒﺖ
بدﻫی در بانک سﺮماﻳﻪ خﻴﻠی بﻴشﺘﺮ از داراﻳی ﻫای بانک می باشد.

11
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Series: X05_LEV
Sample 3/01/2012 3/01/2016
Observations 110
0.944538
0.949437
1.616819
0.667208
0.085644
4.035060
36.98014

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

5590.643
0.000000

Jarque-Bera
Probability

30
25
20
15
10
5
0
1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

1.0

0.9

0.8

0.7

نمودار  9هیستوگرام برای متغیر نسبت بدهی

ﻋالوه بﺮ مﺘغﻴﺮﻫاﻳی کﻪ در جدول  7اراﺋﻪ شده ،مﺘغﻴﺮ ﻫای نﻮع اظﻬارنﻈﺮ حسابﺮس ،تﺨصص حسابﺮس و
اندازه حسابﺮس دارای مﻘﻴاس اندازه ﮔﻴﺮی اسﻤی بﻮده و بﺮای بﺮرسی تﻮﺻﻴﻔی آن ﻻزم اسﺖ از جداول ﻓﺮاوانی
اسﺘﻔاده نﻤﻮد کﻪ در ادامﻪ اراﺋﻪ شده اسﺖ.
جدول  2فراوانی برای متغیر های دارای مقیاس اسمی
متغیر
نﻮع اظﻬار نﻈﺮ (

)

تﺨصص حسابﺮس (
اندازه حسابﺮس (

)
)

طبقه بندی

تعداد

درصد

بانک اظﻬار نﻈﺮ مشﺮوط درﻳاﻓﺖ نﻤﻮده اسﺖ

700

10/17

بانک اظﻬار نﻈﺮ مﻘﺒﻮل درﻳاﻓﺖ نﻤﻮده اسﺖ

70

1/01

حسابﺮس دارای تﺨصص ماﻟی نﻤی باشد

1

1/71

حسابﺮس دارای تﺨصص ماﻟی می باشد

707

17/11

حسابﺮس شﺮکﺖ ،سازمان حسابﺮسی نﺒﻮده اسﺖ

11

10/17

حسابﺮس شﺮکﺖ ،سازمان حسابﺮسی بﻮده اسﺖ

17

71/01

نﺘاﻳﺞ جدول ﻓﺮاوانی ﻓﻮق نشان می دﻫد کﻪ ﻓﻘط  1حسابﺮس بانک معادل با  1/71درﺻد از بانک ﻫای مﻮرد
مﻄاﻟعﻪ دارای حسابﺮس با تﺨصص ماﻟی نﺒﻮده اند و بﻴﺶ از  17درﺻد اﻓﺮاد دارای تﺨصص ماﻟی ﻫسﺘند .در
دوره مﻄاﻟعاتی تﺤﻘﻴق بﻴﺶ از  10درﺻد از بانک ﻫا اظﻬار نﻈﺮ مشﺮوط درﻳاﻓﺖ نﻤﻮده اسﺖ کﻪ نﻤﻮدار داﻳﺮه ای
مﺘناظﺮ با آن در ادامﻪ اراﺋﻪ شده اسﺖ.
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نمودار  4نمودار دایره ای متناسب با شاخص نوع اظهار نظر

نﺘاﻳﺞ جدول  1نشان می دﻫد کﻪ در حدود  17درﺻد از سال بانک ﻫای مﻮرد مﻄاﻟعﻪ حسابﺮس شﺮکﺖ،
سازمان حسابﺮسی نﻴسﺖ و در حدود  71درﺻد از سال بانک ﻫای مﻮرد مﻄاﻟعﻪ دارای حسابﺮسی ،سازمان
حسابﺮسی بﻮده اند.

نمودار  5نمودار دایره ای متناسب با شاخص اندازه حسابرسی نرمال بودن متغیر وابسته

ﭘس از بﺮرسی تﻮﺻﻴﻔی مﺘغﻴﺮﻫای تﺤﻘﻴق ﻻزم اسﺖ تﻮزﻳع مﺘغﻴﺮ وابسﺘﻪ مدل رﮔﺮسﻴﻮنی مﻮرد بﺮرسی ﻗﺮار
ﮔﻴﺮند .در اﻳن ﭘژوﻫﺶ مﺘغﻴﺮ کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی بﻪ ﻋنﻮان مﺘغﻴﺮ وابسﺘﻪ در مدل رﮔﺮسﻴﻮنی مﻄﺮح شده اسﺖ.
در ادامﻪ بﻪ منﻈﻮر تﺨﻤﻴن ﭘارامﺘﺮﻫای مدل رﮔﺮسﻴﻮنی از روش حداﻗﻞ مﺮبعات اسﺘﻔاده نﻤﻮدهاﻳﻢ و اﻳن روش بﺮ
اﻳن ﻓﺮض اسﺘﻮار اسﺖ کﻪ باﻗﻴﻤاندهﻫای مدل رﮔﺮسﻴﻮنی نﺮمال باشد و اﻳن مﻮﺿﻮع در ﺻﻮرتی کﻪ مﺘغﻴﺮ وابسﺘﻪ

11
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تﺤﻘﻴق دارای تﻮزﻳع نﺮمال باشد ،رخ خﻮاﻫد داد؛ بﻪﻃﻮری کﻪ تﻮزﻳع ﻏﻴﺮ نﺮمال مﺘغﻴﺮ وابسﺘﻪ منﺠﺮ بﻪ تﺨﻄی از
مﻔﺮوﺿات اﻳن روش بﺮای تﺨﻤﻴن ﭘارامﺘﺮﻫا شده و نﺘاﻳﺞ درسﺘی را اراﺋﻪ نﻤیدﻫد .نﻤﻮدارﻫای ﻫﻴسﺘﻮﮔﺮام بﺮای
تﻮزﻳع مشاﻫدات در اﻃالﻋات اوﻟﻴﻪ بﺮای مﺘغﻴﺮ مذکﻮر در نﻤﻮدار شﻤاره  7بﻴانگﺮ ﻋدم وجﻮد تﻮزﻳع نﺮمال می
باشد.
جدول شماره  9نتایج بررسی آزمون جارگ برا در متغیر وابسته
آماره جارگ برا

سطح معناداری

نتیجه آزمون

اﻃالﻋات اوﻟﻴﻪ

11/131

0/007

نﺮمال نﻴسﺖ

اﻃالﻋات تﺒدﻳﻞ شده

7/011

0/711

نﺮمال اسﺖ

ﻫدف ﭘژوﻫﺶ حاﺿﺮ بﺮرسی رابﻄﻪ اندازه حسابﺮس ،تﺨصص حسابﺮس ،دوره تصدی حسابﺮس و نﻮع
اظﻬارنﻈﺮ حسابﺮس بﺮ کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی در بانکﻫای ﭘذﻳﺮﻓﺘﻪ شده در بﻮرس اوراق بﻬادار تﻬﺮان میباشد
جدول  4آزمون  Fلیمر برای تعیین روش پانل یا پولینگ
آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معناداری

نتیجه

1/111

()17 ،11

0/007

ﭘانﻞ دبﺘا در اجﺮا مدل مناسﺐ اسﺖ

نﺘاﻳﺞ آزمﻮن ﻟﻴﻤﺮ در جدول مذکﻮر بﻴانگﺮ رد ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺻﻔﺮ و وجﻮد ناﻫﻤگنی بﻴن مﻘاﻃع در سﻄﺢ  5درﺻد
می باشد .در واﻗع بﻴانگﺮ مناسﺐ بﻮدن روش ﭘانﻞ دﻳﺘا بﺮای بﺮآورد مدل میباشد .بنابﺮاﻳن بﺮای تعﻴﻴن اثﺮات
ثابﺖ ﻳا اثﺮات تصادﻓی از آزمﻮن ﻫاسﻤن اسﺘﻔاده نﻤﻮده اﻳﻢ کﻪ نﺘاﻳﺞ آن در جدول زﻳﺮ اراﺋﻪ شده اسﺖ.
جدول  5آزمون هاسمن برای تعیین اثرات ثابت یا تصادفی
آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معناداری

نتیجه

71/134314

5

0/0051

ﭘانﻞ با اجﺮای اثﺮات ثابﺖ

در آزمﻮن ﻫاسﻤن ،ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺻﻔﺮ آن مﺒﺘنی بﺮ تصادﻓی بﻮدن خﻄاﻫای بﺮآوردی اسﺖ کﻪ نﺘاﻳﺞ آن در جدول
ﻓﻮق انعکاس ﻳاﻓﺘﻪ اسﺖ .نﺘاﻳﺞ بﻴانگﺮ آن اسﺖ کﻪ در اﻳن مﻮرد ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺻﻔﺮ رد نشده و اثﺮات ثابﺖ بﺮای بﺮآورد
مدل مناسﺐ اسﺖ (0/0051 <0/05

) .در جدول زﻳﺮ بﺮآورد ﺿﺮاﻳﺐ رﮔﺮسﻴﻮنی بﺮای ﻫﺮ ﻳک از

مﺘغﻴﺮﻫای ﭘﻴﺶ بﻴن مدل رﮔﺮسﻴﻮنی اراﺋﻪ شده اسﺖ.
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جدول  6خالصه نتایج برازش مدل رگرسیونی و برآورد ضرایب
ﺿﺮاﻳﺐ

خﻄای اسﺘاندارد

آماره t

سﻄﺢ معناداری

-0/711

0/014

-5/301

0/0007

0/011

0/0011

70/131

0/0007

مسﺘﻘﻴﻢ و
معنادار

اندازه حسابﺮس (

)

0/000115

0/0015

-0/731

0/1101

معنادار نﻴسﺖ

نﻮع اظﻬار نﻈﺮ (

)

0/701

0/0115

3/111

0/0001

مسﺘﻘﻴﻢ و
معنادار

دوره تصدی (

)

0/011

0/0444

1/711

0/0301

مسﺘﻘﻴﻢ و
معنادار

نسﺒﺖ بدﻫی (

)

0/075

0/0154

0/513

0/5547

معنادار نﻴسﺖ

نﻤاد ﺿﺮﻳﺐ

مﺘغﻴﺮﻫا
ﺿﺮﻳﺐ ثابﺖ
تﺨصص حسابﺮس
)

(

نﺘاﻳﺞ کﻠی مدل

نﺘﻴﺠﻪ

ﺿﺮﻳﺐ تعﻴﻴن تعدﻳﻞ شده

0/5477

آماره F

14/511

آماره دوربﻴن واتسﻮن

7/553

سﻄﺢ معناداری

0/0007

نﺘاﻳﺞ جدول ﻓﻮق نشان می دﻫد کﻪ آماره ﻓﻴشﺮ (= 14/511

) و بﻴشﺘﺮ از آماره مﺘناظﺮ در جدول

ﻓﻴشﺮ می باشد ﻟذا مدل بﺮازش داده شده معنادار بﻮده و از کاراﻳی ﻗابﻞ ﻗﺒﻮل بﺮخﻮردار می باشد> 0/05( .
= 0/007

) .ﺿﺮﻳﺐ تعﻴﻴن تعدﻳﻞ شده در مدل رﮔﺮسﻴﻮنی نشان می دﻫد کﻪ  %54/77تغﻴﻴﺮات

کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی بﺮ اثﺮ تغﻴﻴﺮات مﺘغﻴﺮﻫای مسﺘﻘﻞ و کنﺘﺮﻟی می باشد .اﻟﺒﺘﻪ بﺮاساس مﺒانی اراﺋﻪ شده در
ﺻﻮرتی نﺘاﻳﺞ مذکﻮر تاﺋﻴد می شﻮد کﻪ مدل دارای اﻋﺘﺒار باشد؛ در ادامﻪ مﻔﺮوﺿات اجﺮای مدل رﮔﺮسﻴﻮنی را
اراﺋﻪ می کنﻴﻢ.
بﺮای بﺮرسی اﻋﺘﺒار مدل رﮔﺮسﻴﻮنی ﭘس از اجﺮای مدل ،ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻫای زﻳﺮ بناﻳی مدل رﮔﺮسﻴﻮنی را مﻮرد
ارزﻳابی ﻗﺮار می دﻫﻴﻢ .در ﺻﻮرتی مدل رﮔﺮسﻴﻮنی دارای اﻋﺘﺒار اسﺖ کﻪ باﻗﻴﻤانده ﻫای (خﻄای مدل) نﺮمال
بﻮده ،شﺮط ﻋدم خﻮد ﻫﻤﺒسﺘگی بﻴن مﻘادﻳﺮ خﻄا و ﻋدم وجﻮد تﺮکﻴﺐ خﻄی بﻴن مﺘغﻴﺮﻫای تﻮﺿﻴﺤی (مسﺘﻘﻞ
و کنﺘﺮل) بﺮﻗﺮار باشد.
اﻟﻒ) نﺮمال بﻮدن خﻄای مدل رﮔﺮسﻴﻮنی :بﺮای ارزﻳابی نﺮمال بﻮدن خﻄای مدل رﮔﺮسﻴﻮنی از آماره جارگ –
بﺮا بﻪ ﻫﻤﺮاه نﻤﻮدار ﻫﻴسﺘﻮﮔﺮام اسﺘﻔاده می نﻤاﺋﻴﻢ کﻪ بﺮای مدل شﻤاره  7بﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ می باشد.
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Series: RESID
Sample 3/01/2012 3/01/2016
Observations 110
1.02e-18
0.000729
0.043027
-0.041857
0.015190
-0.001733
3.547368

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

1.373277
0.503265

Jarque-Bera
Probability

16

12

8

4

0
0.0375

0.0250

0.0125

0.0000

-0.0125

-0.0250

-0.0375

نمودار  6نمودار هیستوگرام و آمازه جارگ برا بای باقیمانده در مدل رگرسیونی شماره 9

ﻳاﻓﺘﻪ ﻫای نﻤﻮدار ﻓﻮق نشان می دﻫد کﻪ سﻄﺢ معناداری در آزمﻮن جارگ – بﺮا  0/503و بﻴﺶ از 0/05
می باشد ﻟذا با اﻃﻤﻴنان  0/15نﺮمال بﻮدن خﻄای مدل رﮔﺮسﻴﻮنی تاﺋﻴد می شﻮد.
ب) ﻋدم خﻮد ﻫﻤﺒسﺘگی خﻄای مدل رﮔﺮسﻴﻮنی :ﻳکی از شﺮوط اﻋﺘﺒار مدل رﮔﺮسﻴﻮنی ﻋدم وجﻮد
ﻫﻤﺒسﺘگی بﻴن خﻄاﻫای مدل رﮔﺮسﻴﻮنی می باشد کﻪ با آماره دور بﻴن واتسﻮن مﻮرد ارزﻳابی ﻗﺮار میﮔﻴﺮد.
آماره دوربﻴن واتسﻮن ﻋددی بﻴن ﺻﻔﺮ تا  4می باشد در ﺻﻮرتی کﻪ اﻳن ﻋدد بﻴن  7/5تا  1/5باشد ﻓﺮض ﻋدم
خﻮد ﻫﻤﺒسﺘگی خﻄای مدل رﮔﺮسﻴﻮنی تاﺋﻴد می شﻮد .آماره دوربﻴن واتسﻮن در مدل رﮔﺮسﻴﻮنی مذکﻮر 7/553
می باشد بنابﺮاﻳن ﻓﺮض ﻋدم خﻮد ﻫﻤﺒسﺘگی بﺮای خﻄا مدل رﮔﺮسﻴﻮنی تاﺋﻴد می ﮔﺮدد.
ج) ﻋدم ﻫﻤﺒسﺘﻪ بﻮدن مﺘغﻴﺮﻫای ﭘﻴﺶ بﻴن ﻳا ﻫﻤﺨﻄی (ﻋدم تﺮکﻴﺐ خﻄی مﺘغﻴﺮﻫای ﭘﻴﺶ بﻴن) :بﺮای
ارزﻳابی وجﻮد تﺮکﻴﺐ خﻄی مﺘغﻴﺮﻫای ﭘﻴﺶ بﻴن از آماره ﻋامﻞ تﻮرم وارﻳانس VIF 7اسﺘﻔاده می نﻤاﺋﻴﻢ .ﻋامﻞ
تﻮرم وارﻳانس شدت ﻫﻤﺨﻄی چندﮔانﻪ را در تﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮسﻴﻮن کﻤﺘﺮﻳن مﺮبعات معﻤﻮﻟی ارزﻳابی میکند.

1 Variance inflation factor
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جدول شماره  3نتایج بررسی هم خطی متغیرهای پیش بین
آماره آزمون
تﺨصص حسابﺮس (

7/511

)

اندازه حسابﺮس (

)

1/017

نﻮع اظﻬار نﻈﺮ (

)

7/1711

دوره تصدی (

)

7/3011

نسﺒﺖ بدﻫی (

)

7/0511

شدت ﻫﻤﺨﻄی چندﮔانﻪ را با بﺮرسی بﺰرﮔی مﻘدار  VIFمی تﻮان تﺤﻠﻴﻞ نﻤﻮد .اﮔﺮ آماره آزمﻮن  VIFبﻪ
ﻳک نﺰدﻳک بﻮد نشان دﻫنده ﻋدم وجﻮد ﻫﻤﺨﻄی اسﺖ .بﻪ ﻋنﻮان ﻳک ﻗاﻋده تﺠﺮبی مﻘدار  VIFبﺰرﮔﺘﺮ از 5
باشد ﻫﻤﺨﻄی چندﮔانﻪ باﻻ میباشد .ﻳاﻓﺘﻪﻫ ای جدول ﻓﻮق نشان می دﻫد کﻪ مﺘغﻴﺮﻫای ﭘﻴﺶ بﻴن مشکﻞ ﻫﻢ
خﻄی را نداشﺘﻪ و مدل دارای اﻋﺘﺒار می باشد؛ ﻟذا اﻋﺘﺒار مدل رﮔﺮسﻴﻮنی تاﺋﻴد می ﮔﺮدد .در ادامﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫای
تﺤﻘﻴق را با تﻮجﻪ بﻪ ﺿﺮاﻳﺐ رﮔﺮسﻴﻮنی مﻮرد ارزﻳابی ﻗﺮار می دﻫﻴﻢ.
با تﻮجﻪ بﻪ نﺘاﻳﺞ جدول شﻤاره  ،1ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮسﻴﻮنی مﺘناظﺮ با شاخص اندازه حسابﺮس  0/000115و سﻄﺢ
معناداری مﺮبﻮط بﻪ آن  0/1101و بﻴشﺘﺮ از  0/05می باشد؛ ﻟذا با اﻃﻤﻴنان  0/15تاثﻴﺮ اندازه حسابﺮس بﺮ
کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی مسﺘﻘﻴﻢ بﻮده وﻟی معنادار نﻤی باشد (= 0/1101 > 0/05

) و با اﻓﺰاﻳﺶ شاخص

اندازه حسابﺮس ،مﻴﺰان کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی تغﻴﻴﺮ چندانی نﺨﻮاﻫد داشﺖ .بنابﺮاﻳن با ﻋناﻳﺖ بﻪ اﻃالﻋات جﻤع
آوری شده و تاﺋﻴد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ 7در مﺘغﻴﺮ اندازه حسابﺮس بﺮ کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی با اﻃﻤﻴنان  0/15رد می شﻮد.
با تﻮجﻪ بﻪ نﺘاﻳﺞ جدول شﻤاره  ،1ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮسﻴﻮنی مﺘناظﺮ با تﺨصص حسابﺮس  0/011و سﻄﺢ معناداری
مﺮبﻮط بﻪ آن  0/007و کﻤﺘﺮ از  0/05می باشد (= 0/007 > 0/05

) ﻟذا اﻓﺰاﻳﺶ تﺨصص حسابﺮس

باﻋث اﻓﺰاﻳﺶ کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی می ﮔﺮدد و در بانک ﻫاﻳی کﻪ حسابﺮس دارای تﺨصص ماﻟی بﻮده اسﺖ مﻴﺰان
کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی باﻻتﺮ می باشد .بنابﺮاﻳن با ﻋناﻳﺖ بﻪ اﻃالﻋات جﻤعآوری شده و رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ بﺮ مﺘغﻴﺮ
تﺨصص حسابﺮس بﺮ کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی با اﻃﻤﻴنان  0/15تاﺋﻴد میﮔﺮدد.

1 Null-hypothesis
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با تﻮجﻪ بﻪ نﺘاﻳﺞ جدول شﻤاره  ،1ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮسﻴﻮنی مﺘناظﺮ با تﺨصص حسابﺮس  0/011و سﻄﺢ معناداری
مﺮبﻮط بﻪ آن  0/0301و کﻤﺘﺮ از  0/05می باشد (= 0/0301 > 0/05

) ﻟذا اﻓﺰاﻳﺶ دوره تصدی

حسابﺮس باﻋث اﻓﺰاﻳﺶ کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی می ﮔﺮدد و بانک ﻫاﻳی کﻪ حسابﺮس دارای ثﺒات بﻴشﺘﺮی بﻮده اسﺖ
مﻴﺰان کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی باﻻتﺮ می باشد .بنابﺮاﻳن با ﻋناﻳﺖ بﻪ اﻃالﻋات جﻤعآوری شده و رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ بﺮ دوره
تصدی حسابﺮس بﺮ کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی با اﻃﻤﻴنان  0/15تاﺋﻴد میﮔﺮدد.
با تﻮجﻪ بﻪ نﺘاﻳﺞ جدول شﻤاره  ،1ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮسﻴﻮنی مﺘناظﺮ با نﻮع اظﻬار نﻈﺮ حسابﺮس  0/701و سﻄﺢ
معناداری مﺮبﻮط بﻪ آن  0/0001و کﻤﺘﺮ از  0/05می باشد (= 0/0001 > 0/05

) ﻟذا بانکﻫاﻳی کﻪ

حسابﺮس نﻮع اظﻬار نﻈﺮ مﻘﺒﻮل داشﺘﻪ اند مﻴﺰان کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی باﻻتﺮ می باشد .بنابﺮاﻳن با ﻋناﻳﺖ بﻪ
اﻃالﻋات جﻤعآوری شده و رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ بﺮ نﻮع اظﻬار نﻈﺮ حسابﺮس بﺮ کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی با اﻃﻤﻴنان 0/15
تاﺋﻴد میﮔﺮدد.

بحث
ان دازه مﺆسسﻪ حسابﺮسی جﺰء مﺘغﻴﺮﻫای جانشﻴن بﺮای کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی اسﺖ زﻳﺮا انﺘﻈار مﻴﺮود کﻪ ﻫﺮچﻪ
مﺆسسﻪ حسابﺮسی بﺰرﮔﺘﺮ شﻮد ،انگﻴﺰه ﻫا ﻗﻮﻳﺘﺮ و ﺻالحﻴﺖ بﻴشﺘﺮی بﺮای اراﺋﻪ خدمات حسابﺮسی با کﻴﻔﻴﺖ
باﻻتﺮ بﻪ وجﻮد آﻳد (دی آنﺠﻠﻮ.7)7117،
نﺘاﻳﺞ ﻓﻮق مﻄابق با نﺘاﻳﺞ مﻄاﻟعات حساس ﻳگانﻪ و آذﻳنﻓام ( )7311و مغاﻳﺮ با تﺤﻘﻴق دی آنﺠﻠﻮ در سال
 7117اسﺖ .حساس ﻳگانﻪ و آذﻳنﻓام ( )7311در تﺤﻘﻴق خﻮد بﻪ اﻳن نﺘﻴﺠﻪ دسﺖ ﻳاﻓﺘند بﻴن کﻴﻔﻴﺖ
حسابﺮسی و اندازه حسابﺮس ( مﺆسسﻪ حسابﺮسی) در اﻳﺮان رابﻄﻪ معکﻮس و معنادار وجﻮد دارد کﻪ بﻪ نﻮﻋی
نﺘاﻳﺞ تﺤﻘﻴق حاﺿﺮ را تاﻳﻴد می کند زﻳﺮا مﻄابق با مﺒانی نﻈﺮی ﻓﺮض بﺮ اﻳن اسﺖ کﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اندازه حسابﺮسی
مﻮجﺐ اﻓﺰاﻳﺶ کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی میﮔﺮدد .ﻋﻠﺖ آن را می تﻮان تعﺮﻳﻒ خاﺻی کﻪ در تﺤﻘﻴﻘات داخﻠی بﺮای
اندازه مﻮسسﻪ حسابﺮسی تعﻴﻴن شده اسﺖ بﻴان نﻤﻮد .ﻫﻤچنﻴن با تﻮجﻪ بﻪ اﻳنکﻪ نﺘاﻳﺞ تﺤﻘﻴق حاﺿﺮ نشان
میدﻫد اندازه شﺮکﺖ ﻋامﻞ مﻬﻤی در احﺘﻤال تﺠدﻳد اراﺋﻪ ﺻﻮرتﻫای ماﻟی در دورهﻫای آتی اسﺖ و از ﻃﺮﻓی
سازمان حسابﺮسی ﻋﻤده اﻳن شﺮکﺖﻫای بﺰرگ را حسابﺮسی نﻤﻮده اسﺖ.
1 Deangelo
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انگﻴﺰه حسابﺮسان بﺮای مسﺘﻘﻞ بﻮدن و ﻫﻤچنﻴن بﺮخﻮرداری از ﺻالحﻴﺖ حﺮﻓﻪ ای ،باﻋث مﻴشﻮد حسابﺮسان
بﻪ اراﺋﻪ حسابﺮسی با کﻴﻔﻴﺖ تﻤاﻳﻞ داشﺘﻪ باشند (واتﺰ و زﻳﻤﺮمن ).7117 ،ﻫﻤچنﻴن انگﻴﺰه حسابﺮسان بﺮای
دسﺘﻴابی بﻪ شﻬﺮت و نگﺮانﻴﻬای آنان نسﺒﺖ بﻪ دﻋاوی حﻘﻮﻗی ،باﻋث مﻴشﻮد تا مﻔﻬﻮم اسﺘﻘالل بﺮای حسابﺮسان
اﻫﻤﻴﺖ بﻴشﺘﺮی ﭘﻴدا کند ﺻالحﻴﺖ حﺮﻓﻪ ای حسابﺮسان بﻪ تﻮاناﻳی حسابﺮسان جﻬﺖ اراﺋﻪ حسابﺮسی با کﻴﻔﻴﺖ
باﻻ اشاره دارد.
تﺨصص حسابﺮسان نﻴﺰ بﻪ ﻋنﻮان مﺘغﻴﺮی بﺮای کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی مﻮرد اسﺘﻔاده ﻗﺮار مﻴگﻴﺮد ،زﻳﺮا ﻫﺮچﻪ
حسابﺮس در حﺮﻓﻪ خﻮد مﺘﺨصصتﺮ شﻮد انگﻴﺰه ﻫای شﻬﺮت وی نﻴﺰ ﻗﻮﻳﺘﺮ شده ،در نﺘﻴﺠﻪ خدمات حسابﺮسی با
کﻴﻔﻴﺖ باﻻت ﺮ اراﺋﻪ خﻮاﻫد کﺮد .اﻳن مﺘغﻴﺮﻫا بﻪ ﻋنﻮان مﺤﺮکﻬای مﻮرد تﻘاﺿای ﺻاحﺒکار بﺮای کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی
می باشند (وانگ و ﻫﻤکاران.)1001،
نﺘاﻳﺞ ﻓﻮق مغاﻳﺮ با نﺘاﻳﺞ مﻄاﻟعات کارسﻠﻮ و ﻫﻤکاران ( )7111و اﻋﺘﻤادی و ﻫﻤکاران ( )7311اسﺖ نﺘاﻳﺞ
اﻳن تﺤﻘﻴق نشان می دﻫد کﻪ با اﻓﺰاﻳﺶ تﺨصص حسابﺮس در ﻳک ﺻنعﺖ خاص آن حسابﺮس ﻗادر خﻮاﻫد بﻮد
حسابﺮسیﻫای با کﻴﻔﻴﺖ تﺮی را اراﺋﻪ دﻫد .از جﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ مغاﻳﺮت نﺘاﻳﺞ تﺤﻘﻴق حاﺿﺮ با تﺤﻘﻴﻘات ﻓﻮق میتﻮاند،
تﻔاوت در معﻴاری باشد کﻪ بﻪ ﻋنﻮان نﻤاﻳنده کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی تعﻴﻴن شده اسﺖ .در تﺤﻘﻴﻘات ﻓﻮق از مﻔﻬﻮم
مدﻳﺮﻳﺖ سﻮد بﻪ ﻋنﻮان معﻴاری بﺮای کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی اسﺘﻔاده شده در حاﻟی کﻪ در تﺤﻘﻴق حاﺿﺮ ازکﻴﻔﻴﺖ
حسابﺮسی اسﺘﻔاده شده اسﺖ.
دوره تصدی (مدت زمان رابﻄﻪ حسابﺮس با ﺻاح ﺒکار) بﻪ ﻃﻮر باﻟﻘﻮه ﻫﻢ بﺮ تﻮاناﻳی ﻓنی حسابﺮس بﺮای
شناساﻳی انﺤﺮاﻓات با اﻫﻤﻴﺖ و ﻫﻢ بﺮ اسﺘﻘالل حسابﺮس در جﻬﺖ اﺻالح ﻳا ﮔﺰارشگﺮی اﻳن انﺤﺮاﻓات اثﺮ
می ﮔذارد .ﻋﻤﻮماً تﻮاناﻳی ﻓنی حسابﺮس بﺮای شناساﻳی انﺤﺮاﻓات با اﻫﻤﻴﺖ با دوره تصدی کﻮتاه مدت بﻪ خﻄﺮ
میاﻓﺘد در حاﻟی کﻪ اسﺘﻘالل حسابﺮس اﻏﻠﺐ با دوره تصدی بﻠندمدت بﻪ خﻄﺮ میاﻓﺘد.
از جﻤﻠﻪ مﻄاﻟعات انﺠام شده در اﻳن زمﻴنﻪ میتﻮان بﻪ مﻄاﻟعات انﺠام شده تﻮسط کﻤﻴسﻴﻮن کﻮﻫن ()7111
و ( 7)7111اشاره کﺮد .نﺘاﻳﺞ اﻳن مﻄاﻟعات بﻴان میکند کﻪ حسابﺮسیﻫای نامﻄﻠﻮب در دورهﻫای تصدی کﻮتاه
مدت نسﺒﺖ بﻪ دورهﻫای ﻃﻮﻻنی مﺘداولتﺮ اسﺖ.
1 AICPA
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ﻫﻤچنﻴن سنﺖﭘﻴﺮ و اندرسﻮن ( 7)7114و اسﺘﻴک ( 1)7117ﻳاﻓﺘند کﻪ دﻋاوی حﻘﻮﻗی در دورهﻫای تصدی
حسابﺮسی کﻮتاه مدت نسﺒﺖ بﻪ بﻠندمدت شاﻳعتﺮ اسﺖ .ﮔﻴگﺮ و راﮔﻮناندن )1001( 3در مﻄاﻟعات خﻮد مﻮارد
بسﻴاری از ﮔﺰارشﻫای نامﻮﻓق حسابﺮسی را در دورهﻫای تصدی کﻮتاهتﺮ نسﺒﺖ بﻪ دورهﻫای بﻠندمدت ﻳاﻓﺘند.
از سﻮی دﻳگﺮ ،ﻫﻮﻳﻞ ( )7111و شاکﻠی ( 4)7117با بﺮرسی ﮔﺮوه ﻗابﻞ تﻮجﻬی از ادبﻴات تﺤﻘﻴق چﺮخﺶ
حسابﺮس ،ادﻋا میکنند کﻪ دوره تصدی ﻃﻮﻻنی تﺮ منﺠﺮ بﻪ اﻳﺠاد تعﻬد ماﻟی ﻗﻮی بﻴن حسابﺮس و ﺻاحﺒکار و
ﻫﻤچنﻴن اﻳﺠاد نگﺮش سﻬﻞانگارانﻪ در حسابﺮس بﺮای حسابﺮسی ﮔﺰارشﻫای ماﻟی میشﻮد .بﺰرگ اﺻﻞ و
شاﻳسﺘﻪمند ( )7311در ﭘژوﻫﺶ خﻮد بﻴان می کنند کﻪ با اﻓﺰاﻳﺶ مدت تصدی حسابﺮس ،احﺘﻤاﻻً مدﻳﺮﻳﺖ
سﻮد ،چﻪ در جﻬﺖ کاﻫﺶ و چﻪ در جﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ سﻮد ،بﻴشﺘﺮ میشﻮد .کﺮمی و ﻫﻤکاران ( )7310در ﭘژوﻫﺶ
خﻮد بﻴان می کنند کﻪ وجﻮد رابﻄﻪ ﻃﻮﻻنی مدت مﻴان ﺻاحﺒکار و حسابﺮس ،باﻋث اﻓﺰاﻳﺶ انعﻄافﭘذﻳﺮی
مدﻳﺮﻳﺖ در اسﺘﻔاده از اﻗالم تعﻬدی اخﺘﻴاری میﮔﺮدد ،اما اﻳن اسﺘﻔاده بﻴشﺘﺮ در جﻬﺖ کاﻫﺶ سﻮد (مﺤاﻓﻈﻪ-
کارانﻪ) اسﺖ.
بﺮاساس نﺘاﻳﺞ بﻪ دسﺖ آمده ﻃﺒق جداول بﺨﺶ نﺘاﻳﺞ ،رابﻄﻪی معناداری بﻴن ﻃﻮل دوره تصدیﮔﺮی
حسابﺮس و کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی وجﻮد دارد.
نﺘاﻳﺞ ﻓﻮق مﻄابق مﻄاﻟعات انﺠام شده تﻮسط کﻤﻴسﻴﻮن کﻮﻫن ( )7111و ( 5)7111کﻪ نﺘاﻳﺞ اﻳن مﻄاﻟعات
بﻴان میکند کﻪ حسابﺮسیﻫای نامﻄﻠﻮب در دورهﻫای تصدی کﻮتاهمدت نسﺒﺖ بﻪ دورهﻫای ﻃﻮﻻنی مﺘداولتﺮ
اسﺖ؛ و مغاﻳﺮ با نﺘاﻳﺞ تﺤﻘﻴق ﻫﻮﻳﻞ ( )7111و شاکﻠی ( 1)7117اسﺖ کﻪ نﺘاﻳﺞ اﻳن مﻄاﻟعات بﻴان میکند دوره
تصدی ﻃﻮﻻنی تﺮ منﺠﺮ بﻪ اﻳﺠاد تعﻬد ماﻟی ﻗﻮی بﻴن حسابﺮس و ﺻاحﺒکار و ﻫﻤچنﻴن اﻳﺠاد نگﺮش سﻬﻞانگارانﻪ
درحسابﺮس بﺮای حسابﺮسی ﮔﺰارشﻫای ماﻟی میشﻮد.

1 St. Pierre and Anderson
2 Stice
3 Gieger and Raghunandan
4 Hoyle and Shockley
5 AICPA
6 Hoyle and Shockley
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ﻫﻤچنﻴن حسابﺮسان کامال بﺮ اظﻬار نﻈﺮ خﻮد تأثﻴﺮﮔذارند ،بﺮ آن کنﺘﺮل دارند و نسﺒﺖ بﻪ آن مسئﻮل
شناخﺘﻪ مﻴشﻮند .از ﻃﺮﻓی ،اظﻬارنﻈﺮ حسابﺮس ،ﭘﻴام مسﺘﻘﻴﻤی اسﺖ کﻪ از حسابﺮس بﻪ اسﺘﻔادهکنندﮔان
ﺻﻮرتﻬای ماﻟی مﺨابﺮه مﻴشﻮد کﻪ مﻴﺘﻮان از ﻃﺮﻳق آن ارزش اﻓﺰوده حسابﺮسی را مﻮرد آزمﻮن ﻗﺮار داد.
ﻳاﻓﺘﻪ ﻫای ﭘژوﻫﺶ نشان داد کﻪ تﺨصص حسابﺮس ،دوره تصدی حسابﺮس و نﻮع اظﻬارنﻈﺮ حسابﺮس بﺮ
کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮس ی تاثﻴﺮ مسﺘﻘﻴﻢ و معنادار می باشد وﻟی اندازه حسابﺮس تاثﻴﺮ معناداری بﺮ کﻴﻔﻴﺖ حسابﺮسی
ندارد.

نتیجه گیري
مﺆسسﻪ ﻫای حسابﺮسی مﻴﺘﻮانند کﻴﻔﻴﺖ باﻻی حسابﺮسی را بﺮاساس مﻴﺰان مﺆثﺮبﻮدن در بﺮابﺮ چاﻟشﻬای
بازرسی و ﻳا دﻋاوی حﻘﻮﻗی ارزﻳابی کنند .ﻗانﻮن ﮔذاران مﻤکن اسﺖ کﻴﻔﻴﺖ باﻻی حسابﺮسی را بﻪ ﻋنﻮان ﻋامﻠی
کﻪ باﻋث انﺠام کار بﺮاساس اسﺘانداردﻫا مﻴشﻮد مدنﻈﺮ ﻗﺮار دﻫند .سﺮانﺠام آن کﻪ کﻴﻔﻴﺖ باﻻی حسابﺮسی را
می تﻮان بﻪ ﻋنﻮان ﻋامﻠی کﻪ از بﺮوز مشکالت اﻗﺘصادی بﺮای شﺮکﺖ ﻳا بازار جﻠﻮﮔﻴﺮی مﻴکند ،مدنﻈﺮ ﻗﺮار داد.
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