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 مقدمه

که به عنوان معيار ارزيابی عملکرد و توانايی سودآوری واحد انتفاعی قرار  یمال یهايکی از اقالم صورت

ها و برآوردهای . محاسبه سود خالص يک واحد انتفاعی متأثر از روششدبایم« سود یگزارشگر» رد،يگیم

های مالی، منابع مهم اطالعاتی برای تصميم گيری های اقتصادی مديران، سرمايه  گزارشحسابداری است. 

 گذاران، اعتباردهندگان و ساير استفاده کنندگان به شمار می روند که جهت رفع نيازهای اطالعاتی خود از آنها

گيرد، بين  ینم قراراز آنجايی که اطالعات به صورت يکسان در اختيار استفاده کنندگان  استفاده می کنند.

جهت  یرا عامل یو ترومن حسابرس تمنيايجاد می شود. ت یمديران و سرمايه گذاران عدم تقارن اطالعات

 یمعرف رد،يگ یگذاران قرار م هيسرما ارياخت در یکه پس از حسابرس یاطالعات یصحت و درست زانيم شيافزا

 تطالعاا سساا هشد حسابرسی مالی یها رتصو، کنند می نبيا( 1007) 7سميتا و بوشمن .دينما یم

 هنشد حسابرسی مالی یهارتصو نکنندگادهستفاا ايرز د؛شو می تنظيم معمو دهستفاا ایبر که ستا ها شرکت

 هايی شرکت مالی یيیهااسور يگرد یسو. از رندمیگي ارقر تأثير تحت شرکتی  يیهااسوو ر تقلب سيلهو به

 ؛باشد ها شرکت مالی یها رتصو رعتباا دنبر السؤ يرز ایبر اليلید ندامیتو ملدکاو ور تماالرپاانرون،  نظير

 .دمیشو حمطر نکنندگادهستفاا یسواز  مالی یهارتصو حسابرسی ينابنابر

را  دخو شرکت مالی ضعيتو و دعملکر نتايج نددار تمايل بيشتر انمدير که ستا عااد ينا بر 1نبنستو

آن را  تطالعاا نکنندگادهستفاو ا شرکت بين تطالعاا دنبو رننامتقا ،عمل ينا نتيجه. کنند ارشگز قعواغير

 ی،شگرارگز تحريفو  مالی یها رتصو دمجد ئهو ارا تنظيم د،سو مديريت مانند موضوعاتیآورد.  می ربا هب

. دشو می منجر سهم قيمت کاهش به نهايتآن در  ارتکرو  هددمی کاهشرا  مالی یها ارشگز کيفيت

 مقاو ار ادعدا صحت به بخشی نطمينادر ا تیرنظا یکليد نقش مستقل نحسابرسا که ستا ضحوا پر ،ينابنابر

. میکنند يفاا ان،مدير فرصتطلبیی  ها هنگيزاز ا ناشی نمايندگیی  ها هزينه دنکر قلاحدو  اریحسابد

مهم و مطرح دنياست و گسترش روزافزون دانش بشری  عي(. صنعت بانکداری، از جمله صنا1070، 3اسپاتيس)

دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانک ها در کشورهای پيشرفته  نيصنعت نيز از ا نيسبب شده است که ا

                                                                 
1 Bushman and Smith 

2 Beneston 

3 Spathis, C 
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بادل اطالعات منابع مالی شرکت ها و جمع آوری و ت شيرهگشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزا عنوانبه 

 نياز موتورهای محرك اقتصادی هر کشور محسوب می شوند. ا کیيخود عمل می کنند و  انيالزم برای مشتر

تکنولوژی و صنعتی  زافزونامر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی ميان آن ها برقرار شود. با توسعه رو

بودن آن نسبت به  زيانکداری دارند که متماب نيخدمات نو شيبانک ها سعی بر افزا رانيشدن کشورها، مد

 .برخوردار است انيای جهت جذب سپرد ه های مشتر ژهيامتياز و رقبا از ريخدمات سا

 یريتوان با استفاده از آن به بهره گ یکه م يیسهامداران است که از راه ها و تيريمد انيتضاد منافع م رفع

از به هدر رفتن منابع کمک کرد، شناخت عوامل  یريگجلو نيو همچن یگذار هيسرما یمناسب از فرصتها

توان شرکتها را نسبت به وقوع  یالزم م یکه اوأل، با ارائه هشدار ها بيترت نياست. به ا یمال یموثر درماندگ

 نکه،يبزنند و دوم ا یضمقت یهشدار دست به اقدام ها نيکرد تا آنها با توجه به ا اريهوش یمال یدرماندگ

دهند و منابع شان را در  صينامطلوب تشخ یرا از فرصتها یگذار هيمطلوب سرما یهان فرصتگذارا هيسرما

از موضوعات مهم  یکيشرکتها، مدتها است که بعنوان  یمال یکنند. درماندگ یگذار هيمناسب سرما یفرصتها

 .(7313 )فالح پور، مطرح است یدر حوزه مال

 روش شناسی

از نظر روش و ماهيت از و مبنای هدف، از نوع تحقيقات کاربردی است بندی بر پژوهش حاضر از نظر طبقه

و سجامعه آماری کليه بانک  است استقرايی –نوع پژوهش همبستگی است. روش تحقيق به صورت قياسی 

تهران می باشد، بنابراين نمونه آماری اين تحقيق منطبق اوراق بهادار  و فرابورس شده در بورس رفتهيپذهای 

 آماری می باشد و از نمونه گيری اجتناب شده است. بر جامعه

تهران می باشد و اوراق بهادار  و فرابورس شده در بورس رفتهيپذشامل کليه بانک های  قلمرو مکانی تحقيق

 می باشد. سال 5به مدت  7311تا پايان سال  7311 سالاز اول قلمرو زمانی اين پژوهش 

منابع موجود قابل دسترسی است( به  در که قبالً توليد شده وبرای کسب داده های ثانويه )داده های 

بررسی کتب، مجالت، پايان نامه ها و ساير مستندات موجود در کتابخانه های تخصصی پرداخته و با توجه به 

مستندات در مورد موضوع تحقيق مهمترين منبع مورد استفاده محقق  سهولت دسترسی به ادبيات موضوع،

داده های بوده است که اين مسئله بر اهميت تحقيق و به روز بودن اطالعات می افزايد.  ينترنتکتابخانه ای و ا
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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

ی، کيفيت کار مؤسسات حسابرسی کننده از يکديگر متفاوت بوده و اندازه حسابرس: اندازه حسابرسی

هايی برای تمايز ميان مؤسسات حسابرسی با کيفيت باال از مؤسسات حسابرسی با کيفيت محققان از جانشين

معيارهای  نمايند. اندازه مؤسسات حسابرسی کننده، قدمت و نام تجاری مؤسسات نمونه ای ازپايين استفاده می

ت به مؤسسات ديگر دارای سبتر و دارای نام تجاری مشهورتر نباشد. يعنی مؤسسات بزرگز کننده میمتماي

 .7(713-711، ص 7117 دی آنجلو،کيفيت کاری باالتری هستند )

دوره تصدی حسابرس، يکی از معيارهای اندازه گيری کيفيت حسابرسی است که به : دوره تصدی حسابرس

دهند مؤسسات حسابرسی يک صاحب کار را مورد رسيدگی و حسابرسی قرار میهای متوالی که تعداد سال

 .شوداطالق می

سازنده جهت کمک )خلق  های تخصص صنعت حسابرس شامل خلق ايدهتخصص حسابرس در صنعت: 

هايی  کارهای تازه برای برخی از موضوع ها ويا راهه صاحبکاران، همچنين فراهم نمودن ديدگا ارزش افزوده( به

 .شوند صاحبکاران در صنايع مربوط به خود با آن مواجه می هک

از آنجا که حاالت مختلف تخصص حسابرس در صنعت به طور مستقيم قابل مشاهده نيست، تحقيقات 

اند. رويکردهای گيری تخصص حسابرس در صنعت به کار گرفتههای مختلفی را برای اندازهگذشته شاخص

هايی برای تخصص حسابرس در صنعت مورد، استفاده قرار به عنوان شاخص سهم بازار و سهم پرتفوی غالباً

 بهره گيری تخصص صنعت حسابرسیبرای اندازه بازار های مبتنی بر سهمشاخص از تحقيق اين در اند.گرفته

ور بازار( همچنين به اين نکته اشاره دارد که حسابرس به ط غالب بازار )سهم زياد سهم داشتن شود. می گرفته

 .کندمی متمايز آميزی خود را از ساير رقيبان )از لحاظ کيفيت حسابرسی(موفقيت

                                                                 
1 Deangelo, 1981,p183-189 
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اظهار نظر حسابرس را نتيجة حسابرسی مستقل صورتهای  (7113) آنجلودی نوع اظهار نظر حسابرس: 

به  نسبت نوع اظهار نظر حسابرسدر اين تحقيق درصورتی که  .داند می مديريت دست مالی تهيه شده به

 می گيرد.تعلق  0 مقدار صورت نيا ريدر غ 7 مقدارمقبول باشد به آن  یمورد بررس یمال یت هاصور

  شيها يیشرکت مربوط به دارا یاز بده یباشد که چه نسبت یم نيدهنده ا که نشان ی: نسبتینسبت بده

 نسبت شود. یمحاسبه م يیبه کل دارا یکل بده ميتقس قياز طر ینسبت بده .نديگو یباشد را نسبت بده یم

کمتر از  یاست و نسبت بده شيها يیاز دارا شتريب شيها یدهد شرکت بده ینشان م کيباال تر از  یبده

 .است شيها یاز بده شتريشرکت ب یها يیاست که دارا نيدهنده ا نشان کي

 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:

Audit :کيفيت حسابرسی 

Auditor Spec :تخصص حسابرس در صنعت 

ASize :اندازه حسابرس 

lev :ینسبت بده 

AOpin :اظهارنظر حسابرس 

ADحسابرس ی: دوره تصد 

0ε :عنصر خطا يا عامل ناشناخته است. 

 تحقيق در مرحله اول، داده ها به لحاظ توصيفی مورد تجزيه و تحليل قرار های داده تحليل و تجزيه رایب

 انجام شده اند. Eviews7 آماریاز رگرسيون استفاده شده است. تمامی آزمون ها به وسيله نرم افزار گرفت و 
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 تحلیل توصیفی داده ها

حقيق به منظور تحليل توصيفی متغيرها قبل از آزمون شاخص های مرکزی و پراکندگی برای متغيرهای ت

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 

 ئه ديدگاهی کلی نسبت به جامعه آماری و شناخت بيش تر آن صورت می گيرد.اقدام به منظور ارا

 نرمال بودنآزمون 

برای بررسی نرمال بودن توزيع متغيرها می  و برا نوع توزيع متغير ها را مشخص می کند-آزمون جارکوا

 برا به شرح زير است.-توان از آن استفاده نمود، فرضيه آماری مربوط به آزمون جارکوا

 H0توزيع داده ها نرمال است:  

 H1توزيع داده ها نرمال نيست:  

 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. 

برآورد و نتايج نظری در  زيرا اين روش، يک محيط بسيار غنی از اطالعات را برای گسترش دادن تکنيک های

های در دسترس به اختيار محقق قرار می دهد. به طور کلی در تجزيه و تحليل تجربی الگوهای موجود، داده

سه دسته تقسيم می شوند: داده های سری زمانی، داده های مقطعی و داده های تابلويی )ادغام داده های 

 (.7313،گجراتیسری زمانی و مقطعی( )

 مرلی F آزمون

ليمر استفاده  F)داده های ترکيبی( به منظور تعيين مدل تخمين مناسب از آزمون  با توجه به نوع داده ها

باشد حاکی از ارجح بودن مدل رگرسيون ترکيبی بر رگرسيون پانل به  %5بيشتر از  Fکه اگر احتمال آماره  شد

استودنت  tی مدل رگرسيون و از آزمون به منظور تعيين معناداری کل Fروش تاثيرات ثابت است. از آزمون 

 د.ياستفاده گرد %15برای بررسی معناداری ضرايب رگرسيونی در سطح اطمينان 
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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 

مورد يک نمونه از داده ها کدام يک، از اين دو روش بايد مورد استفاده قرار بگيرد از  تصادفی تعيين اين که در

طريق آزمون های خاصی انجام می گيرد. يکی از رايج ترين اين آزمون ها، آزمون هاسمن است که آماره آن 

(Hدارای توزيع )
2  با درجه آزادیK شود: یم فيتعر ريبه صورت ز )تعداد متغيرهای توضيحی( است و 

 

 

 

  

معرف تخمين زننده های روش اثرات ثابت و ̂به طور ی که  GLSRÊ نشان دهنده تخمين زننده های

 به صورت زير تعريف می شوند: H1و  H0 روش اثرات تصادفی است و لذا در آزمون هاسمن، فرضيه های

sH  :0روش اثرات تصادفی() 

sH  :1)روش اثرات ثابت( 

 (DW) واتسون –آزمون دوربین 

 + قرار دارد زيرا:4و  0ره اين آزمون در دامنه مقدار آما

خواهد بود که نشان می دهد خطاها از يکديگر مستقل هستند )عدم خود  DW=2 آنگاه 0ρ=اگر 

 همبستگی(.

 خواهد بود که نشان می دهد خطاها دارای خود همبستگی مثبت هستند. DW=0 آنگاه 1ρ=اگر 

 دهد خطاها دارای خود همبستگی منفی هستند. خواهد بود که نشان می DW=4 آنگاه 1ρ-=اگر 
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آزمون )عدم همبستگی  H0قرار گيرد  5/1تا  5/7و نحوه داوری بدين شکل است که اگر اين آماره در بازه 

رد می شود )همبستگی بين خطاها وجود دارد( و  H0بين خطاها( پذيرفته می شود و در غير اين صورت 

 .ا رد می شود می توان از رگرسيون استفاده کردمواقعی که فرض همبستگی بين خطاه

 نتايج

های پراکندگی انحراف های مرکزی همچون ميانگين و شاخصها با استفاده از شاخصتجزيه و تحليل داده

 انجام پذيرفته است. 7معيار و چولگی

 آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش 9 جدول

 چولگی انحراف معیار میانگین ربیشترین مقدا کمترین مقدار تعداد نام متغیر

 -173/7 037/0 -034/0 -00015/0 -711/0 770 (کيفيت حسابرسی )

 111/0 711/7 017/1 5 7 770 (دوره تصدی )

 035/4 015/0 144/0 171/7 111/0 770 (نسبت بدهی )

بانک را مورد بررسی قرار داده ايم  11در هر سال ، 7311تا  7311در اين پژوهش در دوره مطالعاتی 

بانک مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتايج جدول فوق بيانگر آن است  –سال  5 ×11=  770بنابراين به طور کلی 

که تمام اطالعات مورد نياز در اين پژوهش به طور کامل استخراج شده و مشاهده گمشده در تحقيق وجود 

ها به تواند در شناسايی مشاهدات پرت در تحليل دادهو بيشترين مقدار متغيرهای تحقيق میندارد. کمترين 

 پژوهشگر کمک کند

ديچو و ) در اين پژوهش از قدر مطلق اقالم تعهدی اختياری محاسبه شده از مدل تعديل شده جونز

است که با استفاده از  ، به عنوان معيار کيفيت حسابرسی استفاده شده-7ضرب شده در  1(7115همکاران، 

 رابطه زير محاسبه می شود.

 
 

                                                                 
1 Skewness 

2 DeChow 
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 در آن:

TA کل اقالم تعهدی: که به صورت تفاوت بين سود قبل از اقالم غيرمترقبه و جريان نقد عملياتی :

 شود.محاسبه می

 tو سال  t-1: تغيير فروش بين سال 

 ت: ارزش ناخالص اموال، امکانات و تجهيزا

Aکل دارايی ها : 

  tتا سال  t-1: تغيير در حساب های دريافتنی از سال 

ضرب و به عنوان شاخص کيفيت  -7در اين پژوهش قدرمطلق باقيمانده مدل تعديل شده جونز در عدد 

تغيير  -000151/0و  -711/0حسابرسی در نظر گرفته شده است؛ براساس اطالعات جمع آوری شده بين 

و به کران پايين تغييرات کيفيت حسابرسی نزديکتر است  -0341/0وده است. ميانگين کيفيت حسابرسی نم

که اين موضوع بيانگر چولگی به سمت چپ مشاهدات می باشد که اين موضوع در متغيرهای وابسته تاحدی 

ند. نمودار ها را دچار مشکل کهای زيربنايی مدلمی تواند در اجرای مدل های رگرسيونی پيش فرض

 هيستوگرام برای متغير کيفيت حسابرسی به صورت زير می باشد.
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Series: Y_AUDIT

Sample 3/01/2012 3/01/2016

Observations 110

Mean      -0.034231

Median  -0.026805

Maximum -0.000257

Minimum -0.162269

Std. Dev.   0.031365

Skewness  -1.613991

Kurtosis   6.318721

Jarque-Bera  98.23812

Probability  0.000000

 
 هیستوگرام برای متغیر کیفیت حسابرسی 9 نمودار
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تغيير نموده است و براساس اطالعات جدول فوق دارای  5و  7براساس اطالعات توصيفی دوره تصدی بين 

می باشد لذا توزيع مشاهدات چولگی به  111/0می باشد. ضريب چولگی متغير دوره تصدی  017/1ميانگين 

 سمت راست است.
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1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Series: X04_AD

Sample 3/01/2012 3/01/2016

Observations 110

Mean       2.081818

Median   2.000000

Maximum  5.000000

Minimum  1.000000

Std. Dev.   1.166283

Skewness   0.886238

Kurtosis   2.867909

Jarque-Bera  14.47929

Probability  0.000718

 
 هیستوگرام برای متغیر دوره تصدی 2 نمودار

 171/7و  111/0نسبت بدهی که از نسبت کل بدهی بانک به کل دارايی های آن محاسبه می گردد بين 

م زير وجود مشاهدات پرت در کران باالی آن مشهود است. تغيير نموده است و البته براساس نمودار هيستوگرا

ثبت شده است و بانک دی در همين  171/7و برای بانک سرمايه  7311باالترين ميزان نسبت بدهی در سال 

دومين مقدار نسبت بدهی باال را داشته است. در حقيقت براساس اطالعات توصيفی نسبت  755/7سال با 

 ی بيشتر از دارايی های بانک می باشد.بدهی در بانک سرمايه خيل
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Series: X05_LEV

Sample 3/01/2012 3/01/2016

Observations 110

Mean       0.944538

Median   0.949437

Maximum  1.616819

Minimum  0.667208

Std. Dev.   0.085644

Skewness   4.035060

Kurtosis   36.98014

Jarque-Bera  5590.643

Probability  0.000000

 
 هیستوگرام برای متغیر نسبت بدهی 9 نمودار

ارائه شده، متغير های نوع اظهارنظر حسابرس، تخصص حسابرس و  7 عالوه بر متغيرهايی که در جدول

وصيفی آن الزم است از جداول فراوانی اندازه حسابرس دارای مقياس اندازه گيری اسمی بوده و برای بررسی ت

 استفاده نمود که در ادامه ارائه شده است.

 فراوانی برای متغیر های دارای مقیاس اسمی 2 جدول

 درصد تعداد طبقه بندی متغیر

 (نوع اظهار نظر )
 17/10 700 نموده است دريافت مشروط نظر اظهار بانک

 01/1 70 نموده است تدرياف مقبول نظر اظهار بانک

 (تخصص حسابرس )
 71/1 1 حسابرس دارای تخصص مالی نمی باشد

 11/17 707 حسابرس دارای تخصص مالی می باشد

 (اندازه حسابرس )
 17/10 11 حسابرس شرکت، سازمان حسابرسی نبوده است

 01/71 17 حسابرس شرکت، سازمان حسابرسی بوده است

درصد از بانک های مورد  71/1حسابرس بانک معادل با  1نتايج جدول فراوانی فوق نشان می دهد که فقط 

درصد افراد دارای تخصص مالی هستند. در  17مطالعه دارای حسابرس با تخصص مالی نبوده اند و بيش از 

موده است که نمودار دايره ای ن دريافت مشروط نظر اظهار درصد از بانک ها 10دوره مطالعاتی تحقيق بيش از 

 متناظر با آن در ادامه ارائه شده است.
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 نمودار دایره ای متناسب با شاخص نوع اظهار نظر 4 نمودار

حسابرس شرکت، درصد از سال بانک های مورد مطالعه  17نشان می دهد که در حدود  1 نتايج جدول

های مورد مطالعه دارای حسابرسی، سازمان درصد از سال بانک  71نيست و در حدود  یسازمان حسابرس

 حسابرسی بوده اند.

 
 برسی نرمال بودن متغیر وابستهنمودار دایره ای متناسب با شاخص اندازه حسا 5 نمودار

پس از بررسی توصيفی متغيرهای تحقيق الزم است توزيع متغير وابسته مدل رگرسيونی مورد بررسی قرار 

کيفيت حسابرسی به عنوان متغير وابسته در مدل رگرسيونی مطرح شده است. گيرند. در اين پژوهش متغير 

روش بر اين و  ايمنمودهاستفاده حداقل مربعات از روش  رگرسيونی به منظور تخمين پارامترهای مدل در ادامه

 ابستهو متغير های مدل رگرسيونی نرمال باشد و اين موضوع در صورتی کهباقيمانده اين فرض استوار است که
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منجر به تخطی از  متغير وابستهنرمال  توزيع غير طوری کهباشد، رخ خواهد داد؛ بهتحقيق دارای توزيع نرمال 

نمودارهای هيستوگرام برای . دهدشده و نتايج درستی را ارائه نمیروش برای تخمين پارامترها اين مفروضات 

بيانگر عدم وجود توزيع نرمال می  7 مودار شمارهتوزيع مشاهدات در اطالعات اوليه برای متغير مذکور در ن

 باشد.

 نتایج بررسی آزمون جارگ برا در متغیر وابسته 9 جدول شماره

 نتیجه آزمون سطح معناداری آماره جارگ برا 

 نرمال نيست 007/0 131/11 اطالعات اوليه

 نرمال است 711/0 011/7 اطالعات تبديل شده

نوع و حسابرس  یدوره تصد، تخصص حسابرس، اندازه حسابرسهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه 

 باشدهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میدر بانک یحسابرس تيفياظهارنظر حسابرس بر ک

 لیمر برای تعیین روش پانل یا پولینگ Fآزمون  4 جدول

 نتیجه سطح معناداری درجه آزادی آماره آزمون

 پانل دبتا در اجرا مدل مناسب است 007/0 (17، 11) 111/1

درصد  5در سطح  مقاطع بين ناهمگنی صفر و وجود فرضيه رد ليمر در جدول مذکور بيانگر نتايج آزمون 

باشد. بنابراين برای تعيين اثرات باشد. در واقع بيانگر مناسب بودن روش پانل ديتا برای برآورد مدل میمی

 فی از آزمون هاسمن استفاده نموده ايم که نتايج آن در جدول زير ارائه شده است.ثابت يا اثرات تصاد

 آزمون هاسمن برای تعیین اثرات ثابت یا تصادفی 5 جدول

 نتیجه سطح معناداری درجه آزادی آماره آزمون

 پانل با اجرای اثرات ثابت 0051/0 5 134314/71

جدول  در آن نتايج که است برآوردی خطاهای بودن فیتصاد بر مبتنی آن صفر هاسمن، فرضيه آزمون در

 اثرات ثابت برای برآورد و رد نشده صفر فرضيه مورد اين در که است آن بيانگر نتايج .است يافته انعکاس فوق

در جدول زير برآورد ضرايب رگرسيونی برای هر يک از  .( 0051/0 >05/0است ) مناسب مدل

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

 نتيجه سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد ضرايب نماد ضريب متغيرها

  0007/0 -301/5 014/0 -711/0  ضريب ثابت

تخصص حسابرس 

()  011/0 0011/0 131/70 0007/0 
 مستقيم و

 معنادار

  (اندازه حسابرس )
 معنادار نيست 1101/0 -731/0 0015/0 000115/0

  (نوع اظهار نظر )
701/0 0115/0 111/3 0001/0 

مستقيم و 

 معنادار

  () دوره تصدی
011/0 0444/0 711/1 0301/0 

مستقيم و 

 معنادار

  (نسبت بدهی )
 معنادار نيست 5547/0 513/0 0154/0 075/0

 نتايج کلی مدل
 F 511/14آماره  5477/0 ضريب تعيين تعديل شده

 0007/0 سطح معناداری 553/7 آماره دوربين واتسون

( و بيشتر از آماره متناظر در جدول = 511/14نتايج جدول فوق نشان می دهد که آماره فيشر )

 < 05/0باشد لذا مدل برازش داده شده معنادار بوده و از کارايی قابل قبول برخوردار می باشد. )یفيشر م

تغييرات  %77/54(. ضريب تعيين تعديل شده در مدل رگرسيونی نشان می دهد که =  007/0

مبانی ارائه شده در  کيفيت حسابرسی بر اثر تغييرات متغيرهای مستقل و کنترلی می باشد. البته براساس

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 

رگرسيونی دارای اعتبار است که باقيمانده های )خطای مدل( نرمال  ارزيابی قرار می دهيم. در صورتی مدل

بوده، شرط عدم خود همبستگی بين مقادير خطا و عدم وجود ترکيب خطی بين متغيرهای توضيحی )مستقل 

 و کنترل( برقرار باشد.

 –ه جارگ الف( نرمال بودن خطای مدل رگرسيونی: برای ارزيابی نرمال بودن خطای مدل رگرسيونی از آمار

 به صورت زير می باشد. 7 برا به همراه نمودار هيستوگرام استفاده می نمائيم که برای مدل شماره
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Series: RESID

Sample 3/01/2012 3/01/2016

Observations 110

Mean       1.02e-18

Median   0.000729

Maximum  0.043027

Minimum -0.041857

Std. Dev.   0.015190

Skewness  -0.001733

Kurtosis   3.547368

Jarque-Bera  1.373277

Probability  0.503265

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

  05/0و بيش از  503/0برا  –ی در آزمون جارگ يافته های نمودار فوق نشان می دهد که سطح معنادار

 نرمال بودن خطای مدل رگرسيونی تائيد می شود. 15/0می باشد لذا با اطمينان 

ب( عدم خود همبستگی خطای مدل رگرسيونی: يکی از شروط اعتبار مدل رگرسيونی عدم وجود 

گيرد. سون مورد ارزيابی قرار میهمبستگی بين خطاهای مدل رگرسيونی می باشد که با آماره دور بين وات

باشد فرض عدم  5/1تا  5/7می باشد در صورتی که اين عدد بين  4آماره دوربين واتسون عددی بين صفر تا 

 553/7خود همبستگی خطای مدل رگرسيونی تائيد می شود. آماره دوربين واتسون در مدل رگرسيونی مذکور 

 ای خطا مدل رگرسيونی تائيد می گردد.می باشد بنابراين فرض عدم خود همبستگی بر

ج( عدم همبسته بودن متغيرهای پيش بين يا همخطی )عدم ترکيب خطی متغيرهای پيش بين(: برای 

استفاده می نمائيم. عامل  VIF 7ارزيابی وجود ترکيب خطی متغيرهای پيش بين از آماره عامل تورم واريانس

 کند.ل رگرسيون کمترين مربعات معمولی ارزيابی میتورم واريانس شدت همخطی چندگانه را در تحلي

 

 

 

 

                                                                 
1 Variance inflation factor 



 

31 

 

 www.jnsm.ir                         93-93 /ص9911تابستان / 2/شماره 2/دوره حسابداری و مدیریت اقتصاد، در نوین مطالعات مجله

Journal of New Studies in Economics, Management and Accounting/Vol.2/No.2/Summer-2020/17-37 

 نتایج بررسی هم خطی متغیرهای پیش بین 3 جدول شماره

 آماره آزمون 

 511/7 (تخصص حسابرس )

 017/1 (اندازه حسابرس )

 1711/7 (نوع اظهار نظر )

 3011/7 () دوره تصدی

 0511/7 (نسبت بدهی )

به  VIFمی توان تحليل نمود. اگر آماره آزمون  VIF را با بررسی بزرگی مقدار شدت همخطی چندگانه

 5بزرگتر از  VIF يک نزديک بود نشان دهنده عدم وجود همخطی است. به عنوان يک قاعده تجربی مقدار

ای جدول فوق نشان می دهد که متغيرهای پيش بين مشکل هم هباشد. يافتهباشد همخطی چندگانه باال می

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.

و سطح  000115/0نی متناظر با شاخص اندازه حسابرس ، ضريب رگرسيو1 با توجه به نتايج جدول شماره

تاثير اندازه حسابرس بر  15/0می باشد؛ لذا با اطمينان  05/0و بيشتر از  1101/0معناداری مربوط به آن 

( و با افزايش شاخص =  1101/0 < 05/0کيفيت حسابرسی مستقيم بوده ولی معنادار نمی باشد )

بنابراين با عنايت به اطالعات جمع  چندانی نخواهد داشت. زان کيفيت حسابرسی تغييراندازه حسابرس، مي

 رد می شود. 15/0ی با اطمينان حسابرس تيفياندازه حسابرس بر کدر متغير  7آوری شده و تائيد فرض صفر

ری و سطح معنادا 011/0، ضريب رگرسيونی متناظر با تخصص حسابرس 1 با توجه به نتايج جدول شماره 

( لذا افزايش تخصص حسابرس =  007/0 < 05/0می باشد ) 05/0و کمتر از  007/0مربوط به آن 

باعث افزايش کيفيت حسابرسی می گردد و در بانک هايی که حسابرس دارای تخصص مالی بوده است ميزان 

شده و رد فرض صفر بر متغير آوری کيفيت حسابرسی باالتر می باشد. بنابراين با عنايت به اطالعات جمع

 گردد.تائيد می 15/0ی با اطمينان حسابرس تيفيتخصص حسابرس بر ک

                                                                 
1 Null-hypothesis 
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و سطح معناداری  011/0، ضريب رگرسيونی متناظر با تخصص حسابرس 1 با توجه به نتايج جدول شماره

يش دوره تصدی ( لذا افزا=  0301/0 < 05/0می باشد ) 05/0و کمتر از  0301/0مربوط به آن 

حسابرس باعث افزايش کيفيت حسابرسی می گردد و بانک هايی که حسابرس دارای ثبات بيشتری بوده است 

آوری شده و رد فرض صفر بر دوره ميزان کيفيت حسابرسی باالتر می باشد. بنابراين با عنايت به اطالعات جمع

 گردد.تائيد می 15/0با اطمينان  یحسابرس تيفيحسابرس بر ک تصدی

و سطح  701/0، ضريب رگرسيونی متناظر با نوع اظهار نظر حسابرس 1 با توجه به نتايج جدول شماره

هايی که ( لذا بانک=  0001/0 < 05/0می باشد ) 05/0و کمتر از  0001/0معناداری مربوط به آن 

ر می باشد. بنابراين با عنايت به حسابرس نوع اظهار نظر مقبول داشته اند ميزان کيفيت حسابرسی باالت

 15/0با اطمينان  یحسابرس تيفيحسابرس بر ک آوری شده و رد فرض صفر بر نوع اظهار نظراطالعات جمع

 گردد.تائيد می

 بحث

دازه مؤسسه حسابرسی جزء متغيرهای جانشين برای کيفيت حسابرسی است زيرا انتظار ميرود که هرچه ان

حيت بيشتری برای ارائه خدمات حسابرسی با کيفيت الها قويتر و ص ، انگيزهمؤسسه حسابرسی بزرگتر شود

 .7(7117آنجلو، )دی آيدوجود  به التربا

دی آنجلو در سال ( و مغاير با تحقيق 7311فام )يگانه و آذين نتايج فوق مطابق با نتايج مطالعات حساس

اين نتيجه دست يافتند بين کيفيت  ( در تحقيق خود به7311فام )يگانه و آذين حساس است. 7117

مؤسسه حسابرسی( در ايران رابطه معکوس و معنادار وجود دارد که به نوعی ) حسابرسی و اندازه حسابرس

کند زيرا مطابق با مبانی نظری فرض بر اين است که افزايش اندازه حسابرسی نتايج تحقيق حاضر را تاييد می

توان تعريف خاصی که در تحقيقات داخلی برای علت آن را می گردد.موجب افزايش کيفيت حسابرسی می

اندازه موسسه حسابرسی تعيين شده است بيان نمود. همچنين با توجه به اينکه نتايج تحقيق حاضر نشان 

های آتی است و از طرفی های مالی در دورهدهد اندازه شرکت عامل مهمی در احتمال تجديد ارائه صورتمی

 های بزرگ را حسابرسی نموده است.عمده اين شرکت سازمان حسابرسی

                                                                 
1 Deangelo 
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ای، باعث ميشود حسابرسان  حيت حرفهالانگيزه حسابرسان برای مستقل بودن و همچنين برخورداری از ص

انگيزه حسابرسان برای  همچنين.( 7117واتز و زيمرمن، )به ارائه حسابرسی با کيفيت تمايل داشته باشند 

حسابرسان  برای اللای آنان نسبت به دعاوی حقوقی، باعث ميشود تا مفهوم استقدستيابی به شهرت و نگرانيه

ای حسابرسان به توانايی حسابرسان جهت ارائه حسابرسی با کيفيت  حيت حرفهالاهميت بيشتری پيدا کند ص

 اشاره دارد. االب

رد، زيرا هرچه تخصص حسابرسان نيز به عنوان متغيری برای کيفيت حسابرسی مورد استفاده قرار ميگي

های شهرت وی نيز قويتر شده، در نتيجه خدمات حسابرسی با  تر شود انگيزهحسابرس در حرفه خود متخصص

ر ارائه خواهد کرد. اين متغيرها به عنوان محرکهای مورد تقاضای صاحبکار برای کيفيت حسابرسی التکيفيت با

 (.1001،وانگ و همکاران)باشند  می

( است نتايج 7311) ( و اعتمادی و همکاران7111) تايج مطالعات کارسلو و همکاراننتايج فوق مغاير با ن

دهد که با افزايش تخصص حسابرس در يک صنعت خاص آن حسابرس قادر خواهد بود اين تحقيق نشان می

تواند، تری را ارائه دهد. از جمله داليل مغايرت نتايج تحقيق حاضر با تحقيقات فوق میهای با کيفيتحسابرسی

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.

بکار( به طور بالقوه هم بر توانايی فنی حسابرس برای دوره تصدی )مدت زمان رابطه حسابرس با صاح

شناسايی انحرافات با اهميت و هم بر استقالل حسابرس در جهت اصالح يا گزارشگری اين انحرافات اثر 

گذارد. عموماً توانايی فنی حسابرس برای شناسايی انحرافات با اهميت با دوره تصدی کوتاه مدت به خطر می

 افتد.استقالل حسابرس اغلب با دوره تصدی بلندمدت به خطر می افتد در حالی کهمی

( 7111توان به مطالعات انجام شده توسط کميسيون کوهن )از جمله مطالعات انجام شده در اين زمينه می

های تصدی کوتاه های نامطلوب در دورهکند که حسابرسیکرد. نتايج اين مطالعات بيان می اشاره 7(7111و )

 تر است.های طوالنی متداولبه دوره مدت نسبت

                                                                 
1 AICPA 
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های تصدی يافتند که دعاوی حقوقی در دوره 1(7117و استيک ) 7(7114پير و اندرسون )همچنين سنت

( در مطالعات خود موارد 1001) 3تر است. گيگر و راگوناندنحسابرسی کوتاه مدت نسبت به بلندمدت شايع

 های بلندمدت يافتند.تر نسبت به دورههای تصدی کوتاهدوره های ناموفق حسابرسی را دربسياری از گزارش

با بررسی گروه قابل توجهی از ادبيات تحقيق چرخش  4(7117( و شاکلی )7111از سوی ديگر، هويل )

تر منجر به ايجاد تعهد مالی قوی بين حسابرس و صاحبکار و کنند که دوره تصدی طوالنیحسابرس، ادعا می

شود. بزرگ اصل و های مالی میانگارانه در حسابرس برای حسابرسی گزارشسهل همچنين ايجاد نگرش

کنند که با افزايش مدت تصدی حسابرس، احتماالً مديريت ( در پژوهش خود بيان می7311مند )شايسته

( در پژوهش 7310شود. کرمی و همکاران )سود، چه در جهت کاهش و چه در جهت افزايش سود، بيشتر می

پذيری کنند که وجود رابطه طوالنی مدت ميان صاحبکار و حسابرس، باعث افزايش انعطافان میخود بي

-گردد، اما اين استفاده بيشتر در جهت کاهش سود )محافظهمديريت در استفاده از اقالم تعهدی اختياری می

 کارانه( است.

گری بين طول دوره تصدیی معناداری براساس نتايج به دست آمده طبق جداول بخش نتايج، رابطه

 حسابرس و کيفيت حسابرسی وجود دارد.

که نتايج اين مطالعات  5(7111( و )7111نتايج فوق مطابق مطالعات انجام شده توسط کميسيون کوهن )

تر های طوالنی متداولمدت نسبت به دورههای تصدی کوتاههای نامطلوب در دورهکند که حسابرسیبيان می

کند دوره است که نتايج اين مطالعات بيان می 1(7117) و شاکلی( 7111) ا نتايج تحقيق هويلو مغاير ب است؛

انگارانه تر منجر به ايجاد تعهد مالی قوی بين حسابرس و صاحبکار و همچنين ايجاد نگرش سهلتصدی طوالنی

 شود.های مالی میدرحسابرس برای حسابرسی گزارش

                                                                 
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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نظر خود تأثيرگذارند، بر آن کنترل دارند و نسبت به آن مسئول  بر اظهار کامالحسابرسان همچنين 

ن کنندگاشناخته ميشوند. از طرفی، اظهارنظر حسابرس، پيام مستقيمی است که از حسابرس به استفاده

 .صورتهای مالی مخابره ميشود که ميتوان از طريق آن ارزش افزوده حسابرسی را مورد آزمون قرار داد

نوع اظهارنظر حسابرس بر و حسابرس  یدوره تصد، تخصص حسابرسنشان داد که يافته های پژوهش 

ی تاثير مستقيم و معنادار می باشد ولی اندازه حسابرس تاثير معناداری بر کيفيت حسابرسی حسابرس تيفيک

 ندارد.

 نتیجه گیري

رابر چالشهای حسابرسی را براساس ميزان مؤثربودن در ب الیکيفيت با های حسابرسی ميتوانند مؤسسه

حسابرسی را به عنوان عاملی  االیگذاران ممکن است کيفيت ب بازرسی و يا دعاوی حقوقی ارزيابی کنند. قانون

 حسابرسی را االیکه باعث انجام کار براساس استانداردها ميشود مدنظر قرار دهند. سرانجام آن که کيفيت ب

 قرار داد.برای شرکت يا بازار جلوگيری ميکند، مدنظر  ت اقتصادیالبه عنوان عاملی که از بروز مشک می توان
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