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 مروری بر مبانی اظهار نظر حسابرس و شهرت حسابرس

 

 

 ابوالقاسم مسیح آبادی ، مسعود افضلیان مند دکتر 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 تقاضا و مالی اطالعات کنندگان استفاده خواست نتیجه در بزرگ حسابرس يک انتصاب که است داده نشان قبلی تحقیقات

 هزينه دنبال به نمايتد می استفاده تر بزرگ حسابرسان از که هايی شرکت بنابراين، .است باالتر حسابرسی کیفیت برای

 (4) .باشند می بیشتر سود ( و3غیرعادی) تعهدات از باالتر ارزيابی ( و2بدهی) از تر پايین ( هزينه1تر) پايین سرمايه

 نادرست تشخیص احتمال دارای های محیط در باالتر کیفیت با حسابرسی ارائه به بزرگ حسابرسان که است اين بر تصور

 يا بزرگ حسابرس يک انتخاب و انتصاب اقتصادی پیامدهای ( 6( )5پردازند ) می دادخواهی خطر و شهرت، خطر حسابرسی،

 درخواست هم هنوز خصوصی های شرکت میان در ويژه به است ارتباط در کیفیت با حسابرسی برای تقاضا کاهش با کوچک

 پديدار موضوع، اين مورد در موجود ادبیات از رقیب ديدگاه دو لذا. دارد وجود تر کوچک حسابرسی موسسات از استفاده برای

 توسط شده ايجاد مشکالت از و کنند می دفاع ضعیف حسابرسی موسسات موقعیت از محققان از برخی سو، يک از .شود می

محققان از مربوط بودن اطالعات مالی پايین تر نیز به سادگی ( همچنین اين گروه از 7کنند) می عبور سادگی به موسسات اين

( کیفیت نامناسب حسابرسی می تواند ارزش کار حسابرسی و خروجی آن را تضعیف کند 11( )7( )9( )8عبور می کنند )

 عامل يک عنوان به را حسابرس شهرت يا و حسابرس اظهارنظر مالی ( بنابراين استفاده کنندگان از صورتهای13( )12( )11)

 و مالی اطالعات پايین اطمینان قابلیت و اطالعات کمبود به باتوجه ديگر، سوی از .دانند می مرتبط شده ارائه اطالعات بر موثر

 خدمات جايگزين عنوان به شرکتی حاکمیت های مکانیسم از بزرگ های شرکت حسابرسی، بزرگ موسسات از استفاده عدم

 ( 6( )14حسابرس) شهرت و حسابرسی

 سرآغاز سخن

 قابلیت و اتکاست قابل و معتبر اطالعات وجود مستلزم گويی پاسخ زيرا .است گويی پاسخ فرايند اساسی ارکان از حسابرسی

 پاسخگويی، فرايند در .است اطالعات ی کننده تهیه از مستقل شخصی دست به ها آن بررسی مستلزم اطالعات، اتکای

 قضاوت را مالی های صورت حسابرسی ارزش منشاء .کند می ايجاد افزوده ارزش اطالعات، اعتبار تعیین طريق از حسابرسی

 که ابهامات و موضوعات از زيادی تعداد پاسخ کارشناسان، اعتقاد به .دهد می تشکیل جمعی های قضاوت و حسابرس ای حرفه

 استفاده به دادن اطمینان برای حسابرس. ( 15ای مقدور است) حرفه قضاوت به اتکا با تنها است، حسابرسی ماهیت ی زايیده

 (غیرمستقیم بااهمیت يا) مستقیم مالی منافع هیچگونه نبايد حسابرس، اظهارنظر بودن طرفانه بی پذيرش و اطالعات کنندگان
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 اين غیر در .کند کسب را اظهارنظر برای کافی های صالحیت بايد وی بلکه باشد داشته رسیدگی مورد واحد با رابطه در

 .کنند تلقی دار جهت را حسابرس قضاوت است ممکن کنندگان استفاده صورت،

 حرفه نظران صاحب و ای حرفه مراجع حسابرس، اظهارنظر و قضاوت کیفیت افزايش و موجود های نگرانی به پاسخ در

 با جامعه ی رابطه ی ننده ك تنظیم عنوان به رسمی حسابداران ای حرفه رفتار آيین .اند کرده ارائه مختلفی راهکارهای

 به را صاحبکاران با رسمی حسابداران ی جامعه اعضای روابط و حسابرس های ويژگی مالی، های صورت کنندگان استفاده

آن می  الزامات رعايت در را حرفه ی آينده و دهند می قرار تأثیر تحت را حسابرسی کیفیت که کند می تلقی عواملی عنوان

 داند. 

 قضاوت حرفه ای

 های صورت انطباق ی درباره بتواند حسابرس که است اين مالی های صورت حسابرسی هدف حسابرسی استانداردهای براساس

 با همواره ای حرفه اظهارنظر .کند اظهارنظر حسابداری استانداردهای با بااهمیت، های جنبه تمام از شده، تهیه مالی

 به رسیدن برای حسابرسان که هايی فعالیت و بوده همراه کار انجام فرايند در حسابرس قضاوت مانند ذاتی های محدوديت

 .است ای حرفه های گیری تصمیم و ها قضاوت از متأثر دهند، می انجام اظهارنظر

 به مربوط های جنبه درباره افراد آن در که است فرايندی آن عام مفهوم به قضاوت که کرد عنوان توان می قضاوت، تعريف در

 ی تجربه و دانش بکارگیری مفهوم به حسابرسی در ای حرفه قضاوت .کنند می اظهارنظر گیری، تصمیم مورد ی مسئله

 راه گزينش برای الزم های تصمیم تا است ای حرفه رفتار آيین و وحسابرسی حسابداری استانداردهای محیط در مربوط

 و تهیه در حسابداری استانداردهای از درست ی استفاده موارد در حسابرسان تعريف، طبق (17) .شود اتخاذ مختلف کارهای

 آوری جمع هريزی، برنام .کنند استفاده های حرف قضاوت از پیوسته بايد حسابرسی فرايند در هم و مالی های صورت ی ارائه

 قضاوت توجه با حسابرسان .گیرد می قرار های حرف قضاوت تأثیر تحت همواره حسابرس گزارشگری و کلی بررسی شواهد،

 دهند کاهش انتظار مورد سطح به را حسابرسی خطر که کنند ريزی برنامه ای گونه به را حسابرسی فرايند و ها روش بايد خود

 در حسابرس صالحیت عدم .کنند کسب را مالی تهای صور در بااهمیت های تحريف نبود از معقول اطمینان رائها امکان و

کیفیت حسابرسی،  روی منفی تأثیرات دارای اغلب که شود نادرستی تصمیمات به منجر تواند می ای حرفه های قضاوت انجام

 (16صاحب کار و اشخاص ذی نفع مرتبط با صورت های مالی است)

 اظهار نظر حرفه ای حسابرس

 مالی اطالعات به نسبت وی ای حرفه اظهارنظر مستلزم که شود می تلقی فعالیتی عنوان به حسابرس ای حرفه گزارشگری

 به منافع تضاد موارد اين .شود روبرو منافع تضاد موضوع با است ممکن ای حرفه خدمات ی ارائه فرايند در حسابرس .است

 طرفی، از .کند می بروز غیرقانونی اعمال و تقلب چون ای پیچیده مسايل تا ساده نسبتاً موارد از متفاوت، بسیار های شکل

 حال، اين با .باشد همراه اشکاالتی با است ممکن نیز ها آن گزارشگری فرايند و اقتصادی موضوعات روزافزون پیچیدگی

از شواهد حسابرسی به  آمده هدست ب نتايج ارزيابی اساس بر مالی تهای صور هی دربار خود ای حرفه نظر بايد حسابرس

 (17نمايد)صورت گزارشی کتبی جهت استفاده جامعه اظهار 

 نظر عنوان به فشرده صورت به حسابرس ههای توجی و يها گیر تصمیم ای، حرفه های قضاوت مجموع را حسابرس اظهارنظر

 بااهمیت تحريف نبود از بايد مالی تهای صور به نسبت اظهارنظر در حسابرس .کند می تعريف های حرف و کارشناسی
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گسترده  در انطباق صورت  های قضاوت انجام و شواهد گردآوری حسابرس اظهارنظر هی الزم .کند کسب معقول اطمینان

 (16های )فعالیت های( مالی با استانداردهای  حسابداری است )

 خدمات رسمی حسابداران که است میسر زمانی حسابرسی هی حرف به عمومی اعتماد حفظ ای، حرفه رفتار آيین اساس بر

 نسبت اظهارنظر جمله از رسمی حسابداران خدمات رو، ازاين باشند، جامعه اعتماد ی شايسته که کنند ارائه سطحی در را خود

اين خدمات با کیفیت مناسب  انجام تداوم که شود ارائه ضوابطی رعايت با و ممکن سطح باالترين در بايد مالی های صورت به

 (16را تضمین کند)

 عوامل موثر بر  اظهار نظر حرفه ای حسابرس

 استفاده نرويا از است، شده دريافت اطالعات کیفیت تشخیص برای کننده ه استفاد به کمک در حسابرسی فعالیت نهايی ارزش

اطمینان استفاده  که شرايطی در و کنند اعتماد او نظر اظهار به تا پذيرفته را حسابرس صالحیت بايد اطالعات کنندگان

 (15تحقق نمی يابد )کنندگان  جلب نشود، هدف های حسابرسی به صورت کامل 

 خدماتی های شرکت رايس، و دريجر تحقیق اساس بر .گیرد قرار مختلفی شرايط تأثیر تحت است ممکن حسابرس اظهارنظر

 نهفته ی سرمايه عنوان به سازمان در کارکنان ديشه هایان و فکری توان .اند گرفته شکل کارکنان های مهارت اساس بر عمدتاً

 دستیابی در مهم عاملی که کند می انسانی نیروی های شايستگی هی توسع به مجبور را نها سازما فنی تغییرات .است راکد و

 قاعده ازاين اعتباربخشی، خدمات دهندگان ارائه عنوان به نیز حسابرسی مؤسسات .است رقابتی مزيت کسب و موفقیت به

 .دارد بستگی حسابرس فردی يهای ويژگ به تاحدودی ها آن اظهارنظر و نیستند مستثنی

 قرار می تأثیر تحت را حسابرسی شهای گزار کیفیت خاص، صنعت در(تخصص)مهارت که است داده نشان تجربه همچنین،

صاحب کاران،  به متعارف غیر وابستگی .دهد قرار تأثیر تحت را ای حرفه اظهارنظر است ممکن نیز محیطی شرايط .دهد

وابستگی مالی حسابرس به مشتريان و قرار . (18قالل الزم را از دست می دهد )حسابرس استريسک حسابرسی را زياد کرده و 

 طرفی، از (19تحريفات با اهمیت ايجاد کند) گرفتن آنها در وضعیت وسوسه انگیز نیز می تواند انگیزه ای برای چشم پوشی از

موجب تدوين قوانینی  حسابرسی کیفیت و حسابرس استقالل بر کار صاحب و حسابرس درازمدت روابط آثار از ناشی نگرانی

 (21مبنی بر محدود کردن اين روابط شده است )

 عوامل اثرگذار بر اظهار نظر حسابرس عبارتند از:

 منابع انسانی .1

 و دانش وظايف، از مشخص های دامن و سطح با کارشناس و کارآمد کارکنانی به خود، های هدف به رسیدن برای سازمانی هر

های کاری شناخته می  مهارت عنوان به ويژه های تخصص يا تخصصی دانش کاربرد در کارکنان توانايی .دارد نیاز ها مهارت

 (21شود )

اين توانايی ها و مهارت ها را می توان به عنوان منابع انسانی در اختیار سازمان ها برای پیشبرد اهداف آنها قلمداد کرد. بر 

 بايد يا و تواند می بالقوه طور به که است انسانی نیروی دانش و مهارت، ها، انرژی انسانی ابع( من1972اساس تعريف ايوبورگ )

 در که شود می کار دنیای با ارتباط در انسانها شامل واژه اين بنابراين، .شود گرفته کار به خدمات ی ارائه يا و کاال تولید برای

 انسانی منابع .دارند نقش ها ملت اقتصادی ی توسعه و فرهنگ سیاست، اجتماع، در خدمات انواع کردن فراهم و کاالها تولید

نتايج نامناسبی برای سازمان ها  تواند می موضوع اين به توجهی کم و است ها سازمان برای رقابتی مزيت کسب عوامل از

 (16داشته باشد )
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 به ها سازمان مديران و است اهمیت دارای مشهود های دارايی مانند سازمان برای متخصص و ماهر انسانی منابع رو، اين از

 مهارت کسب و آموزش .کنند می کارمندان آموزش صرف را هايی هزينه خود سرپرستی تحت سازمان کارايی افزايش منظور

 نامعین و پیچیده های موقعیت در (اثربخش کارهای انجام و درست های تصمیم نظیر) ماهرانه را کار تا سازند می قادر را فرد

 مطرح ها سازمان اصلی منابع از يکی عنوان به انسانی نیروی بنابراين، .اجتماعی تعهدات و ای حرفه کار مانند دهد، انجام

 صورت در .بود خواهد سازمان ی توسعه و رشد منشاء خدمات، و کاال تولید فرايند در منابع اين کارگیری به در توفیق .است

 به خود سازمان ها، فرصت دادن دست از و منابع هدردادن بر عالوه منابع، اين از گیری بهره برای مناسب بسترهای ايجاد عدم

 ( 16).شد خواهد کشیده بحران سوی به خود

 به است، شده گذاشته او ی عهده بر مقررات و قوانین موجب به يا عرفاً که وظايفی ی عهده از بتواند آنکه برای نیز حسابرس

 باشد برخوردار حسابرسی و حسابداری به مربوط امور در کافی مهارت از است الزم برآيد، اطمینان قابل و بخش رضايت نحوی

يکی از دارايی های ارزشمند  عنوان به توان می را کارکنان مهارت و شايستگی بنابراين، .دهد ارائه مناسبی ای حرفه قضاوت تا

 (16حسابرسی ايفا می کنند )موسسات حسابرسی تلقی کرد که نقش اساسی در فرآيند 

 وی .دهد انجام پشتکار و شايستگی دقت، با را ای حرفه خدمات بايد رسمی حسابدار ای، حرفه رفتار بنیادی اصول اساس بر

 به وی خدمات کرد حاصل اطمینان بتوان که دارد نگاه سطحی در را خود ای حرفه مهارت و دانش میزان است موظف همواره

 حسابرسان گذشته، دوران در .شود می ارائه مقررات و قوانین و حرفه در تحوالت آخرين بر مبتنی و قبول قابل ای گونه

 ای مرحله به حسابرسان اخیر، ی دهه چند طی در تدريج به و اند داشته حسابرسی و حسابداری در اندکی دانش و مهارت

 ای حرفه ثبات دهه چند طی در نیز ها، مهارت در تغییر فرايند اين .اند شده ای حرفه مهارت و دانش دارای که اند رسیده

 مربوطه، ی زمینه چند در مختلف کاری های موقعیت اغلب در حسابرسان که رود می انتظار اکنون، .است کرده ايجاد

 (22بپردازند) حسابرسی انجام به سپس و باشند داشته ای حرفه صالحیت

 مؤسسات تخصصی ی بدنه از بخشی شود می باعث حسابرسی مؤسسات کارکنان زياد جايی جابه و تغییرات عامل طرفی، از

 و کارا طور به دارند کاران صاحب از ارزشمندی بسیار ذهنی اطالعات ای حرفه ی تجربه و فنی دانش بر عالوه که حسابرسی

 می باعث جايی جابه حسابرسی، ی حرفه در آنها حضور استمرار فرض با حتی و نگیرد قرار ای حرفه اهداف اختیار در اثربخش

 موجب اليق، کارکنان جايگزينی از ناشی های هزينه دلیل به و نیامده عمل به ای بهینه ی استفاده ها آن اطالعات از شود

 تغییرات يا کارگیری به عدم که کند می بیان روشنی به موضوع اين (23)شود  مستقل حسابرسی ای حرفه قدرت کاهش

 تأثیرگذار حسابرسی فرايند در حسابرس قضاوت و گیری تصمیم بر تواند می که است عاملی حسابرسی در ای حرفه کارکنان

 .باشد

 تخصص حسابرس در صنعت .2

 به يا امر اين .يابد می افزايش باال کیفیت با های حسابرسی برای تقاضا يابد، می افزايش نمايندگی های هزينه که هنگامی

 توسط کنترلی سازوکار صورت به بیرون از يا گیرد می صورت رابط سازوکار يک عنوان به مديران توسط داوطلبانه طور

 دستیابی و حسابرسی کار و تجربه ماهیت بر صنعت تخصص شک، بدون ( 24شود) می تحمیل اعتباردهندگان يا سهامداران

 پیرامون موضوعات و مسايل بهتر تا نمايد فراهم را شرايطی انفرادی کارشناسان برای است ممکن و گذارد می تأثیر مهارت به

 تخصص انفرادی، سطح در صنعت در تخصص افزايش با همچنین، ( 25).دهند قرار توجه مورد و شناسايی را صنعت خاصِ
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 ارزش خلق) کمک برای سازنده های ايده خلق شامل حسابرس صنعت تخصص .يابد می افزايش نیز مؤسسه سطح در صنعت

 فراهم همچنین کاران، صاحب به (افزوده

 آن با خود به مربوط صنايع در کاران صاحب که شود می تعريف عاتی موضو از برخی برای تازه راهکارهای يا ها ديدگاه کردن

 ( 26).شوند می مواجه

 پیچیدگی افزايش با .گذارد می تأثیر حسابرسی کیفیت همچنین و وی گیری برتصمیم حسابرس تخصص و دانش تجربه،

 و حسابداران مواردی در(.مالی ابزارهای مانند) حسابداری های روش همچنین و مالی های رويه در تغییرات تجاری، مبادالت

 شوند، می مواجه مشکل با مالی های صورت منابع محتوای فهم در حسابداری، با مرتبط دانشگاهیان نیز و ای حرفه مؤسسات

 داشته اساسی نقش اتکا، قابل اطالعات ی ارائه و مشکالت حل در توانند می صنعت، در متخصص حسابرسان موارد در بنابراين

 شرايط خاص، صنعتی در تخصص همچنین و کاران صاحب با ارتباط در حسابرس باالی ی تجربه میزان طرفی، از .باشند

 (27کند) می فراهم را حسابرسی ازشکست جلوگیری و حسابرس قصور کاهش

 که حسابرسانی اغلب، زيرا .است مزايا ديگر از متخصص، حسابرس کارگیری به از ناشی های هزينه در جويی صرفه طرفی، از

 قبلی، تجارب مانند داليلی به( صنعت آن در متخصص حسابرس) کنند می رسیدگی را صنعت يک های شرکت از بااليی سهم

 ی الزحمه حق عادی، حالت در بنابراين و برند می بهره مقیاس به نسبت بیشتری جويی ازصرفه حسابرسان ساير به نسبت

 ی زمینه در بهتری راهنمايی و مشاوره حسابرسان گونه اين رود می انتظار و کنند می طلب حسابرسان ديگر به نسبت کمتری

 نیز مالی گزارشگری و حسابداری فرايند ايرادات و مشکالت ساختن طرف بر برای و دهند ارائه اطالعات افشای و تهیه ی نحوه

 (16آورند) عمل به تری مناسب اصالحی اقدامات

 برای را مختلفی رويکردهای نیست، مشاهده قابل مستقیم طور به صنعت در حسابرس تخصص مختلف حاالت که جايی آن از

 از تر بزرگ سهم دارای ی مؤسسه شود، می فرض بازار سهم رويکرد اساس بر .اند گرفته کار به حسابرسی صنعت تخصص

 بزرگ سهم که ای مؤسسه پرتفوی، سهم رويکرد در .باشد برخوردار خاص صنعت آن مورد در باالتری تخصصی دانش از بازار،

 حسابرسی مشتريان تعداد نیز، پژوهشگران از برخی .گیرد می نظر در متخصص حسابرس عنوان به دارد را صنعت پرتفوی

 افزايش با .کنند می لحاظ صنعت در متخصص حسابرسان تعیین برای معیاری عنوان به را، حسابرس ی وسیله به شده

 قضاوت و بوده شواهد گردآوری و کسب در بیشتری توانايی دارای حسابرسان آنان، ای حرفه پیشرفت و حسابرسان تخصص

 ( 16).شود می احساس پیش از بیش متخصص حسابرسان برای تقاضا بنابراين .داشت خواهند تری مناسب ای حرفه

 وابستگی اقتصادی حسابرس .3

 به مالی لحاظ از حسابرس نتیجه در کند، می دريافت الزحمه حق مشتری به خدمات ی ارائه هنگام حسابرسی ی مؤسسه

 های نظريه اساس بر .رود می شمار به حسابرسان درآمد اصلی منبع حسابرسی ی الزحمه حق(29) است وابسته مشتری

 (27).بود خواهد تر بیش حسابرس استقالل افتادن خطر به احتمال باشد، تر بیش صاحبکار اهمیت چه هر اقتصادی

 .کند می ايجاد قراردادی ی رابطه نوع دو غیرحسابرسی يا حسابرسی خدمات نوع به بسته حسابرسان جانب از خدمات ی ارائه

 رشد از اخیر ی دهه چند طی حسابرسی ی حرفه که کرد عنوان توان می غیرحسابرسی خدمات قراردادهای ی زمینه در

 تا رفتند رشد و سودآوری سمت به حسابرسی مؤسسات رقابت، افزايش و جغرافیايی توزيع از پس .است بوده برخوردار مناسبی

 کاران صاحب آوردن دست به طريق از تری بیش درآمد تا شد مجبور حسابرسی صنعت .کنند حفظ را خود رقابتی قدرت

 المللی، بین سطح در فعال کاران صاحب تقاضای دلیل به ( 16)کند کسب فعلی کاران صاحب داشتن نگه و جديد حسابرسی
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 از بزرگ حسابرسی مؤسسات کل درآمد از رشدی روبه درصد رو، ازاين. شدند سودآور ای جايگزينه به تبديل خدمات، ساير

 ی مشاوره و انسانی منابع مديريت اطالعاتی، های سیستم اجرای و طراحی مالیاتی، ی مشاوره نظیر غیرحسابرسی خدمات

 بازار در رکود آن کنار در و غیرحسابرسی های فعالیت در توجهی قابل رشد بیانگر افزايش، اين .شود می تأمین عمومی

 روابط وجود بیانگر کار، صاحب يک به غیرحسابرسی و حسابرسی خدمات همزمان ی ارائه اما .است حسابرسی خدمات

 ( 16).است کار صاحب و حسابرس بین متفاوت قراردادی

 افزايش را صاحبکار و حسابرسی ی مؤسسه بین اقتصادی وابستگی حسابرسی صاحبکاران به غیرحسابرسی خدمات ی ارائه

 :زيرا شود، منجر استقالل کاهش به تواند می وابستگی اين .دهد می

 .ببرد سؤال زير کند می ارائه خود غیرحسابرسی خدمات مددبخش به که را کاری خواهد نمی حسابرسی ی .مؤسسه1

 .دهد دست از را کار صاحب به خود سودآور حسابرسی غیر خدمات خواهد نمی حسابرسی ی . مؤسسه2

 تفاسیر با است ممکن شرايطی چنین در حسابرس .دهد دست از را حسابرسی قرارداد خواهد نمی حسابرسی ی . مؤسسه3

 با که ببرد سمتی به را حسابرس تواند می اخالقی خطر منظر، اين از .کند موافقت حسابداری مختلف موضوعات از مديريت

 .آورد دست به را حسابرسی غیر خدمات از ناشی اضافی های الزحمه حق تا کند توافق کار صاحب با استقالل از معینی سطح

 حسابرس رو، اين از .شود می پوشانده اضافی حسابرسی غیر ی الزحمه حق با قانونی لحاظ از اخالقی خطر شرايطی چنین در

 بررسی ی دامنه و ماهیت خصوص در سوگیرانه قضاوت به منجر است ممکن که شود می طلبانه فرصت های انگیزه دارای

 ای منصفانه طور به مالی های ت صور آيا که شود زمینه اين در سوگیرانه گزارشگری و شده انجام (حسابرسی کار) های

 (16)خیر يا دهند، می نشان را شده حسابرسی شرکت مالی وضعیت

 های صورت حسابرسی .دارد نفعان ذی مقابل در متفاوتی ی وظیفه حسابرس (،مالی های صورت) حسابرسی قراردادهای در 

 را خود نظر حسابرس آن طی که است خدمتی بخشی، اطمینان .شود می محسوب بخشی اطمینان خدمات انواع از مالی

 استفاده اطمینان افزايش برای شده، تعیین پیش از معیارهای براساس موضوع گیری اندازه يا ارزيابی حاصل ی درباره

 طلبی فرصت ريسک کاهش برای  کنترلی های سازوکار از يکی مستقل حسابرس از استفاده .میکند اظهار نظر، مورد کنندگان

 ی الزحمه حق صرفاً منظر، اين از .گیرد می قرار قانونی نظارت معرض در حسابرس اين، بر عالوه و شود می تلقی مدير

 حسابرسی مؤسسات که کرد عنوان توان می و شود می بررسی حسابرس نظر اظهار بر مؤثر عامل عنوان به حسابرسی، خدمات

 مواردی در .کنند می بخشی اطمینان ها ن آ مالی های صورت به نسبت که بوده کاران صاحب از( پرتفويی)ای مجموعه دارای

 حفظ برای تری بیش ی انگیزه حسابرس دهد، تشکیل را مؤسسه پرتفوی از بزرگی نسبتاً بخش خاص(صاحبکار)مشتری که

 صاحبکار منافع حفظ جهت در عمل و سازش به اقدام احتمال بنابراين .داشت خواهد سود و درآمد منبع يک عنوان به آن

 (29) داشت خواهد وجود

 وابستگی رقیب نیروی دو اساس، اين بر .اند داده قرار بررسی مورد را اقتصادی های وابستگی نیز حسابرسی های نظريه

 (31).دهند می قرار تأثیر تحت را حسابرسان گزارشگری فرايند تقلب، کشف زمان در شهرت از حفاظت و اقتصادی

 فعلی صاحبکار داشتن نگه راضی با را خود آتی منافع استقالل، گذاشتن پا زير با حسابرس اقتصادی، وابستگی عامل براساس

 کاهش از نتیجه در و شده حسابرس استقالل انداختن خطر به از مانع شهرت از حفاظت ی انگیزه مقابل، در .کرد خواهد حفظ

 (.31)کند می جلوگیری فعلی صاحبکاران دست به اخراج يا جديد مشتريان حسابرسی ی الزحمه حق
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 مقرراتی تاکنون ايران بهادار اوراق بورس حسابرس، وابستگی و حسابرسی ی الزحمه حق تعیین بر حاکم مقررات ی زمینه در

آيین رفتار حرفه ای  16-11  بند اساس بر .است گرفته قرار ای حرفه رفتار آيین تأکید مورد موضوع اين اما .است نکرده وضع

درصد درآمد مستمر ساالنه حسابدار رسمی از صاحبکار برای مدت بیش از   25جامعه حسابداران رسمی ايران تحصیل بیش از 

حسابداران رسمی مجاز به ارائه خدمات بر اساس حق الزحمه مشروط  16-12دو سال مجاز نیست. همچنین بر اساس بند 

 (16نیستند )

 برسچرخش حسا .4

بعد از رسوايی های مالی اخیر در سطح جهان )انرون و وردکام در اياالت متحده و پارماالت در اروپا( در بین متقاضیان خدمات 

حسابرسی )سرمايه گذاران و اعتباردهندگان و ...( اين انديشه شکل گرفته که افزايش مدت دوره تصدی حسابرس با صاحبکار، 

حسابرس و مديريت صاحبکار شده و مديريت صاحبکار می تواند با سوء استفاده از اين رابطه، موجب ايجاد رابطه دوستی بین 

حسابرس را به شدت تحت تأثیر قرار دهد و باعث کاهش کیفیت حسابرسی شود. اين انديشه باعث شکل گیری طرح چرخش 

 که است مؤثر تأثیرگذار عامل سه بر حسابرس شريک و مؤسسات چرخش طرح (21وسسات و شريک حسابرس شده است)م

 :شوند می حسابرسی خدمات کیفیت در تغییر موجب خود عوامل اين از هريک

 کار صاحب مديريت با . ارتباط1

 قبل های سال حسابرسی فرايند به . توجه2

 کار صاحب داشتن نگه راضی برای . اشتیاق3

 اين از و دارد سويه دو تأثیر شگفته پی عوامل از هريک بر که است گونه اين حسابرس شريک يا مؤسسات چرخش ماهیت

 قطع موجب حسابرس شريک و مؤسسات چرخش سو، يک از .شود می حسابرسی خدمات کیفیت در تغییر موجب طريق

 ناآگاهانه میل رفتن بین از و قبل های سال حسابرسی تکراری فرايند به توجه نداشتن صاحبکار، با حسابرس مدت دراز ارتباط

 .شود می صاحبکار کردن خشنود برای حسابرس ی

 حسابرس شريک و مؤسسات چرخش که گرفت نتیجه توان می شگفته پی عوامل از هريک ی مطالعه با نخست، نگاه در

 چرخش فرايند اثر در شده حاصل عوامل از يک هر بررسی با ديگر بُعد از اما .شود می حسابرسی کیفیت بهبود موجب

 شريک و مؤسسات چرخش فرايند زيرا .شود می حاصل حسابرسی خدمات کیفیت کاهش حسابرس شريک و مؤسسات

 راحتی احساس جديد حسابرس با صاحبکار مديريت نتیجه در و شود می صاحبکار و حسابرس ارتباط قطع موجب حسابرس

 ( 32)گذارد نمی میان در وی با را ها آن مشکالت وجود صورت در و کند نمی

 شناخت اثر در که اطالعات بندی طبقه و جايی به جا تغییرات، از بهتر درك دلیل به قبل های سال حسابرسی فرايند به توجه

 سال در حسابرسی های پرونده مرور .شود می حسابرس کارايی بهبود موجب است، شده حاصل قبل های سال در حسابرس

 سؤاالت نوع با ها شرکت زيرا کند، می تر بخش اثر نیز را حسابرسی فرايند حسابرس، کارايی روی تأثیر بر عالوه قبل های

 کند، می جلوگیری بر زمان حسابرسی فرايند در وقفه ايجاد از قبلی های کاربرگ مرور با حسابرس و هستند آشنا حسابرس

 می جاری دوره حسابرسی برای نیاز خور در و جديد های کنترل اجرای از مانع قبل سال های پرونده به صرف اتکای اما

 شريک و مؤسسات چرخش ماهیت ی نتیجه که است عاملی سومین کار صاحب داشتن نگه راضی برای اشتیاق ( 16شود)

 اين از و شود می مشتری داشتن نگه راضی ی آگاهانه نا يا و آگاهانه میل رفتن بین از موجب چرخش فرايند .است حسابرس

 اين تأثیر تحت حسابرسی خدمات کیفیت است ممکن اما آورد، می فراهم را حسابرسان استقالل حفظ موجبات طريق
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 قرار صاحبکار نفوذ تحت های شرکت يا بعدی مجاز ی دوره در مستقل حسابرس عنوان به انتخاب برای حسابرس تمايالت

 (21شود) کاری چنین انجام از مانع تواند نمی چرخش که گیرد

 تخصص ی فرضیه دو قالب در حسابرسان نظر اظهار و حسابرسی کیفیت بر حسابرسی تصدی ی دوره طول تأثیر چگونگی

 دوره طول افزايش با که است باور اين بر حسابرس تخصص ی فرضیه .شود می ارائه حسابرس استقالل ی فرضیه و حسابرس

 با حسابرسی کیفیت کاهش به معتقد استقالل ی فرضیه برعکس، .يابد می افزايش حسابرسی کیفیت حسابرسی، تصدی ی

 تواند می هم که است دولبه تیغ مانند حسابرسان چرخش ی پديده ( 33است) حسابرسی تصدی ی دوره طول افزايش

 را حسابرسی وجودی ی فلسفه تواند می هم و آورد فراهم را حسابرسی خدمات کیفیت افزايش و استقالل حفظ موجبات

 ابعاد شناسايی مستلزم سرمايه بازار اثربخشی و کارايی افزايش منظور به پديده اين از مؤثر و مفید ی استفاده .کند متزلزل

 ايران در حسابرسان ادواری تغییر (16).است پديده اين تکرار ی زمینه در اقتضايی و مناسب تمهیدات اتخاذ و آن وجودی

 16-16اشاره قرار گرفته است. بر اساس بند  مورد ايران رسمی حسابداران ی جامعه ای حرفه رفتار آيین در بار نخستین برای

 بورس سازمان .شود انجام نبايد شريک يکهیچ کاری بیش از سه سال توسط يک مسئول کار و بیش از پنج سال با مسئولیت 

 سرمايه منافع و حقوق از حمايت راستای در سازمان، آن عالی شورای ی مصوبه چهارمین و بیست اجرای در نیز، بهادار اورق و

 مؤسسات العمل دستور سرمايه، بازار امور بر عالی نظارت ضرورت به نظر و بهادار اوراق بازار ی توسعه و دهی سامان گذاران،

 و مؤسسات منظم چرخش العمل، دستور اين مفاد اساس بر .کرد تصويب را بهادار اوراق و بورس سازمان معتمد حسابرسی

اليبی و  مل موثر بر عملکرد قضاوت حسابرسی( مفهوم عوا16).است شده الزامی چهارساله زمانی ی دوره در حسابرسی شريک

( با توجه به نتايج تحقیقات قبلی انجام شده در زمینه حسابداری و حسابرسی، معادله زير را به عنوان عوامل موثر 1993لوفت )

 (:1بر عملکرد قضاوت حسابرسی پیشنهاد می کنند )رابطه 

 عملکرد قضاوت حسابرسی F()انگیزه، محیط، شناخت، توانايی و تجربه( = 1)

( به اين نتیجه رسیدند که تجربه و توانايی رابطه مستقیمی با شناخت دارند، همچنین بین 1آنها برای تکمیل معادله رابطه )

 (1توانايی و شناخت رابطه  مستقیمی در جهت عملکرد قضاوت حسابرسی وجود دارد )شکل 

 

 (34عوامل نشان دهنده تخصص حسابرس: ) -1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محیط -1

 تجربه شناخت عملکرد قضاوت

 توانایی
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 حسابرسی قضاوت .گردد واقع مؤثر حسابرسی قضاوت گیری وشکل هدايت برای عاملی عنوان به تواند می حسابرسی محیط

 گردد، می محدود حسابرسی ای حرفه استانداردهای توسط و متأثر تصمیماتشان و شرکت در مستقر حسابرسی گروه توسط

 عامل .باشد می مؤثر حسابرسی های قضاوت در تصمیمات پشتیبان های سیستم و حسابرسی های سیاست و ها روش

 شده، گردآوری شواهد مقدار تعیین سبب عامل اين که است آن از حاکی شده اثبات صورت به اخیر مطالعات در محیطی

مدارك و اطالعات برون سازمانی برای قضاوت حسابرسی می  د نیاز جهت تجزيه و تحلیل شواهد،و  ابزارهای مور ها روش

به طور کلی، عناصر محیط حسابرسی، بر قضاوت حسابرسی موثر می باشد و اين قضاوت حسابرسی همچنین از  (34باشد)

 (35پذيرد)تجربه، شناخت، توانايی و انگیزه حسابرس نیز تأثیر می 

 شناخت  -2

( شناخت را به عنوان اطالعات  ذخیره شده در حافظه می داند، شناخت شامل هم جنبه عمومی شناخت )مانند 1995اليبی )

ريسک حسابرسی( و هم جنبه تخصصی شناخت )مانند اصل تشخیص درآمد( می باشد. در چارچوب حسابرسی، شناخت از 

لیل اينکه موضوع پژوهش به دست آوردن تفاوت بین دو رويکرد می باشد، شناخت صاحبکار ضروری است. اما در اينجا به د

 (35دارای اهمیت بیشتری است )

 صاحب مالی های صورت به باتوجه عمیق، فهم بر راهبردی های سیستم حسابرسی رويکرد اتکای شد، گفته آنچه اساس بر

 خطرات از شناخت راهکارها، نظارتی و اجرايی فرآيندهای شناخت کار، صاحب راهکارهای شناخت از ناشی فهم اين .است کار

 است ممکن اصل در (35) .هست ها ريسک گونه اين مديريت کنترل چگونگی از شناخت و راهکارها و فرآيندها با همراه

 گونه اين البته .نمايد اقدام کار صاحب شناخت برای اطالعات اين وتحلیل تجزيه و گردآوری به نیز سنتی رويکرد حسابرس

 اين کردن مستند به رويکرد اين در حسابرسان و هست راهبردی های دستگاه حسابرسی رويکرد در مدنظر بیشتر شناخت

 آوری جمع به کمیت ازنظر چه و کیفیت ازنظر چه سنتی حسابرسی رويکرد حسابرسان عمل در .پردازند می اطالعات

 عقیده .کنند می اقدام شناخت جهت راهبردی های دستگاه حسابرسی رويکرد حسابرسان به نسبت کمتری اطالعات

 حسابرسی رويکرد حسابرسان .سازد می آشکار شناخت ازنظر را رويکرد دو بین تفاوت نیز کار صاحب مورد در حسابرس

 ارتباطات .هست مختلف عوامل از متأثر که گیرند نظرمی در ای هسته مانند به را تجاری سازمان راهبردی، های دستگاه

و ..  سرمايه بازارهای مشتريان، کنندگان، باعرضه تجاری واحدهای اين میان تعامل متقابل روابط از ناشی که اقتصادی پیچیده

 (35هست )

حسابرسان رويکرد دستگاه های راهبردی نسبت به بهبود شناخت و گردآوری مدارك به منظور به دست  آوردن ماهیت و 

ساير واحدهای تجاری با صاحبکار اقدام می نمايند. در مقابل آن، رويکرد حسابرسی سنتی فقط به زير قدرت ارتباط متقابل 

 (35مجموعه ای از اين روابط متقابل توجه می کند و کلیه آن را مورد تجزيه و تحلیل قرار نمی دهند )

 عملکرد قضاوت  -3

 رويداد، يک نتیجه مانند) اثرگذار معیارهای از برخی ارزش و قضاوت بین ارتباط از ای درجه عنوان به عموماً قضاوت عملکرد

 دست به اطالعات از واحد هر شده تمام بهای يا و کار تکمیل برای استاندارد زمان مانند)کارا و (ديگران قضاوت يا و هنجارها

 و حسابرسی محیط با عامل دو اين که باشد می شناخت و توانايی قضاوت، عملکرد مستقیم عوامل .شود می تعريف (آمده

 وتحلیل تجزيه و بازيابی کدگذاری، تکمیل جهت در ظرفیتی عنوان به ها توانايی (35) هستند مستقیم تعامل در فرد انگیزه

 سنجش فنون از استفاده با گیری اندازه قابل ها توانايی اين .کند می کمک در حسابرس به که گردد می تعريف اطالعات
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 می قرار بررسی مورد فرد هر بودن فرد منحصربه و ذات به توجه با ها توانايی .هست کمی های مهارت و زبان توسط هوش،

 قضاوت عملکرد بر شناخت سازماندهی و مقدار .باشد می قضاوت و يادگیری در مؤثر شان توانايی در افراد های تفاوت گیرد،

تحقیقات بسیار معدودی در مورد ايجاد  حسابرسیچارچوب کیفیت خدمات  (34)است تأثیرگذار مستقل صورت به حسابرسی

الگوی جامع )البته آزمون  1999نمونه ای برای تشريح کیفیت خدمات حسابرسی انجام شده است. کاتانچ و واکر در سال 

شده( از کیفیت حسابرسی ارائه کرده اند. بر اساس ديدگاه آنان، کیفیت حسابرسی تابعی از دو عامل مرتبط با عملکرد 

 ابرس است:حس

نخست، شايستگی( شامل دانش، تجربه، قدرت تطبیق، کارايی فنی و اثربخشی حسابرسی )و دوم، عملکرد حرفه ای( شامل 

عالوه بر ويژگی های فوق، الگوی آنها شامل اين  (35حرفه ای ) دقت حرفه ای، تضاد منافع و قضاوتاستقالل، بی طرفی، 

 موارد است:

دعاوی حقوقی و خدمات  حسابرسی، مه، میزان هزينه حسابرسی، کارايیاز قبیل میزان حق الزح تأثیر انگیزه های اقتصادی(

ساختار بازار( از قبیل رقابت، درجه تمرکز در صنعت، صرفه جويی های ناشی از مقیاس و وجود قوانین و مقررات  مشاوره ای.

 (35)و تعويض حسابرسان( )

 مرتبط تحقیقات ساختار در چارچوب اين اما اند، داده قرار بررسی مورد پژوهشگران را نمونه اين اجزای از برخی که حالی در

 انجام طريق از بايد دارد، بیشتری تأثیر حسابرسی کیفیت بر عامل کدام که اين پرسش .است نوآورانه حسابرسی کیفیت با

 در حسابرسی کیفیت بر آن تأثیر از تر جامع درك منظور به بايد فوق ی نمونه عناصر عالوه، به .شود داده پاسخ تحقیقات

 ( 35پذيرد) صورت آن در تعديالتی لزوم، صورت در و شود آزمون مختلف شرايط

 تغییرات اين از برخی .شود می احساس پیش از بیش حسابرسی محیط در جدی تغییرات دلیل به تحقیقات به نیاز بنابراين،

 فناوری پذيرش و انتظارات ی فاصله کاهش به نیاز حسابرسی، فرايند اصالح اعتباردهی، خدمات ی دامنه گسترش شامل

  ( 35)دارد وجود حسابرسی کیفیت ی زمینه در تحقیقات انجام برای فراوانی ی بالقوه توان خالصه، طور به .است جديد

 هرت حسابرسش

 موسسات کیفیت کننده متمايز معیارهای از ای نمونه موسسات تجاری نام و قدمت ، کننده حسابرسی موسسات اندازه

 به نسبت مشهورتری تجاری نام دارای که موسساتی همچنین و بزرگتر موسسات يعنی .باشد می آنها شهرت و حسابرسی

 (28هستند) باالتری کاری کیفیت دارای هستند ديگر موسسات

 باعث که يابد افزايش مديريت طلبانه فرصت رفتارهای بر نظارت و کارايی شود می باعث حسابرسی کار درست عدم و ضعف

 بر حسابرسی کیفیت و حسابرس شهرت مقوله مطالب، اين به توجه با .کردد می اطالعاتی تقارن عدم و شرکت ريسک افزايش

 اين کیفیت به باتوجه اعتباردهندگان عبارتی به .است گذار تاثیر بهره هزينه و تعهدی اقالم کیفیت و سود کیفیت بین رابطه

 اطمینان موجب حسابرسی کیفیت طبیعتاً. کنند می گیری تصمیم ها شرکت به اعتبارات اعطاء عدم يا اعطاء مورد در عامل دو

 می قرار تأثیر تحت را شرکت بهره هزينه و کاهش را آنان اطالعاتی ريسک و شده گذاران سرمايه و دهندگان اعتبار به بخشی

 ( 36) دهد

 يابد کاهش مديريت طلبانه فرصت رفتار بر نظارت و کارايی شود می باعث حسابرسی ضعف است، معتقد ( 2113 ) کريشنان،

 از و بگذارد تاثیر اطالعاتی تقارن عدم افزايش منافع، تضاد افزايش طريق از دهندگان اعتبار رابطه بر تواند می موضوع اين و

 اين افزايش .شود می متبلور شرکت بدهی هزينه در همه و همه که يابد افزايش نیز شرکت اعتباری ريسک ديگر سوی
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 اعتبار زيان به ثروت انتقال در ها آن طلبی فرصت همچنین و مديران اختیاری قدرت بهتر کنترل موجب احتماالً ها مراقبت

 می ترتیب اين به پس .شود می بدهی هزينه و دهندگان اعتبار ريسک کاهش موجب خود نوبه به اين و شود می دهندگان

 معکوس رابطه دهندگان اعتبار ريسک با همچنین و ها شرکت بدهی هزينه با( باال شهرت) حسابرسی کیفیت که گفت توان

 هايی حساب میزان قدر هر همچنین شود می سود مديريت کاهش باعث تر کیفیت با حسابرسی موسسه طرفی از (37دارد)

 باشد، بیشتر(اختیاری تعهدی اقالم به مربوط های حساب) ها موجودی و پرداختنی های حساب دريافتنی، های حساب نظیر

 تعهدی اقالم چه هر که رسد می نظر به چنین بنابراين .يابد می افزايش تر کیفیت با حسابرسی و بهتر نظارت برای تقاضا

 که چرا يافت خواهد افزايش بدهی هزينه است، تعهدی اقالم پايین کیفیت و سود پايین کیفیت نماينده که باشد باالتر شرکت

 چنین بدهی هزينه بنابراين .کنند می درك نقدی های جريان کاهش طريق از را شرکت سود پايین کیفیت اعتباردهندگان

 اقالم کیفیت و دهند کاهش را موجود اطالعاتی تقارن عدم توانند می حسابرسان میان اين در اما .يابد می افزايش شرکتهايی

 و حسابرس شهرت آيا که شود می مطرح سئوال اين رو اين از .دهند کاهش را بدهی های هزينه و برده باالتر را تعهدی

 (36) باشد؟ گذار تاثیر بدهی هزينه و تعهدی اقالم کیفیت بین رابطه بر تواند می حسابرسی کیفیت

 اقالم باالتر گذاری سرمايه های فرصت با های شرکت زياد، احتمال با که رسید نتیجه اين به خود پژوهش در ( 2111 ) الی

 اين شود، انجام بزرگ شرکت پنج عضو حسابرسان توسط ها آن حسابرسی که وقتی اما اند؛ داشته بیشتری اختیاری تعهدی

 ( 36). شود می تر ضعیف احتمال

 آنها . کردند بررسی ها شرکت در مالی تصمیمات با را حسابرسان شهرت و کیفیت بین رابطه ( 2118 ) ديگران و چانگ ژين

 نشان و دارد تأثیر ها شرکت مالی تصمیمات بر حسابرسان شهرت و کیفیت داد می نشان که کردند ارايه شواهدی و مدل

 می آنها سرمايه ساختار نیز و نظر مورد های شرکت مالی تصمیمات بر بازار شرايط تأثیر از حسابرسی باالی کیفیت که دادند

 (36) کاهد

 رسیدند نتیجه اين به تعهدی اقالم اتکای قابلیت و حسابرسی کیفیت خصوص در خود پژوهش در ( 2116 ) پاين و چمبرز

 می تعهدی اقالم اتکای قابلیت افزايش موجب آکسلی ساربینز قانون کارگیری به همچنین و حسابرس کیفیت بودن باال که

 شود.

 به 1998 تا 1977 سال درطی که آمريکايی های شرکت بدهی هزينه بر را حسابرس شهرت تأثیر (2114) فورتین و پیتمن

 دريافتند آنها .کردند بررسی بورس، در ها شرکت اين شدن پذيرفته از پس سال 9 طی در اند شده تبديل عام سهامی شرکت

 اين دوباره .اند کرده گزارش کمتری بدهی هزينه میانگین اند، گرفته خدمت به را حسابرسی بزرگ مؤسسات که هايی شرکت

 به بنابراين و حسابرسی کیفیت از معیاری عنوان به حسابرس اعتبار و شهرت به دهندگان اعتبار دهد، می نشان ها يافته

 ديدگاه از طرفی از .هستند حساس اند، شده سهامی تازگی به که هايی شرکت وسیله به شده منتشر مالی های صورت کیفیت

 طور به .شود حاصل شايسته و مستقل حسابرسان تعیین طريق از تواند می حسابرسی کیفیت خارجی کنندگان استفاده

 تواند می اين و کنند می ارايه کیفیتی با و متنوع خدمات موارد اغلب در مشهور حسابرسی مؤسسات که شده پذيرفته معمول،

 .شود منجر کیفیت با مالی گزارشگری و اطالعات ارايه به نهايت در که باشد داشته دنبال به را کیفیت با حسابرسی فرآيند

 .شود می آنها اطالعاتی ريسک کاهش و گیری تصمیم در اعتباردهندگان خاطر اطمینان موجب کیفیت با مالی گزارشگری

 رابطه دهندگان اعتبار ريسک با همچنین و شرکتها بدهی هزينه با حسابرسی کیفیت بنابراين،

 ( 36). دارد معکوس
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 اين .پرداختند مالی تأمین هزينه بر حسابرسی کیفیت و شرکتی حاکمیت تأثیر بررسی به تحقیقی در (1389)پور احمد

 اوراق بورس های شرکت اعتبارگیری هزينه بر حسابرسی وکیفیت شرکتی حاکمیت تأثیر پژوهشی و تجربی طور به مطالعه

 بانک حال اين با است، متمايل ها بانک از اعتبار دريافت سمت به بیشتر مالی تأمین سیستم ايران در .دارد اشاره تهران بهادار

 های شیوه به است ممکن آنها بنابراين، .دارند ها شرکت شرکتی حاکمیت ساختار در کمی سهم مالی مؤسسات وساير ها

 رابطه يک رود می انتظار رو اين از .کنند توجه مالی گزارشگری کیفیت نیز و شرکت داخل در شده اعمال وکیفی کنترلی

 سهامداران و مديره هیئت کارای نظارت طريق از که شرکتی حاکمیت وکیفیت بدهی تأمین هزينه بین معکوس

 از شرکت 119 اطالعات از استفاده با ها يافته .باشد داشته وجود ها شرکت حسابرسی کیفیت و شود می حاصل عمده نهادی

 ترکیبی های داده رگرسیونی تحلیل و 1387 تا 1382 سالهای بین تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته های شرکت

 هزينه بر معنادار کاهشی تأثیر آنها کارای نظارت و سهامداران ترکیب در عمده نهادی سهامداران وجود که دهد می نشان

 .(38ندارد) را تأثیری چنین حسابرسی کیفیت حالیکه در دارد نمونه عضو های شرکت بدهی

 .اند پرداخته تعهدی اقالم اتکای قابلیت و حسابرس کیفیت بین رابطه بررسی به تحقیقی در (1386) آقايی و مجتهدزاده

 اتکای قابلیت محاسبه منظور به و حسابرس تصدی دوره و حسابرسی مؤسسه اندازه معیار دو از حسابرس کیفیت تعیین جهت

 های فرضیه آزمون برای .است شده استفاده تعهدی اقالم پايداری از همکاران و ريچاردسون مدل از پیروی در تعهدی اقالم

 سال به سال بررسی و مقطعی صورت به ها داده بررسی روش و شده استفاده چندگانه خطی رگرسیونی های مدل از پژوهش

 شرکت با مقايسه در باالتر کیفیت با حسابرس توسط شده حسابرسی های شرکت دهند، می نشان پژوهش اين نتايج .است

 بیشتری تعهدی اقالم پايداری ضريب دارای تر، پايین کیفیت با حسابرس توسط شده حسابرسی های

 (39دارند) بااليی تعهدی اقالم اتکای قابلیت نتیجه در و بوده
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