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 چکيده
در  حسابرسی و حسابداری پارامتر بر کالن اقتصاد تاثیر هدف مطالعه حاضر بررسی

ق ی و حمال یصورت ها دارائهیتجد ،رانیا هیدر بازار سرما یاقتصاد یها تیفعالقالب 

سال(،  -شرکت 669شرکت ) 59بر همین اساس تعداد الزحمه حسابرس می باشد. 

ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،  با استفاده از حذف از شرکت ها

انتخاب گردید. سپس با استفاده از  8851تا  8811سیستمایتک طی بازده زمانی 

رویکرد پانلی داده ها در نرم افزار اقتصاد سنجی ایویوز، مدل رگرسیونی چند متغیره 

در بازار  یاقتصاد تیالفعپژوهش، تخمین و شواهد پژوهش حاکی از آن است که 

ا بی تاثیر معکوس دارد. به عبارتی با مال یارائه صورت ها دیتجدبر  رانیا هیسرما

 یصورت هامجدد ارائه  ران،یا هیدر بازار سرما یاقتصاد یها تیفعال زانیم شیافزا

در بازار  یاقتصاد یها تیفعالهمچنین در این پژوهش اثر  .ابدی یکاهش م یمال

شواهد گویای این مهم است که بررسی شد و  بر حق الزحمه حسابرس رانیا هیسرما

، حسابرسان حق الزحمه رانیا هیدر بازار سرما یاقتصاد یها تیفعال زانیم شیبا افزا

 خود را افزایش نمی دهند.

 دارائهیتجد، رانیا هیدر بازار سرما یاقتصاد یها تیفعال :يديکل واژگان

 .رسی، حق الزحمه حسابمال یصورت ها
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 2 اسد راستين،  1 حسن معينيان
 .کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه غیر انتفاعی ارشاد دماوند، واحد تهران 8
 .کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه غیر انتفاعی ارشاد دماوند، واحد تهران 2

 

 نام نویسنده مسئول:
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 مقدمه
های مالی به دلیل اصالح اشتباه ناشی از شناسایی شواهد حاکی از آن است که بازار سرمایه و اقتصاد کشور به تجدید ارائه صورت

اشی شود، تجدید ارائه به دلیل اصالح اشتباه نبینی میدهند. بنابراین پیشدرآمد یا سود نسبت به سایر دالیل، واکنش شدیدتری نشان می

( هم 2001) 2شولز .(2006، 8تری از جانب بازار سرمایه و اقتصاد، در پی داشته باشد)گرتسن و همکاراناز شناسایی درآمد واکنش منفی

های مالی در مواد مرتبط اعتقاد دارد که شدت واکنش منفی بازار و واکنش های اقتصادی در مواردی شدیدتر است که تجدید ارائه صورت

 اثرگذار بر درآمد شرکت باشد.با تقلب یا 

دهد که اگر به دلیل تجدید ارائه، سود کاهش یابد، واکنش های ( نشان می2001) 8برای نمونه نتایج پژوهش پالمرس و همکاران

زه ی دوره دو روها یافتند که میانگین نرخ بازده غیرعادی انباشته در طاقتصادی بازار در تاریخ اعالن خبر ارائه مجدد، منفی خواهد بود. آن

( نشان 2006و  2002گویی دولتی ایاالت متحده )های اداره پاسخدرصد کاهش یافته است. نتایج پژوهش 5بعد از اعالن خبر تجدید ارائه 

های سهام تنها چند روز پس از مشخص شدن تجدید ارائه به میزان قابل توجهی سقوط کردند. یکی دیگر از پیامدهای دهد که قیمتمی

فی تجدید ارائه و تعدیالت سنواتی، ارتباط منفی آن با واکنش های اقتصادی و اثر آن بر اعتبار حسابرس است. هدف حسابرسان من

های گذشته به دلیل اشتباهات حسابداری قابل های مالی حسابرسی شده دورههای مالی است و زمانی که صورتاعتباربخشی به صورت

(. پس همانگونه که 8850یابد )نیکبخت و رفیعی، اعتماد جامعه نسبت به اظهارنظر حسابرسان کاهش میتوجه بارها تجدید ارائه شود، 

گفته شد اقتصاد کشور نه تنها بر تجدید ارائه صورت های مالی در سطح شرکت های پذیرفته شده در بورس اثر گذار است، بلکه بر حق 

و انتظار می رود که با افزایش نرخ رشد اقتصادی، حسابرسان، مبالغ پیشنهادی خود الزحمه حسابرسان هم تاثیر مستقیمی بجای می گذارد 

 را افزایش دهند. با توجه به موارد گفته شده سوال اصلی مطالعه حاضر به شرح زیر می باشد:

 ابد؟آیا با افزایش میزان فعالیت های اقتصادی در بازار سرمایه ایران، تجدید ارائه صورت های مالی کاهش می ی

 

 مبانی نظري و پيشينه پژوهش
سیستم اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی بر تصمیم گیری های مدیریت در واحدهای اقتصادی بستگی دارد. بدیهی است که 

ستفاده ااتخاذ تصمیم در این زمینه نقش تعیین کننده ای در میزان تحقق درآمدهای اقتصادی و ثمر بخش بودن فعالیت های تعیین شده و 

ی در رفاه اجتماعافزایش بهینه از امکانات تولیدی و خدماتی مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی کشور دارد. که در نهایت می تواند منجر به 

یک کشور گردد. از طرفی استفاده از ابزارهای حسابرسی سال هاست که در کشورهای مختلف جهان با هدف سنجش کارآمدی تصمیم 

 صورتی به حسابرسی کار (. ماهیت2089یت در شرکت های دولتی و خصوصی متداول شده است )باجلی و همکاران، گیری های مدیر

حسابرس  ادواری تعویض کردن الزامی موافقان کند. می ایجاب را رسیدگی مورد مدیریت شرکت با حسابرس یروزانه ارتباط که است

 مدیریت با حد حسابرس از بیش نزدیکی باعث است ممکن صاحبکار( با رسصاحبکار)حساب – حسابرس مدت بلند ی رابطه معتقدند

 حسابرس آمدن کوتاه به است ممکن صمیمانه ی رابطه این شود. این دو بین صمیمانه ی رابطه یک آمدن وجود به موجب و شده صاحبکار

 شرکت یرابطه یتجربه منجر شود. صاحبکار تمدیری و حسابرس بین تبانی حتی یا حسابرسی کار حین در آمده نظرهای پیش اختالف در

 ی موسسه حسابرسان . است مدیریت به حسابرس حد از بیش نزدیکی خوبی برای مثال  اندرسون آرتور حسابرسی ی موسسه و  انرون

 با روزانه رتصو به و مرتب داشتند. آنان انرون شرکت مرکزی ساختمان در ثابت دفتر یک شان، مشاوران و اندرسون حسابرسی آرتور

 این در کردند. می شرکت مشترك صورت به خیریه، و تفریحی های فعالیت حتی در و بوده تماس در انرون شرکت کارکنان و مدیریت

 حفظ ای حرفه تردید از مناسبی که سطح دهد انجام صورتی به را حسابرسی کار بتواند که بود خواهد سخت بسیار برای حسابرس شرایط،

درخواست  طریق از تواند می حسابرس با نظر اختالف موارد در هم مدیریت دیگر، از سوی . نشود وارد لطمه حسابرس قاللاست به و شده

 منظر دو از حسابرسی، کیفیت بر حسابرس انتخاب تداوم (. ضمن اینکه اثر2009 ،1همکاران و )آرل بیاورد دست به امتیاز دوستانه، های

 باعث موضوع، این کسب کند، را مشتری خاص دانش مرور به حسابرس تا شود می موجب حسابرس، تداوم انتخاب است. بررسی قابل

 حد از بیش نزدیکی موجب حسابرس، انتخاب تداوم دیگر، سوی از شود؛ اما می حسابرسی کیفیت و حسابرس ای حرفه صالحیت افزایش

                                                           
1 Gertsen et al 
2 Schulz 
3 Palmrose et al 
4 Arel, B., Brody, R.G., & Pany, K. 
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 داشته حسابرسی کیفیت و  حسابرس استقالل بر فیمن اثر است ممکن موضوع این که شود می کار صاحب به مدیریت حسابرس

 (.2009 ،9همکاران و  باشد)کمران

 موسسه ادواری تعویض کردن الزامی انتخاب حسابرس، تداوم از ناشی بالقوه مشکالت رفع برای شده، پیشنهاد های حل راه از یکی

 یک که های متوالی سال تعداد بر محدودیت اعمال را حسابرسی ی موسسه ادواری تعویض محاسبات آمریکا، دیوان است. حسابرسی های

 و همکاران البته کمران است. کرده تعریف کند، را حسابرسی خاص شرکت یک مالی های صورت تواند می مستقل حسابرسی موسسه

ابرس تداوم انتخاب حس کند( اثر تداوم انتخاب حسابرس بر کیفیت حسابرسی را از منظر دیگری بررسی نموده است. وی استدالل می2009)

 ای حسابرس و افزایششود تا حسابرس به مرور دانش خاص بیشتری را کسب کند، که این موضوع باعث افزایش صالحیت حرفهموجب می

( اثر فعالیت های اقتصادی را بر تداوم انتخاب حسابرس از دیدگاه بخصوصی بررسی 2089شود. باجلی و همکاران )کیفیت حسابرسی می

ماید. در برخی مواقع مسئله تداوم حسابرس تبدیل به استعفاءی حسابرس می شود. حسابرسان ممکن است در مواجهه با صاحبکار می ن

دارای ریسک باال مجبور به استعفا شوند، با این حال کناره گیری آن ها منجر به کاهش درآمد موسسه ی حسابرسی می گردد. موسسه های 

چنین ایجاد اشتغال خود و پایداری مشتری در محیط اقتصادی مجبور به رقابت می باشند .شرایط اقتصادی حسابرسی برای  کسب سود، هم

ی ریسک در اشتغال، یک نگرانی (. پس مساله6،2005ضعیف فشارهای مالی زیادی بر موسسه های حسابرسی وارد می کند )نلسون و رومانو

 رضیه های زیر تبیین می شود:عمده برای حرفه حسابرسی می باشد. بر این اساس ف

 فرضیه اول: با افزایش میزان فعالیت های اقتصادی در بازار سرمایه ایران، تجدید ارائه صورت های مالی کاهش می یابد.

 .فرضیه دوم: با افزایش میزان فعالیت های اقتصادی در بازار سرمایه ایران، حسابرسان حق الزحمه خود را افزایش نمی دهند

 

 پژوهشپيشينه 
( در پژوهش خود تحت عنوان ارتباط فعالیت های اقتصادی و واکنش  حسابرسان نسبت به ریسک پرداخته 2089و همکاران )7بگلی 

اند. این پژوهش شامل دو فرضیه، در هر فرض اول تاثیر فعالیت های اقتصادی بر تجدید ارائه صورت های مالی و واکنش حسابرس و در 

اط حق الزحمه طبیعی حسابرس و فعالیت های اقتصادی پرداخته و شواهد پژوهش حاکی از آن است که بین سی ارتبرفرض دوم به بر

 فعالیت های اقتصادی و تجدید ارائه صورت های و حق الزحمه حسابرس رابطه معناداری وجود دارد.

 ریسک مدیریت در حسابرسان داخلی مشارکت تأثیر بررسی ضمن دادند، استرالیا انجام در که پژوهشی در (2088) همکاران و 1 زوان

داخلی  حسابرسی مستحکم ارتباط آیا که نمودند ریسک، بررسی مدیریت های رویه در شکست وقوع برای گزارشگری آنان اشتیاق بر بنگاه

 مدیریت در داخلی نقش حسابرسی و بنگاه ریسک مدیریت از استفاده همچنین.خیر یا گذارد می اثر اشتیاق این بر حسابرسی، کمیته با

 بر ریسک بنگاه، مدیریت در داخلی حسابرسان باالی که مشارکت بود این نشانگر پژوهش نتایج .گرفت قرار مورد بررسی نیز بنگاه ریسک

 که شد استنباط این طور همچنین. است موثر حسابرسی کمیته به ریسک مدیریت در رویه شکست وقوع گزارشگری برای آنان اشتیاق

 به این پژوهش، های یافته دیگر از .دهد نمی افزایش را به گزارشگری آنان اشتیاق حسابرسی کمیته و داخلی بین حسابرسی قوی ارتباط

 های نقش در داخلی حسابرسان از مشارکت نیز انتها در آنان .باشد می شرکت از رشدی به تعداد رو توسط بنگاه ریسک مدیریت کارگیری

 طرفی بی تواند که می اند بوده مشغول هایی فعالیت در داخلی از حسابرسان برخی گرچه دادند، خبر بنگاه ریسک دهی مدیریت اطمینان

 .کند دار خدشه را آنان

 کشف و ریسک بر داخلی مبتنی حسابرسی کارگیری به با مرتبط عوامل هدف شناسایی با را پژوهشی (2005) همکاران و5 کاستانیرا

کارگیری  به ها، حسابرسی ساالنه برنامه در که نتیجه رسیدند این به آنان .دادند انجام بنگاه، ریسک تدر مدیری داخلی حسابرسی نقش

 آنان .است مالحظه قابل لحاظ آماری از پرتغال بهادار اوراق بورس عضو های و شرکت المللی بین های شرکت در ریسک بر مبتنی رویکرد

واحدهای  و ریسک بر مبتنی حسابرسی ساالنه برنامه ریزی بین عمده( چندان نه )اما قوی ارتباطی که نتیجه رسیدند این به همچنین

 اندازه با مثبت طور به بر ریسک مبتنی رویکرد کارگیری به حسابرسی، کار هر برنامه ریزی در و دارد وجود بزرگ و مالی صنعت خصوصی،

تر  فعال کوچکتر، سازمانهای در بنگاه ریسک سازی مدیریت پیاده رمنظو به داخلی حسابرسی که داشتند آنان اظهار .است مرتبط واحد،

 .است مهمتر خصوصی، و مالی های بخش در و است

                                                           
5 Cameran, M., Di Vincenzo, D., and Merlotti, E 
6 Nelson, & Rountree 
7 Bagley 
8 Zwaan 
9Castanheira  
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کاری حسابداری در ایران پرداختند. هدف ( به بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و محافظه8858وکیلی فرد و مران جوری )

ابرس و محافظه کاری حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری اصلی این پژوهش آزمون رابطه بین دوره تصدی حس

شرکت  15پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده، که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، پژوهش شرکت های

های گیولی و هین، و مدل خان و واتز استفاده شده است. از مدل برای اندازه گیری محافظه کاری .انتخاب گردید 8815تا  8819طی دوره 

که  دهدترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان میبرای آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون داده های

 مثبت معنی داری وجود دارد.های مورد مطالعه رابطه بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری حسابداری در کلیه شرکت

 اوراق بورس در پذیرفته شده های شرکت در داخلی حسابرسی افزوده ارزش موثر بر عوامل بررسی به (8858) رضایی و پورحیدری

 های یافته .گرفت قرار بررسی مورد داخلی افزوده حسابرسی ارزش ایجاد بر تأثیرگذار عامل هشت این پژوهش، در .پرداختند تهران بهادار

 روش از استفاده تبلیغات و عملکرد، ازیابی خدمات، تنوع ریسک، ارزیابی محیط کار، آموزش، سازمانی، جایگاه که داد نشان این پژوهش

 داد نشان نتایج همچنین .شوند می داخلی افزوده حسابرسی ارزش ایجاد به منجر و دارند تأثیر حسابرسی داخلی اثربخشی بر نوین های

 .دارد وجود حسابرسی داخلی افزایی ارزش بر موثر عوامل با رابطه در حسابرسان داخلی دیدگاه و مدیران دیدگاه بین اداریمعن که تفاوت

 

 الگوي پژوهش
و وضعیت اقتصادی می پردازد.  مدل آزمون این فرضیه برگرفته از  تجدید ارائه صورت های مالیفرضیه اول پژوهش به بررسی رابطه 

 ( به شرح زیر سنجیده شده است:8( می باشد. این فرض در قالب رابطه)2089کاران )پژوهش باجلی و هم

 (8رابطه)
 

RESit=α0+β1ECONit+β2ICWEAKit+β3ECONit*ICWEAKit+β4ASit+β5CSIZEit+β6BKMKit+β7LEVit

+β8ROAit+β9LOSSit+β10SPECit+β11CEOit+β12BIGit+β13AINDEPit+β14INDEPit+β15ABRETANit+£it 
 

 ن رابطه:در ای

RES  :تجدید ارایه صورت های مالی 

ECON  :فعالیت های اقتصادی در بازار سرمایه ایران 

ICWEAK  دوره تصدی حسابرس : 

AS  انتشار استاندارد های حسابرسی : 

CSIZE اندازه صاحبکار : 

BKMK ارزش دفتری سهام به ارزش بازار سهام : 

LEV  اهرم مالی : 

ROA  بازده دارایی ها : 

LOSS زیاندهی : 

SPEC تخصص حسابرس : 

CEO  تغییر مدیر عامل : 

BIG نوع حسابرس شرکت : 

AINDEP  استقالل کمیته حسابرسی : 

INDEP  استقالل حسابرس : 

ABRETAN بازده غیر عادی سهام : 

 : خطای مدل £

آزمون این فرضیه برگرفته از پژوهش فرضیه دوم پژوهش به بررسی رابطه حق الزحمه حسابرس وضعیت اقتصادی می پردازد.  مدل 

 ( به شرح زیر سنجیده می شود:2( می باشد. این فرض در قالب رابطه)2089باجلی و همکاران )

 (2رابطه)
 

L7+βitBKMK6+βitCSIZE5+βitAS4+βit*ICWEAKitECON3+βitICWEAK2+βitECON1+β0=αitIn(FEE)

it+£itABRETAN15+βitINDEP14βit+AINDEP13β+itBIG12+βitCEO11βit+SPEC10+βitLOSS9+βitROA8+βitEV 
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 در این رابطه:

 In(FEE)حق الزحمه حسابرس : 

ECON  :فعالیت های اقتصادی در بازار سرمایه ایران 

ICWEAK  دوره تصدی حسابرس : 

AS  انتشار استاندارد های حسابرسی : 

CSIZE اندازه صاحبکار : 

BKMK ارزش دفتری سهام به ارزش بازار سهام : 

LEV  اهرم مالی : 

ROA  بازده دارایی ها : 

LOSS زیاندهی : 

SPEC تخصص حسابرس : 

CEO  تغییر مدیر عامل : 

BIG نوع حسابرس شرکت : 

AINDEP  استقالل کمیته حسابرسی : 

INDEP  استقالل حسابرس : 

ABRETAN بازده غیر عادی سهام : 

 : خطای مدل £

 بطه در ادامه بیان شده است.نحوه سنجش هر یک از متغیرهای این دو را

 متغيرهاي وابسته

متغیرهای وابسته پژوهش حاضر عبارتند از تجدید ارایه صورت های مالی و حق الزحمه حسابرس که نحوه سنجش آن به شرح زیر 

 می باشد.

ر وابسته می باشد. این های مالی به عنوان اولین متغی( : در این پژوهش تجدید ارائه صورتitRESتجدید ارائه صورت های مالی )

و « یک»های مالی عدد گیرد، که در صورت تجدید ارائه صورتمتغیر یک متغیر دووجهی می باشد و به صورت دوگانه مورد بررسی قرار می

 کند.را اختیار می« صفر»های مالی عدد در مقابل آن عدم تجدید ارائه صورت

وابسته پژوهش، حق الزحمه حسابرس می باشد. حق الزحمه حسابرس، از جمع ( :  دومین متغیر itIn(FEE)حق الزحمه حسابرس )

 ( محاسبه می شود.8لگاریتم پرداختی به حسابرس بدست می آید و به شرح رابطه )

 (     8رابطه )
Audit feesit=Ln(FEEit) 

 که در رابطه فوق:

itAudit fees  : در شرکت حق الزحمه حسابرسi  در دورهt 

itLn FEE :شرکت اریتم پرداختی لگi  در دورهt به حسابرس 

 متغير مستقل

( : متغیر مستقل این پژوهش فعالیت های اقتصادی در بازار سرمایه ایران می itECONفعالیت های اقتصادی در بازار سرمایه ایران )

ی وان نماینده فعالیت های اقتصادی کشور منرخ رشد اقتصادی که به عنباشد. این متغیر با استفاده از نرخ رشد اقتصادی سنجیده می شود. 

 باشد و با استفاده از اطالعات گزارش شده در بانک اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بدست می آید.

 متغيرهاي کنترلی
هایی است که یک حسابرس در استخدام یک ( : دوره تصدی حسابرس عبارت از تعداد سالitICWEAKدوره تصدی حسابرس )

 باشد.د میصاحبکار واح

( : انتشار استاندارد های حسابرسی یک متغیر مجازی می باشد. نحوه سنجش آن بدین صورت itASانتشار استانداردهای حسابرسی )

 است که اگر سال مورد نظر قبل از انتشار استاندارد های حسابرسی باشد، عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر.

 ( محاسبه می شود.1صاحبکار با استفاده از لگاریتم طبیعی حقوق صاحبان سهام به شرح رابطه ) ( : اندازهitCSIZEاندازه صاحبکار )
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 (     1رابطه )
CSIZEit=Ln(Equityit) 

 که در رابطه فوق:

itCSIZE  : شرکت اندازهi  در دورهt 

itLn Equity : شرکت لگاریتم طبیعی جمع حقوق صاحبان سهامi  در دورهt 

( : ارزش دفتری سهام به ارزش بازار سهام با استفاده از نسبت ارزش دفتری حقوق itBKMKه ارزش بازار )نسبت ارزش دفتری ب

 ( محاسبه می شود.9صاحبان سهام به ارزش بازار سهام به شرح رابطه )

 (9رابطه )
BKMKit=Total Book valueit/Total Market valueit 

 که در رابطه فوق:

itBKMK  : شرکت به ارزش بازار نسبت ارزش دفتریi  در دورهt 

itTotal Book value  ارزش دفتری سهام شرکت :i  در دورهt 

itTotal Market value  ارزش بازار سهام شرکت :i  در دورهt 

( : اهرم مالی که نشان دهنده ی این موضوع است که چه بخش از دارایی ها از محل بدهی یا حقوق صاحبان itLEVاهرم مالی )

 ( محاسبه می شود.6تامین شده است و عبارت است از نسبت جمع بدهی ها به جمع دارایی ها که به شرح رابطه )سهام 

 (            6رابطه )
LEVit=Total Debetit/Total Assetsit  

 که در رابطه فوق:

itLEV : شرکت اندازهi  در دورهt 

itTotal Debet : شرکت جمع بدهی هایi  در دورهt 

itssetsTotal A : شرکت جمع دارایی هایi  در دورهt 

( : بازده دارایی ها از طریق نسبت سود خالص به جمع دارایی ها بدست می آید. نرخ بازده دارایی ها به itROAبازده دارایی ها )

 ( محاسبه می شود.7شرح رابطه )

 (7رابطه )
ROAit= Erningsit/Total Assetsit 

 که در رابطه فوق:

itROA  :شرکت  خ بازده دارایی هانرi  در دورهt 

itErnings  : خالص شرکت سودi  در دورهt 

itTotal Assets  :شرکت  جمع دارایی هاi  در دورهt 

( : زیاندهی یک متغیر مجازی می باشد. نحوه سنجش آن بدین صورت است که اگر در پایان سال مالی زیان itLOSSزیاندهی )

 ینصورت صفر.گزارش شود عدد یک و در غیر ا

( : تخصص حسابرس یک متغیر مجازی می باشد. نحوه سنجش آن بدین صورت است که در صورت itSPECتخصص حسابرس )

( 1رابطه )به شرح کند. تخصص حسابرس انتخاب حسابرس متخصص در صنعت، عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر را اختیار می

 محاسبه می شود.

 (1رابطه )
SPECit=Total Assets Companyit /Total Assets Industryit 

 که در رابطه فوق:

itSPEC  : در صنعت حسابرسی برای شرکت تخصص حسابرسi  در دورهt 

itTotal Assets Company : مجموع دارایی های تمام صاحبکاران هر موسسه حسابرسیi  در دوره در صنعت خاصt 

itTotal Assets Industry  :در دوره ی تمام صاحبکاران در صنعت خاص مجموع دارایی هاt 

 [  ها )طبق معادله فوق( بیش ازسهم بازار آن که شوندمی گرفته نظر در صنعت متخصص عنوان به تحقیق این در مؤسساتی

رت صو، در غیر این8اگر حسابرس متخصص صنعت باشد عدد  .(8516باشد )پالمروس،  ] (8های موجود در صنعت/تعداد شرکت×)2/8)

 یابد.عدد صفر به آن اختصاص می
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( : تغییر مدیر عامل یک متغیر مجازی می باشد. نحوه سنجش آن بدین صورت است که اگر شرکت با تغییر itCEOتغییر مدیر عامل )

 مدیر عامل مواجه باشد، عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر تعلق می گیرد.

مجازی می باشد. نحوه سنجش آن بدین صورت است که اگر حسابرس شرکت، ( : نوع حسابرس یک متغیر itBIGنوع حسابرس )

 سازمان حسابرسی بوده، عدد یک و در غیر اینصورت)موسسه حسابرسی( عدد صفر تعلق می گیرد.

( : استقالل کمیته حسابرسی یک متغیر مجازی می باشد. نحوه سنجش آن بدین صورت itAINDEPاستقالل کمیته حسابرسی )

 گر بیش از نیمی از حسابرسان عضو کمیته حسابرسی باشند، عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر تعلق می گیرد.است که ا

 ( محاسبه می شود:5رابطه )به شرح  ( : استقالل حسابرسitINDEPاستقالل حسابرس )

 (5رابطه )
INDEPit=1-( In(FEE)) 

 که در رابطه فوق:

itINDEP  : استقالل حسابرسi  1در دوره-t 

itIn(FEE)  :حق الزحمه پرداختی به حسابرس در شرکت  درصد i  1در دوره-t 

( 80رابطه )بازده غیر عادی سهام عبارت از اختالف بازده بازار و بازده شرکت که به شرح ( : itABRETANبازده غیر عادی سهام )

 محاسبه می شود.

 (80رابطه )
ABRETANit= Company Returnsit - Market Returnsit 

 که در رابطه فوق:

itABRETAN  :شرکت  نرخ بازده غیر عادی سهامi  در دورهt 

itCompany Returns  : شرکت نرخ بازدهi  در دورهt 

شایان ذکر است که بازده ساالنه سهام برای شرکت از بانک اطالعاتی ره آورد نوین استخراج خواهد شد و فرمولی که برای بازده سهام 

 ( می باشد.88ن تعریف شده است، به شرح رابطه )در ره آورد نوی

 (88رابطه )

𝑅𝑖,𝑡 =
(1 + 𝛼)𝑃𝑖,𝑡 − 𝑃𝑖,𝑡−1 − 𝛼(1000) + (1 + 𝛼)𝐷𝑖,𝑡

𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝛼(1000)
 

 در این رابطه:

  𝑅𝑖,𝑡 بازده واقعی سهام شرکت :i  در دورهt 

 Pi,t قیمت سهام شرکت :i در انتهای دوره 

 Pi,t−1 قیمت سهام شرکت :i درابتدای دوره 

Di,tشرکت  : منافع مالکیت سهمi  در دورهt ) سود نقدی هر سهم( 

αدرصد سهام جایزه شرکت : 

 ریال است( 8000)مبلغ اسمی هر سهم در ایران 

itMarket Returns  :بازار برای شرکت  نرخ بازده هاi  در دورهt 

 

 ي آماري جامعه و نمونه
به  8851تا پایان سال  8811های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال آماری پژوهش حاضر، شرکت یجامعه

یا مدل خاصی جهت برآورد حجم نمونه و نمونه گیری  ی آماری، از رابطهدر پژوهش حاضر، برای تعیین نمونهمدت هفت سال بوده است. 

ود. در شهای حسابداری و مدیریت مالی مرسوم است استفاده میاستفاده نشده است بلکه، از روش حذفی سیستماتیک که در اغلب پژوهش

 دا شود: ی مطلوب پژوهش دست پیها و شرایط زیر توسط پژوهشگر اعمال شده است تا به نمونهاین روش، محدودیت

 اند. اسفند ماه نیست حذف شده 80یا  25ها هایی که پایان سال مالی آنها و متغیرها، شرکتبه منظور قابلیت مقایسه داشتن داده  -8

های تجاری حذف ها از سایر واحدهای سرمایه گذاری مالی به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت آنها و موسسات مالی و شرکتبانک  -2

 اند.  شده

 اند حذف شدند. ی متغیرها را نداشتههای الزم برای محاسبهی دادههایی که در طـول دوره مورد بـررسی همهرکتش  -8
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ی زمانی پژوهش تغییر سال مالی ، در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و در طی دوره8811ها باید قبل از سال شرکت  -1

 های مورد بررسی، برابر باشد. ی آماری در سالداد نمونـهنـداده باشند. دلیل این امر آن است که تعـ

شرکت جهت برآورد  59های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهـران و اعمال شرایـط و محدودیت های فوق تعداد با بررسی شرکت

 اند. های پژوهش انتخاب شدهها و آزمون فرضیهمدل

 

 یافته هاي پژوهش

 آمار توصيفی
های توصیفی هر متغیر به صورت مجزا محاسبه شده های مورد استفاده در پژوهش، پارامترها و محاسبه متغیرع آوری دادهپس از جم

های مرکزی نظیر میانگین، میانه، کمینه و بیشینه و همچنین اطالعات مربوط به است. این پارامترها شامل اطالعات مربوط به شاخص

های این پژوهش از ف معیار، چولگی و کشیدگی است. با توجه به مطالب بیان شده در فصل سوم دادههای پراکندگی همچون انحراشاخص

شرکت عضو نمونه آماری در بورس برای دوره  59های مورد بررسی را برای ( آمار توصیفی متغیر8باشد. جدول شماره )نوع ترکیبی می

 دهد.( ساله نشان می7هفت)
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 غيرهاي مدل پژوهش(: آمار توصيفی مت1جدول )

 
 

 RES ICWEAK ECON AS CSIZE BKMK LEV ROA LOSS SELLASSET INV نماد

 متغیر

تجدید ارائه 

صورت های 

 مالی

 تصدی ورهد

 حسابرس

 های فعالیت

کشور اقتصادی  

 انتشار

 های استاندارد

 حسابرسی

 اندازه

 صاحبکار

 دفتری ارزش

 ارزش به سهام

سهام بازار  

مالی اهرم  
 دارایی بازده

 ها
 زیان

 جمع نسبت

 جمع به فروش

ها درایی  

اموال، تجهیزات، 

ماشین آالت تقسیم 

 بر جمع داراییها

 0.231879 0.862173 0.142857 0.099022 0.625670 0.469379 13.48824 0.428571 0.012962 3.114286 0.180451 میانگین

 0.188112 0.735800 0.000000 0.081300 0.631320 0.467730 13.41922 0.000000 0.030000 3.000000 0.000000 میانه

 0.870729 5.144274 1.000000 1.681740 2.077510 4.375110 18.53460 1.000000 0.065900 9.000000 1.000000 بیشترین

 0.000000 0.016052 0.000000 2.443700- 0.012730 16.30299- 10.03122 0.000000 0.054000- 1.000000 0.000000 کمترین

 0.171230 0.635776 0.350191 0.183781 0.257861 1.197670 1.338552 0.495244 0.036787 1.922173 0.384852 انحراف معیار

 

 

 SPEC CEO BIG AINDEP INDEP ABRETAN LAF NUMWK ASSETS AREC نماد

 متغیر
تخصص 

 حسابرس

تغییر مدیر 

 عامل

حسابرس شرکت، 

 سازمان حسابرسی

استقالل کمیته 

 حسابرسی

استقالل 

 حسابرس

بازده غیر عادی 

 سهام

حق الزحمه 

 حسابرس

اموال، تجهیزات 

 و ماشین الت
 دارایی ها

لگاریتم طبیعی مطالبات 

 و حساب های دریافتنی

 4.889434 5.858163 5.080731 6.583620 0.382840- 0.998259 0.198496 0.236090 0.569925 0.403008 میانگین

 5.018026 5.827891 5.012120 6.473890 0.319660- 0.998910 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 میانه

 7.347801 8.049476 7.423540 11.25728 6.767780 0.999990 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 بیشترین

 0.000000 4.356504 2.890980 4.488640 3.864230- 0.961820 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 کمترین

 1.126563 0.581480 0.648240 0.918481 1.500777 0.002577 0.399168 0.424998 0.495459 0.490871 انحراف معیار

 هاي پژوهشمنبع: یافته
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دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است. شود که نشانها محسوب میترین آنشده میانگین مهمهای مرکزی بیانز بین شاخصا

 05810198ها است. برای مثال میانگین تجدید ارائه صورت های مالی برابر با  میانگین شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده

زی است های مرکاند. میانه یکی دیگر از شاخصهای مربوط به این متغیر در حول این نقطه تمرکزیافتهشتر دادهدهد بیباشد که نشان میمی

  85000000شود میانه متغیر دوره تصدی حسابرس برابر با   ( مشاهده می8گونه که در جدول )دهد. همانکه وضعیت جامعه را نشان می

باشد. همچنین انحراف معیار این متغیر کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار می هایدهد نیمی از دادهاست که نشان می

بوده و کمترین  81598160متغیر ها برابر با صفر نبوده و در طی قلمرو زمانی پژوهش بیشترین مقدار  متعلق به اندازه صاحبکار که برابر با  

 می باشد.  - 86580255بازار سهام که برابر با  مقدار متعلق به ارزش دفتری سهام به رزش 

 

 پژوهش نتایج تخمين مدل ها و فرضيه هاي
ها و اطمینان از صحت الگوی برازش شده، نتایج نهایی حاصل از کارگیری دادههای آماری الزم، به منظور تعیین بهپس از انجام آزمون

 گردد. های پژوهش در ادامه ارائه میتخمین مدل
 

 پژوهش (: نتایج مربوط به تخمين مدل اول2جدول )
 

 احتمال tآماره  انحراف استاندارد ضریب نماد متغیر نام متغیر

 ICWEAK -0.023302 0.008361 -2.787033 0.0055 دوره تصدی حسابرس

 ECON -2.589985 0.998038 -2.595076 0.0097 فعالیت های اقتصادی

همکنشی فعالیت های اقتصادی و 

 ی حسابرسدوره تصد
ECON*ICWEAK 0.641239 0.252433 2.540235 0.0113 

 AS 0.231195 0.034345 6.731611 0.0000 انتشار استاندارد های حسابرسی

 CSIZE 0.009198 0.014963 0.614689 0.5390 اندازه صاحبکار

 BKMK 0.000491 0.013019 0.037675 0.9700 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

 LEV -0.009545 0.083168 -0.114767 0.9087 لیاهرم ما

 ROA -0.075886 0.056194 -1.350431 0.1773 بازده دارایی ها

 LOSS -0.102296 0.042453 -2.409632 0.0162 زیاندهی

 SPEC 0.012310 0.038965 0.315927 0.7522 تخصص حسابرس

 CEO -0.032045 0.039752 -0.806126 0.4205 تغییر مدیر عامل

 BIG -0.035809 0.048063 -0.745038 0.4565 نوع حسابرس

 AINDEP -0.091027 0.033250 -2.737670 0.0064 استقالل کمیته حسابرسی

 INDEP -1.524350 3.056878 -0.498663 0.6182 استقالل حسابرسی

 ABRETAN 0.001321 0.007327 0.180279 0.8570 بازده غیر عادی سهام

 C 1.628670 2.978993 0.546718 0.5848 ضریب ثابت

 F    :75298005  آماره

 F 000000/0 سطح معناداری آماره 

 R  05818961ضریب 

 85697817آماره دوربین واتسون 

 669تعداد مشاهدات 

 هاي پژوهشمنبع: یافته

 

 

 

http://www.joas.ir/


 32 -201، ص  2931، زمستان  21پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 پژوهش (: نتایج مربوط به تخمين مدل دوم3جدول )
 

 احتمال tآماره  استاندارد انحراف ضریب نماد متغیر نام متغیر

 ICWEAK 0.016329 0.009468 1.724683 0.0851 دوره تصدی حسابرس

 ECON 0.169925 0.157952 1.075799 0.2825 فعالیت های اقتصادی

همکنشی فعالیت های اقتصادی و دوره 

 تصدی حسابرس
ECON*IC

WEAK 
-0.220340 1.350292 -0.163179 0.8704 

 AS -0.721078 0.396782 -1.817316 0.0697 های حسابرسیانتشار استاندارد 

 CSIZE -0.103232 0.038935 -2.651414 0.0082 اندازه صاحبکار

 BKMK 2.062054 0.883562 2.333797 0.0200 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

 LEV 0.022870 0.016111 1.419506 0.1563 اهرم مالی

 ROA -0.391562 0.677802 -0.577694 0.5637 بازده دارایی ها

 LOSS -0.277884 0.132833 -2.091974 0.0369 زیاندهی

 SPEC -0.069928 0.154702 -0.452016 0.6514 تخصص حسابرس

 CEO 0.230904 0.035102 6.578001 0.0000 تغییر مدیر عامل

 BIG -0.457788 0.205568 -2.226940 0.0264 نوع حسابرس

 AINDEP 0.059759 0.106223 0.562585 0.5739 سابرسیاستقالل کمیته ح

 INDEP 0.079196 0.046382 1.707461 0.0883 استقالل حسابرسی

 ABRETAN 0.056386 0.035905 1.570418 0.1169 بازده غیر عادی سهام

 C -0.704383 0.315554 -2.232211 0.0260 ضریب ثابت

 F    :88518978  آماره

 F 000000/0 اره سطح معناداری آم

 R  05785112ضریب 

 859677519آماره دوربین واتسون 

 669تعداد مشاهدات 

 هاي پژوهشمنبع: یافته

 

 فرضیه اول پژوهش به صورت زیر است:

 فرضیه صفر: با افزایش میزان فعالیت های اقتصادی در بازار سرمایه ایران، تجدید ارائه صورت های مالی کاهش نمی یابد.

 مقابل: با افزایش میزان فعالیت های اقتصادی در بازار سرمایه ایران، تجدید ارائه صورت های مالی کاهش می یابد.فرضیه 

( که 050057دهد، سطح معناداری برای فعالیت های اقتصادی در بازار سرمایه ایران برابر است با  )( نتایج نشان می2براساس جدول )

فعالیت اقتصادی در بازار سرمایه ایران بر تجدید ارائه صورت  توان نتیجه گرفت،کمتر بوده و از این رو می 09/0این مقدار از سطح معناداری 

ی رابطه معنادار تجدید ارائه صورت های مالیبه عبارتی بین فعالیت های اقتصادی در بازار سرمایه ایران و  های مالی تاثیر معنی دار دارد.

فعالیت است این مقدار که گویای اثر منفی  (-25915519اقتصادی در بازار سرمایه ایران برابر با ) فعالیت وجود دارد. همچنین ضریب

به عبارتی با افزایش میزان فعالیت های اقتصادی در بازار سرمایه  اقتصادی در بازار سرمایه ایران بر تجدید ارائه صورت های مالی می باشد.

ش می یابد. به عبارتی با افزایش یک درصد در میزان فعالیت های اقتصادی در بازار سرمایه ایران، ایران، تجدید ارائه صورت های مالی کاه

 شود.درصد تجدید ارائه صورت های مالی کاهش می یابد. در نتیجه فرض صفر رد شده و فرضیه اول پژوهش پذیرفته می  25915519

 فرضیه دوم پژوهش به صورت زیر است:

 .میزان فعالیت های اقتصادی در بازار سرمایه ایران، حسابرسان حق الزحمه خود را افزایش نمی دهند فرضیه صفر: با افزایش

 .فرضیه مقابل: با افزایش میزان فعالیت های اقتصادی در بازار سرمایه ایران، حسابرسان حق الزحمه خود را افزایش می دهند
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( 052129ی فعالیت های اقتصادی در بازار سرمایه ایران برابر است با  )دهد، سطح معناداری برا( نتایج نشان می8براساس جدول )

فعالیت اقتصادی در بازار سرمایه ایران بر حق الزحمه  توان نتیجه گرفت،بوده و از این رو می 09/0می باشد، که بیشتر از سطح معناداری 

 شود.م پژوهش رد میدر نتیجه فرض صفر تایید شده و فرض دو حسابرس تاثیر معنی دار ندارد.

( و 050099دهد، سطح معناداری برای متغیر دوره تصدی حسابرس به ترتیب )( نتایج نشان می8( و)2همچنین بر اساس جدول )

( معنادارمی باشد، سطح معناداری برای متغیر انتشار استاندارد های %80( که در مدل اول معنادار و در مدل دوم)در سطح خطای050198)

(معنادارمی باشد، سطح معناداری %80( که در مدل اول معنادار و در مدل دوم )در سطح خطای050657( و )050000به ترتیب ) حسابرسی

(معنادار %80( که در مدل اول معنادار نشده و در مدل دوم )در سطح خطای050012( و )059850برای متغیر اندازه صاحبکار به ترتیب )

( که در مدل اول معنادار  نشده و 050200( و )055700متغیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به ترتیب )می باشد، سطح معناداری برای 

( که در مدل اول و در مدل دوم 058968( و )055017در مدل دوم معنادار می باشد، سطح معناداری برای متغیر اهرم مالی به ترتیب )

( که در مدل اول و در مدل دوم معنادار نمی 059687( و )058778ازده دارایی ها به ترتیب )معنادار نمی باشد، سطح معناداری برای متغیر ب

( که در مدل اول و در مدل دوم معنادار می باشد، سطح معناداری 050865( و )050862باشد، سطح معناداری برای متغیر زیاندهی به ترتیب )

( که در مدل اول و در مدل دوم معنادار نمی باشد، سطح معناداری برای 056981( و )057922برای متغیر تخصص حسابرس به ترتیب )

( که در مدل اول معنادار نمی باشد و در مدل دوم معنادار می باشد، سطح معناداری 050000( و )051209متغیر تغییر مدیر عامل به ترتیب )

معنادار نمی باشد و در مدل دوم معنادار می باشد، سطح ( که در مدل اول 050261( و )051969برای متغیر نوع حسابرس به ترتیب )

( که در مدل اول معنادار و در مدل دوم معنادار نمی باشد، 059785( و )050061معناداری برای متغیر استقالل کمیته حسابرسی به ترتیب )

معنادار نمی باشد و در مدل دوم )در سطح  ( که در مدل اول050118( و )056812سطح معناداری برای متغیر استقالل حسابرس به ترتیب )

( که در مدل اول و در 058865( و )051970( معنادار می باشد، سطح معناداری برای متغیر بازده غیر عادی سهام به ترتیب )%80خطای

 مدل دوم معنادار نمی باشد.
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 نتيجه گيري
 های شرکت مالی های از صور آمده دست به اطالعات تحلیل زا استفاده با و است توصیفی ماهیت با و کاربردی نوع از حاضر پژوهش

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت کل آماری پژوهش یجامعه است. گرفته صورت تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 یساله نه دوره برای مذبور های شرکت اند. شده گزینش حذفی روش طریق از که بوده است شرکت 95 شامل پژوهش ینمونه و تهران

 انجام شده ترتیب به زیر مراحل وابسته و مستقل متغیرهای بین ی رابطه بررسی برای است. گرفته قرار مطالعه مورد 1394 تا 1388

 :است

 .است بوده فرضیه دو شامل که پژوهش، یپیشینه و ادبیات به توجه با پژوهش های فرضیه تدوین

 .اند بوده شرکت 95 تعداد به که سم فصل در شده یاد شرایط اساس بر نمونه های شرکت گزینش

 تا 1388 سال از منابع اطالعاتی سایر و مجالت ها، سایت موجود، افزارهای نرم از استفاده با نیاز مورد های داده گردآوری

 .اکسل افزار و محیط اطالعاتی نرم به پژوه های داده انتقال و 1394

 بررسی و آماری های انجام آزمون و نیاز مورد متغیرهای اطالعات و ی محاسبه و شده گردآوری های داده بندی دسته و پردازش

 .Eviews افزار نرم کمک به اطالعات

 .ها فرضیه آزمون نتایج تشریح و آماری های آزمون خروجی تحلیل و تجزیه

 مدل از برگرفته متغیره که چند رگرسیونی مدل و آماری های آزمون از پژوهش، ی فرضیه رد عدم یا رد برای حاضر، پژوهش در

 شد. داده نشان استنباطی آمار سطح در های پژوهش فرضیه آزمون از آمده دست به نتایج شد. استفاده بوده، (2015) همکاران و باجلی

ادی بر ارائه مجدد صورت هالی و حق الزحمه حسابرس فرضیه، پیرامون اثر فعالیت های اقتص این که شده، فرضیه تایید نتایج این اساس بر

 .گرفت قرار بررسی مورد تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت های بین در

 پذیرفته های شرکت در تجدید ارائه صورت های مالی و اقتصادی در بازار سرمایه ایران فعالیت های رابطه پژوهش اول فرضیه آزمون

اقتصادی بر تجدید ارائه صورت های  آمده فعالیت های دست به نتایج اساس بر داد. قرار بررسی مورد تهران بهادار اقبورس اور در شده

 می پذیرفته پژوهش اول فرض نتیجه در دارد. معکوس و معناداری تهران تاثیر بهادار بورس اوراق در شده پذیرفته های شرکت در مالی

 .دارد همخوانی 2015) همکاران  ) و اجلیب پژوهش با فرضیه این نتیجه شود.

 شده پذیرفته های شرکت در حق الزحمه حسابرس و در بازار سرمایه ایران اقتصادی فعالیت های رابطه پژوهش دوم فرضیه آزمون

 شرکت در حسابرساقتصادی بر حق الزحمه  آمده فعالیت های دست به نتایج اساس بر داد. قرار بررسی مورد تهران بهادار بورس اوراق در

 با فرضیه این نتیجه شود. پذیرفته نمی پژوهش دوم فرض نتیجه در معناداری ندارد. تهران تاثیر بهادار بورس اوراق در شده پذیرفته های

 .ندارد همخوانی  2015) همکاران) و باجلی پژوهش

 

 محدودیت هاي پژوهش
 کندی با نظر هدف مورد به رسیدن شود می باعث که است همراه هایی محدودیت با هدف، به رسیدن راه در نهادن گام همواره

 ارائه با قسمت این در لذا نیست. مستثنی امر از این پژوهش، مسئله حل هدف به نیل جهت در فرآیندی عنوان به نیز پژوهش شود. همراه

 کند عمل بیشتری آگاهی با پژوهش نتایج میمتع در بتواند تا شود داده پیام خواننده این به که است آن بر سعی پژوهش، های محدودیت

 :ذکراست قابل زیر شرح به حاضر پژوه های محدودیت راستا، این در باشد. داشته ای عادالنه پژوهش قضاوت فرآیند مورد در و

 پیوست از استفاده متغیر با این است. بوده پژوهش این سخت مراحل دشوارترین از یکی حسابرس الزحمه حق متغیر سنجش (8

 نبود است. شده گردآوری ها آن از حسابرس الزحمه حق و رقم استخراج مالی های صورت تک به تک و شده آوری جمع مالی های صور

 .باشد می حاضر پژوهش محدودیت ترین اصلی عنوان به کند، گزارش را الزحمه حسابرسی حق که داده پایگاه یک

 ها شرکت کلیه و بوده است تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت های داده از استفاده با حاضر پژوهش نتایج (2

 باید تهران، بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های کلیه شرکت به پژوهش از حاصل نتایج تعمیم در لذا است، نداده قرار بررسی مورد را

 .آید عمل به الزم احتیاط

 فایل بودن مخدوش نظیر به دالیلی بورس، در شده پذیرفته های شرکت از برخی مالی های صور به مربوط اطالعات بودن ناقص (8

 .مورد بررسی آماری جامعه از ها آن حذف نتیجه در و ها آن موجود های

 . ها آن به دسترسی امکان عدم دلیل به بورسی غیر های شرکت اطالعات از استفاده عدم (1
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 ممکن مذکور، اطالعات تعدیل در صور است. نگردیده تعدیل تورم بابت از ها، شرکت مالی های صور از شده استخراج های داده (9

 .شود حاصل فعلی نتایج از متفاوتی نتایج است

 آن، از بعد و قبل های به دوره نتایج تعمیم در باید است، بوده 1394 تا 1388 های سال وهش،پژ زمانی قلمرو اینکه به توجه با (6

 گردد. رعایت احتیاط جنبه

7)  

 اي پژوهشپيشنهاده
تجدیدارائه صورت های مالی اثر معناداری دارد.  بر اقتصادی در بازار سرمایه ایران فعالیت های که داد نشان پژوهش های فرضیه نتایج

 در را کشور اقتصادی شرایط که شود می پیشنهاد اقتصاددان و سیاستمداران ولی بر حق الزحمه حسابرسی بی تاثیر است. بر این اساس به

اقتصادی، منجر به کاهش تجدیدارائه صورت های مالی خواهد  رشد نرخ بهبود به رو که وضعیت چرا دهند. رشد قرار به رو تعادلی حالت

 شد. 

مبتنی بر فرضیه اول به جامعه اقتصادی در ایران پیشنهاد می شود که سعی کنند نرخ رشد اقتصادی را در حالت باالیی نگهدارند، چرا 

 این نرخ، تجدید ارائه صورت های مالی طی دوره های آتی کاهش می یابد.که با باال بودن 

مبتنی بر فرضیه دوم به جامعه اقتصادی در ایران پیشنهاد می شود که، بهتر است که نرخ رشد اقتصادی را جهت کاهش ارائه مجدد 

 . باال نگهدارند ولی کاهش یا افزایش این نرخ بر حق الزحمه حسابرسان اثر گذار نیست

 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی  

 :گردد می ارائه شرح بدین آتی های پژوه انجام جهت پیشنهادهایی ، بخش این در

 .حسابرسی کمیته های ویژگی بر اقتصادی رشد نرخ تأثیر بررسی

 .حسابرس تخصص بر اقتصادی رشد نرخ بررسی

  .حسابرسی گزارش تاخیر بر اقتصادی رشد نرخ بررسی

 .حسابرس الزحمه حق بر پژوهش این از خارج معیارهای دیگر با اقتصادی رشد خنر سنجش

 .حسابرس چرخش بر پژوهش این از خارج معیارهای دیگر با اقتصادی رشد نرخ سنجش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.joas.ir/


 32 -201، ص  2931، زمستان  21پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 منابع و مراجع
 کمیته: نویسنده استانداردها، تدوین مدیریت حسابرسی، سازمان: ناشر( 8816) ایران، حسابداری استانداردهای [8]

 .حسابرسی استانداردهای تدوین
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