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 چکيده

  ریسک   میزان  و  گذاری  سرمایه  کارآیی  بر  حسابرسی  کیفیت  تاثیر  بررسیهدف از انجام این تحقیق  
با توجه به موضوع    قیتحق نیدر ا.  می باشدن  تهرا  ربهادا  اوراق   بورس  های  شرکت  میان  در  پذیری

 اند دراز آنجا که نتایج این تحقیق می تو  همچنین  .گردیداستفاده   علیو اهداف پژوهش از روش  

  ،کاربردی  های نوع پژوهش از گیرد، قرار استفاده  مورد بهادار اوراق  بورس مقررات و قوانین تدوین
 استفاده تلفیقی های داده روش از شپژوه های دلمین مخت برای.  است رویدادی پسو   همبستگی

، در یک  رانادار تهبه  در بورس اوراق فعال    ای ه  رکتشاین پژوهش شامل کلیه    . جامعه آماریشد

نوین    نرم افزار ره آورین  گردآوری اطالعات،ابزار    .می باشد  1395لغایت    1389ساله از سال    7دوره  

دار تهران، صورت های مالی و گزارشات مبنا بوده  س اوراق بهاان بورو پایگاه اطالع رسانی سازم 3
بین کیفیت  که  نتایج نشان داد    شده است.راق بهادار تهران گرفته  سایت کدال سازمان بورس اوو از  

  .شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنادار وجود دارد   کارایی سرمایه گذاری حسابرسی و  

ق بهادار تهران ارتباط  ک پذیری در شرکت های بورس اوراو میزان ریسابرسی  بین کیفیت حسولی 

 دارد.نمعنادار وجود  

 .، ریسک پذیری  کیفیت حسابرسی، کارایی سرمایه گذاری  :يديکل واژگان
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 مقدمی جواسماعيل 

 .هینور عسلو  امیالملل پ  نیدانشگاه ب  یحسابدارکارشناس ارشد  
 

 نام نویسنده مسئول:
 اسماعيل مقدمی جو

  گذاري سرمایه کارآیی  بر حسابرسی  کيفيت  تاثير  بررسی

 تهران  بهادار  اوراق  بورس  هاي شرکت ميان در پذیري ریسک ميزان و
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 مقدمه

بلکه برای کل اقتصاد است. سرمایه گذاری های   برای شرکت ها  عوامل مهم رشد، نه تنها  یکی از  انجام سرمایه گذاری 

شر به توسعه فیزیکی یک کشور و همچنین رشد مشاغل کمک کند.  شده توسط  پذیرفته شده در بورس می تواند  کت های 

باید بر کیفیت سرمایه گذاری نیز تمرکز کنند. به عبارت دیگر کارایی سرمایه   عالوه بر این شرکت ها عالوه بر سرمایه گذاری، 

با داشتن اطالعات کافی دسرمایه گذاری   یک تصمیمان امک.ستگذاری از مقدار سرمایه گذاری مهم تر ا ر اختیار خوب، فقط 
سرمایه گذار اتفاق می افتد. یکی از مهمترین اطالعات مورد نیاز برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، به ویژه در بخش  

باال باشد. م با کیفیت  با  متعددی وجو طالعاتخصوصی، اطالعات مالی است. این اطالعات باید مربوط و  که در رابطه  د دارد 

لیو) .ی کنندارزش حسابداری اظهارنظر م یکی از اهداف اصلی اطالعات مالی، ارائه اطالعاتی است که می (.2002،  1حافظ و 
هزینه در صورت وجود مکانیزم.تواند تخصیص موثر سرمایه را تسهیل کند  نظارتی قوی،  نمایندگی بین مدیران و   های  های 

)افزایش  نمایند های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری  شوند تا در تمامی پروژه  یران ترغیب میو مد  یافته  کاهش  مالکان

پذیری(.   و  ریسک  و سیویو (  1976)مکلینگجنسن  عنوان یک ابزار مع(  2014)2هاسچر  به  تقدند که حسابرسان مستقل 
رود  می  گردند. بنابراین، انتظار میسهامداران محسوب  أمین منافع  ن به تنظارتی خارجی برای همسویی اهداف و تشویق مدیرا

برای سهامداران تر فرصت که حسابرسان با کیفیت نظارت بهتری را  نموده و مدیران را ترغیب می  های  نمایند که در  فراهم 

بردارند گرایلی)  ( و1983)3واتز و زیمرمن همچنین،.راستای منافع سهامداران گام  سی با  حسابر  انجام  تقدند( مع9613صفری 

به سرمایه کیفیت از طریق افزایش شفافیت گزارشگری مالی و ارائه صورت باعث  های مالی قابل اتکاء  ه  اهش هزین ک  گذاران، 
نمایندگی می آنجلو.گردد  های  وانگ ( و2005)و همکاران  5فرانسیس  (،1981)4دی  کیفیت نشان دادند  (  2010)6ریچلت و 

برای سنجش آن تاکنون ارائه ه طور ذاتی قابل مشکه بی بوده  د بعدنچ  حسابرسی مفهومی اهده نیست و هیچ شاخص دقیقی 

نموده مختلفی برای اندازه نشده است. از این رو، محققان از معیارهای تخصص صنعت حسابرس، یکی   .اند گیری آن استفاده 
سنجه به از  که  عنوان هایی است  به  در ادبیات حسابرسی  حسابرشاخص    طور گسترده  بکار گرفته شده است. کیفیت  سی 

حبکار از آگاهی کنند که حسابرسان متخصص در صنعت صا  بیان می(  2014( و هاسچر و سیوی)2005)فرانسیس و همکاران

های گزارشگری خاص آن صنعت برخوردار  های حسابداری و رویه و شناخت قابل توجهی در خصوص عملیات تجاری، روش

را   آنان  که  مبوده  خ  یقادر  تا  حسابسازد  کیفیتدمات  با  و   رسی  نمایند. فرانسیس  ارائه  خود  صاحبکاران  به  را  تری 
  حسابرسان متخصص صنعت حسابرسی شده  ه توسطهایی ک  دریافتند شرکت( نیز  2010)و ریچلت و وانگ(  2005)همکاران

 .م تعهدی اختیاری کمتری دارندالاند، اق

  گذاری دست یافتند. به حسابرس و کارآیی سرمایه  صنعت بت بین تخصصبطه مثیز به را( ن2011)فرانسیس و همکاران
ار حسابرسان متخصص صنعت، هزینه حقوق صاحبان  های صاحبک که شرکت  شان دادند( ن2010)و همکاران  7طور مشابه، لی

 .کنند تجربه می سهام کمتری را نیز

مهرانی و همکاران) به تحقیق  نظارتی    انیزمیکی دیگر از مک(،  1394با توجه  بر رفتهای  ار مدیران، ظهور سرمایه  مؤثر 

نهادی است با تعریف بوش  .گذاران  نهادی، سرمایه گذار(  1998)مطابق  بانکسرمایه گذاران  های   ها، شرکت  ان بزرگ نظیر 
 .هستند گذاری و ...  های سرمایه  بیمه، شرکت

ها منجر شود که این  تار شرکتبه تغییر رفن است گذاران نهادی ممک  ود که حضورسرمایهش  عموماً این گونه تصور می

 .گیرد دهند، نشأت می گذاران انجام می  نظارتی که این سرمایه های  امر از فعالیت
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ال گذاری شده، نهادها احتما  توجه به فرضیة نظارت فعال، به دلیل حجم ثروت سرمایه  با(  2014هاسچر و سیوی) از نظر

گذاران متبحری   گذاران نهادی سرمایه ساس این نگرش، سرمایهبر ا  کنند. یت میل مدیرگذاری خود را به صورت فعا  سرمایه
گذاری بلندمدت در شرکت، تمایل    ت برخوردارند و به دلیل سرمایهعاالهستند که از مزیت نسبی در جمع آوری و پردازش اط

نظارت بر تصمیمات سرمایه و  برای تأثیرگذاری  به صرف منابع  و  8، رایتاستداللاین   بر مبنای.ندان دارگذاری مدیر  زیادی 

هادی سبب ن  گذاران هکه مالکیت سرمایدریافتند  (  2015)  و همکاران 9جیراپورن ( و1396، صفری گرایلی)(1996)همکاران
بکارگیری حسابرسان متخصص    ذیری شرکت میپ  افزایش ریسک بر آن است که  انتظار  بنابراین، بر پایه مطالب فوق  شود. 

گذاری مدیران، موجب افزایش   طلبانه و تصمیمات سرمایه  مال شده از سوی آنان بر رفتار فرصتارت مؤثر اعلیل نظ صنعت به د

جایگزین یا مکمل پذیری شرکت شود. از   ریسک نظارتی حسابرسان با کیفیت ممکن است  به اینکه نفش  دیگر، نظر  سوی 

یر برس و ریسک پذیری شرکت، تحت تأثصص صنعت حسابین تخرود که رابطه   رو انتظار می گذاران نهادی، از این سرمایه
 .)تضعیف یا تقویت( گردد  گذاران نهادی قرار گرفته و تعدیل  مالکیت سرمایه

 

 فرضيه هاي تحقيق

بهادار تهران ارتباط معنادار وجود دارد.  بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های بورس اوراق 

بزان ریسک پذی و میبین کیفیت حسابرس بورس اوراق   هادار تهران ارتباطیری در شرکت های 

 

 مبانی نظري تحقيق

ارائه شده است. او کیفیت حسابرسی را ارزیابی و (  1981ی دی آنجلو )یک تعریف متداول از کیفیت حسابرسی به وسیله

ا سیستم حسابداری صاحبکار  ای مالی و یهصورتهای با اهمیت در  استنباط بازار از احتمال توانایی حسابرس در کشف تحریف
، به  های با اهمیت را کشف کندهای با اهمیت کشف شده، تعریف کرده است. احتمال اینکه حسابرس تحریفو گزارش تحریف

های با اهمیت کشف شده را گزارش کند، به عنوان استقالل حسابرس  که حسابرس تحریفشایستگی حسابرس و احتمال این

کند، در گیری میتعریف، کشف نقص، کیفیت حسابرسی را در قالب دانش و توانایی حسابرس اندازهست. در این شده ا تعبیر
آنجلو برای حسابرسی های حساحالی که گزارش آن بستگی به انگیزه با وجود این که تعریف دی  برای افشاگری دارد.  برس 

میصورت اما  مالی مناسب است،  حسابتواند سایر انواهای  نرسیع  )یگانه و آذینها را  بر گیرد  از دیدگاه  (. 1389فر،  یز در 

( معتقد  1981آنجلو )هایی است که بر کیفیت حسابرسی اثر دارد. دیی حسابرسی یکی از ویژگیی مؤسسهحسابرسان، اندازه

بزرگ حسابرسی  که مؤسسات  باالتر ارایه میاست  با کیفیت  ه شهرت مند هستند کعالقهکنند، زیرا  تر، خدمات حسابرسی 
بازار کار به دست آورند و به دلیل اینکه تعداد مشتریان آنان زیاد است، نگران از دست دادن مشتریان خود نیستند.  ی در بهتر

آموزش حسابرسان خود و انجام  برای  امکانات بیشتر  به منابع و  به دلیل دسترسی  مؤسساتی  که چنین  بر این است  تصور 

باال مات حسابرسیلف، خدهای مختآزمون استقالل اساس و روح حسابرسی است و حسابرسی، .کنندتری ارایه میرا با کیفیت 
کننده  بدون استقالل هیچ ارزشی ندارد. اعتماد مردم و بازار سرمایه به حسابرس به واسطه استقالل وی است، لذا عوامل تهدید  

بررسی قرار گیرند. در ای باید همواره مورد  هایی که طی چند دهه اخیر همواره مورد بحث و نهیکی از زمی  ن خصوصاستقالل 

 (.  2003و همکاران،    6حسابرس است )میرز بررسی قرار گرفته، مدت تصدی
مؤسسه حسابرسی باعث   تصدی دوره اول، نظریه با مطابق .دارد وجود متضاد نظریه دودوره تصدی حسابرسی،  ر موردد

بین رفتن انگیزه و کمرنگ    نی مدت میالوند در طوادامه این رده که ل حسابرس شالکاهش تدریجی استق تواند موجبات از 

نماید. برخی از ین ا  اند که تلویحا های صورت گرفته تاکنون منتج به شواهدی شده هشژوپ  شدن هدف حسابرسان را فراهم 

کاری حسابداری ودر  سی و محافظهحسابر به شواهدی دال بر ارتباط منفی دوره تصدی  (2007)لی،   کنند می  نظریه را تأیید
صاحبکار تهدید    -رسنی مدت حسابالبه این نتیجه رهنمون شد که روابط طو(  2010)نتیجه کیفیت حسابرسی دست یافت. لی
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در طیف مقابل،   .ل حسابرس و در نتیجه کیفیت حسابرسی فقط برای صاحبکاران کوچکتر به همراه داردالبیشتری را برای استق

تصدی طوالی کاهش استقن ادعامخالفا به موازات  نی مدت حسابرسی معتقدند حسابرسان به تناسب افزایش الل حسابرس 
 ، قادرند دانش و تجربه بهتری را در مورد آنها کسب کنند که این تجربه به نوبه خود میطول دوره تصدی صاحبکاران خود

سب توانایی  حسابرس در راستای ک(  2010)10اننگین و اوزکنظر ز  تواند موجبات بهبود کیفیت حسابرسی را فراهم کند. بنا به

تری است   نیالالی و مدیریت نیازمند تصدی طوهای م عاتی بین استفاده کنندگان از صورتالزم جهت کاهش عدم تقارن اطال
ه را ندکن لی گمراهگری مابتواند گزارش عات بیشتر در مورد شرکت را مهیا کند و متعاقباالامکان دستیابی به اط  تا از این مجرا

یکسدر ای  (.1391به نقل از حاجیها و همکاران،  )تشخیص دهد به عنازمان حسابرسو، سران، از  ی ه حسابرسا مؤسسوان تنهی 

ط متوسد در حه  و جامعی عضی خصوصات حسابرسر، مؤسسوی دیگد و از سنمای  ت میزرگ، فعالید بی و در حش دولتبخ

اد  ن ابعایی و تبییت شناسر، از اهمیش حاضا پژوهران، عمدتمی ایابداران رسا حسعضک و بوع کوچد. موضنماین  میت  فعالی
 ی میحسابرسا تنهه  الیانه نی سای مالورت هه صت کر آن اساد بی، اعتقور کلبه ط .ردگی أت میی نشت حسابرسی کیفیاصل

و اعتقود چنین تأثیرض وجا فرد. بگی رار میتقل قان مسر حسابرسیت تأثوای آن تحه محتود بلکش ر  ی ب ان مبناد حسابرسری 

ه  دارد ک ود وجتری ال بیشرد احتمگی رار میاوت قورد قضا مط آنهالیانه توسای سه ت گزارشق کیفیان از طریرد آنه عملکاینک
 ا کیفیتتر و بات بیشعاله اطد کنهاد کننود) پیشکار خد صاحبا چنک یر به یتگی کمتابسا وب(زرگ  ی بای حسابرسه هسسمؤ

 .(1394)علوی و همکاران، ودکاران ارائه شنه صاحبالاای سه ری در گزارشت

بهها هموار گذاری در امور مختلف توسط شرکت  سرمایه ها و جلوگیری از  شرکت های مهم توسعه  راه  وان یکی ازنع  ه 

بوده است. در این میان، محدودیت در مناب  رکود و عقب توجه  کهماندگی مورد  برتوسعه سرمایه ع موجب شده است    عالوه 
ظری دو معیار ن  لحداق گذاری  در تعیین کارایی سرمایه .اهمیت فراوانی برخوردار گردد گذاری از  افزایش کارایی سرمایه گذاری

به  ست بیان میوجود دارد معیار نخ نیاز به جمع های سرمایه  منظور تأمین مالی فرصت کند که  جود آوری منابع و  گذاری 

پروژه بایست تأمین مالی شوند گرچه تعداد زیادی از تحقیقات  های با خالص ارزش فعلی مثبت می  دارد. در یک بازار کارا تمام 
بادآور نهندی  )سازد های مالی توانایی مدیران در تأمین مالی را محدود می  که محدودیت ان داده استالی نشموجود در حوزه م

که میی  .(1998وبارد،  هبه نقل از    1392،همکارانو   نمود این است که شرکت  کی از مواردی  با    توان استنباط  های مواجه 

های با ارزش فعلی خالص مثبت   و انجام پروژه  الی از قبولأمین مهای زیاد ت  دلیل هزینه  محدودیت تأمین مالی ممکن است به

به کاهش سرمایه صرف نمایند که این امر  نیز بیان میگذاری منجر شود. معیار   نظر  به تأمین  دوم  کند اگر شرکت تصمیم 
ندارد که سرمایه به  مالی بگیرد هیچ تضمینی وجود  با  یران معنوان مثال، مد گذاری صحیحی با آن انجام گیرد.  مکن است 

د نمایند.  مآگذاری ناکار  های نامناسب در جهت منافع خویش یا حتی سوءاستفاده از منابع موجود اقدام به سرمایه  انتخاب پروژه

  هب .شودگذاری   های ضعیف موجب افزایش سرمایه  انتخاب پروژه  کنند که بینی می  اغلب مقاالت موجود در این حوزه پیش
پروژه  حاصل می گذاری زمانی رمایهطور مفهومی، کارایی س با ارزش ف  شود که شرکت تنها در تمام  علی خالص مثبت های 

جمله    باشد و هیچ گذاری کند. البته این سناریو در صورتی کارساز است که بازار کامل سرمایه ناقص از  یک از مسائل بازار 

نمایندگی وجود نداشته باشد  گزینش نادرست و هزینه  .های 

 گذاری سرمایه از فعالیت های حاصل بازده های بررسی گذاری، سرمایه مدیران عملکرد ییابارز در مهم رهاییامع از یکی

. است مدیران ای حرفه تجربه عامل آنها از که یکی باشد می مرتبط بسیاری عوامل به خود باالتر های بازده کسب. آنهاست

 و 11منخوف توسط گرفته صورت تحقیق هویژ به است، شده ممختلف انجا کشورهای در اخیر های سال در که تحقیقاتی

 با مقایسه در تجربه تر بی که مدیران است داده نشان آلمان، گذاری سرمایه صندوق های مدیران روی  (2004)همکاران

 جنبه دو در را بازار کارایی مفروضات ها بازده تفاوت در این. کنند می کسب توجهی قابل باالتر یها بازده تر باتجربه مدیران

 عقالیی تر مسن و تر باتجربه مدیران دارای گذاری سرمایه های صندوق های سهم خریداران که، این اول .کشاند می چالش به

 با امر این که کنند، شناسایی را قیمت زیر های سهم ادرندق تر جوان و تجربه تر کم که، مدیران آن دوم. کنند نمی عمل

 
10 Zengin and Ozkan 
11 Menkhoff 
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 باتجربه های همکاران پرتفوی به نسبت تجربه بی مدیران های پرتفوی چنانچه  .بود خواهد تناقض در بازار مفروضات کارایی

 امر این که شود رفتهگ نظر در ریسک عنوان صرف به تواند می ها بازده در تفاوت این باشد، برخوردار بیشتری ریسک از آنها

به  (. 1389لیالستانی و همکاران،   شمس فالح)بود خواهد ضدرتناق با آن اینصورت غیر در و بوده سازگار بازار کارایی فرضیه با

می  ،طور کلی نتیجهریسک پذیری را  نبود اطمینان کامل از توان  به طوری که در صورت  کرد  نبود اطالعات کامل تلقی  ی 

ود و به  شع میوفقیت، ریسک وجود دارد. شفافیت بیشتر برای اقتصاد موضوعی ضروری است، زیرا باعث بهبود تخصیص منابم
با کارایی و رشد اقتصادی سروکار دارد. نقصان اطالعات شفاف در بازار موجب افزایش هزینه معامالت و شکست  طور مستقیم 

بازار سرمایه، نبود شفافیت به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار ز شکستار خواهد شد. به همین دلیل، در بسیاری اباز های اخیر 

 چنین پیامد که یابدافزایش می شرکت با ارتباط در ذینفع افراد میزان مدیریت، اختیار در منابع یشافزا اب.قلمداد شده است 

برای افراد منافع، تضاد ینتیجه در .است منافع تضاد بروز شرایطی  حداقل به یا خود با سایرین منافع ساختن همسو ذینفع 

 دارد، با ارائه قرار منافع تضاد این کانون در که مدیر  .دشون ایندگیمن هایهزینه اید متحملب منافع تضاد از ناشی آثار رساندن

نیاز به مدیریت اختیارات به دلیل وجود اما، دهد. کاهش را نمایندگی هایهزینه تا کندمی شرکت سعی مالی اطالعات  و 

یت بیشتر انجام برسی با کیفگر حسابنابراین، ا  .ودشمطرح می حسابرس مستقل کارشناسانه قضاوت مدیر، عملکرد بر نظارت
شود در این حالت ریسک سرمایه گذاری نیز کاهش تضاد منافع و افزایش شفافیت محیط تصمیم گیری میشود، سبب کاهش  

نمایندگی  یابد. اما، اگر کیفیت حسابرسی کاهش یابد، سبب کاهش کیفیت گزارشگری مالی و همچنین افزایش هزینهمی ی 

مکان وجود دارد که مدیریت با استفاده از ضعف کنترل،  شود. به بیان دیگر، این اگذار میر و سرمایه فع مدیاشی از تضاد منان

نتیجه، سبب  به نفع خود استفاده کند و ارزش شرکت را کاهش دهد. در  به مدیریت سود زده و از منافع سهامداران  دست 
 آن بر فرض گذاری سرمایه در ویژه به و صاداقت در والًمعم(.1388قدم و خالق،  )خالقی مشودافزایش ریسک سرمایه گذاری  

 .باشند می ریسک گریز دیگر عبارتی به و داده ترجیح اطمینان عدم بر را اطمینان عمل کرده، منطقی گذاران سرمایه که است

 سکیر یا پذیری ریسک هدرج  .دارند یشتریب بازده دریافت انتظار ریسک، قبول ازای در ریسک گریز و گذاران منطقی سرمایه

 است. مالی بازارهای در ویژه به گیری افراد تصمیم و رفتار بر تأثیرگذار مهم عوامل از یکی گریزی،
 

 پيشينه تحقيق 

با هدف بررسی1396گرایلی) صفری و  شرکت پذیری ریسک با حسابرس صنعت تخصص بین رابطه ( در تحقیق خود 

 متخصص حسابرسان بکارگیری به این نتیجه رسید که با  و شرکت یریذپ ریسک با حسابرس صنعت تخصص بین رابطه بررسی

 نهادی، گذاران سرمایه مالکیت که دهد می نشان نتایج این، بر عالوه.  یابد می افزایش پذیری شرکت ریسک میزان صنعت، در

بین  خالء دنرک پرن  ضم تحقیق های یافته .کند می تضعیف را شرکت پذیری ریسک و حسابرس صنعت تخصص رابطه 

 اطالعات ذینفعان سایر و بهادار بورس اوراق سازمان گذاران، سرمایه برای تواند می حوزه، این در گرفته صورت یقاتیقتح

 .باشد راهگشا گیری تصمیم امر در حسابداری

 ارتباط بین تخصص حسابرس در صنعت و ریسک پذیری شرکت  برسی( در تحقیق خود به  1395امیر حسینی و زال نژاد)

بهادار تهران بورس اوراق  پذیرفته شده در  پرداخته به این نتیجه رسیدند که بین تخصص حسابرس در صنعت و ریسک    های 

بر ارتباط  داران نهادیت سهامپذیری شرکت ها ارتباط مستقیم وجود دارد. از سوی دیگر این نتایج نشان می دهد درصد مالکی
 پذیری شرکت ها تاثیر مستقیم فزاینده دارد .بین تخصص حسابرس در صنعت و ریسک

 شرکت های گذاری -سرمایه فرصت بر حسابرسی کیفیت تاثیر ( در تحقیق خود با هدف بررسی1395حاجیها و قانع)

 فرصت با حسابرس تصدی دوره و سابرسح ی اندازه نه بیک  تهران به این نتیجه رسیدند بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 فرصت با تخصص حسابرس بین داد نشان تحقیق این نتایج همچنین .دارد وجود داری معنا و مثبت رابطه سرمایه گذاری

 .ندارد وجود داری معنا رابطه ایران سرمایه بازار در گذاری سرمایه

بین کیفیت حسابرسی، هزینه نمایندگی و کارایی  ابررسی ارتب  با هدف( تحقیقی  1394اسماعیلی و محمدزاده سالطه) ط 

بهادار تهران انجام دادند. یافته های تحقیق حاکی از وجودرابطه  بورس اوراق  سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در 
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بین متغیرمعنادامنفی و معنادار بین کیفیت حسابرسی )استقالل حسابرسی( و کارایی سرمایه و رابطه مثبت و  های هزینه   ر 

کارایی سرمایه گذاری  نمایندگی و  بین کیفیت حسابرس، هزینه  است. همچنین تعامل  نمایندگی و کارایی سرمایه گذاری 
 حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار می باشد.

ته شده  یرفپذ های  ( در تحقیق خو به بررسی رابطه بین حسابرس متخصص صنعت و ریسک پذیری شرکت1394کوهی)

: با تاکید بر تاثیر سرمایه گذاروب در نشان می دهد که   یافته های حاصل از پژوهش،  .ان نهادی پرداخترس اوراق بهادار تهران 
بین بکارگیری حسابرس متخصص صنعت و ریسک پذیری شرکت وجود  لی کهدر حا  ها وجود دارد. رابطه مثبت و معناداری 

 زد.اا منفی می سذکور رسرمایه گذاران نهادی رابطه م

گذاری  سرمایه کارایی و حسابرسی کیفیت بین ( تحقیقی با هدف بررسی ارتباط1392خانقاه) زاده نهندی و تقی بادآور

 ترتیب، بدین.  دارد وجود معناداری و مثبت ارتباط گذاری سرمایه کارایی و کیفیت حسابرسی به این نتیجه رسیدند که بین

 به نمایندگی، کردن مشکالت برطرف و گذاران سرمایه و مدیریت بین طالعاتیا تقارن عدم کاهش اب حسابرسی بهبود کیفیت

 .شود می منجر گذاری سرمایه کارایی افزایش

با هدف تاثیر معیارهای کیفیت حسابرسی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت 1392سجادی و همکاران) ( در تحقیقی 
نتیجه رسیدند که   به این  بورسی  اندازه یمتغیرههای  مثبت و   ای  انتخاب حسابرس تاثیر  تداوم  حسابرسی و  موسسه ی 

پذیرفته شده در   معناداری و متغیر تخصص حسابرس در صنعت تاثیر منفی و معنادار بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های 

بهادار تهران دارند.  بورس اوراق 

 گذاری  سرمایه کارایی و حسابرسی کیفیت میان رابطه ( در تحقیق خود با هدف بررسی1390ثقفی و معتمدی فاضل)

 از زیاد، گذاری امکانات سرمایه با های شرکت به این نتیجه رسیدند که چنانچهالبا گذاری امکانات سرمایه با های شرکت در

 هک است حالی در این .کرد خواهند تجربه را گذاری سرمایه کارایی از باالتری سطح کنند، استفاده باالتر کیفیت با حسابرسان

 .ندارد اختیاری تعهدی اقالم در دستکاری کاهش در تأثیری انتظار، خالف بر باالتر، حسابرسی کیفیت
با هدف بررسی کیفیت1389ثقفی و عرب مازار) ناکارایی سرمایه گذاری با استفاده  و مالی گزارشگری ( در تحقیق خود 

نتایج نشان  .  کردند بررسی را مالی کیفیت گزارشگری و گذاری یهماسر اییکار میان ( رابطه2006وردی) شده از مدل تعدیل

 .ندارد گذاری وجود سرمایه کارایی و مالی گزارشگری کیفیت داد ارتباط معناداری میان

 بورس در گذاری کارایی سرمایه و مالی گزارشگری کیفیت بین ارتباط ( به بررسی1389یحیایی) و زاقرد وله خدائی

 حد از کمتر گذاری سرمایه و مالی گزارشگری کیفیت بین دهد، می نشان دست آمده به نتایج .پرداختند انتهر اربهاد اوراق

 اما معنادار ، است منفی ارتباط حد از بیشتر گذاری سرمایه و مالی گزارشگری کیفیت بین همچنین. وجود دارد منفی ارتباط

 .نیست
 های شرکت گذاری کارایی سرمایه و مالی تأمین یوهش الگو، بر دسو فیتنقش کی ( به ارزیابی1389هاشمی و همکاران)

پرداختند بهادار بورس اوراق در شده پذیرفته پژوهش، یافته. تهران   دارای اقالم های شرکت در که است این از حاکی های 

. دارد داخلی نقدی های انبه جری بیشتری حساسیت ای، سرمایه های در دارایی گذاری سرمایه بزرگ، مثبت اختیاری تعهدی

دیگر   نتایج. دارد داللت ها دارایی آتی بازده و اختیاری جاری تعهدی اقالم بین منفی رابطه بر شده، نتایج حاصل این، بر افزون
 همچنین،.  ندارد خارجی قرار مالی تأمین میزان تأثیر تحت اختیاری، اقالم تعهدی بازار گذاری قیمت که دهد می نشان تحقیق

 .گردید منتهی متنوع نتایج به بررسی، مورد بین صنایع در ق،یتحق های هضیفر نموآز

 خارجی نظارت شرکت تأثیر پذیری ریسک با حسابرس صنعت تخصص بین رابطه بررسی ( به2016)12سیوی و هاسچر

پرداختند آن بین رابطه بر  یریذپ ریسک های سنجه و حسابرس صنعت بین تخصص که داد نشان تحقیق های یافته. ها 

 که دریافتند ایشان این، بر عالوه. دارد وجود معناداری مثبت توسعه( رابطه تحقیق و هزینه و بازده معیار نحراف)ا شرکت

 تر خارجی، ضعیف نظارت ابزارهای سایر دارای های شرکت در شرکت پذیری ریسک با حسابرس تخصص صنعت بین رابطه

 .است

 
12 Hoelscher & Seavey 
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 خدماتی های شرکت در بین را گذاری سرمایه کارایی و تصنع در رسابحس صصخت میان ( ارتباط2015)13چویی و بای

 با صنعت در حسابرس تخصص که دادند های کره ای نشان شرکت از بزرگی نمونه از استفاده با آنها.  دادند قرار بررسی مورد

 .دارد مثبتی ارتباط گذاری کارایی سرمایه

 نشان گذاری تصمیمات سرمایه کارآیی و منافع تضاد حسابرسی، یتکیف ودبهب عنوان با تحقیقی ( در2012ریز)ما برتسم

 میان منافع تضاد از ناشی کارایی عدم کند،  می تعدیل را گذاری سرمایه کارایی عدم حسابرسی کیفیت چگونه که دادند

 پروژه یک یاجرا هنگام آن دنرب بین از یا ارزش ایجاد دهنده شانمدیر ن یک توانایی همچنین. است سهامداران و مدیران

 حسابرسی کیفیت همچنین و نه یا داده رخ مدیر جانب از اشتباهی آیا که دهد می حسابرس نشان تالش و سعی.  باشد می

 .(1395سالطه،  باغمیشه و محمدزاده دوست )نبات کند می مشخص را

 حسابرسی چینی های رکتن شمیا در را ی گذار سرمایه تصمیمات و حسابرسی کیفیت نبی ( ارتباط2012)14یو و لنارد

 گذاری سرمایه بیش نسبت که دهد می نشان آنها نتایج.  دادند قرار بررسی مورد حسابرسی، بزرگ هسسوم چهار سوی از شده

 دارند، بیش کمتری تصدی دورة که هایی شرکت برای و است پایین برخوردارند، تصدی بیشتری دورة از که شرکت هایی برای

 گذاری -سرمایه کارایی تری دارند، طوالنی تصدی دورة که هایی شرکت درنتیجه.  است درصد  70 ودحد در گذاری مایهرس

 .است باال چشمگیری طور به

ت شرک گذاری -کارایی سرمایه و مالی گزارشگری کیفیت بین ارتباط بررسی به پژوهشی ( در2011همکاران) و 15چن

 مثبتی طور به مالی، کیفیت گزارشگری که دهد می نشان آنها جنتای. داختندپر سعهتو حال در بازارهای در خصوصی های

 نقش بهبود موجب بانک، طریق از ها شرکت مالی براین، تأمین عالوه .دهد می قرار تأثیر تحت را گذاری سرمایه کارایی

 .دهد می کاهش یاتیمال اهداف برای ار سود سازی حداقل انگیزة و شود یم گذاری تصمیمات سرمایه در حسابداری اطالعات

 عمر چرخة بر با تأکید گذاری سرمایه کارایی و حسابرسی کیفیت میان ارتباط بررسی ( به2010)16پاندیت و داس

 آنها مطالعات نتایج. دادند قرار مطالعه را مورد نقد وجوه نگهداری و نقد وجوه ریسک ترکیبی تأثیر آنها .پرداختند شرکت

 های شرکت برای بیشتری اهمیت گذاری، سرمایه بر عمر و چرخة حسابرسی کیفیت دلمتعا تأثیر که ستا آن از حاکی

 مطالعات نتایج کل در. می شود حد از بیشتر گذاری سرمایه موجب امر، این که دارد غنی وجوه نقد و باال ریسک از برخوردار

 .دهد می کاهش شود، گذاری می سرمایه مانع که ار عاتیاطال تضاد حسابرسی، کیفیت که است سازگار مفهوم این آنها با

 این تبیین به گذاری، کارایی سرمایه با مالی گزارشگری کیفیت بارة ارتباط در تحقیقی ( در2009همکاران) و 17بیدل

در سرمایه کارایی مالی، گزارشگری باالتر که کیفیت پرداختند موضوع  تقارن عدم کاهش براثر را ای سرمایه الماق گذاری 

 از کمتر و گذاری بیشتر سرمایه کاهش به داده، افزایش اخالقی، خطر نادرست یا گزینش چون عواملی نتیجه، در و اطالعاتی

 و مالی گزارشگری میان کیفیت منفی یا مثبت همبستگی که بود مطلب این ها مؤید آن های یافته.  گردد می منجر حد
گذاری  سرمایه یا حد از کمتر گذاری سرمایه ها مستعد نآ عملیاتی محیط هک است بیشتر هایی در شرکت گذاری سرمایه

 تواند می گذاری کارایی سرمایه و مالی گزارشگری میان وجود مکانیسمی که است آن بیانگر نتایج این .است حد از بیش

 می مختل را گذاری هسرمای کارایی و گیرد نشأت می نادرست نشگزی و اخالقی خطر از که عمدتاً را دو این میان های تنش

 در حد بیشتر از و کمتر سرمایه گذاری با مالی گزارشگری که کیفیت داد نشان آنها های یافته نتیجه، در. دهد نماید، کاهش

 .است ارتباط
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 روش تحقيق
 سابرسیبررسی تاثیر کیفیت ح، سعی بر  در پژوهش حاضر محققهدف    از آنجایی که تحقیق حاضر، از نوع علی می باشد،

بهادار تهران    سرمایه گذاری و میزان ریسک پذیری  یبر کارای بورس اوراق  که نتایج    از آنجا همچنین.  می باشددر شرکت های 

می تواند در  کاربردی های نوع پژوهش از گیرد، قرار استفاده مورد بهادار اوراق بورس مقررات و قوانین تدوین این تحقیق 

 شناسی روش و همبستگی نوع از است، متغیر بین چندین ارتباط یافتن یپ در پژوهش این هاینک به توجه با همچنین. است

جامعه آماری این .است شده استفاده تلفیقی های داده روش از پژوهش های تخمین مدل برای. است رویدادی پس نوع از آن

خواهد    1395لغایت    1389 اله از سالس 7ره ، در یک دو  رانتهادار  به  در بورس اوراقفعال    ایه رکتشپژوهش شامل کلیه 

نمونه انتخاب شد.  125که تعداد  بود. بعنوان حجم  به  ،  SPSS 24نرم افزار  در    به کمک آزمون های آماریدر ادامه   شرکت 
 ایید فرضیات  بررسی رابطه بین متغیرها پرداخته خواهد شد و بر اساس نتایج آزمون های اماری به بررسی رد و یا ت

 

 تحقيق ه هاي یافت

بهادار تهاول    یهفرض بورس اوراق  ران ارتباط معنادار : بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های 

 وجود دارد.
  می شود: این فرضیه بر اساس مدل زیر، اندازه گیری و محاسبه  

  
بررسی وجوجدول زیر نشان )معناداابطه خد ردهنده نتایج تحلیل واریانس است که به منظور  ها، ری( بین متغیرهای طی 

 انجام شده است:

 جدول آناليز واریانس کيفيت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاري   

 سطح معنادار F میانگین مربع درجه آزادی هامجموع مربع مدل

1 

 1.817E17 1 1.817E17 3947.101 a.000 رگرسیون

   5.663E15 123 4.604E13 باقیمانده

    1.874E17 124 وعمجم

 
  0.000مدل برابر با   توان مشاهده کرد سطح معناداری( میANOVAطور که در جدول تحلیل واریانس رگرسیون )همان

آن کمتر از  است. از  سطح   0.05جایی که این مقدار  با صفر( در  ضرایب متغیرهای مستقل  )تساوی  فوق  فرض صفر  است، 

رابطه خطی  کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاریعناست که بین متغیرهای این بدان مشود و درصد رد می  95اطمینان 
 .وجود دارد

معنادار وجود : بین کیفیت حسابرسی و میزان ریسک پذیری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ارتباط دوم  فرضیه

 دارد.

  شود: این فرضیه بر اساس مدل زیر، اندازه گیری و محاسبه می

 
)معناداری( بین متغیرهای دهندر نشانجدول زی بررسی وجود رابطه خطی  ها، ه نتایج تحلیل واریانس است که به منظور 

  انجام شده است:
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 جدول آناليز واریانس کيفيت حسابرسی و ميزان ریسک پذیري

 سطح معنادار F میانگین مربع درجه آزادی هامجموع مربع مدل

1 

 1.042E15 1 1.042E15 .688 a.409 رگرسیون

   1.864E17 123 1.515E15 باقیمانده

    1.874E17 124 مجموع

 

  0.409مدل برابر با   توان مشاهده کرد سطح معناداری( میANOVAطور که در جدول تحلیل واریانس رگرسیون )همان

بیشتر از  است. از آن فرض صفر    0.05جایی که این مقدار  )تاست،  ضرایبفوق  با صفر( در سطح م  ساوی  تغیرهای مستقل 
رابطه خطی   کیفیت حسابرسی و میزان ریسک پذیریشود و این بدان معناست که بین متغیرهای  می  تاییددرصد    95اطمینان  

 .داردنوجود 
 

 بحث، نتيجه گيري  

با دو به حداقل تواند می حسابرسی، کیفیت  موضوع اغلب این اینکه، اول:  باشد مرتبط گذاری سرمایه کارایی صورت 

 کاهش موجب گذاران، و سرمایه شرکت بین اطالعاتی تقارن عدم کردن کم به با توجه حسابرسی، کیفیت که است شده بحث

 .شود می انتخاب ناسازگار های هزینه

 یهندگان سرماکن مینتأ تا شود باعث تواند می گذاران، و سرمایه شرکت بین اطالعاتی تقارن عدم گر، وجوددی سوی از

 کنند می استنباط گونه گذاران این سرمایه زیرا دهند، افزایش را شرکت مالی هزینه تأمین و کاهش را سهام قیمت شرکت،

 هزینه کیفیت حسابرسی، اگر بنابراین،.کنند می عمل نامناسب ای شیوه به هستند، مالی حال تأمین در که هایی شرکت که

 .بخشد بهبود مالی تأمین های کاهش هزینه با را گذاری سرمایه کارایی اندتو می دهد،کاهش  را ناسازگار انتخاب های

حسابداری حوزه در موجود ادبیات از ای بخش عمده اینکه، دوم قشی ن حسابرسی، کیفیت که دارند اشاره تحقیقات 
 نظارت برای هامداراناصلی س نبعم واندت می حسابرسی کیفیت برای نمونه،.  کند می ایفا نمایندگی مشکالت کاهش در حیاتی

 در سهامداران افزایش توانایی با تواند می دهد، کاهش را نمایندگی حسابرسی، مشکالت کیفیت اگر بنابراین،.  باشد مدیران بر

 وجبم ران،مدی بر نظارت در سهامداران افزایش توانایی زیرا رساند، یاری ها گذاری سرمایه اییبهبود کار به مدیران، بر نظارت

 سرمایه تصمیمات اتخاذ موجب مدیران گریزی ریسکاز طرفی   .شود می مالی تأمین های هزینه کاهش و پروژه انتخاببهبود  

با  . گردد می باال ارزش و ریسک دارای ریگذا سرمایه های فرصت پذیرش عدم تبع آن به و پایین ریسک با گذاری در ارتباط 

کیفیت حسابرسی بر ریسک سر شفافیت و ل میذاری استدالمایه گتاثیر  کیفیت حسابرسی سبب افزایش  شود، که افزایش 

اطالعات در سطح محیط اطالعاتی شرکت می شود. افزایش شفافیت اطالعاتی سبب کاهش عدم قطعیت در کیفیت افشای 
ب نوسانارتباط  نتیجه سبب کاهش  میا سهام شرکت و در  بههای بازده سهام  نهایت منجر  ه  ریسک سرمای کاهش   شود و در 

می به گونه.شودگذاری  ایجاد  ماهیت کار حسابرسی  مورد رسیدگی را  با مدیریت واحد  حسابرس  مداوم  است که ارتباط  ای 

بلنکند. رابطهمی مدت حسابرس با صاحبکار ممکن است باعث نزدیکی بیش از حد حسابرس به مدیریت صاحبکار شده و دی 

صمیمانه ممکن است موجب شود تا حسابرس از تحریفات کشف شده   رابطهآورد. این وجود  یک رابطه صمیمانه بین آنها به
بین حسابرس و مدیریت صاحبکار شود که این تر باعث تبانی  پوشی کند و یا حتی در سطحی وسیعحین کار حسابرسی چشم

حسابرس را خدشه باعث کاهش کیفیت حسابرسی شودموضوع استقالل  و  اوم انتخاب  تد.(1395،  و قانع)حاجیها    دار کرده 

برای حسابرسان می شدن کار حسابرسی  تکراری  یکنواخت و  باعث کاهش صالحیت حسابرس، موجب  این موضوع  و  شود 
مدت مدیریت و کارکنان با حسابرس، آنان با خصوصیات شخصی  شود. از سوی دیگر، در اثر تعامل طوالنیای حسابرس میحرفه

 توانند دست به تخلف بزنند.  از این آشنایی می  استفاده ءبا سو و کاری حسابرس آشنا شده و
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باعث شود تالزحمهمدت از محل حقمایل به داشتن درآمد در درازت برای ابقا در ی حسابرسی، ممکن است  ا حسابرس 

بر تصمیمسمت خود، رضایت عوامل مؤثر  یکی از  به عنوان  نظر گیرد.گیریمندی صاحبکار را  خود در  ن کارایی  ر تعییدهای 
بیان می رمایهس نظری وجود دارد معیار نخست  به  گذاری حداقل دو معیار    های سرمایه  منظور تأمین مالی فرصت کند که 

نیاز به جمع پروژهآو  گذاری  با خالص ارزش فعلی مثبت می ری منابع وجود دارد. در یک بازار کارا تمام  بایست تأمین   های 

های مالی توانایی مدیران در   د در حوزه مالی نشان داده است که محدودیتقیقات موجواز تح مالی شوند گرچه تعداد زیادی
 (.1998ه نقل از هوبارد، ب  1392،همکارانبادآور نهندی و ) سازد تأمین مالی را محدود می

نعت  هایی که توسط حسابرسان متخصص ص  دریافتند شرکت( نیز  2010)وانگ  و ریچلت و(  2005)  فرانسیس و همکاران

  یز به رابطه مثبت بین تخصص صنعت( ن2011)م تعهدی اختیاری کمتری دارند. فرانسیس و همکارانالاند، اق  ابرسی شدهحس

های صاحبکار   شرکت که شان دادند( ن2010)طور مشابه، لی و همکاران گذاری دست یافتند. به حسابرس و کارآیی سرمایه
صاحبان سه نیز ام کمتحسابرسان متخصص صنعت، هزینه حقوق  نظارتی   یکی دیگر از مکانیزم.کنند  تجربه میری را  های 

نهادی است بر رفتار مدیران، ظهور سرمایه گذاران  سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران (  1998)مطابق با تعریف بوش .مؤثر 

  حضورسرمایهود که  ش میتصور   هستند. عموماً این گونه گذاری و ...  های سرمایه های بیمه، شرکت بزرگ نظیر بانکها، شرکت
گذاران انجام  سرمایهنظارتی که این   های  ها منجر شود که این امر از فعالیت گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت

نشأت می  می همکاران،  گیرد  دهند،   کیفیت بین ارتباط بررسی به پژوهشی ( در2011ران)همکا و چن(.1394)مهرانی و 

 می نشان آنها نتایج  .پرداختند توسعه حال در بازارهای در خصوصی شرکت های ذاریگ ی سرمایهکارای و مالی گزارشگری

 مالی براین، تأمین عالوه. دهد می قرار تأثیر تحت را گذاری سرمایه کارایی مثبتی طور به مالی، کیفیت گزارشگری که دهد

 سازی حداقل انگیزة و شود می گذاری مات سرمایهتصمی رد حسابداری اطالعات نقش بهبود موجب بانک، طریق از ها شرکت

 و منافع تضاد حسابرسی، کیفیت بهبود عنوان با تحقیقی ( در2012ماریز) برتسم.دهد می کاهش مالیاتی اهداف برای را سود

 عدم کند،  می تعدیل را گذاری سرمایه کارایی عدم حسابرسی کیفیت چگونه که دنددا نشان گذاری تصمیمات سرمایه کارآیی

 بین از یا ارزش ایجاد دهنده مدیر نشان یک توانایی همچنین .است سهامداران و مدیران میان منافع تضاد از ناشی کارایی

 یا داده رخ مدیر جانب از اشتباهی آیا که دهد می حسابرس نشان تالش و سعی .باشد می پروژه یک اجرای هنگام آن بردن

 .(1395سالطه،   باغمیشه و محمدزاده دوست کند)نبات یمشخص م را حسابرسی کیفیت همچنین و نه
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 :منابع

 ییو کارا  یندگینما  نهیهز ،یحسابرس  تیفیک  نیرابطه ب  یبررس  در،یو محمدزاده سالطه، ح  الی, لیلیاسماع [1]

کنفرانس ب  رفتهیپذ یدر شرکت ها  یگذار هیسرما بهادار تهران،  بورس اوراق  اقتصاد  یالملل نیشده در 

 .24-27،ص    3،1394،شماره 4  ا،جلدیاسپان ،یو علوم اجتماع  تیریمد

  ، یدانشگاه آزاد اسالم  ،یدولت  ریارشد. غ  یکارشناس  نامهانی، پا1395زهرا و زال نژاد، محمد.    ،ینیحس ریام [2]
 . یواحد شهر قدس، دانشکده علوم انسان  یدانشگاه آزاد اسالم

بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه    د،بررسییزاده خانقاه، وح  یو تق ونسی  ،ینهند  بادآور [3] ارتباط 

بررس  .41،ص  1392، 2، شماره 20جلد   ،یو حسابرس یحسابدار  یها  یگذاری، 

مصطفی.    ثقفی، [4] یزدی،  ناکارایی سرمایه گذاری،  1389علی و عرب مازار  مالی و  ، کیفیت گزارشگری 

 .48،ص  1389 ،6، شماره 5  ،جلدیپژوهش های حسابداری مال

رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت  د،یفاضل، مج یو معتمد یعل  ،یثقف [5]
با امکانات سرما ،ص  10،1390،  شماره  3باال، مجله پژوهش های حسابداری مالی، جلد    یگذار هیهای 

35. 

 ریتاث یشرکت بررس یگذار  هیبر فرصت سرما یحسابرس تیفیک ریتاث یبررس  ،یزهره و قانع، عل ها،یحاج [6]

،ص  1395،  16، شماره  6جلد   ،یشرکت ،مجله دانش حسابرس  یگذار  هیبر فرصت سرما  یحسابرس  تیفیک
33. 

 یفر، کاوه، رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه حسابرسی ، بررس نیو آذ  عقوبی  گانه،ی حساس [7]

 .20-24،ص  1389  ،17،شماره20جلد  ،یو حسابدار یحسابرس یها

بازارها یگذار  هیسرما  یی(، کارا1395محمد.) ،یکوندیردریفرزانه و م درپور،یح [8] بورس توسط بانک   یدر 

 .  2433-3919، شماره شاپا :  7شماره  ،یو حسابدار  تیریدر مد  دیجد یفصلنامه پژوهش ها ،یمل

ب یمحمد، بررس  ،ییایحیو  یوله زاقرد، مهد ییخدا [9]   هی سرما ییو کارا یمال یگزارشگر  تیفیک  نیارتباط 

بهادار، مجله حسابدار یگذار  .56،ص  1389، 3،شماره 4، جلد    تیریمد یدر بورس اوراق 

بکارگ  ،یمهد  ،یلیگرا  یصفر [10] به    یریپذ سکیحسابرس متخصص صنعت و ر یریرابطه  با توجه  شرکت 

،  34، شماره 9برسی، جلدپژوهش های حسابداری مالی و حسا ،یگذاران نهاد  هیسرما  یکنندگ  لیاثر تعد

 .40،ص1396

قربان  ،یعلو [11] رستم  ،یمحمد؛  بررس  ،یبهزاد و  بر ک  یوهاب،  مؤسسات   یحسابرس  تیفیعوامل موثر  در 

 .32،ص  1394،  15،شماره 12جلد    ،یدانش حسابرس ران،یا یعضو جامعه حسابداران رسم یحسابرس

بر ارتباط    یحسابرس  تیفیک یشاخص ها  ری(، تأث1396حسن.) ،یو همت  لیاسماع ،یریپور، صفدر؛ ام  یعل [12]

 .68، شماره 17سال   ،یاز حد، دانش حسابرس شیب یگذار  هیسود و سرما یدستکار  نیب

(، بررسی اثر تجربه  1389.)راینوبخت، سم یاصل، حسن و سراب  بافیقال  ض؛یف  ریم  ،یالستانیشمس ل فالح [13]

بیش اطمینانی و رفتار تود بورس اوراق  بر ریسک پذیری،  وارمدیران شرکت های سرمایه گذاری در  ه 

بهادار شمارة   ، سال سوم.12بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق 

شده در   رفتهیپذ  یشرکتها  یریپذ  سکیحسابرس متخصص صنعت و ر  نی، رابطه ب1394, مهسا، یکوه [14]

: با تاک بهادار تهران  بهبود کسب و کار،   یمل شیهما نیلاو ،یگذاران نهاد  هیسرما ریبر تاث دیبورس اوراق 

 .زنجان  ریالغد یو حرفه ا یزنجان، دانشکده فن  ،یتوسعه در بستر اقتصاد مقاومت  ینیکارآفر

(، بررسی رابطه بین ریسک پذیری شرکت و عملکرد مالی با  1395.)نبیز  ،یو زمان دیحم ،یآباد محمود [15]
پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی،   -بر سازوکارهای راهبری شرکتی،  دو فصلنامه علمی  Bتاکید  

 .49، شماره 12سال  
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 یگذار هیسرما  ییراکاو   اریحسابد ریکا  محافظه  بطه(، را1390.)نبیز  ،یو مهتر دیحم ،یمحمودآباد [16]

 ی)مجله علوم اجتماعازشیرهای   پیشرفت  مجله  ان،تهر داربهااوراق    رسبودر    هشد  پذیرفته یهارکت ش
 .   3/61  یاپی، پ2(، دوره سوم، شماره نیشیپ  یو انسان

احمد و حصارزاده، رضا، کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری، فصلنامه بورس اوراق   مدرس، [17]

 .45-47، ص  1387، 2،شماره  7بهادار، جلد

و انعطاف   ینهاد  تی(، مالک1394)،یجواد هاشم  رمحمدیاسکندر و م یهد ،یساسان، محمد مراد ،یمهران [18]

 .28شماره  ،یو حسابرس  یمال یحسابدار یپژوهش ها ،یمال  یریپذ

  تی بر قابل  یحسابرس  تیفیک ریتاث  یبررس  در،یو محمدزاده سالطه، ح نیمحمد حس  شه،یدوست باغم  نبات [19]

، 9، شماره11جلد    ،یشده در بورس تهران، دانش حسابرس  رفتهیپذ یدر شرکتها  یمال  یصورت ها  سهیمقا
 .59، ص1395

  رفتهیپذ  یدر شرکت ها یگذار  هیبر سرما یاهرم مال  ریتاث  ی(، بررس1389.)مایس ،یزدانیو  رجیا نوروش، [20]

بهادار تهران، شماره   .4شده در بورس اوراق 

بر الگو،شیوه تأمین مالی   هاشمی، [21] عباس؛ صادقی، محسن و سروشیار، افسانه، ارزیابی نقش کیفیت سود 

بهادار تهران، تحق بورس اوراق  پذیرفته شده در   ،یحسابدار  قاتیو کارایی سرمایه گذاری شرکت های 

 .25،ص  1389، 6،شماره  4جلد
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