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 چکیده

 حسابداری اطالعات ارزش بودن مربوط و حسابرس استقالل بین رابطه بررسی تحقیق این از هدف

 مکانی نظر از که حاضر تحقیق قلمرو د.باشمی تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت

 به توجه با. است بوده 1398 تا 1390 بین هایسال زمانی قلمرو و تهران بهادار اوراق بورس به محدود

 منظوربه نهایت در. گردید انتخاب تحقیق نمونه عنوانبه شرکت 132تعداد غربالگری حذف روش

 تخمین روش نوع اساس بر. گردید استفاده رگرسیونی هایمدل از هافرضیه از یک هر بررسی

 برای تخمین نتایج و گردید برآورد پژوهش مدل های هاسمن، و لیمر F هایآزمون طی شدهمشخص

 تحقیق اصلی هایفرضیه آزمون از حاصل نتایجت. گرف قرار تحلیل و تجزیه مورد هامدل از هریک

 هایشرکت حسابداری اطالعات ارزش بودن مربوط و حسابرس استقالل بین که، است این بیانگر

 کرد برداشت توانمید. دار وجود معناداری و مستقیم رابطه تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته

 و قضاوت در بسزایی تأثیر باشدمی حسابرس ایحرفه ویژگی ترینمهم حسابرس استقالل که

  عمالً و یافته بهبود نیز مالی گزارشگری کیفیت یقیناً  حسابرس افزایش با لذا دارد حسابرس گزارشگری

  د.یابمی بهبود حسابداری اطالعات ارزش بودن مربوط

 حسابداری اطالعات ارزش بودن مربوط ، حسابرس استقالل: کلیدی کلمات  
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 مقدمه -1

 در گذارانسرمایه به که است اطالعاتی ترینمهم از حسابداری اطالعات سرمایه، بازار در  

 برای اطالعاتی منبع ترینمهم عنوانبه مالی هایصورت. نماید کمک آگاهانه هایگیریتصمیم

. است شدهشناخته تجاری واحدهای نقدی جریانات و مالی وضعیت و عملکرد نتایج انعکاس

 گذاریقیمت سهام، خریدوفروش مانند اقتصادی مهم تصمیمات از بسیاری در همچنین

 اطالعات از نیز سود تقسیم مورد در گیریتصمیم سازی،خصوصی برای دولتی هایشرکت

 این اصلی یهسته مالی هایصورت اطالعات دیگر، زبان به. شودمی استفاده مالی هایصورت

 یکــی درواقع گیرندمی قرار مورداستفاده آن تکمیل در اطالعات سایر که هاستگیریتصمیم

 برای مبنایی کردن فراهم برای اطالعات، ارائــه و تهیــه مــالی، گزارشــگری اهــداف از

 مفید باید اطالعات راستا ایـن در. باشدمی اعتباردهندگان و گذارانسرمایه منطقی گیریتصمیم

 بـه منجـر و باشد داشته را افراد اقتصادی گیریتصمیم بر اثرگذاری توان و بوده مربوط و

 .(1397همکاران، و آزاد امیر) شود گیریتصمیم بهترین

 چنانآن اتکایی قابلیت افزایش و مالی هایصورت به اعتباربخشی برای حسابرس استقالل

 وجود الزام برای اندکی بسیار استدالل و دانسته بدیهی را آن وجود برخی که باشدمی ضروری

 اعتبار بر چیزی نظرش نباشد کارصاحب مدیریت از مستقل حسابرس اگر است نیاز آن

 از کنندگاناستفاده سایر و سهامداران اختیار در مالی هایصورت افزایدنمی مالی هایصورت

 دارندفاصله آن مدیریت و تجاری واحد از فیزیکی و ذهنی ازنظر معموالً که گیرندمی قرار هاآن

 حسابرس هرچه کند عمل مستقل طوربه و کارشناسانه باید که هستند حسابرس به وابسته هاآن

 گزارش و کشف احتمال باشد داشته بیشتری استقالل و شایستگی غیرعادی موارد کشف در

 طوربه خود خدمات کیفیت اعتالی جهت حسابرسان لذا بود خواهد بیشتر سهامداران به هاآن

 قابلیت میزان تعیین منظوربه شده حسابرسی مالی هایصورت از کنندگاناستفاده و خاص

 این و دارند مدنظر را حسابرسی در استقالل مسئله همواره عام، طوربه حسابرس نظریه اتکای

 و میشل) نمایند حفظ را خود باطنی و ظاهری استقالل که دارد وجود حسابرسان از انتظار

 (.2017 ، کیمینی



 ...بررسی رابطه بین استقالل حسابرس و مربوط بودن ارزش اطالعات      

 

104 

 
 

 کارصاحب از مستقل را حسابرسان حسابداری، و مالی اطالعات کنندگاناستفاده اگر  

 کاهش موجب امر این و کنندنمی اعتماد اندکرده حسابرسی هاآن که اطالعاتی به هرگز ندانند،

 ؛.دهدمی کاهش را سهام اطالعاتی ارزش بودن مربوط و شده مالی هایصوت اطالعاتی بار

 افزایش را مالی هایصورت اعتبار او نباشد،نظر مستقل کارصاحب از حسابرس اگر یعنی

 دهی شهادت و بخشی اطمینان خدمات استقالل،اساس:شودمی دلیل،گفته همین به. دهدنمی

 شدهشناسایی آن بر تأثیرگذار عوامل و قرارگرفته موردبررسی بارها حسابرس استقالل. است

 اطالعات کیفیت مستقیم ارزیابی امکان مالی، گزارشگری فرایند در شرایط برخی وجود. است

 گزارشگری فرآیند در حسابرسی برای تقاضا سازدمی مشکل بسیار را کنندگاناستفاده وسیلهبه

 و اقتصادی هایفعالیت پیچیدگی بااهمیت، اقتصادی پیامدهای منافع، تضاد شرایط تحت که

 (.2017 کیمینی، و میشل) است توجیه قابل شود انجام مستقیم دسترسی عدم

 اگر. یابدمی بهبود حسابداری اطالعات ارزش محتوای حسابرس استقالل افزایش با    

 سهام بازار که رودمی انتظار باشند داشته باال کیفیت شدهگزارش مالی حسابداری اطالعات

 ارزش بودن مربوط افزایش موجب و کرده منعکس سهام هایقیمت در را کیفیتی چنین

 قیمت بینیپیش قدرت حسابداری مالی اطالعات کهآن از اطمینان برای بنابراین. گردد اطالعات

 .باشند کارصاحب از کافی استقالل دارای باید حسابرس باشند، داشته را سهام

 مربوط و حسابرس استقالل بین که، سؤال این به پاسخ یافتن دنبال به مطالعه این در حال

 چه تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت حسابداری اطالعات ارزش بودن

 دارد؟ وجود ایرابطه

 

 تحقیق پیشینه و نظری مبانی -2

 پیدایش امروزی، پیشرفته جهان در هاسازمان روزافزون پیچیدگی و گسترش روند

 مداوم و سریع تغییرات و هانوآوری رقابت، تشدید عملیات، و وکارکسب جدید های¬عرصه

 در تغییر لزوم هاتقلب و جریانات سوء انواع بروز و الکترونیک تجارت توسعه آوری،فن

 اطالعات زمانی. است ساخته ناپذیراجتناب را مالی اطالعات ارائه و گزارشگری هایشیوه
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 پیچیدگی سطح ها،آن نیازهای مربوط، کنندگاناستفاده بتوان که شودمی ارائه مطلوب صورتبه

 نیازهای بین باید همچنین. کرد تعیین را اطالعات پردازش در هاآن توانایی ترمهم همه از و

 ها،داده از بزرگی حجم کردن خالصه دیگر سوی از و یکسو از اطالعات افشای برای متضاد

 (.2010، همکاران و باتچاریا) باشد آمدهدستبه مناسب توازن نوعی

 عمل استقالل باید دهد، انجام شایسته نحو به را خود وظایف بتواند حسابرس کهآن براى

 در دیگرى تأثیرات و مالحظات گونههیچ فنى و اىحرفه مالحظات غیرازبه و باشد داشته کامل

 طى در حسابرسى پایان در که اىعقیده و رسیدگى تحت امور به نسبت وى قضاوت چگونگى

 داشتن اطمینان براى که قانونى ضوابط از نظرصرف. نباشد دخیل نمایدمى اظهار خود گزارش

 که است حسابرس عهده به طورکلیبه است، شدهوضع اىویژه موارد در حسابرسان استقالل از

 و داده قرار خطر معرض در را وى عمل استقالل انحاء از نحوی به است ممکن که را عواملى

 تحت امور به نسبت وى قضاوت چگونگى در را دیگرى مالحظات فنی، مالحظات از جدا

 را هاآن و بازشناخته شخصاً سازد دخیل نمایدمى اظهار امر درنهایت که اىعقیده یا و رسیدگی،

 باشد، داشته اىحرفه استقالل تواندنمى کهچنان یعنى صورت، این غیر در آنکه یا و کند برطرف

 تحریری وپیری،) نماید خوددارى خصوصبه مورد آن در حسابرسى مأموریت پذیرش از

1399). 

 استقالل و ایحرفه صالحیت از که شود انجام افرادی توسط شایسته طوربه حسابرسی اگر

 گزارشات از باشند واقف حسابرس صالحیتیبی به کنندگاناستفاده و نباشند برخوردار  الزم

 داشت نخواهد ای افزود ارزش حسابرسی و کنندنمی استفاده خود تصمیمات در حسابرسی

 اطالعات وی ر بر ناآگاهانه اطالعات کنند استفاده حسابرس صالحیتیبی علیرغم که زمانی ولی

 به زیان بودن ترجدی است ترجدی بسیار اتکا این از ناشی بالقوه زیان کندمی اتکا  گزارشات و

 به منجر است ممکن  آن نبودن مستقل و حسابرس قضاوت قول که است دلیل این

 این آنکهحال دارند اعتماد قابلیت کنند استفاده باور در که اطالعات از بهینه غیر گیریتصمیم

 بر و کاهدمی حسابرسی به نسبت کنندگاناستفاده اعتماد از سرانجام امر این نیست موجه باور

 (.2020، همکاران و ریچاردو. )دارد منفی تأثیر اطالعات ارزش بودن مربوط
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با اشاره به مبانی نظری پیرامون تحقیق ،حال به دنبال مرور بر چند پیشینه تحقیق  مشابه 

 نیابیژن  باشیم:شرح زیر میشده در راستای موضع تحقیق به داخلی و خارجی صورت گرفته

( در تحقیقی به بررسی تأثیرگذاری جنسیت حسابرس بر رابطه بین استقالل 1400وجهانشاد)

حسابرس و کیفیت خدمات حسابرسی پرداختند. نوع این تحقیق توصیفی پیمایشی بوده  و 

باشد؛ جامعه آماری این تحقیق کلیه اعضای جامعه حسابداران رسمی مؤسسات حسابرسی می

نفر  82باشد. بدین منظور با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه نفر می 18۵۶ها که تعداد آن

اند توزیع و شدهای انتخابمشخص گردید که پرسشنامه بین حسابرسان که به روش خوشه

آوری گردید. نتایج این تحقیق تأثیر استقالل حسابرس بر کیفیت حسابرسی را مثبت جمع

 ارزش بودن مربوط بین رابطه بررسی به تحقیقی در( 1399)ستاره و زاده کریم  ارزیابی نمود.

 بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت در شرکت عمر چرخه و حسابداری اطالعات

 114 برای 1394 الی 1390 هایسال بین سالهپنج دوره یک منظور این برای. پرداختند تهران

 بین دارمعنی و مستقیم ارتباط وجود از حاکی نتایج شد. انتخاب تهران بورس عضو شرکت

 هر دفتری ارزش و سهم هر سود تغییرات گذشته؛ سال سهم هر سود جاری؛ سال سهم هر سود

. باشدمی تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت عمر چرخه وابسته متغیر با سهم

 عمر چرخه و سهم هر بازار ارزش بین دارمعنی ارتباط بر دال کافی شواهد حالدرعین

 به( 1399) پیری و تحریری نشد. یافت تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت

 ایرانی مالی مدیران و حسابرسان نگرش از ایمقایسه تحلیلی: حسابرس استقالل بررسی

 هفت تأثیر از کلیدی، مفهوم این از مالی مدیران و حسابرسان برداشت بررسی برای. پرداختند

 طریق از موردنیاز اطالعات است. شدهاستفاده حسابرس استقالل بر اصلی شاخص

 و ایران رسمی حسابداران جامعه عضو مؤسسات در شاغلین کلیه بین شدهتوزیع هایپرسشنامه

 آوریجمع139۵ سال در تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت مالی مدیران

 هایشاخص مورد در کلی توافق وجود علیرغم که دهدمی نشان تحقیق هاییافته. است گردیده

 بین دارمعنی تفاوت مالی، مدیران و حسابرسان گروه دو بین حسابرس استقالل بر تأثیرگذار

 دارد، وجود گروه دو بین حسابرس استقالل بر موردبررسی هایشاخص تأثیر میزان و شدت

 شدت حسابرسان عاملی تحلیل از برآمده هفتگانه هایشاخص تمامی مورد در کهطوریبه

https://civilica.com/search/paper/n-حمیدرضا_بیژن_نیا/
https://civilica.com/search/paper/n-حمیدرضا_بیژن_نیا/
https://civilica.com/search/paper/n-حمیدرضا_بیژن_نیا/
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 ارزش حسابداری بین رابطه بررسی عنوان با تحقیقی(1397)اسماعیلی .بودند قائل را بیشتری

 در شدهپذیرفته هایشرکت سود مدیریت و حسابداری اطالعات ارزش بودن مربوط با منصفانه

 زمانی بازه در شرکت 84 شامل تحقیق این آماری نمونه. داد انجام تهران بهادار اوراق بورس

 سود مدیریت با منصفانه ارزش کارگیریبه که داد نشان تحقیق نتایج .است 1392-1383 سالهده

 بین در منصفانه ارزش حسابداری از استفاده میزان بین درنهایت و دارد معناداری مثبت رابطه

( در تحقیقی به بررسی رابطه 2021شیائوبو هائو) دارد. وجود معناداری تفاوت مختلف صنایع

های ذکرشده در چین بین خدمات غیر حسابرسی و استقالل حسابرس: شواهدی از شرکت

برای این  2018شرکت ذکرشده چینی در سال  213منظور دستیابی به این هدف ، پرداخت. به

 بتواند NAS که ندارد وجود چین در مدرکی هیچ که دهدمی نشان نتایج .اندشدهمطالعه انتخاب

 .نیست NAS تأمین منع مقررات وضع برای چین به نیازی و کند تضعیف را حسابرس استقالل

 بودن مربوط بر حسابرس استقالل  تأثیر بررسی به تحقیقی در( 2020) همکاران و ریچاردو

 المللیبین شرکت 98 اطالعات از تحقیق این انجام برای.  پرداختند سود اطالعات ارزش

 تحلیل از پژوهش هایفرضیه آزمون برای. شد استفاده 2014 تا 2009هایسال برای اروپایی

 حسابرس استقالل مقدار چه هر که داد نشان نتایج.  است شدهاستفاده ترکیبی/تلفیقی رگرسیونی

 همکاران و حسام .گرددمی حسابداری اطالعات ارزش بودن مربوط بهبود باعث باشد بیشتر

 اطالعات ارزش بودن مربوط بر شرکتی حاکمیت تأثیر بررسی به تحقیقی در (2020)

 فاصلۀ در فارسخلیج حوزه فعال هایشرکت اطالعات منظور این برای پرداختند حسابداری

 که داد نشان نتایج شد. انتخاب شرکت - سال 1820 و بررسی 2013 تا 2004 از سالهده زمانی

 بین همچنین و مستقیم رابطه اطالعات ارزش بودن مربوط با مدیرههیئت اندازه و استقالل بین

  گلوبر و آنتونیو .نشد یافت ایرابطه اطالعات ارزش بودن مربوط و  مدیرعامل وظیفه دوگانگی

 اطالعات ارزش بودن مربوط بر ریسک افشای تأثیر بررسی عنوان تحت تحقیق در( 2018)

 بازه در برزیلی هایشرکت از شرکت 100 بررسی با آنان بیندراین و پرداختند حسابداری

 بودن مربوط و ریسک افشای بین که رسیدند نتیجه این به 2014 تا 2012 مدتکوتاه زمانی

 ریسک افشای هرچقدر حقیقت در دارد، وجود مستقیم رابطه حسابداری اطالعات ارزش



 ...بررسی رابطه بین استقالل حسابرس و مربوط بودن ارزش اطالعات      

 

108 

 
 

 مناسب تری تخمین و شده بیشتر شرکت وضعیت از سرمایه گذار و سهامدار درک یابد افزایش

 .کندمی اتخاذ  پایینی ریسک با تصمیمات  و داده نشان منتشرشده مالی هایصورت به نسبت

 ی  تحقیقهافرضیه -3

 هایشرکت حسابداری اطالعات ارزش بودن مربوط و حسابرس استقالل بین •

 .دارد وجود معناداری رابطه تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته

 تحقیق  روش -4

 تحقیقات نوع از هدف بعد از خردگرایانه، نوع از تحقیق انجام رویکرد بعد از تحقیق، این

 نوع از هاداده ماهیت نوع از ، مروری تحقیقات نوع از  تحقیق ماهیت بعد از کاربردی،

 بعد از ، همبستگی توصیفی تحقیقات نوع از تحقیق شناخت روش ازلحاظ  ، کمی تحقیقات

 طول بعد از نگر،گذشته تحقیقات جزو زمان بعد از ، استقرایی و قیاسی نوع از استدالل نوع

 نوع از اطالعات آوریجمع روش ازلحاظ و ، مقطعی تحقیقات نوع از تحقیق انجام زمانمدت

 نوع  از هاداده تحلیل روش بعد از همچنین  و( کاوی اسناد)میدانی و ایکتابخانه تحقیقات

 شامل پژوهش این آماری جامعه .باشدمی آماری هایروش بر مبتنی محتوا تحلیل تحقیقات

باشد. می 1398 الی 1390 سال از تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته شرکت های تمامی

 باشدمی متغیره چند رگرسیون ، هافرضیه آزمون و برآورد برای تحقیق این در اتخاذشده روش

 آمار از حاضر تحقیق  هایفرضیه آزمون بررسی و هاداده آماری وتحلیلتجزیه برای همچنین و

(  متغیره چند خطی رگرسیون)  استنباطی آمار و( معیار انحراف میانگین، شامل) توصیفی

..   و واریانس همسانی مانایی، همچون هایآزمون از هافرضیه آزمون جهت. است شدهاستفاده

 هاداده ادغام درستی لیمرf   آزمون از استفاده با ابتدا فرضیات آزمون برای  همچنین و

(  تصادفی یا ثابت اثرات)  آزمون روش نوع هاسمن آزمون از استفاده با سپس و موردبررسی

 %9۵ اطمینان سطح در مستقل متغیرهای فرضیه دار منعی بررسی برای t اماره از و تعیین

 با تحقیق این متغیرهای برای مورداستفاده هایداده که است ذکر به الزم. شوندمی محاسبه

 آزمون و وتحلیلتجزیه سپس و شدهپردازش و محاسبه 2010 نسخهExcel   افزارنرم
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  افزارنرم از آمدهدستبه هایخروجی به توجه با نیز آن نتایج همراه به تحقیق، هایفرضیه

Eviews شودمی استفاده 9 نسخه. 

 تحقیق متغیرهای -5

 باشدمی حسابداری اطالعات ارزش بودن مربوط تحقیق این در وابسته متغیر: وابسته متغیر

 مربـوط از( 1393)همکاران و پور ولی و(2020) همکاران و ریچاردو تحقیقات؛ با همسو که

 موســوم اولســن توســط  شدهارائه مـدل از شدهگزارش سـهم هـر دفتـری ارزش بـودن

 را شــرکت یـک بـازاری ارزش کـه مـدل ایـن. اسـت شدهاستفاده قیمــت مــدل بــه

 مـرتبط اطالعـات دیگـر و دفتـری هایارزش عایــدات، از خطــی تــابع یــک عنوانبه

 :باشدمی زیر شرح به کنندمی بیان باارزش
Pit = β0 +β1EPSit +β2BVSit + εit 

 :آن در که

  Pit: ، شرکت برای مالی سـال پایـان در سـهم هر بازار ارزش

  EPS :شرکت برای مالی سـال پایان در سهم هر سود

 BVS: است شرکت برای مالی سال پایان سهم هر دفتری ارزش 

 گیریاندازه برای  که باشدمی حسابرس استقالل مستقل متغیر تحقیق این در:مستقل متغیر

 موسسه بازار سهم مدل از( 2012) همکاران و رودریگز تحقیق  مطابق حسابرس استقالل متغیر

 .شودمی استفاده حسابرسی
RI=1-(HC/I)*100 

RI: حسابرس، استقالل نسبت 

HC: مدنظر، شرکت برای موردنظر سال در حسابرسی الزحمهحق 

 I: موردنظر سال در حسابرسی موسسه درآمد کل 

 یک محل از حسابرس هایدریافتی میزان هراندازه است این بر فرض مدل این در 

 رفتارهای برابر در مقاومت برای بیشتری توانایی حسابرس آنگاه باشد کمتر کارصاحب

 ایحرفه رفتار آیین احکام دوم بخش در موضوع این.داشت خواهد کارصاحب طلبانهفرصت

 از ایعمده بخش نباید آن، طبق که قرارگرفته موردتوجه نیز شاغل رسمی حسابداران
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 بیان صراحتبه بخش این. باشد کارصاحب یک محل از مستمر طوربه حسابرس الزحمهحق

 موسسه یا رسمی حسابدار یک ساالنه مستمر درآمدهای درصد 2۵ از بیش تحصیل که کندمی

 در .باشدنمی مجاز سال 2 از بیش خاص،برای کارصاحب گروه یا کارصاحب یک از حسابرسی

 حسابرس دریافتی هایالزحمهحق کلبه نسبت کارصاحب توسط پرداختی الزحمهحق حقیقت

 الزحمهحق ازآنجاکه. دارد حسابرس بر بیشتری نفوذ کارصاحب گفت توانمی باشد، بیشتر

 با حسابرسی الزحمهحق دیگر سوی از و نیست دسترس در هاشرکت کلیه برای حسابرسی

 جایبه کارصاحب نفوذ معیار محاسبه برای دارد، باالیی همبستگی کارصاحب هایدارایی جمع

 هر برای نفوذ معیار. شودمی استفاده کارصاحب هایدارایی جمع از حسابرسی الزحمهحق

 هایدارایی جمع بر شرکت هایدارایی جمع تقسیم از و شدهمحاسبه حسابرس - کارصاحب

 رسیدگی حسابرس این توسط که تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت تمامی

 شدهبندیطبقه دسته 4 به کارصاحب نفوذ معیار به مربوط ارقام سپس. گرددمی حاصل شوندمی

 دیگرعبارتبه. شد داده اختصاص صفر عدد چارک باالترین به و  1 عدد پایین چارک 3 به و

 (.139۵حسین پور و همت فر ،) است حسابرس باالی استقالل نشانگر 1 عدد

 :گرددمی ارائه زیر شرح به حاضر تحقیق کنترلی متغیرهای: کنترلی متغیرهای

 شرکت هایدارایی جمع طبیعی لگاریتم (SIZE): شرکت اندازه

  هادارایی کل میانگین بر خالص سود از است عبارت (ROA): دارایی بازده

 بزرگ مؤسسه یک حسابرس، اگر که است مجازی متغیر یک :(Auditor) حسابرسی کیفیت

 غیر در و یکآن ارزش باشد( راهبر مفید حسابرسی مؤسسه یا حسابرسی سازمان) حسابرسی

 .بود خواهد صفر آن ارزش صورت، این

 ترتیب بدین اصوالً سهام بازار ارزش به دفتری ارزش نسبت :(B/P) بازار به دفتری ارزش

 آخرین اطالعات از استفاده با شرکت عادی سهام دفتری ارزش ابتدا در شودمی محاسبه

 سهام بازار قیمت آخرین کردن ضرب وسیلهبه سهام بازار ارزش آنگاه. شودمی تعیین ترازنامه

 بر سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش سپس. شودمی مشخص منتشره، سهام تعداد در عادی

 .آید دست به نسبت این تا شودمی تقسیم آن بازار ارزش
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 لگاریتم از آن گیریاندازه برای که است مستقل حسابرس دستمزد (:Fee) حسابرس دستمزد

 .است شدهاستفاده حسابرسی یهزینه طبیعی

 شرکت هادارایی به هابدهی نسبت  (:LEV) مالی اهرم

 تأسیس از که هایسال تعداد ، شرک عمر از منظور  حاضر تحقیق در  (:Age) شرکت عمر

 گردد.می محاسبه موردنظر مالی سال تا شرکت شدن

 های تحقیقوتحلیل فرضیهتجزیه

   (2020، همکاران و ریچاردو: )گرددمی  ارائه زیر شرح به تحقیق عملیاتی مدل

 1مدل
Relevance it = β +  β1 IND it + β2 Sizeit + β3 ROA it+ β4 Auditor it + β5 B/P it+β6 

Fee it + β7LEV it+ β8 Age it+ ε it 

: Relevance  حسابداری اطالعات ارزش بودن مربوط 

: INDحسابرس استقالل 

:Size شرکت اندازه 

 :ROAدارایی بازده  

:Auditor  حسابرسی کیفیت 

:B/P بازار به دفتری ارزش 

Fee   :حسابرس دستمزد 

: Lev مالی اهرم  

 :Age  شرکت عمر 

: β  ثابت مقدار 

 5. β4.β 3.β 2.β 1: β متغیرها ضرایب 

ε :رگرسیون مدل خطای جزء 

 یج تحقیقنتا -6

 آمار توصیفی -6-1
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شده است. الزم به توصیفی مربوط به متغیرهای  تحقیق نشان دادههای آماره 2و 1در جدول 

صورت شرکت به132برای 1398تا  1390ساله  9های تحقیق مربوط به دوره ذکر است که داده

 شده است.استخراجساالنه 
 آمار توصیفی – 1جدول 

تعداد  متغیر

 مشاهده

انحراف  میانه میانگین

 معیار 

 چولگی کشیدگی  مینیمم ماکزیمم

مربوط بودن ارزش اطالعات 

 حسابداری

1188 10.۶۵ 0.۶0 0.47 ۵۶2.1 0.000۶ ۵7.۵ ۶.8 

 0.4۶ 3.48 4.37 9.18 0.۶۶ ۶.22 ۶.28 1188 اندازه شرکت

 ۶.01 4۶.3 -1.7 ۵7.2 4.۵ 0.1۶ 1.2۵ 1188 هابازده دارایی

ارزش دفتری به ارزش بازار 

 سهام

1188 2.94 0.93 7.1 9۶.2 0.003 ۵4.۵ ۶.3۶ 

 -0.۶0 3.4 2.24 ۶.۵ 0.70 4.90 4.80 1188 دستمزد حسابرسی

 0.۵۶ ۶.3 0 2.07 0.22 0.۵۶ 0.۵۶ 1188 اهرم مالی

 -0.73 3.9 0.30 2.97 0.38 2.10 2.0۵ 1188 عمر شرکت

 
 آمار توصیفی متغیرهای کیفی تحقیق- 2جدول

 تجمعیدرصد  درصد فراوانی فراوانی ارزش متغیر

 4 4 ۵0 0 استقالل حسابرس

1 1138 9۶ 100 

 - 100 1188 جمع

 ۶8 ۶8 804 0 کیفیت حسابرسی

1 384 32 100 

 - 100 1188 جمع

 

 اندازه حسابداری، اطالعات ارزش بودن مربوط متغیرهای میانگین جدول به توجه با

 و مالی اهرم حسابرسی، دستمزد سهام، بازار ارزش به دفتری ارزش ها،دارایی بازده شرکت،
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 بیشترین. باشدمی 2.0۵ ،0.۵۶ ،4.80 ،2.94 ،1.2۵ ،۶.28 ،10۶۵ با برابر ترتیب به شرکت عمر

 بازده شرکت، اندازه حسابداری، اطالعات ارزش بودن مربوط متغیرهای مقدار کمترین و

 ترتیب به عمر و مالی اهرم حسابرسی، دستمزد سهام، بازار ارزش به دفتری ارزش ها،دارایی

 و 2.07 ،2.24 و ۶.۵ ،0.003 و 9۶.2 ، -1.7 و ۵7.2 ،4.37 و 9.18 ،0.000۶ و ۵۶2،1 با برابر

 باشد.می 0.30 و 2.97 ،0

 تحقیق هیفرضبررسی  -2-6

 شود.       های زیر استفاده میهای تحقیق با استفاده از مدلبرای آزمودن فرضیه          

 

 هایشرکت حسابداری اطالعات ارزش بودن مربوط و حسابرس استقالل بین

    .دارد وجود معناداری رابطه تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته

 حسابداری اطالعات ارزش بودن مربوط و حسابرس استقالل بین رابطه بررسی برای

  .است شدهتدوین زیر صورتبه 1H و 0H  فرض ها،شرکت

=  0Hرابطه هاشرکت حسابداری اطالعات ارزش بودن مربوط و حسابرس استقالل بین 

  د.ندار وجود معناداری

= 1H رابطه هاشرکت حسابداری اطالعات ارزش بودن مربوط و حسابرس استقالل بین 

  .دارد وجود معناداری

 
Relavance it = β0 + β1 IND it + β2 Sizeit  + β3Roait + + β4 Auditorit + β5 B/P it +β6 

Feeit +β7Lev it  +β8Age it + εit 

 
 : نتایج برازش مدل با استفاده از روش اثرات ثابت3جدول 

 متغیر وابسته:  مربوط بودن ارزش اطالعات حسابداری

خطای  tآماره  ضریب متغیرهای مستقل

 استاندارد

ضریب 

تورم 

 واریانس

سطح 

 معناداری

 رابطه

 دارمعنی 0.000 1.43 0.02 22.8 0.۵9 استقالل حسابرس

 دارمعنی 0.028 1.02 0.04 2.19 0.09 اندازه شرکت
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 دارمعنی 0.000 1.08 0.0۵ 3.37 0.18 هابازده دارایی

 دارمعنی 0.007 1.4۵ 0.04 2.۶9 0.13 کیفیت حسابرسی

ارزش دفتری به 

 ارزش بازار سهام

 معنیبی 0.۵28 1.01 0.03 -0.۶3 -0.01

 معنیبی 0.0۵2 1.04 0.03 -1.93 -0.0۶ دستمزد حسابرسی

 معنیبی 0.081 1.09 0.04 1.74 0.07 اهرم مالی

 دارمعنی 0.004 1.01 0.0۵ 2.88 0.1۵ عمر شرکت

 0.۵9 مدلضریب تعیین 

 0.۵3 شده مدلضریب تعیین تعدیل

 F 9914.3 آماره  بروش پاگان 

 0.000 سطح معناداری

 2.07 دوربین واتسون ) استقالل جز خطاها(  آماره  

 10.84 جدول Fآماره 

 0.000 سطح معناداری

 های تحقیقمنبع: یافته

 مطالعه این در. است هاباقیمانده واریانس همسانی کالسیک رگرسیون مفروضات از یکی    

 سطح به توجه با. است شدهاستفاده پاگان بریوش آزمون از هاواریانس همسانی بررسی برای

 همسانی وجود بر مبنی صفر فرضیه( 0.000) باشدمی 0.0۵ از ترکوچک که آزمون این اهمیت

 مطالعه این در. باشدمی واریانس ناهمسانی مشکل دارای مدل گفت توانمی و شده رد واریانس

. است شدهاستفاده یافتهتعمیم مربعات حداقل برآورد روش از مدل برآورد در مشکل رفع جهت

 مفروضات از یکی که هاباقیمانده نبودن همبسته آزمون برای مطالعه این در همچنین

 واتسون دوربین آزمون از شودمی نامیده خودهمبستگی و باشدمی رگرسیون وتحلیلتجزیه

 و 1.۵ مابین واتسون دوربین آماره مقدار مدل برآورد اولیه نتایج به توجه با. است شدهاستفاده

 واتسون دوربین آماره مقدار. باشندمی هم از مستقل هاباقیمانده گرفت نتیجه توانمی بوده، 2.۵

 برآورد مدل کنندگی توضیح قدرت معرف( ۵9/0) مدل تعیین ضریب. گرددمی 2.07 با برابر

 تعیین ضریب میزان مستقل متغیرهای افزایش با چنینهم و مشاهدات افزایش با. باشدمی شده
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 ،(0.۵3) شدهتعدیل تعیین ضریب. باشد کاذب است ممکن افزایش این و یابدمی افزایش

 با ضرایب داریمعنی بررسی در. است وابسته بر مدل مستقل متغیرهای واقعی تأثیر دهندهنشان

 حسابرس استقالل متغیر ضریب برای t آماره احتمال کهازآنجایی ،(9-4) جدول به توجه

 بودن مربوط بر متغیر این معناداری تأثیر وجود درنتیجه باشد،می 0.0۵ از ترکوچک( 0.000)

 ضریب بودن مثبت. گرددنمی رد 0.9۵ اطمینان سطح در هاشرکت حسابداری اطالعات ارزش

 ارزش بودن مربوط بر متغیر این مثبت تأثیر میزان دهندهنشان ،(0.۵9) حسابرس استقالل متغیر

 اندازه کنترلی متغیرهای داریمعنی سطح بررسی در. باشدمی هاشرکت حسابداری اطالعات

 دستمزد سهام، بازار ارزش به دفتری ارزش حسابرسی، کیفیت ها،دارایی بازده شرکت،

 ،(0.۵28) ،(0.007) ،(0.000) ،(0.028) با برابر ترتیب به شرکت عمر و مالی اهرم حسابرسی،

 ها،دارایی بازده شرکت، اندازه کنترلی متغیرهای تأثیر که باشدمی( 0.004) ،(0.081) ،(0.0۵2)

 ضریب بودن مثبت. گرددنمی رد 0.9۵ اطمینان سطح در شرکت عمر حسابرسی، کیفیت

 برابر ترتیب به شرکت عمر حسابرسی، کیفیت ها،دارایی بازده شرکت، اندازه کنترلی متغیرهای

 بودن مربوط متغیرها این مثبت تأثیر میزان دهندهنشان ،(0.1۵) ،(0.13) ،(0.18) ،(0.09) با

 .باشدمی هاشرکت حسابداری اطالعات ارزش

 تحقیق هایپیشنهاد و گیرینتیجه -7

 حسابرسان هایگزارش که جا آن از که است اساس این بر حاضر تحقیق علمی استنباط

 ذینفع هایگروه گیریتصمیم منابع و حسابداری اطالعات به اعتباربخشی موجب مستقل

 به حسابداری اطالعات ارزش بودن مربوط در ضروری مفهوم یک حسابرس استقالل شورد،می

 ازآنجاکه. است نیاز اندکی توجیه حسابرسی، تئوری هر ساختار در  گفت توانمی. رسدمی نظر

 کارصاحب مدیریت توسط که مالی هایصورت به اعتباربخشی و گواهی برای حسابرس نظر

 اگر آیدمی شمار به ضروری مفهوم یک حسابرس استقالل لذا گردد،می ارائه شده،تهیه

 مالی هایصورت اعتبار به چیزی نظرش نباشد، کارصاحب مدیریت از مستقل حسابرس،

 در درستکاری و شایستگی با حسابرسان که دارد وجود انتظار این همواره بنابراین. افزایدنمی

 جهت در خود دانش و هامهارت از که رودمی انتظار هاآن از ویژهبه. کنند عمل خود حرفه
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 و هاقضاوت که ندهند اجازه کار این انجام در و کنند استفاده ذینفع افراد منافع

 خصوص در همچنین. گیرد قرار کارصاحب مدیریت تأثیر و نفوذ تحت هایشانگیریتصمیم

 هر از مستقل مدت، تمام در هاآن که دارد وجود متعارف انتظار این حسابرسان، اجتماعی تعهد

 مفهومی درواقع، استقالل. کنند عمل خود وظایف به شخصی، منافع ازجمله منفعتی، نوع

 ذهنی حالتی عنوانبه را آن اغلب و نیست شدنی مشاهده مستقیم طوربه که است انتزاعی

 در. دارد ارتباط شخصیت و امانت صداقت، طرفی،بی همچون مفاهیمی به که اندکرده توصیف

 و) باطنی( واقعی استقالل یکی. دارد وجود استقالل برای بعد دو موجود، هایتعریف بیشتر

 هایصورت اعتبار او نظر نباشد، مستقل کارصاحب از حسابرس اگر. ظاهری استقالل دیگری

 بستگی حسابرس استقالل ویژهبه متعددی عوامل به حسابرسی کیفیت. دهدنمی افزایش را مالی

 وی اظهارنظر و حسابرسی فرآیند کیفیت بر مستقیم طوربه حسابرس استقالل کاهش لذا،. دارد

 استقالل کننده دارخدشه عوامل به جدی توجه ایحرفه مجامع دلیل، همین به. گذاردمی تأثیر

 کیفیت، کنترل حسابرسی، استانداردهای از استفاده در پذیرش از متأثر حسابرس استقالل. دارند

 حسابرسان، تجربه ای،حرفه تردید کارگیریبه حسابرسی، غیر خدمات ارائه مدیریت، فشار

 از قبل لذا گیرد،می قرار مشتری فعالیت برای جدید هایداده آوریجمع حسابرسی، الزحمهحق

 پیش در را مناسبی بازدارنده هایروش باید او حسابرس استقالل بر تهدیدها این تأثیرگذاری

 کرد اشاره باید. گرددمی حسابداری اطالعات ارزش بودن مربوط افزایش سبب نکته این و گیرد

 از را مفیدتر اطالعات توانمی آن کمک به که اطالعات محتوای با مرتبط کیفی ویژگی دو که

 مربوط باشدمی حسابداری اطالعات اتکایی قابلیت و بودن مربوط داد، تمایز اطالعات سایر

 ارقام زیرا است؛ فوق ویژگی دو شده عملیاتی حالت حسابداری، اطالعات ارزش بودن

 هایارزیابی در را هاآن گذارانسرمایه که هستند مربوط ارزشی دارای زمانی تنها حسابداری

 اتکاقابل سهام قیمت در انعکاس جهت را هاآن همچنین و بدانند مربوط شرکت از خود

 ،(9-4) جدول به توجه با ضرایب داریمعنی بررسی در  تحقیق این در حال.دهند تشخیص

 0.0۵ از ترکوچک( 0.000) حسابرس استقالل متغیر ضریب برای t آماره احتمال کهازآنجایی

 حسابداری اطالعات ارزش بودن مربوط بر متغیر این معناداری تأثیر وجود نتیجه در باشد،می

 حسابرس استقالل متغیر ضریب بودن مثبت. گرددنمی رد 0.9۵ اطمینان سطح در هاشرکت
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 حسابداری اطالعات ارزش بودن مربوط بر متغیر این مثبت تأثیر میزان دهندهنشان ،(0.۵9)

 باشد می(  2020) همکاران و ریچاردو تحقیق با همسو حاضر تحقیق نتایج.باشدمی هاشرکت

 مربوط بهبود باعث باشد بیشتر حسابرس استقالل مقدار چه هر که داد نشان آنان تحقیق که

 .گرددمی حسابداری اطالعات ارزش بودن

 منابع -8

 اطالعات ارزش بودن مربوط با منصفانه ارزش حسابداری بین رابطه بررسی ،1397 جعفر،. اسماعیلی

 کنفرانس دومین تهران، بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت سود مدیریت و حسابداری

 خویی عالمه عالی آموزش موسسه تهران، حسابداری، و اقتصاد ، مدیریت در نوین تحوالت المللیبین

 .97 پاییز ،( ره)

 جامع مدل(. 1397. )هوشنگ زاده، تقی احمد، محمدی، رسول، زاده،حسن برادران حافظ، میر امیرآزاد،

 هایپژوهش. بنیان زمینه پردازینظریه روش به ایران در مالی گزارشگری کیفیت بر مؤثر عوامل

 .42-21 ،(4)10 مالی، حسابداری

 استقالل بین رابطه بر حسابرس جنسیت تاثیرگذاری ،بررسی1400آزیتا، جهانشاد، و حمیدرضا نیا، بیژن

 مالی،علی امور و حسابداری در نوین رویکردهای ملی حسابرسی،همایش خدمات کیفیت و حسابرس

 آباد

 مدیران و حسابرسان نگرش از ایمقایسه تحلیلی: حسابرس استقالل(. 1399. )پیری،مهدی و تحریری،آرش

 1۶2-139 ،صفحه1399 ،تابستان3۶ پیاپی شماره - 2 شماره ،10 دوره ایرانی، مالی

 بر حسابداری اطالعات ارزش بودن مربوط تأثیر بررسی ،139۵ فر، همت محمود و مجتبی. پورحسن

 المللیبین کنفرانس ششمین تهران، بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت در سود مدیریت

 اشراق مهر همایشگران تهران، باز، هاینوآوری و کارآفرینی کنفرانس سومین و مدیریت و حسابداری

 و حسابداری اطالعات ارزش بودن مربوط بین رابطه بررسی(. 1399.) فهیمه ستاره، و اکبر زاده، کریم

 علوم های پژوهش تهران، بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در شرکت عمر چرخه

 88-۶3،(4)2، مدیریت

( . بررسی تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش 1393ولی پور، ه، طالب نیا، ف و احمدی،ر. )

اق بهادار تهران(، حسابداری مدیریت، شده در بورس اورهای پذیرفتهاطالعات حسابداری در شرکت

 81-71، صص 7شماره 
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