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 رانيا ن،يقزو ،یدانشگاه آزاد اسالم ن،يواحد قزواستاديار گروه حسابداری، 

  

 (1399 مهر 15: رشيپذ خي؛ تار1399 خرداد 22: افتيدر خي)تار

انجام شده که نشان می دهد عوامل متعددی بر  یمال یگزارشگر تیشفافتحقیقات بیشماری در زمینه 

 کیفیت حسابرسی اشاره نمود. کیفیت اين اقالم اثر گذار هستند.از جمله اين عوامل می توان به عوامل

پذيری  به واکاوی میزان تاثیر یمال یگزارشگر تیشفافتحقیق حاضر ضمن ارائه الگوی جامع اندازه گیری 

ی برای نخستین مال یگزارشگر تیشفافآن از کیفیت حسابرسی می پردازد. برای اين منظور جهت سنجش 

( جهت وزن دهی به زير شاخه های ويژگی AHPی)از رويکرد ترکیبی آنتروپی و تحلیل سلسله مراتب بار

های کیفی استفاده می شود. سپس با کمی نمودن ويژگی های کیفی شرکت های نمونه امتیازدهی و 

رتبه بندی می شوند. همچنین برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی از مدل رگرسیون بهره گیری می 

تا   1388هایرس اوراق بهادار تهران طی سالشرکت پذيرفته شده در بو 70شود. نمونه تحقیق شامل

نتايج تحقیق نشان می دهد عناصرکیفیت حسابرسی رابطه مستقیم و معنادار با رتبه  است.  1397

شفافیت گزارشگری مالی دارند. مدل ارائه شده به دلیل استفاده کامل از ويژگی های کیفی اطالعات 

ا مکمل مناسبی جهت رتبه شرکتها توسط سازمان بورس حسابداری در تحقیق حاضر می تواند جايگزين ي

 اوراق بهادار تهران باشد.

تخصص حسابرس،  (،AHPشفافیت گزارشگری مالی ، آنتروپی، سلسه مراتبی تحلیل) کلیدی: هایهواژ

.اندازه حسابرس
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 مقدمه

 اهداف برای همواره که باشد می حسابداری های شاخص مهمترين و حسابداری اطالعات از يکی سود

 مربوط تصمیمات بهبود منظور به همچنین و ها شرکت مديريت عملکرد و سهام ارزيابی همچون متعددی

 شواهد و نظری تحلیل .[6]است بوده دهندگان اعتبار و گذاران سرمايه توجه کانون گذاری، سرمايه به

 سهامداران گمراهی و اطالعاتی تقارن عدم افزايش موجب ضعیف مالی افشای که است آن بیانگر تجربی

 [41]اطالعاتی تقارن عدم کاهش موجب اطالعات کیفیت با و شفاف جريان .[9]شود می اعتباردهندگان و

 اطالعات افشای اين، بر عالوه شود. می سهام [51]نقدشوندگی افزايش و [28]و [44] سرمايه هزينه کاهش

 شود. می [6]آن بازدهی افزايش و   [88]و [79] سهام گذاری قیمت کیفیت افزايش باعث کیفیت با

 که مالی، گزارشگری نظری مفاهیم در مندرج حسابداری اطالعات کیفی های ويژگی بر مبتنی های مدل

 های ويژگی کردن عملیاتی طريق از را ها گیری تصمیم در مالی گزارشگری اطالعات سودمندی سطح

 سودمندی باشد بیشتر اتکا قابلیت و بودن مربوط هرچه ديگر عبارت به .[94]،[28] ،[81]آزمايد می کیفی

 گزارشگری کیفیت بر تمرکز روش اين مزيت  است. بیشتر نیز اطالعات افشاء کیفیت آن تبع به و  اطالعات

 است. مذکور های ويژگی شدن عملیاتی در مشکل نیز آن ضعف و بودن آن مستقیم مقیاس و

 خود بهادار اوراق بورس در موجود شرکتهای بندی رتبه به اقدام کشورها اغلب فوق های مدل به توجه با

 نیز ايران در . باشند آگاه اطالعات شفافیت و اعتبار نظر از آنها جايگاه به نسبت بازار فعاالن تا کنند می

 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته شرکتهای کلیه رتبه و امتیاز تهران بهادار اوراق بورس سازمان

 اساس بر  رسانی اطالع امتیاز که کند می  منعکس بازار به مناسب رسانی اطالع و افشا کیفیت نظر از را

 سه، نشده حسابرسی دوره میان مالی صورتهای سهم، هر درآمد بینی پیش به مربوط اطالعات ارائه زمان

 صورتهای و ماهه، شش اولیه، سهم هر درآمد بینی پیش به نسبت حسابرس نظر اظهار ماهه، نه و شش

 و ها بینی پیش بین تفاوت و سال هر پايان نشده حسابرسی مالی صورتهای شرکت، دوره میان مالی

 مالی صورتهای موقع به ارائه عدم صورت در ضمنا شود. می محاسبه شده حسابرسی واقعی عملکرد

 نظر در تاخیر روز هر ازای به منفی امتیاز سهام، سود پرداخت زمانبندی و سال پايان شده حسابرسی

 است. دسترس در کدال سايت در ها بندی رتبه اين شود. می گرفته

 آنها به مالی گزارشگری نظری مفاهیم در که را حسابداری اطالعات کیفی های ويژگی مذکور بندی رتبه

 بودن، موقع به بر عالوه  حسابداری اطالعات بودن مربوط زيرا کند. نمی لحاظ کامل بطور شده، اشاره

 اتکا قابلیت همچنین است. نیز کنندگی تايید ارزش و کنندگی بینی پیش ارزش خاصه، انتخاب شامل

 درنظر بورس بندی رتبه در که است صادقانه بیان و طرفی بی ، کاری( احتیاط)محافظه بودن، کامل شامل

  شود. نمی گرفته

 بهادار اوراق بورس توسط شده منتشر های رتبه اساس بر شده انجام تجربی تحقیقات در اين بر عالوه

 روش  به نیاز و روش اين ضعف دهنده نشان تواند می که است آمده بدست انتظاری از دور نتايج تهران،

 از: عبارتند تحقیقات اين از برخی باشد. تری جامع  بندی رتبه
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 در شده پذيرفته شرکتهای در نقدشوندگی و افشا کیفیت بین رابطه بررسی به[32]ذبیحی و نژاد يعقوب

 بعنوان بهار اوراق بورس شده منتشر افشاء کیفیت های رتبه از آنها پرداختند. تهران بهادار اوراق بورس

 ارتباط شوندگی نقد و افشا کیفیت بین داد نشان ايشان تحقیق نتايج نمودند. استفاده افشا کیفیت معیار

 .[64]ندارد وجود داری معنی

 به تهران، بهادار اوراق بورس يافته انتشار افشا کیفیت های رتبه از استفاده با[34] همکاران و ستايش

 رابطه داد نشان ايشان تحقیق نتايج پرداختند. سرمايه هزينه و نقدشوندگی بر افشا کیفیت تاثیر بررسی

 .[33]ندارد وجود سرمايه هزينه و  شوندگی نقد با افشا کیفیت بین داری معنی

 پرداختند. سود اطالعاتی محتوای و مالی اطالعات شفافیت بین رابطه بررسی به [36] همکاران و مهرآذين

 نمودند. استفاده تهران بهادار اوراق بورس توسط شرکتها بندی رتبه از اطالعات شفافیت تعیین برای آنها

 زياد)کم( اطالعاتی محتوای )زياد( کم اطالعاتی شفافیت با شرکتهای در داد نشان ايشان تحقیق نتايج

 .[52]است

 شرکتها افشاء کیفیت بندی رتبه اساس )بر اطالعات شفافیت بین رابطه بررسی به [33]مرادلو و دارابی

 بورس در شده پذيرفته شرکتهای در حسابداری سود اطالعاتی محتوای تهران(و بهادار اوراق بورس توسط

 محتوای و اطالعات شفافیت بین معناداری رابطه داد نشان آنها تحقیق نتايج پرداختند. تهران بهادار اوراق

 .[26]ندارد وجود سود اطالعاتی

 نظری مفاهیم کیفی های ويژگی کلیه کردن عملیاتی با شود می تالش حاضر تحقیق  در بنابراين

 پذيری تاثیر میزان همچنین شود. ارائه جديدی بندی رتبه الگوی شانن آنتروپی کمك به مالی گزارشگری

 زيرا گردد. می بررسی شرکتها راهبری و نظارتی های مکانیزم از يکی بعنوان حسابرسی کیفیت از آن

 شفافیت از برند می بهره متخصص و کیفیت با حسابرسان از  که تجاری های واحد رود می انتظار

  باشند برخوردار نیز تری مناسب گزارشگری

 شود. می خته پردا شناسی روش و پژوهش پیشینه ، نظری مبانی تبیین به مقاله بعدی های بخش در

 شود. می ارائه تحقیق های پیشنهاد و گیری نتیجه ، ها داده تحلیل ضمن سپس

 تحقیق پیشینه و نظری مبانی

 نظری مبانی

 مالی گزارشگری شفافیت

 توجه مـورد همـواره کـه باشد می مالی صورتهای در مندرج اطالعات مهمترين از يکی حسابداری سود

 بـرای مبنـايی عنـوان بـه حسـابداری سـود اسـت.از گرفتـه قـرار کننـده استفاده مختلف های گروه

 تعیـین بـرای مبنـايی آتـی، نقـدی هـای جريان و سودها بینی پیش برای ابزاری مديريت، کارايی سنجش

 به سـود کـه فـرض شود.اين می ياد منابع تخصیص درباره وقضاوت ارزيابی برای ای وسیله و مالیات

 سرمايه است آن بیانگر که تجربـی تحقیقـات توسـط اسـت شـرکت مخـتص اطالعات اصلی منبع عنوان

 شکل يا نقدی های جريان سهام، سود نظیر( عملکرد ارزيـابی ديگـر معیـار هـر از بیشتر سود به گذاران
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 گرفته قرار پشتیبانی مورد کنند، می اتکا )استهالك و بهـره مالیـات، از قبـل سـود مثـل سـود ديگر های

 توجه مورد اصلی معیار عنوان به را سود مديران که اسـت آن از حـاکی تحقیقـات نتـايج همچنین است.

 الملل بین سطح در مالی های رسوايی با سوم هزاره آغاز گیرند. می درنظر گران تحلیل و گذاران سرمايه

 وانگشت آورده پديد مالی گزارشگری کیفیت با ارتباط در را هـايی نگرانـی موضوع اين است. شده همراه

 موضوع اين در میتوان را ها نگرانی اين اصلی علت است. رفته نشـانه مـالی گزارشـگری سـوی بـه اتهام

 دستکاری توان زيادی حد تا حسابداری های تکنیك از استفاده بـا هـا شـرکت مـديران کـه کرد جستجو

 پیـدا اهمیت موضوع اين رو، اين از .[21]باشند می دارا را"سود" رقـم آن رأس در و مـالی هـای گـزارش

 نگرانی اين به پاسخ خیر.در يا است شرکت بنیادی عملکرد حاصـل شـده گـزارش سـود کـه کنـد مـی

 های سال در اند. شده متمرکز مقوله اين بر ديگر طرف از محققـان و طـرف يـك از ناظر نهادهای ها،

 پردازند. می سود کیفیت موضوع به که هسـتیم تحقیقاتی روزافزون افزايش شاهد اخیر

 حسابرسی کیفیت

 باعث میتواند آنچه اما، .است آن پايداری و کیفیت میدهد افزايش سهامداران برای را سود مطلوبیت آنچه

 کاهش را مديران و سهامداران بین نمايندگی مشکالت و شده مديريت ی طلبانه -فرصت رفتار کنترل

 میتواند شود انجام باالتری کیفیت با که حسابرسی .است حسابرسی شود، سود میزان ثبات به منجر و دهد

 .باشد داشته نقش سود پايداری و کیفیت و مديريت توسط شده اعمالی اختیاری تعهدی اقالم میزان بر

 تأمین را شرکت که اعتباردهندگانی و گذاران سرمايه نیاز مورد اطالعات از ای عمده بخش مالی صورتهای

 .است حیاتی نقش نیز حسابرسان مالی،نقش صورتهای به اعتمادی سطح چنین براساس. کند می

 اطمینان اين تواند می شده حسابرسی مالی صورتهای زيرا، است ضروری امری مالی صورتهای حسابرسی

 قرار آنان اختیار در اتکا قابل و معتبر اطالعاتی که کند فراهم اعتباردهندگان و گذاران سرمايه برای را

 با .کند ايجاد شرکت يك برای اقتصادی افزوده میتواندارزش مالی صورتهای حسابرسی بنابراين، .میگیرد

 کردن پیدا حسابرسی، کیفیت مستقیم ی مشاهده امکان عدم و حسابرسی خدمات اهمیت گرفتن نظر در

  .[5]است ضروری موضوعی حسابرسی، کیفیت کنترل برای اثربخش روشی

 پیشینه تحقیق

 شرکتهای :موردی مطالعه(سود پايداری بر حسابرسی کیفیت تاثیر بررسی به (1395همکاران) و صالحی

 در شده پذيرفته شرکت 184 تعداد)تهران بهادار اوراق بورس های شرکت ديگر به نسبت مالی درمانده

 نشان آنها تحقیق نتايج .نمودند آزمون 1391 انتهای تا 1384 سال ابتدای از تهران بهادار اوراق بورس

 اما، .است داشته معناداری مثبت ارتباط سود پايداری با حسابرس تخصص و حسابرس ی اندازه که داد

 .[23] است نداشته سود پايداری با معناداری رابطهی حسابرس تصدی تداوم

 سود مديريت بر حسابرسی تصدی دوره و صنعت در تخصص تاثیر بررسی به (1394) همکاران و حاجیها

 تعداد تهران، بهادار اوراق بورس شده پذيرفته های شرکت در ای( دوره میان مالی های صورت بر تاکید )با

 استفاده تفاوت آزمون و خطی رگرسیونی مدل از پرداختند. 1387-1390 زمانی دوره در شرکت 73
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 يکسانی نتايج که داد  نشان آنها پژوهش پرداختند. بررسی مورد جداگانه صورت به متغیرها تاثیر و نمودند،

  است. آمده بدست ای دوره میان های داده برای هم و ساالنه های داده برای هم

 توضیحی تئوری طريق از مالی حمايت در حسابرس نقش بررسی به (2017) همکاران و اکسلزن مايکل

 IS حسابرسان و ارشد حسابرس 55 با يافته ساختار نیمه مصاحبه اساس بر IS حسابرس نقش برای

 مشغول انگلستان و نیوزيلند کانادا، استرالیا، دولتی های بخش در کار دفاتر ده در حسابرسان پرداختند.

 .[79] بودند کار به

 آزمايشی شبه روش يك آنها ، پرداختند سود کیفیت اهمیت بررسی به (2016) همکاران و باشییری جولیا

 شده پذيرفته اصول با مطابق که را هايی شرکت  محلی، سهام برای گذاران سرمايه اولويت بررسی برای

 مقايسه در درآمد پايین کیفیت با های شرکت تفاوت دريافتند آنها پرداختند شود، می پذيرفته حسابداری

 شکل در معامالت در محلی گذار سرمايه نقش که است ،زمانی حسابداری اصول با مطابق های شرکت با

 .[88] است. تر قوی سهام، قیمت گیری

 فرضیه های تحقیق

 تبیین روشن و دقیق بصورتی را متغیر چند يا دو بین انتظار قابل رابطه که است آزمايشی عبارتی فرضیه

 و گردد تصديق و پشتیبانی حقايق از ایمجموعه با و باشد اساسی و دقیق کامالً است ممکن که نمايدمی

 گردد.به پشتیبانی پژوهش چند يا و ديگر آزمايشی فرضیه چند با تنها که باشد دقیق غیر بینیپیش يك يا

 تبیین زير بشرح فرعی فرضیه چهار قالب در پژوهش فرضیه حاضر، پژوهش اهداف حصول منظور

 گردند:می

 وجود معناداری و مستقیم ارتباط حسابداری اطالعات شفافیت و حسابرسی کیفیت بین : اصلی فرضیه

 دارد.

 دارد. وجود معناداری و مستقیم ارتباط حسابداری اطالعات شفافیت و حسابرس اندازه :بین1 فرعی فرضیه

 معناداری و مستقیم ارتباط حسابداری اطالعات شفافیت و حسابرس تصدی دوره :بین2 فرعی فرضیه

 دارد. وجود

 وجود معناداری و مستقیم ارتباط حسابداری اطالعات شفافیت و حسابرس تخصص :بین3 فرعی فرضیه

 دارد.

 دارد. وجود معناداری و مستقیم ارتباط حسابداری اطالعات شفافیت و حسابرس رتبه :بین4 فرعی فرضیه

 روش شناسی تحقیق

 تحقیق روش

 شبه تحقیقات نوع از عالوه به .است کاربردی نوع اهداف،از براساس بندی طبقه نظر از حاضر تحقیق

 محاسبه برای تحقیق اين در اينکه به توجه با چنین هم .است توصیفی تحقیقات حوزه در و تجربی

 تحلیل روش نظر از .است رويدادی پس تحقیقات نوع از است، شده استفاده گذشته اطالعات از متغیرها
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 خاص زمانی مقطع يك به مربوط های داده مطالعه به زيرا باشد، می مقطعی -همبستگی تحقیق ها، داده

 .پردازد می

 گیری نمونه حجم و آماری،روش جامعه

 لغايت 1386 هایسال طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هایشرکت تحقیق، آماری جامعه

 باشد.می پذيرامکان زمانی بازه اين در متغیرها، سنجش برای نیاز مورد اطالعات آنکه لحاظ به است. 1395

 رسمی سايت و نوين آورد ره و تدبیرپرداز اطالعاتی هایبانك طريق از نمونه هایشرکت نیاز مورد اطالعات

 گسترده صفحه در نیاز مورد محاسبات و هاداده بندیجمع شود.می گردآوری تهران بهادار اوراق بورس

 8 نسخه ايويوز و 20 نسخه اس اس پی اس های افزارنرم کمك به نهايی تحلیل و تجزيه و اجرا اکسل،

 شود.می انجام

  باشد.می سیستماتیك حذف و معقول بصورت حاضر، پژوهش در گیرینمونه روش

 است: بوده زير بشرح مذکور های شرکت تعداد انتخاب شیوه

 529 1395 سال پايان تا ابتدا از تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هایشرکت کل

 (79) باشد.نمی اسفند 29 به منتهی آنها مالی سال که هايیشرکت

 (93) اند.ننموده حفظ بورس، در را خود سال ده عضويت بررسی، مورد دوره در که هايیشرکت

 (96) است. نبوده کافی پژوهش اين انجام برای آنها هایداده که هايیشرکت

 (97) اند.داده تغییر را خود مالی سال بررسی، مورد دوره در که هايیشرکت

 (94) اند.بوده هلدينگ و بیمه گری،واسطه اعتباری، موسسات و هابانك جزو که هايیشرکت

 70 سیستماتیك: حذف روش به گیرینمونه انجام از پس بررسی، مورد هایشرکت کل

 با که اندداشته را آماری جامعه در حضور شرايط همه شرکت 70 تعداد ها،محدوديت اين اعمال از پس

 اسامی که است بذکر الزم باشد. می شرکت -سال 700 بر مشتمل پژوهش، ساله 10 قلمروی به توجه

  است. شده آورده (1) شماره پیوست در انتخابی هایشرکت

 متغیر تحقیق

 : تحقیق های فرضیه آزمون های مدل

 Size+ξ5+β AGE4E.Q=a+β¹AQ+β²Lev+β³MTB+β اصلی مدل

 +Size+ξ5+β AGE4β E.Q=a+β¹Asize+β²Lev+β³MTB 1 فرعی مدل

 +Size+ξ5AGE+β4β E.Q=a+β¹Aten+β²Lev+β³MTB 2 فرعی مدل

 +Size+ξ5AGE+β4β E.Q=a+β¹Aexp+β²Lev+β³MTB 3 فرعی مدل

 +Size+ξ5AGE+β4β E.Q=a+β¹ARank+β²Lev+β³MTB 4 فرعی مدل
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 پژوهش وابسته متغیر

 پژوهش وابسته متغیر

 واحدی روش به پژوهشگران هنوز و است بعدی چند و نظری مفهومی مالی، گزارشگری شفافیت رتبه

 جنبه دو يا يك تنها حوزه، اين مختلف های پژوهش و ها مقاله در اند. نیافته دست آن گیری اندازه برای

 نباشد. اتکا قابل چندان نتايج، شد خواهد باعث طبیعتا که است بوده نظر مد اطالعات افشاء کیفیت از

 مفاهیم در که شود می اتکا ساختاری بر حاضر تحقیق در مشکل اين بروز از جلوگیری منظور به بنابراين

 گرفته نظر در حسابداری اطالعات کیفیت چندگانه ابعاد تا است، شده ارائه ايران مالی گزارشگری نظری

 شود.

  اتکا قابلیت و بودن مربوط ویژگی ارزیابی

 تايید ، بینی پیش ارزش بودن، مربوط ويژگی مجموعه زير   ايران در مالی گزارشگری نظری مفاهیم طبق

 بی ، شکل( بر محتوا )رجحان  صادقانه بیان ، اتکا قابلیت ويژگی مجموعه زير و خاصه انتخاب و کنندگی

 قابلیت و بودن مربوط ويژگی ارزيابی به مربوط مدلهای ذيل در باشد. می بودن کامل  و احتیاط طرفی،

 شود. می بیان اتکا

 بودن مربوط ویژگی ارزیابی

 ، 1ترکیبی مدل از است بودن مربوط اجزای از که بینی پیش ارزش برآورد منظور به تحقیق اين در

 که نحوی به ، شود می استفاده 2مقطعی

  کنندگی بینی پیش ارزش ارزیابی

 اندازه آتی نقدی جريانهای و آتی سودهای بینی پیش برای سودها  توانايی برحسب بینی پیش ارزش

  شود. می گیری

(1)    te +  1 tROA+ 0= 1t+ROA 

ROA= کل میانگین بر تقسیم شده متوقف عملیات و عادی غیر اقالم از قبل سودهای از دارايیها بازده 

  باقیمانده خطای =te.         دارايیها

 نظر در بینی پیش ارزش معکوس مقیاسی عنوان به مدل از شده استخراج بینی پیش خطاهای مطلق قدر

 کرده استفاده خود تحقیقات در (2006) باروآ و (2004) وديگران فرانسیس مدل اين .از شود می گرفته

 . اند

  )بازخورد( کنندگی تایید ارزش ارزیابی

 گذشته رويدادهای ارزيابی در کنندگان استفاده اقتصادی تصمیمات بر که شود می تلقی مربوط اطالعاتی

 سود کنندگی تايید ارزش . شود واقع موثر آنها گذشته های ارزيابی تصحیح يا تائید يا آينده يا حال ،

 کنند. تصحیح يا و تايید را خود گذشته انتظارات سازد می قادر را کنندگان استفاده که است کیفیتی

                                                           
1 Pooling 
2 Cross Sectional 
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 اندازه برای (1389) همکاران و دستگیر و (1388شورورزی) و نیکومرام (،1388منش) عارف و نصراللهی

 بعد و قبل آتی سال سود بینی پیش مطلق قدر بین تفاوت از بازخورد( تايیدکنندگی)ارزش ارزش گیری

 قرار استفاده مورد مدل همین نیز پژوهش اين در که کردند استفاده جاری سال سود گرفتن نظر در از

 گیرد: می

A|PE -|B|               (5مدل)
2PE| =1 tFV   

tFV: سالهای برای سودها کنندگی تايید ارزش t  

BPE: جاری سودهای گرفتن نظر در بدون آتی سالهای سود بینی پیش خطای  

APE: جاری سودهای گرفتن نظر در با آتی سالهای سود بینی پیش خطای  

 پیشی خطای مطلق قدر از کوچکتر جاری سودهای نظرگرفتن در با بینی پیش خطای مطلق قدر اگر

 کنندگی تايید ارزش که آورد می فراهم را شواهدی باشد جاری سودهای گرفتن نظر در بدون بینی

 به منفی )بازخورد( کنندگی تايید ارزش معکوس، معیارهای ساير با مطابقت برای است. مثبت )بازخورد(

 مبتنی که تايیدگی ارزش برای معیار دو از گردد. می استفاده کنندگی تايید ارزش معکوس معیار عنوان

 مدل و سود بینی پیش بر مبتنی (1) مدل که شود می استفاده ، هستند (3) و (1) بینی پیش مدلهای بر

 گردد: می تشريح مثال يك غالب در  که است نقدی جريانهای بینی پیش بر مبتنی (3)

 : گردد می محاسبه زير شرح به سود )بازخورد( تايیدکنندگی ارزش معیار دو

 FV-PVe1 .1                              (1 )مدل سودها بینی پیش مدل بر مبتنی بازخورد ارزش معیار

 FV-PVCf1 .2                (3 )مدل نقدی جريانهای بینی پیش مدل بر مبتنی بازخورد ارزش معیار

 FV-PVe1  اول معیار محاسبه

  شود می محاسبه زير صورت به 1388 سال در i شرکت بازخور ارزش

  1388 سال واقعی سود مبنای بر 1389 سال سود بینی پیش خطای برآورد اول: مرحله

 داريم: حال هستند، i شرکت برای 1 مدل شده برآورد متغیرهای ضريب,01 ضرايب

1388ROA × 10  = 1389PROA                                 1389PROA – 1389ROA= 

1389PErorrA 

1379PROA  = برای شده متوقف عملیات و غیرعادی اقالم از قبل سودهای از دارايیها بازده بینی پیش 

  i شرکت 1388 سال واقعی سود و (1) مدل از شده استخراج ضرايب از استفاده با 1389 سال

1379PErorrA: بینی پیش بازده بین تفاوت محاسبه با 1389 سال برای دارايیها بازده بینی پیش خطای 

 i شرکت واقعی و شده

 1387 سال واقعی سود مبنای بر 1389 سال بینی پیش خطای برآورد دوم: مرحله

                                                           
1 Feedback Value 
2 Prediction Error before  



 77 .   ...یفیک یها یژگيبر و یمبتن یمال یگزارشگر تیرتبه شفاف

 

 

1387ROA . 10  = 1388PROA                            1388PROA  .  = 1389 PROAB   

1389PROAB  - 1389ROA = 1389PEorrB  

1389PEOA  = از شده استخراج ضريب از استفاده با 1389 سال برای دارايیها بازده شده بینی پیش 

 i شرکت 1388 سال واقعی سود و  1 مدل

1389PROAB  = 1388 سال شده بینی پیش سود مبنای بر 1389 سال برای دارايیها بازده بینی پیش 

 i شرکت

1389PErorrB= بینی پیش سود بین تفاوت محاسبه با 1389 سال برای دارايیها بازده بینی پیش خطای 

  i شرکت واقعی و شده

  i شرکت 1389 سال سود کنندگی تايید ارزش محاسبه سوم: مرحله
|1388|pErorrA -|1388|pErorrB =1389pve -Fv 

 خاصه انتخاب ارزیابی

 گزارش ، تحقیق اين در خاصه انتخاب ويژگی کردن مشخص برای (1388شورورزی) و نیکومرام پیرو يابد

 به باشند  نکرده رعايت را خاصه انتخاب که شرکتهايی ، گیرد می قرار بررسی مورد ساالنه حسابرسی

 اختصاص يك عدد اند کرده رعايت که آنهايی و صفر عدد آنها به است يافته انعکاس گزارش بند عنوان

  . يابد می

 روز 124 بر تقسیم مالی صورتهای انتشار تاريخ تا مالی سال پايان بین فاصله نسبت :بودن موقع به 

 اتکا قابلیت ویژگی ارزیابی 

 بر محتوا )رحجان صادقانه بیان به اتکا قابلیت ويژگی مالی گزارشگری نظری مفاهیم چارچوب براساس

 های داده روش از اتکا قابلیت بعد ارزيابی برای . شود می تفکیك بودن کامل ، احتیاط طرفی، بی ، شکل(

 گردد. می استفاده مقطعی ، ترکیبی

  صادقانه بیان ارزیابی

 صادقانه بیان میزان تعیین برای روشی سود دهندگی توضیح قدرت و سهام بازده و سود بین همبستگی

 در سود تغییرات به واکنش سهام قیمت در تغییر شود می فرض (1989بیور) ديدگاه با مطابق است. آن

 معیاری عنوان به سود تغییر ضريب و است سود تغییرات از تابعی بازدهی بنابراين است. معین دوره يك

 اساس اين بر (. 2006ولوری ،1389  منش عارف و شود)نصراللهی می گرفته نظر در سود کیفیت برای

 بیان میزان بعنوان شود می محاسبه شرکت هر قبل سال 4 اطالعات اساس بر که زير مدل تعیین ضريب

 شود: می گرفته نظر در آن صادقانه

i,tP  /  itNI 1a + 0a =itRET  £ + 

 t سال برای ماه(12سهام) ماهانه بازده میانگین :RET    آن: در که

i,tP  / t,iNI : است. قیمت به جاری سال خالص سود نسبت 

 

10  
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 طرفی بی

 توسط جونز شده تعديل الگوی از که اختیاری تعهدی اقالم مطلق قدر از (1389منش) عارف و نصراللهی

 اقالم هرچه نمودند. استفاده طرفی بی برای شاخصی عنوان به آيد می دست به (2002) وديچو دچاو

   بود. خواهد ضعیفتر)بهتر( سود کیفیت ، باشد بیشتر)کمتر( تعهدی
 (12)     tε +1t+CFO3 β +tCFO2 β +1-tCFO1 β +0 β = tWCAC 

WCAC: گردش در سرمايه تعهدی اقالم          CFO: عملیاتی نقد جريانهای  

 است. تعهدی اقالم کیفیت معکوس مقیاس باال معادله  باقیمانده استاندارد انحراف

 کاری( )محافظه احتیاط ارزیابی

 (1385) مهد بنی که گردد می استفاده(2000) هین و گیولی مدل از کاری محافظه شاخص ارزيابی برای

  . است کرده استفاده مدل همین از خود تحقیق در نیز

 بودن کامل

 صورتهای از اقالمی کامل افشاء عدم درباره شرط بند يا رسیدگی در محدوديت بند که درصورتیکه

 نمی کامل آنها اطالعات که اين دلیل به باشند، داشته حسابرسی گزارش در مالیات( ذخیره مالی)ماننده

  . شود می داده يك عدد ندارند را رسیدگی در مذکور شرط يا محدوديت بند که آنهايی و صفر عدد باشد

 وزن برای روش اين از شد. خواهد (استفادهSHANON Entropy) شانون آنتروپی از منظور اين برای

 و صادقانه( بیان و طرفی بی کاری، محافظه بودن، اتکا)کامل قابلیت شامل افشا کیفیت معیارهای به دهی

 اين در شود. می استفاده خاصه( انتخاب و تايیدکنندگی ارزش کنندگی، بینی پیش )ارزش بودن مربوط

 شود: می تشريح خالصه طور به شانن آنتروپی روش بخش

  يك توسط شده بیان اطمینان مقدارعدم برای است معیاری اطالعات تئوری در آنتروپی ، ديگر بیان به

 موردی pi از بیشتر توزيع بودن پخش درصورت اطمینان عدم اين که طوری به گسسته احتمال توزيع تابع

 )ابتدا . شود می تشريح زير صورت به اطمینان عدم اين (. shannon) .باشد تیزتر فراوانی توزيع که است

 (: کنیم می محاسبه E نماد با را ارزشی

 شود. می محاسبه طريق اين از مناسب، خاصه انتخاب و بودن کامل )معیارهای( های ويژگی وزن بنابراين

  شاخص برای نسبی اهمیت عنوان به ذهنی قضاوت يك دارای ، قبل از  (DM) گیرنده تصمیم چنانچه

jاصالح ، جديد وزن صورت رابه آنتروپی ازطريق شده محاسبه توان می آنگاه ، باشد شده گرفته نظر در ام 

 . کرد تعديل و
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 (یبی)ترکیینها یوزن ها

 AHP های وزن

 آنتروپی های وزن

 پژوهش مستقل متغیر

 موسسه عنوان به راهبر مفید يا حسابرسی سازمان درصورتیکه (:Audit sizeحسابرسی) اندازه

 گرفته نظر در کوچك موسسات عنوان به بورس معتمد حسابرسی موسسات مابقی و بزرگ حسابرسی

 (.1390 است)نمازی، شده

 حسابرسی سال 3 از بیش شرکت حسابرس صورتیکه در  (:Audit tenureحسابرسی) تصدی دوره

  گیرد. می تعلق صفر عدد اينصورت غیر در 1 عدد باشد داده انجام را شرکت
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 در شود می استفاده بازار سهم رويکرد از منظور اين برای  (:Audit expertiseحسابرسی) تخصص

 زير(حسابرس )فرمول نصاب حد از بیش نظر مورد صنعت های دارايی جمع از حسابرس سهم صورتیکه

 متخصص حسابرس اينصورت غیر در گیرد. می تعلق مربوطه شرکت به يك عدد و شده فرض متخصص

 . نیست

 دال یا ج ب، الف، رتبه دارای شرکت حسابرس درصورتیکه  (Audit rankحسابرسی) رتبه

 گیرد. می تعلق 4-3-2-1 عدد ترتیب به باشند داشته

  کنترلی های متغیر

  سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش به سهام بازار ارزش نسبت (:BTMبازار) به دفتری ارزش نسبت

  است. دارايی کل بر بدهی کل تقسیم حاصل اهرم متغیر (:LEVاهرم)

  است. شرکت های دارايی جمع طبیعی الگوريتم از : (Sizeشرکت) اندازه

 باشد. می شرکت تاسیس سال و مطالعه مورد سال تفاضل : (AGEشرکت) سن

 تجزیه و تحلیل داده ها

 پژوهش توصیفی آماره

 (1) جدول در تحقیق متغیرهای به مربوط توصیفی های آماره فرضیه، آزمون انجام از قبل و بخش اين در

  است. شده ارائه
 ( آمار توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش1جدول )

 متغیر
 رتبه امتیاز

اندازه 

 حسابرسی

دوره 

تصدی 

 حسابرسی

تخصص 

 حسابرسی

رتبه 

 حسابرسی

کیفیت 

 حسابرسی

EQEMTIAZ EQROTBE 
AUDIT. 

SIZE 

Audit. 

Tenure 

Audit 

.Expertise 

Audit 

.Rank 
AQ 

 میانگین
Mean 

188343/0 33286/33 367143/0 272857/0 395714/0 91857/0 488571/0 

 میانه
Median 

183406/0 29 0 0 0 1 5/0 

 بیشینه
Maximum 

603209/0 70 1 1 1 1 1 

 کمینه
Minimum 

021123/0 1 0 0 0 0 0 

 انحراف معیار

Std. Dev. 
085357/0 25951/18 482371/0 445747/0 489353/0 27369/0 219029/0 

 ضريب چولگی
Skewness 

640793/0 349822/0 551245/0 019886/1 426523/0 0609/3- 293037/0 

 کشیدگی ضريب
Kurtosis 

975101/3 043279/2 303817/1 040167/2 181922/1 3694/10 636962/2 

 مشاهدات
Observations 

700 700 700 700 700 700 700 

 متغیرها بین همبستگی ضرايب
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 همبستگی رابطه است. شده استفاده پیرسون همبستگی ضريب از متغیرها بین ارتباط میزان تعیین برای

 مستقل متغیرهای بین شديدی خطی رابطه و شد بررسی آنها بودن معنادار و پژوهش متغیرهای بین

  نگرديد. مشاهده

 نتایج آزمون فرضیه ها 

  فرضیه ازآزمون حاصل نتایج
 نتایج تحلیل آماری برای الگوی رگرسیونی آزمون فرضیه-3جدول 

 متغیر
 فرضیه

 4فرعی  3فرعی  2فرعی  1فرعی  اصلی

 مبدا عرض از
C 

265114/0 

(000/0) 

261712/0 

(000/0) 

264311/0 

(000/0) 

257395/0 

(000/0) 

36896/0 

(000/0) 

 کیفیت حسابرسی
AQ 

00429/0 

(0373/0)         

 اندازه حسابرسی
Audit.SIZE 

  
01262/0 

(0254/0) 
      

 دوره تصدی حسابرسی
Audit.Tenure 

    
00448/0- 

(0568/0) 
    

 حسابرسیتخصص 
Audit.Expertise 

      
01379/0 

(0376/0) 
  

 رتبه حسابرسی
Audit.Rank 

        
00524/0 

(0383/0) 

 اهرم مالی
LEV 

01248/0- 

(0236/0) 
01031/0- 01254/0- 01366/0- 01294/0- 

نسبت ارزش بازار به 

 ارزش دفتری
MTB 

00047/0- 

(0173/0) 

00052/0- 

(0386/0) 

00048/0- 

(0158/0) 

00057/0- 

(0349/0) 

00046/0- 

(0236/0) 

 سن شرکت
AGE 

000111/0 

(0298/0) 

0000302/0 

(0183/0) 

00013/0 

(0371/0) 

00011/0 

(0253/0) 

0000906/0 

(0415/0) 

 اندازه شرکت
SIZE 

0119/0- 

(0197/0) 

01065/0- 

(0386/0) 

01208/0- 

(018/0) 

01175/0- 

(0211/0) 

01196/0- 

(0193/0) 

 50138/0 49727/0 46166/0 51596/0 48123/0 تعیینضريب 

ضريب تعیین تعديل 

 شده
444085/0 46885/0 41452/0 45017/0 47424/0 

 F 571832/11 24411/13 63234/14 43275/12 59346/22آماره   

 F 035754/0 0284/0 02614/0 03365/0 01863/0احتمال آماره     

 88783/1 19907/2 92165/1 20062/2 890453/1 واتسون –دوربین 

 وتنها باشد می (Dummy Variable) متغیرمجازی صورت به ها درفرضیه وابسته متغیر آنجايیکه از
 (Logit) لجستیك رگرسیون از فرضیه اين آزمون برای بنابراين کند، می اختیار را يك و صفر مقادير

 است. شده استفاده
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 فرضیه تعیین ضريب است. آمده فوق جدول در رگرسیونی اعتبارالگوی درخصوص آماری تحلیل نتايج

 متغیر در تغییرات از درصد 48 است توانسته مدل اين که است ازاين حاکی و باشد می 48/0  اصلی،

 وکنترلی مستقل متغیرهای طريق از را آماری نمونه های شرکت حسابداری اطالعات شفافیت يعنی وابسته

 و 00429/0 با برابر (،AQ) حسابرسی کیفیت متغیر ضريب اندازه حاصله، نتايج براساس نمايد. تبیین

 اطمینان درسطح که دهد می نشان يافته اين باشد. می 05/0 از کمتر که است 037/0 معناداری باسطح

 دارد. وجود معناداری ارتباط (،E.Q) حسابداری اطالعات شفافیت متغیر با مذکور متغیر بین درصد 95

 نتايج باشد. می سازگار تحقیق، دوم اصلی درفرضیه شده مطرح ادعای با مدل، برازش از حاصل های يافته

 خطاهای بین بنابراين، باشد می 5/2 تا 5/1 بین واتسون دوربین آماره که است ازاين حاکی آمده بدست

 عنوان به خطاها، بین خودهمبستگی وجود عدم و ندارد وجود شديدی همبستگی خود رگرسیونی الگوی

 شود. می پذيرفته شده، برازش مدل درخصوص رگرسیون اساسی های فرض از يکی

 دفتری ارزش به بازار ارزش نسبت متغیر بین دهدکه می نشان کنترلی متغیرهای ديگر برای آماری تحلیل

(MTB) شرکت متغیراندازه همچنین و (SIZE) کیفیت بامتغیر (سودE.Q) ، معناداری و منفی رابطه 

 باشند، تر وبزرگ بیشتر دفتری ارزش به بازار ارزش نسبت از ها شرکت هرچه که معنی اين به وجوددارد.

 بود. برخوردارخواهند تری پايین سود ازکیفیت

 درصد 51 است توانسته مدل اين که است ازاين حاکی و باشد می 51/0  ،1فرعی فرضیه تعیین ضريب

 مستقل متغیرهای طريق از را آماری نمونه های شرکت سود کیفیت يعنی وابسته متغیر در تغییرات از

 برابر (،Audit. Sizeحسابرسی) اندازه متغیر ضريب اندازه حاصله، نتايج براساس نمايد. تبیین وکنترلی

 که دهد می نشان يافته اين  باشد. می 05/0 از کمتر که است 025/0 معناداری باسطح و 0126/0 با

 دارد. وجود معناداری ارتباط (،E.Q) سود کیفیت متغیر با مذکور متغیر بین درصد 95 اطمینان درسطح

 باشد. می سازگار تحقیق،4 فرعی درفرضیه شده مطرح ادعای با مدل، برازش از حاصل های يافته

 از درصد 46 است توانسته مدل اين که است ازاين حاکی و باشد می 46/0  ،2فرعی فرضیه تعیین ضريب

 مستقل متغیرهای طريق از را آماری نمونه های شرکت سود کیفیت يعنی وابسته متغیر در تغییرات

 تصدی دوره متغیر ضريب اندازه حاصله، نتايج براساس نمايد. تبیین وکنترلی

 می 05/0 از بیشتر که است 0568/0 معناداری باسطح و -0044/0 با برابر (،Audit.tenureحسابرسی)

   باشد.

 درصد 49 است توانسته مدل اين که است ازاين حاکی و باشد می 49/0  ،3فرعی فرضیه تعیین ضريب

 مستقل متغیرهای طريق از را آماری نمونه های شرکت سود کیفیت يعنی وابسته متغیر در تغییرات از

 .Auditحسابرسی) تخصص متغیر ضريب اندازه حاصله، نتايج براساس نمايد. تبیین وکنترلی

Expertise،) يافته اين باشد. می 05/0 از کمتر که است 037/0 معناداری باسطح و 0137/0 با برابر 

 ارتباط (،E.Q) سود کیفیت متغیر با مذکور متغیر بین درصد 95 اطمینان درسطح که دهد می نشان

 تحقیق، 3 فرعی درفرضیه شده مطرح ادعای با مدل، برازش از حاصل های يافته دارد. وجود معناداری

 توانسته مدل اين که است ازاين حاکی و باشد می 50/0  ،4فرعی فرضیه تعیین ضريب باشد. می سازگار
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 طريق از را آماری نمونه های شرکت سود کیفیت يعنی وابسته متغیر در تغییرات از درصد50 است

 رتبه متغیر ضريب اندازه حاصله، نتايج براساس نمايد. تبیین وکنترلی مستقل متغیرهای

 می 05/0 از کمتر که است 038/0 معناداری باسطح و لف0052/0 با برابر (،Audit. Rankحسابرسی)

 سود کیفیت متغیر با مذکور متغیر بین درصد 95 اطمینان درسطح که دهد می نشان يافته اين باشد.

(E.Q،) درفرضیه شده مطرح ادعای با مدل، برازش از حاصل های يافته دارد. وجود معناداری ارتباط 

  باشد. می سازگار تحقیق،4 فرعی

  گیری نتیجه

 کیفی های ويژگی بر مبتنی مالی گزارشگری شفافیت گیری اندازه جامع مدل ارايه به تحقیق اين در

 که حسابرسی  شد. پرداخته آن بهبود در حسابرسی کیفیت نقش از شواهدی ارائه و  حسابداری اطالعات

 نشان دوم اصلی فرضیه در ها يافته شود. باالتر سود کیفیت به منجر تواند می شود انجام باالتری کیفیت با

 معناداری و مستقیم ارتباط (E.Q) سود کیفیت متغیر با (،AQ) حسابرسی کیفیت متغیر بین که دهد می

 و (Audit. Expertiseحسابرسی) تخصص (،Audit. Sizeحسابرسی) اندازه متغیر بین دارد. وجود

 و دارد. وجود ومعناداری مستقیم ارتباط (E.Q) سود کیفیت متغیر با (Audit. Rankحسابرسی) رتبه

 ندارد. وجود معناداری ارتباط (E.Q) سود کیفیت متغیر با (Audit.tenureحسابرسی) تصدی دوره بین

 است. (2010گولزر) و (1395) همکاران و صالحی پژوهش با منطبق پژوهش های فرضیه اين نتیجه

 و چنگیز (،2005) همکاران و چن توسط تحقیقات در آمده بدست نتايج با سازگار همچنین

 يعنی است. (1986) ترومن و من تیت و (2000) همکاران و رينالدز و (2008کند) و (2006همکاران)

 توانايی تر بزرگ حسابرسان .و شود می شده ارائه اطالعات صحت بهبود باعث تر کیفیت با حسابرسی

 حسابرسان ساير به نسبت باالتری و بیشتر دانش از زيرا دارند. بیشتری کیفیت بنابراين و بیشتر نظارت

 را خويش شهرت و آورند عمل به ممانعت سود طلبانه فرصت مديريت از تا کنند می سعی و برخوردارند

 نمايند. حفظ
 پايداری با معناداری و مستقیم ارتباط حسابرسی موسسه تخصص و رتبه که داد نشان پژوهش اين نتايج

 دقت شهرت حسن دارای و کیفیت با حسابرس انتخاب در سهامداران است الزم لذا، است. داشته سود

 جامعه عضو حسابرسی مؤسسات به است الزم ايران، در حسابرسی باالی کیفیت به دستیابی برای کنند.

 شود. فراهم حسابرسی سازمان با مؤسسات اين برايررقابت وزمینه شود داده بها بیشتر رسمی حسابداران

 الذ باشند می یتر کیفیت با دسو دارای ندا هشد حسابرسی ،حسابرسی نمازسا توسط که شرکتهايی

 و ينوتد ای گونه به داربها اوراق رسبو و سمیر ارانحسابد جامعه راتمقر و نیناقو دشو می دپیشنها

 به دهی اعتبار هنگام در بانکها  د.شو رگبز حسابرسی تموسسا مغااد و تشکیل موجب که دشو تصويب

 که شرکتهايی همچنین و بزرگتر حسابرس اندازه و باالتر حسابرسی کیفیت دارای شرکتهای ، شرکتها

 دهند. قرار اولويت باالتردر سود کیفیت احتمال بدلیل میباشند  الف رتبه با و متخصص حسابرس دارای
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 حسابرس، گزارش نوع مانند حسابرسی کیفیت شاخصهای ساير تاثیر ی مطالعه آينده های پژوهش برای

 و پايداری بر حسابرسی کیفیت تاثیر بررسی  و بورسی شرکتهای در سود پايداری بر ... و استقالل میزان

 گردد. می توصیه صنايع اين بین ی مقايسه و مختلف صنايع تفکیك به سود کیفیت
 منابع فهرست

بررسی روش های افزايش شفافیت  "(.1388ابراهیمی نژاد، مهدی، عباسی، عباس و خلیفه، مجتبی.) .1
مجله . "اطالعاتی بازار سرمايه ايران و انتخاب روش بهینه با استفاده از فرآيند تحلیل سلسله مراتبی

 27-1(: 1)1، پیشرفتهای حسابداری

ويژگی کیفی قابلیت اتکا اطالعات در ارزيابی بررسی  "(.1388احمدپور، احمد و قهرمانی ، حسنا.) .2
 20-3(: 58)16، بررسی های حسابداری و حسابرسی. "کیفیت سود شرکتها

ارتباط بین کیفیت اقالم  "( .1398يونس بادآور نهندی؛ رسول برادران حسن زاده؛ کبری بابائی) .3
انجمن  ،نشریه مطالعات حسابداری و حسابرسی. ""يسك غیرسیستماتیك سهامتعهدی و ر

 35-15: 27 حسابداری ايران.

افشای اطالعات اختیاری و ارتباط ان با نرخ "(.1396اسمعیل زاده مقری، علی و شعربافی، احمد.) .4
 82 -69مطالعات کمی در مدیریت: ."بازده سرمايه گذاری در شرکتهای سرمايه گذاری

. انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ايران. "تصمیم گیری های چند معیاره"(.1387اصغرپور، محمدجواد) .5
 210-200چاپ ششم: 

مقايسه نقش صورت سود و زيان مبتنی بر حاشیه سود و  "(.1397احمد خدامی پور؛ بهروز بادپا) .6
مطالعات حسابداری . "گیری عملکرد استراتژيكد و زيان مبتنی بر جريان ارزش در اندازهصورت سو

 20-5،:25 انجمن حسابداری ايران. ،و حسابرسی

فصلنامه . "هموارسازی سود و هزينه حقوق مالکانه"(.1391بدری، احمد و قهرمانی، محمد امین.) .7
 47-23(: 35)10،مطالعات تجربی حسابداری مالی

کاری مشروط و تاثیر محافظه  (1398کردستانی؛ مصطفی عبدی؛ مهدی کاظمی علوم  ) غالمرضا .8
تحقیقات . "الزحمه حسابرسیکیفیت نظام راهبری بر کاهش ريسك دعاوی حقوقی و حق

 22-5: 44انجمن حسابداری ايران.  ،حسابداری و حسابرسی

محافظه کاری حسابداری و موازنه بین قابلیت اتکا و  "(.1389بنی مهد، بهمن و افروزی، حیدر.) .9
 47-76(: 7)3، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی. "مربوط بودن سود حسابداری

بررسی عوامل موثر بر رتبه بندی شرکتها از  "(.1389بنی مهد، بهمن و محسنی شريف، محسن.) .10
 63-51(: 7)3، حسابداری مدیریت. "لحاظ کیفیت افشا و به موقع بودن

تغییر حسابرسی مستقل و شفافیت "(.1388بولو، قاسم، مهام، کیهان و گودرزی، اسماعیل.) .11
 135-111(: 1)1، مجله دانش حسابداری."اطالعاتی

فصلنامه بورس . "نقش گزارشگری مالی در همگرايی قیمت و ارزش ذاتی سهام "(.1390ثقفی, علی.) .12
 280-253: 13 اوراق بهادار،

http://www.iaaaas.com/article_98735.html
http://www.iaaaas.com/article_98735.html
http://www.iaaaas.com/article_98735.html
http://www.iaaaas.com/article_98698.html
http://www.iaaaas.com/article_98698.html
http://www.iaaaas.com/article_98698.html
http://www.iaaaar.com/article_102288.html
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There are numerous studies on the transparency of financial reporting that shows that 

there are several factors affecting the quality of these items. Among these factors, we 

can mention the quality of audit factors. The present study, while presenting a 

comprehensive model of financial reporting transparency, examines the extent of its 

impact on the quality of the audit. To this end, an integrated approach to hierarchy 

analysis (AHP) is used to measure the financial reporting transparency. The regression 

model is also used to measure audit quality. The research sample includes 70 

companies listed in the Tehran Stock Exchange between 2009 and 2018 (700 firm - 

years). The results of the research show that audit quality has a direct and significant 

relationship with the quality of profit. The higher the quality of the audit, the higher 

the profit quality is. Thiese results can be usefull fo all stakeholders, regulators and 

policy makers in iran for firms disclosure quality ranking and promoting the 

accounting information quality.     
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