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چکیده
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مقدمه
در دنيای كنوني بخش اعظمي از اقتصاد كشورها وابسته به بازارهای مالي است .اين بازارها
با جذب سرمايه و سرمايه گذاری در توليد ،در رشد و پيشرفت كشورها نقشي اساسي ايفا
ميكنند .سرمايه گذاری در اين بازارها هنگامي برای سرمايه گذاران مفيد و دارای منفعت
ميباشد كه سرمايهگذاران با توجه به اطالعات افشا شده شركتها تصميمگيری كنند و از
سرمايهگذاری خود بازدهي كسب كنند .بر اساس تئوری نمايندگي اين اطالعات افشا شده
توسط شركتها بايد توسط حسابرس مستقل مورد بررسي قرار گيرد.
عالوه بر رسواييهای اخير شركتهايي مانند انرون و وردكام ،عواملي موثر بر قصد
تقلبهای مالي توسط حسابداران نيز وجود دارد (نمازی و ابراهيمي .)1 ،1395 ،حسابرسي،
برای صورت های مالي گزارش شده ارزش افزوده مضاعف فراهم ميكند ،زيرا نتايج
بررسي مربوطبودن و قابليت اتكای محتوای صورتهای مالي را گزارش ميدهد
(حساسيگانه .)58 ،1384 ،اين اطالعات زماني برای تصميمگيران و استفادهكنندگان و
ذینفعان قابل اتكا است كه آنها به اين باور برسند كه هيچ گونه تحريفي كه تصميم آنها را
تغيير دهد در صورتهای مالي پنهان نشده است .بديهي است كه رسيدن به هدف بزرگي
اينچنين ،نياز به افراد خبره و آگاه به تمام جوانب حسابرسي برای بررسي صورتهای مالي
است .به عبارتي هرچه توانايي حسابرسان در شناخت مسايل و مشكالت موجود در شركت
بيشتر باشد ،سرمايهگذاران با امنيت خاطر بيشتری به صورتهای مالي تكيه كرده و از
اطالعات مندرج در آن ها برای سرمايهگذاری های خود استفاده ميكنند .حسابرسي با
كيفيتتر صحت اطالعات ارايه شده را بهبود ميبخشد و به سرمايهگذاران اجازه ميدهد تا
برآورد دقيقتری نسبت به شركت داشته باشند (ديويدسون و نيو .)482 ،1993 ،بنابراين،
اين باور در بين سرمايهگذاران وجود دارد كه هرچه حسابرسي مستقل باكيفيتتر انجام
شود ،اطالعات صورتهای مالي قابل اتكاتر برای سرمايهگذاران و استفادهكنندگان از
صورت های مالي است .در نتيجه ما در اين تحقيق به بررسي اين موضوع ميپردازيم كه آيا
اجرای حسابرسي باكيفيت تاثيری در كيفيت افشای اطالعات صورتهای مالي دارد يا خير.

ادبیات تحقیق و مبانی نظری
کیفیت حسابرسی
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از كيفيت حسابرسي تعريف های گوناگوني كردهاند .در ادبيات حرفهای كيفيت حسابرسي
در رابطه با ميزان رعايت استانداردهای حسابرسي مربوطه تعريف ميشود .در مقابل
پژوهشگران حسابداری ابعادی چندگانه برای كيفيت حسابرسي قائلاند و اين ابعاد اغلب به
تعاريفي كه ظاهری متفاوت دارند منجر مي شود .يكي از متداولترين تعريفها درباره
كيفيت حسابرسي ،تعريفي است كه توسط دیآنجلو ( )187 ،1981ارائه شده است:
ارزيابي بازار از احتمال اين كه حسابرس ( )1موارد تحريفات با اهميت در صورتهای
مالي و يا سيستم حسابداری صاحب كار را كشف كند ،و ( )2تحريف با اهميت كشف
شده را گزارش دهد .بعد از دیآنجلو تعاريف مرتبط با كيفيت حسابرسي به تدريج
كاملتر شد .بطور مثال:
دوپاچ و سيمونيچ ( :)83 ،1982كيفيت حسابرسي تابعي از تعداد رويه های حسابرسي
انجام شده و تعداد حسابرسان مي باشد،
تيتمان و ترومن ( :) 156 ،1986ميزان صحت و درستي اطالعاتي كه پس از حسابرسي
در اختيار سرمايهگذاران قرار مي گيرد،
پالمروز ( :)57 ،1988ميزان اعتباردهي حسابرس.
در تحقيق حاضر نيز مولفههای تاثيرگذار بر كيفيت حسابرسي عبارتند از :تخصص
صنعت حسابرس ،دوره تصدی حسابرس ،قدمت موسسه حسابرسي ،كيفيت موسسه
حسابرسي و حقالزحمه حسابرسي.

کیفیت افشای اطالعات
افشا عبارت است از توزيع عمومي اطالعات به صورت داوطلبانه يا در رعايت مقررات
قانوني و ضوابط اداری ،هرچند كه اين اطالعات عرفا ميتواند محرمانه نگهداری گردد
(مديروس و كوئينترو .)7 ،2005 ،افشا يكي از اصول پذيرفته شدهی حسابداری است كه بر
كليه جوانب گزارشگری مالي تاثير دارد .اصل افشا ايجاب ميكند كه كليه واقعيتهای با
اهميت مربوط به رويدادها و فعاليتهای مالي واحد تجاری به شكل مناسب و كامل
گزارش شود( .نشريه  76سازمان حسابرسي.)1372 ،
پارسائيان ( )153 ،1388در تعريف افشا آورده است :اصطالح افشا در گسترده ترين
مفهوم خود ،به معنای ارائة اطالعات است .حسابداران از اين عبارت به صورت
محدودتری استفاده ميكنند و منظور آنها ،انتشار اطالعات مالي مربوط به يك شركت در
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گزارشهای مالي ساالنه است .كينگ ( )382 ،1996معتقد است در غياب مقررات
ضدتقلب ،كيفيت افشا را ميتوان به عنوان درجهای از جانبداری مبتني بر منفعتطلبي
شخصي مديران تعريف كرد .هاپكينز ( )43 ،1996نيز كيفيت افشا را سهولت مطالعه و
تفسير صورتهای مالي توسط سرمايهگذاران تعريف كرد نموده است.

پیشینه تحقیق
بررسيها در حوزه كيفيت حسابرسي با پژوهش دیآنجلو در سال  1981آغاز شد .وی در
تحقيق خود كيفيت حسابرسي را به دو قسمت كشف نقص سيستم حسابداری صاحبكار و
گزارشگری آن تقسيم كرد .سپس ليبي و فردريك ( )360 ،1990به بررسي كيفيت
حسابرسي از ديدگاه حسابرسان پرداختند .آنها نتيجه گيری ميكنند از ديدگاه حسابرسان
توانايي های حسابرس و انگيزه های اقتصادی بر كيفيت حسابرسي موثر است .ابيدين و
همكاران ( ) 874 ،2012نيز به بررسي كيفيت حسابرسي و گزارشگری پرداختند و نتيجه
گرفتند انتخاب حسابرسان متخصص صنعت موجب افزايش كيفيت حسابرسي و درنتيجه
كاهش زمان گزارشگری و بموقع بودن اطالعات ميشود .حساس يگانه و آذينفر (،1389
 )89نيز در تحقيق خود نتيجه گرفتند بين كيفيت حسابرسي و اندازه حسابرس رابطه
معنيداری وجود دارد( .معيار كيفيت حسابرسي ،تخصص صنعت حسابرس درنظر گرفته
شده) .بالندون و همكاران ( )122 ،2013نيز بيان كردند دوره تصدی حسابرسي موجب
افزايش كيفيت حسابرسي شده ،اما استقالل حسابرس را زير سوال ميبرد .مشايخي و
همكاران ( )105 ،1392نيز با تدوين يك مدل كيفيت حسابرسي ،از دوره تصدی ،تخصص
صنعت حسابرس ،كيفيت و شهرت حسابرس و حقالزحمه حسابرسي بعنوان عوامل بسيار
موثر بر كيفيت حسابرسي نام ميبرند .كردلويي و شاهوردی ( )67 ،1393در تحقيقشان بيان
كردند بين كيفيت افشا و هزينه حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
عالوه بر آن ستايش و ابراهيمي ميمند ( )53 ،1394نيز در تحقيق خود بيان كردند تفاوت
نوع مالكيت نهادی اختصاصي و گذرا بر سطح كيفيت افشای اطالعات صورتهای مالي
تاثيرگذار است .همچنين كور و همكاران ( )29 ،2014عنوان كردند بين كيفيت افشای
داوطلبانه با مالكيت نهادی و هزينه سرمايه رابطه منفي وجود دارد .تحقيقي كه به بررسي
ارتباط بين كيفيت حسابرسي و كيفيت افشا پرداخته باشد يافت نشد.
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فرضیات تحقیق
 -1بين تخصص صنعت حسابرس مستقل و كيفيت افشای اطالعات صورتهای مالي
رابطه معنيداری وجود دارد.
 -2بين دوره تصدی حسابرس مستقل و كيفيت افشای اطالعات صورتهای مالي
رابطه معنيداری وجود دارد.
 -3بين درجه كيفيت حسابرس مستقل و كيفيت افشای اطالعات صورتهای مالي
رابطه معنيداری وجود دارد.
 -4بين شهرت و تجربه حسابرس مستقل و كيفيت افشای اطالعات صورتهای مالي
رابطه معنيداری وجود دارد.
 -5بين حقالزحمه حسابرسي مستقل و كيفيت افشای اطالعات صورتهای مالي رابطه
معنيداری وجود دارد.

روش تحقیق
جامعه و نمونه آماری
جامعهی اين تحقيق شركتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای دورهی  5سالهی
 1388تا  1392مي باشد .برای انتخاب شركتهای نمونه ،محدوديتهای ذيل درنظر گرفته شده
است:
 )1شركت بايد قبل از سال  1388در بورس پذيرفته شده و تا سال  1392عضويت آن تداوم
داشته باشد.
 ) 2برای افزايش قابليت مقايسه و همگن بودن شركتها از نظر زماني دوره مالي شركتها
منتهي به پايان سال شمسي باشد.
 )3بانكها ،سرمايهگذاریها و هلدينگها بدليل سرمايهگذاری متفاوت از جامعه موردنظر
حذف شدهاند.
 )4حقالزحمه حسابرسي را برای سالهای  1388تا  1392افشا كرده باشند.
پس از اعمال محدوديتهای فوق و بررسي تمامي شركتهای جامعه ،تعداد  69شركت يا
بعبارتي  345سال – شركت بعنوان نمونه انتخاب شدند.
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مدل تحلیلی تحقیق
در اين پژوهش از داده های تلفيقي و مدل رگرسيون دادههای تركيبي (مدل اثرات
مشترك) استفاده شده است و دادهها از طريق نرمافزار آماری  Rمورد تجزيه و تحليل قرار
ميگيرند .متغيرهای تحقيق پس از اندازهگيری در مدل زير آزمون ميشوند::

DISCLOSURE = β0 + β1SPECIALITYi,t + β2PERIODi,t + β3

EXPERIMENT i,t + β4 QUALITY i,t + β5 FEE i,t + β6 SIZE i,t + β7
LEVERAGE i,t + β8 MV /EBITi,t + εi
كه  βiضرايب متغيرهای مدل و  εiخطای مدل است .برای سنجش مدل و فرضيه های اين

تحقيق از نرم افزار  Rاستفاده شده است.

متغیرهای تحقیق
متغيرهای مستقل ،وابسته و كنترلي تحقيق در نگاره 1در زير نشان داده شده است:
نگاره  .1توصیف متغیرهای تحقیق
روش محاسبه

نوع متغیر

توسط رویکرد سهم بازار اندازهگیری می شود .در این روش هرچه سهم بازار حسابرس
بیشتر باشد ،تخصص موسسه حسابرسی در آن صنعت بیشتر است.
سهم بازار برابر است با مجموع داراییهای تمام صاحبکاران یک موسسه حسابرسی در
تخصص صنعت
حسابرس

صنعت خاص به مجموع داراییهای تمام صاحبکاران در این صنعت
مجموع داراییهای هر موسسه حسابرسی در صنعت خاص
مجموع داراییهای تمام صاحبکاران در این صنعت

= سهم بازار حسابرسان

موسساتی بهعنوان متخصص صنعت درنظر گرفته شدهاند که سهم بازارشان بیش از
1

]) (×
2

دوره تصدی
حسابرسی

1

تمام شرکتهای موجود در یک صنعت

[ باشد.

تعداد سالهایی که موسسه حسابرسی وظیفه رسیدگی به شرکت مورد نظر را داشته است.

کیفیت موسسه

تعداد سالهایی که موسسه حسابرسی در جامعه حسابداران رسمی پذیرفته شده و به

حسابرسی

عضویت این جامعه درآمدهاند.

شهرت و تجربه
حسابرس
حقالزحمه
حسابرسی

امتیازات اعطا شده به کیفیت موسسات که توسط جامعه حسابداران رسمی ایران اعالم
میشود .تقسیمبندی امتیازات به  4طبقه با کیفیت ( )1تا بیکیفیت ( )4دستهبندی نمودیم
(موسسات حسابرسی با رتبه  4نمیتوانند شرکتهای بورسی را حسابرسی کنند).
میزان وجه پرداختی بابت خدمت حسابرسی انجام شده در شرکت صاحبکار که از بخش
هزینه های عمومی و اداری در قسمت یادداشت های پیوست صورتهای مالی استخراج
شده است.
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امتیازهای ساالنه كیفیت افشای شركتها اعالم شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار
تهران .امتیاز اطالع رسانی ناشران بر اساس مالحظاتی چون ،به موقع بودن اطالعات،
کیفیت افشا

پیش بینیهای درآمد هر سهم ،صورت های مالی میان دورهای حسابرسی نشده ،صورت
وضعیت پرتفوی ،اظهارنظرهای حسابرس نسبت به پیش بینی درآمد اولیه هر سهم و
شش ماهه و غیره محاسبه شدهاند.

اندازه شرکت

لگاریتم مجموع داراییهای هر شرکت

اهرم مالی

تقسیم مجموع بدهیهای هر شرکت بر مجموع حقوق صاحبان شرکت
 EVارزش شرکت و  EBITسود قبل از کسر بهره و مالیات است .لی و جرهارد

EV/EBIT

( ) 2011نیز در تحقیق خود پیرامون کیفیت افشا و حسابرسی از این متغیر بهره بردهاند.
این متغیر در ایران استفاده نشده است.

الگوی اقتصادسنجی پانل دیتا
مدل پانل ديتايي بصورت زير است:

Yit = 𝛼i + βit µit + uit
كه در آن  𝛼iعرض از مبدا βit ،بردار ضرايب يا پارامترها()،) Β = (β1 , β2 ,….., βk

 µitشامل  kمتغير توضيحي uit ،جمله اخالل مدل ميباشد كه از فروض كالسيك
رگرسيون پيروی ميكند و  tدوره زماني است (.) t= 1,2,…,T
روشهای متداول برای تخمين معادله فوق با استفاده از دادههای تابلويي عبارتند از:

-1روش مدل اثرات مشترك  -2روش مدل اثرات ثابت  -3روش مدل اثرات تصادفي.
آزمونهای دادههای پانلی
آزمون چاو
اين آزمون برای انتخاب بين روش حداقل مربعات معمولي مدل دادههای ادغام شده
(تلفيقي) و مئل آثار ثابت مورد استفاده قرار ميگيرد .مفروضات اين مدل عبارتند از:
H0 = µ1 = µ2 = … = µn-1 = 0
در غير اين صورت = H1

به دليل وجود دو مدل  OLSدر روشهای برآورد ،آزمون چاو را برای دو سطح اجرا
ميكنيم .يكي بين مدل اثرات ثابت و مدل  OLSساده ،و ديگری بين مدل اثرات ثابت و
مدل پانلي اثرات ثابت با اعمال فاكتور زمان.
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نگاره  .2آزمون چاو
آزمون آماری
آزمون چاو بین مدل اثرات ثابت و OLS
ساده

آماره F

درجه آزادی

درجه آزادی

صورت

مخرج

4

260

10/95

 -Pمقدار
>0/001

آزمون چاو بین مدل پانلی اثرات ثابت با
اعمال فاکتور زمان و مدل پانلی اثرات

9

1/06

232

0/03

ثابت

با توجه به رد فرضيه های صفر در هر دو آزمون در نتيجه مدل پانل با اثرات ثابت ارجح
است ( P<0/001و .) P=0/03
آزمون هاسمن
باتوجه به اينكه آزمون چاو پانلي بودن دادهها و وجود مدل اثرات ثابت را تائيد كرده
است ،اكنون بايد برای انتخاب از بين دو روش تخمين دادههای پانلي يعني روش اثرات
ثابت و روش اثرات تصادفي از آماره آزمون هاسمن استفاده كنيم .مفروضات مدل:
 : H0ارجحيت استفاده از مدل اثر تصادفي
 : H1وجود مدل اثر ثابت و رد مدل اثر تصادفي
نگاره  .3آزمون هاسمن
آماره خی دو

درجه آزادی

 -pمقدار

3/08

9

0/961

با توجه به عدم رد فرضيه صفر در نتيجه برای برازش مدل به دادهها ،مدل پانلي اثرات
تصادفي نسبت به مدل پانلي اثرات تثبيت شده ارجحتر است (.) p=0/961
آزمون بروش _ پاگان
در اين آزمون از ضريب الگرانژ ( )LMبرای آزمون مدل دادههای ادغام شده در مقابل
آثار تصادفي دوطرفه استفاده ميشود .فرضيات اين آزمون به صورت زير است:
H0 : δa2 = 0
H1 : δa2> 0
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كه در اين فرضيات  δa2نشاندهنده واريانس اثر مقطعي مدل برآورد شده از طريق اثر
تصادفي است .اين آزمون به  3بخش تقسيم ميشود .آزمون بروش پاگان با در نظر گرفتن
اثرات مكان ،با در نظر گرفتن اثرات زمان و با در نظر گرفتن اثرات زمان و مكان بطور
همزمان .نتايج اين آزمونها در نگاره  4نشان داده شده است.
نگاره  .4آزمون بروش -پاگان
آزمون آماری

آماره
خیدو

درجه آزادی
صورت

 -Pمقدار

آزمون بروش – پاگان برای قابلیت ادغام اثرات مکان

150/4

1

>0/001

آزمون بروش – پاگان برای قابلیت ادغام اثرات زمان

22/43

1

>0/001

آزمون بروش پاگان برای قابلیت ادغام اثرات مکان و
زمان

172/7

2

>0/001

با توجه به رد فرضيه صفر هر سه آزمون ،قابليت ادغام اثرات مكان ،قابليت ادغام اثرات
زمان و قابليت ادغام اثرات مكان و زمان در مدل پانلي اثرات تصادفي وجود ندارد
( )p<0/001و برای برآورد مدل تحقيق از روش  PLMبا اثرات تصادفي استفاده ميكنيم.

بررسی فروض کالسیک رگرسیون
عدم ناهمسانی واریانس
يكي از مهم ترين فروض مدل كالسيك رگرسيون خطي اين است كه اجزای اخالل  eiكه
تابع رگرسيون جامعه ظاهر مي شوند ،دارای واريانس همسان هستند .برای بررسي همساني
واريانس ها از آزمون بروش  -گادفری استفاده شده است.آزمون فرضيه ها در اين آزمون
به صورت زير است:
همساني واريانس = H0
ناهمساني واريانس = H1
نگاره  .5آزمون بروش  -گادفری
آماره خی دو

درجه آزادی

 -pمقدار

172/7

2

>0/001
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عدم خود همبستگی
با توجه به اينكه وجود خودهمبستگي در پسماند ها منجر به تخمين های غلطي از خطای
معيار و در نتيجه استنباط های نادرست آماری مي شود لذا برای مطمئن شدن از عدم وجود
خود همبستگي راه های مختلفي وجود دارد كه از ميان آنها مي توان به آزمون هادری
اشاره كرد .فرضيه صفر اين تحقيق بيان ميكند كه بين اجزای اخالل خودهمبستگي وجود
دارد .بنابراين با توجه به نتيجه ی اين آزمون ،و عدم رد فرضيه صفر آزمون و وجود
خودهمبستگي ،در نتيجه برای برازش مدل مناسب به دادهها بايد از روش  PGLMبا اثرات
تصادفي بجای  PLMاستفاده كرد.

آمار توصیفی
به منظور شناخت بهتر جامعهی مورد پژوهش و آشنايي بيشتر با متغيرهای پژوهش ،قبل از
تجزيه و تحليل دادههای آماری ،الزم است اين دادهها توصيف شوند .آمار توصيفي
متغيرها در نگاره  2نشان داده شده است:
نگاره  .6آمار توصیفی

کل سالها

کیفیت افشا

دوره تصدی

قدمت موسسه حسابرسی

حداقل

0

1

1

حداکثر

99

89

29

میانگین

59/65

6/31

11/75

مد

25/59

1

9

انحراف معیار

0

6/88

8

حقالزحمه حسابرسی

اندازه شرکت

اهرم مالی

حداقل

35

10/36

-89/44

EV/EBIT
-101/29

حداکثر

3575

13/82

89/6

1662/4

میانگین

517

11/64

1/77

129/61

مد

300

11/88

1/5

انحراف معیار

403

0/56

10/35

_
1089/6
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برازش مدل پانلی  PGLMبا اثرات تصادفی
اكنون با توجه به انتخاب مدل اثرات تصادفي ،نتايج حاصل از اجرا كردن مدل با اثرات
تصادفي در نگاره ارائه ميشود.
نگاره  .7نتایج برآورد ضرایب مدل  PGLMبا اثرات تصادفی
DISCLOSURE = β0 + β1SPECIALITYi,t + β2PERIODi,t + β3

EXPERIMENT i,t + β4 QUALITY i,t + β5 FEE i,t + β6 SIZE i,t + β7
LEVERAGE i,t + β8 EV/EBITi,t + εi
Log-Likelihood: -1534.873
 -pمقدار
آماره t
انحراف معیار
ضریب
متغیر
عرض از مبدا (ثابت مدل)

3/33

45/22

0/07

0/94

تخصص صنعت حسابرس

-2/42

3/54

-0/68

0/49

دوره تصدی حسابرس

-0/02

0/20

-0/11

0/90

قدمت موسسه حسابرسی

0/29

0/21

1/39

0/16

-1/58

4/42

-0/35

0/72

کیفیت موسسه حسابرسی
(رتبه  3نسبت به )1

11/05

15/59

0/70

0/47

حقالزحمه حسابرسی

-393/5

393/02

-1/001

0/31

اندازه شرکت

4/81

3/92

1/22

0/21

اهرم مالی

-0/16

0/12

-1/32

0/18

EV/EBIT

-0/002

0/001

-1/77

0/07

کیفیت موسسه حسابرسی
(رتبه  2نسبت به )1

با توجه به جدول فوق و عدم معنيداری مدل و متغيرهای پژوهش ،به ترتيب از بزرگترين
مقدار كه تاثيری بر مدل ندارد شروع به حذف كردن متغيرهای اصلي ميكنيم تا سطح عدم
معنيداری مدل كاهش يافته و مدل معنيدار شود .با ادامه اين روند تمامي متغيرهای مستقل
حذف شدند .نتيجه مدل نهايي در نگاره  5نشان ارائه گرديده است:
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نگاره  – 8نتایج نهایی برآورد ضرایب مدل  PGLMبا اثرات تصادفی
DISCLOSURE = β0 + +β1 SIZE i,t + β2 LEVERAGE i,t + β3 EV/EBITi,t +
εi
 -pمقدار
آماره t
انحراف معیار
ضریب
متغیر
اندازه شرکت

5/18

0/20

25/89

<0/001

اهرم مالی

-0/14

0/12

-1/21

0/22

EV/EBIT

-0/002

0/001

-1/83

0/06

در اينجا مدل معنادار مي شود كه تنها متغيرهای كنترلي در آن وجود دارند .در نتيجه تمامي
متغيرهای اصلي با توجه به عدم تاثيرگذاری از مدل حذف شدند.

نتیجهگیری
با توجه به حذف تمامي متغيرهای مستقل و عدم معنيداری آنها ،تمامي فرضيات تحقيق رد
ميشوند كه در نهايت نتيجهگيری ميشود برخالف تصور عموم و جامعه حسابداران
رسمي كشور ،رابطه ای بين كيفيت حسابرسي مستقل صورتهای مالي و كيفيت افشای
اطالعات ارائه شده در شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.
اين موضوع عموما بدان سبب است كه حسابرسان مستقل اكنون بيشتر بر صحت ارقام ارائه
شده در صورتهای مالي و تطابق با استانداردهای پذيرفته شده حسابداری تمركز كرده و
افزايش كيفيت حسابرسي ناشي از عوامل ذكر شده در پژوهش بر اين موضوع كه چه
سرفصلي و يا معاملهای بايد افشا ميشد و نشده تاكيدی ندارند زيرا گزارش خود را از اين
بابت تعديل نميكنند و اين موضوع تنها بر رتبه افشای شركت در رتبهبندی بورس اوراق
بهادار تاثيرگذار است كه اين تنبيه ،برای افزايش كيفيت افشای شركت در دوره بعد
كارساز نخواهد بود .از سوی ديگر مديريت شركت نيز حتي تعديل گزارش حسابرسي را
در ازای عدم افشای آنچه بدان مايل نيست ميپذيرد .در نتيجه طبق نتايج اين تحقيق بين
افزايش كيفيت حسابرسي مستقل و كيفيت افشای اطالعات صورتهای مالي رابطه
معنيداری وجود ندارد .نتايج اين تحقيق مخالف با نتايج تحقيق پالمر ( ،)2008كالركسون
( ،)2003بارتون ( )2005و چانيو فيليپيچ ( )2002ميباشد .در نهايت به مالكان شركتها
پيشنهاد ميشود برای افزايش سطح كيفيت افشای اطالعات به تخصص صنعت ،ارتباط
طوالني با حسابرس يا حقالزحمههای گزاف حسابرسي توجهي نداشته باشند و سعي در
شناسايي عوامل ديگری مانند استفاده از حسابرس مستقلي كه موجب افزايش رتبه كيفيت
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افشای صاحبكار خود در سال گذشته شده استفاده نمايند .همچنين به بورس اوراق بهادار
پيشنهاد ميشود جريمههای سنگين تری را در مورد شركتهايي كه اهميتي به كيفيت افشای
خود نمي دهند اعمال سازد تا سهامداران بالفعل و بالقوه از اطالعات با كيفيت پايين متضرر
نشوند .در نهيات به حسابرسان مستقل و اعضای جامعه حسابدارن رسمي كشور پيشنهاد
ميشود با باال بردن سطح كيفيت واقعي حسابرسي خود ،خدمات مالي و حسابرسي را
عاملي برای افزايش كيفيت گزارشات مالي شركتها قرار داده تا نياز به اين حرفه همچنان
در صدر اتكای سهامداران به صورتهای مالي شركتها قرار داشته باشد.
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