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چکیده:
اندازهی موسسات حسابرسی یکی از موضوعات مهم و مورد مناقشه در حرفهی حسابرسی است
که از آن به عنوان یکی از عوامل اثر گذار بر حسابرسی یاد شده است مهمترین متغیری که در
پژوهشهای حسابرسی به آن پرداخته میشود ،کیفیت حسابرسی است .پژوهش حاضر به ارزیابی
عوامل تعیینکنندهی اندازهی موسسات حسابرسی جامعهی حسابداران رسمی ایران میپردازد .بازهی
زمانی تحقیق حاضر از سال  1391الی  1397میباشد .جامعهی آماری این پژوهش دادههای مربوط
به  229موسسهی عضو جامعهی حسابداران رسمی ایران شامل میزان درآمد ،تعداد حسابداران رسمی
در استخدام ،تعداد شرکای موسسات حسابرسی ،امتیاز کنترل کیفیت توسط جامعهی حسابداران
رسمی ایران و رتبهبندی سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد .نتایج پژوهش نشان میدهد امتیاز
کنترل کیفیت ،تعداد حسابداران رسمی در استخدام ،رتبهی بورسی موسسات و تعداد شرکای
موسسات بر اندازهی موسسات تاثیرگذار است .همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان میدهد
امتیاز کنترل کیفیت جامعهی حسابداران رسمی علت رتبهبندی موسسات حسابرسی توسط سازمان
بورس و اوراق بهادار تهران است.
واژگان کلیدی :کیفیت حسابرسی ،کیفیت گزارشگری مالی ،اندازهی حسابرسی ،رتبهی بورسی
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 -1مقدمه:
اندازهی موسسات حسابرسی یکی از موضوعات مهم و مورد مناقشه در حرفهی حسابرسی است
که از آن به عنوان یکی از عوامل اثر گذار بر حسابرسی یاد شده است .با اتکا به این موضوع که
اندازهی موسسات حسابرسی موجب کیفیت حسابرسی بهتر میشود ،پژوهشهایی در این راستا
انجام شده است که دلیل بر استناد این مهم بر کیفیت حسابرسی است .کیفیت حسابرس یا حسابرسی
به طور ذاتی ملموس و قابل مشاهده نیست و ارزیابی کیفیت حسابرس یا حسابرسی مشکل ،زمانبر و
هزینه بر است .دی آنجلو ( )1981اندازهی موسسه حسابرسی را به عنوان نمایندهی کیفیت حسابرس
معرفی کرده است .براساس این دیدگاه ،کیفیت خدمات حسابرسی ارائه شده توسط موسسات
حسابرسی بزرگ از موسسات حسابرسی کوچک باالتر است .زﻳﺮا موسسات بزرگ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻧﺪ
ﺷﻬﺮت ﺑﻬﺘﺮي در ﺑﺎزار ﻛﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺻﺎﺣﺒﻜﺎراﻧﺸﺎن زﻳﺎد اﺳﺖ ،ﻧﮕﺮان از
دﺳﺖ دادن صاحبکارانشان ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
پژوهشهای زیادی در خصوص اندازهی موسسات حسابرسی انجام شده است و نتایج این پژوهشها
نشان داده است که موسسات حسابرسی بزرگتر به دلیل وجود امکانات بیشتر و دسترسیهای باالتر
به بازار کار حسابرسی به دلیل اهمیت برند این موسسات ،زمان و هزینهی بیشتری را صرف آموزش
و کیفیت کار حسابرسی مینمایند .با وجود اهمیتی که اندازهی موسسات حسابرسی دارد که کیفیت
حسابرسی برای ثبات بازارهای سرمایه دارد ،هنوز هم بخش بزرگی از پژوهشهایی که این موضوع
را بررسی میکنند و همچنین قانونگذاران ،سرمایه گذاران و محققان همچنان دربارهی تعریف ،اجزا
و معیارهای اندازهگیری کیفیت حسابرسی بحث دارند(بدارد ،جانستون و اسمیت  2010و .)...تعریف
و اندازهگیری کیفیت حسابرسی ،بخشهای ذینفع را قادر میسازد که بررسی کنند که آیا کیفیت
حسابرسی در طول زمان در حال بهبود است یا خیر و بنابراین میتوانند حسابرسیهای بیکیفیت را
شناسایی کرده و در عین حال انگیزهها و مشوقهایی برای موسسههای حسابرسی به وجود میآورد
تا در طرحهایی که کیفیت حسابرسی را بهبود میبخشند ،سرمایهگذاری نمایند .پروژههایی که به
دنبال تعریف ،اندازهگیری و ارزیابی کیفیت حسابرسی هستند در دستور کار هیأت استانداردهای
بینالمللی حسابرسی و اطمینانبخشی ( ،)IAASB, 2013هیأت نظارت بر حسابداری شرکتهای
عام ( ،)PCAOB, 2012, 2013, 2014,انجمن حسابداران رسمی آمریکا ( )AICPA, 2014و
مرکز کیفیت حسابرسی ( )CAQ, 2012, 2013, 2014و همچنین خود موسسههای حسابرسی
( )KPMG, 2011, PwC, 2014قرار گرفتهاند .این پروژهها نشان دهندهی عالقهی گسترده به
درک کیفیت حسابرسی هستند اما هنوز در مراحل اولیهی توسعه قرار دارند.
تامین نیروی ماهر و متخصص از ابزار مهم و از ضروریات اثربخش در ارائهی خدمات اطمینان
بخشی و گزارشهای مرتبط است که این نیاز میتواند با بزرگی و اندازهی مؤسسات حسابرسی و
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استفادهی مطلوب از نیروهای توانمند موجود در آنها مرتفع گردد ،که این موضوع مهمترین دلیل
بر بزرگی موسسات حسابرسی محسوب میشود .طی سالهای گذشته تعداد زیادی از موسسات
حسابرسی بینالمللی نظیر پی دبلیو سی ،ارنست اند یانگ ،دیلیوت ،کی پی ام جی و  ....ادغام شده
موسسات بزرگ قبلی بودهاند و بزرگتر شدهاند .آثار این ادغام به داخل کشور نیز کشیده شده
است .به گونهای که طی چند سال اخیر تعدادی از موسسات بزرگ ،متوسط و یا حتی کوچک با
یکدیگر ادغام شده و لقب موسسهی حسابرسی بزرگ را به خود گرفتهاند .امروزه یکی از بحثهای
چالشی حرفه اندازهی موسسات حسابرسی از لحاظ نمرهی کنترل کیفیت و رتبهبندی موسسات
در جامعهی حسابداران رسمی و سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد .یکی از معیارهای ارزیابی
امتیاز کنترل کیفیت موسسات اندازهی موسسات از لحاظ تعداد شرکا ،تعداد حسابداران رسمی
در استخدام ،تعداد کارکنان و ...میباشد .دي آﻧﺠﻠﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺰرگﺗـﺮ،
ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ارائه میکنند .از اینرو پژوهش حاضر به ارزیابی عوامل
تعیینکنندهی اندازهی موسسات حسابرسی جامعهی حسابداران رسمی ایران میپردازد و به دنبال این
موضوع است که آیا امتیاز کنترل کیفیت موسسات ،تعداد شرکا ،رتبه بورسی و تعداد حسابداران
رسمی در استخدام با اندازهی موسسات حسابرسی رابطه دارد یا خیر؟
 -2مبانی نظری و پیشینهی پژوهش
اندازهی موسسات حسابرسی یکی از مهمترین موضوعات در مباحث کیفیت حسابرسی محسوب
میشود و میتوان به تعداد زیادی از پژوهش های انجام شده در حوزهی کیفیت حسابرسی اشاره
کرد که اندازهی موسسات حسابرسی را عاملی اثر گذار بر کیفیت حسابرسی مطرح ساختهاند .برای
نمونه میتوان به پژوهشهای دیان دونسولو ( )2020در حوزهی خدمات مشاورهای و حسابرسی
موسسات حسابرسی بزرگ ،پژوهش جاشوآ و همکاران ( )2020در خصوص تغییر موسسات
حسابرسی و اندازه موسسات حسابرسی در نحوهی تغییر حسابرس و کاسلین هاریس و تایلر ولیام
( )2020در خصوص اندازهی موسسات حسابرسی و نوع اظهار نظر میتوان اشاره کرد .در نتیجه
با استناد به اهمیت اندازه موسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی ،پژوهش حاضر به دنبال آثار
اندازهی موسسات حسابرسی بر درآمد موسسات حسابرسی است و با توجه به اینکه کیفیت
حسابرسی را موضوعی جامع میداند و بخشی از این موضوع ارتباط مستقیم با اندازهی موسسات
حسابرسی دارد ،مفهوم اندازهی موسسات حسابرسی را با تکیه بر کیفیت حسابرسی ارزیابی میکند.

کیفیت حسابرسی مفهوم پیچیدهای دارد تعاریف گوناگونی از این مفهوم ارائه شده است .ولی این
تعاریف جامع و کامل نمیباشد .کیفیت حسابرسی دارای سه جنبه شامل ورودی ،خروجی و عوامل
محیطی است .ورودیهای موثر بر کیفیت حسابرسی شامل استانداردهای حسابرسی ،ویژگیهای
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فردی (مانند توانایی ،تجربه ،ارزشهای اخالقی و طرز تفکرحسابرس) ،روش شناسی صحیح
فرآیندهای حسابرسی ،اثر بخشی ابزارهای مورد استفاده و فنون کافی است .خروجیهای موثر
بر کیفیت حسابرسی گزارش حسابرسی و برآوردهسازی نیازهای جامعه از حسابرس است .عوامل
محیطی نیز شامل قوانین و مقررات و حاکمیت شرکتی است)IAASB, 2011( .
نیکل و همکاران ( )2013پنج ویژگی مختلف را که بر کیفیت فرایند حسابرسی تاثیر میگذارد
را به شرح زیر تشریح میکند:
 -1موضوع انگیزه :یک حسابرس باوجود انگیزههای صرفهی اقتصادی با ریسک برخورد میکند
 -2موضوع عدم اطمینان :خروجی فرآیند حسابرسی یک گزارش است اما نتیجهی حاصل از آن
نامعلوم و غیر قابل مشاهده است
 -3موضوع ماهیت منحصر به فرد هر قرارداد :کیفیت هر فرآیند حسابرسی به دلیل ویژگیهای
خاص صاحبکار ،تیم حسابرسی و زمانبندی کار متفاوت است
 -4موضوع ماهیت فرآیند :هر کار حسابرسی شامل اجرای مجموعهای از روشهای تعیین شده
طبق استانداردهای حسابرسی است
 -5موضوع قضاوت حرفهای :اجرای هر فرآیند حسابرسی مستلزم استفادهی بهینه از دانش و
مهارت متخصصان حسابرسی است.
انجمن گزارشگری مالی انگلیس چارچوب مفهومی به شرح زیر را برای کیفیت حسابرسی تدوین
کرده است (:)2008
 -1دانش و مهارت تیم حسابرسی
 -2فرهنگ موسسه حسابرسی
 -3عوامل خارج از کنترل حسابرس
 -4قابل اتکا بودن و قابل فهم بودن گزارش حسابرسی
 -5اثر بخشی فرایند حسابرسی
هیأت استانداردهای بینالمللی حسابرسی و اطمینان بخشی ( )IAASB, 2014چارچوب خود
را پیرامون کیفیت حسابرسی مستقل را شامل ورودیها ،فرایندها ،خروجیها ،تعامالت میان ارکان
راهبری شرکتی ،مدیریت ،حسابرس ،استفادهکنندگان ،قانونگذاران و عوامل زمینهای (قوانین
و مقررات گزارشگری مالی ،رویههای تجاری ،قانون تجارت ،چارچوب گزارشگری مالی،
سیستمهای اطالعاتی ،راهبری شرکتی ،عوامل فرهنگی ،قوانین حسابرسی ،محیط قانونی و حقوقی،

جذب استعداد ،جدول زمانی گزارشگری مالی و عوامل فرهنگی) برشمرده است .چارچوب هیأت
ناظر بر حسابداری شرکتهای سهامی عام ( )PCAOB, 2013نیز با این چارچوب مشابه است.
برداشت از کیفیت مفهومی حسابرسی و کیفیت واقعی حسابرسی نیز دو مقولهی متفاوت است.
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اگرچه ،توجه به کیفیت واقعی حسابرسی به جای برداشت از کیفیت مفهومی حسابرسی از اهمیت
بیشتری برخوردار است ،اما نباید فراموش کرد که اندازهگیری کیفیت واقعی حسابرسی به سادگی
میسر نیست؛ زیرا کیفیت واقعی حسابرسی غیرقابل مشاهده است و فقط میتوان آن را پس از اجرای
حسابرسی ارزیابی کرد .برای نمونه ،پالمروس برای اندازهگیری کیفیت واقعی حسابرسی از ادعای
حقوقی بر علیه حسابرسان استفاده میکند .شوئر مقیاس اندازهگیری کیفیت واقعی حسابرسی را

گزارش عدم رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابداری در صورتهای مالی حسابرسی شده
توسط حسابرسان عنوان کرده است( .مای دآ او و همکاران)2018.
در خصوص کیفیت حسابرسی تحقیقات زیادی در داخل و خارج انجام شده است .اولین تحقیقی
که در خصوص کیفیت حسابرسی انجام شده توسط دی آنجلو در سال  1981بوده که به عنوان
مهمترین تحقیق در خصوص کیفیت حسابرسی انجام شده و به عنوان پایهای برای تحقیقات بعدی
بوده است.
تعریف زیبایی که دی آنجلو از کیفیت حسابرسی کرده است به شرح زیر است:
«ﺳﻨﺠﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎزار از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﻛﺸﻒ ﺗﺤﺮﻳﻔﺎت ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ و ﮔﺰارش ﺗﺤﺮﻳﻔﺎت
ﻛﺸﻒ ﺷﺪه» ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دي آﻧﺠﻠﻮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮده ﻛﻪ حسابرس مستقل توانایی ﻛﺸﻒ و ﮔﺰارش
تحریفها را دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ دي آﻧﺠﻠﻮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
در ﻛﺸﻒ ﺗﺤﺮﻳﻔﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و اﺳﺘﻘﻼل ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزار اﺳﺖ .وﻗﺘﻲ دي
آﻧﺠﻠﻮ اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺖ ،ﻓﺮض اﺳﺎﺳﻲ وي اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎزار ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﻛﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ واﻗﻌﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺳﺖ درك ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ واﻗﻌﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮس
و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻗﺎﻳﻞ ﺷـﺪ .ﭼﻮن ﻛﻴﻔﻴﺖ واﻗﻌﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﻲتواﻧﺪ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺗﺎ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ.
البته این تعریف سودمندی کمتری از کیفیت حسابرسی ارائه میدهد .دامنهی کیفیت حسابرسی از
کشف و گزارش انحرافات از استانداردهای حسابداری به سوی اطمینان بخشی به کیفیت گزارشگری
مالی افزایش یافته است .بنابراین حسابرسی با کیفیت باال عالوه بر اظهار نظر در مورد مطابقت
رویههای حسابداری صاحبکار با استانداردهای حسابداری در مورد ارائهی منصفانه گزارشهای
مالی شرکت نیز اظهار نظر میکند( .دیوفند و ژانگ )2014
تعریف دیگری که توسط محققین در خصوص کیفیت حسابرسی ارائه شده مربوط به ﭘﺎل ﻣﺮوس
در ﺳﺎل  1988میباشد .آنها کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کردهاند« :اﻳﺠﺎد اﻃﻤﻴﻨﺎن از
ﺻﻮرتهاي ﻣﺎﻟﻲﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل آن ﻛﻪ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺘﻲ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ» .در ﻋﻤﻞ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
ﺗﻴﺘﻤﻦ و ﺗﺮوﻣﻦ در ﺳﺎل  1986ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس
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ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار ارائه ﻣﻲدﻫﺪ ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدﻧﺪ .دﻳﻮﻳﺪ ﺳﺎن و ﻧﺌﻮ در ﺳﺎل  1993ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ارائه ﻛﺮدﻧﺪ «ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﻛﺸﻒ و رﻓﻊ ﺗﺤﺮﻳﻒﻫﺎي
ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ و دﺳﺘﻜﺎري در ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺷﻮد» .در ﺧﺼﻮص اﻧﺪازه ﻫﻢ در
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي دي آﻧﺠﻠﻮ و وﻳﻠﻨﺒﻮرگ ﻣﺆﺳﺴﺎت را ﺑﻪ  2دﺳﺘﻪ تقسیم کردند 8 ،ﻣﺆسسهی ﺑﺰرگ
در زﻣﺎن دي آﻧﺠﻠﻮ و  5موسسهی بزرگ در زﻣﺎن وﻳﻠﻨﺒﻮرگ و ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ در زﻣﺮهی  5ﻳﺎ 8

ﻣﺆسسهی ﺑﺰرگ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ .در ﭘﮋوﻫﺶ ﻟﻮﺋﻴﺲ ﻫﻨﻮك در سال  2005ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ،
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻛﻮﭼﻚتر ارائه دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ بزرگتر
ﻣﻮاردي ﻫﻢ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﻣﺸﺎورهی ﺑﻬﺘﺮي را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﻜﺎران ﺧﻮد
ارائه میدﻫﻨﺪ( .حساس یگانه و آذینفرد .)1389
دیان کونسلو و همکاران ( )2020طی پژوهشی به بررسی درآمدهای موسسات حسابرسی بزرگ
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بخش زیادی از درآمدهای موسسات بزرگ از حوزهی خدمات
مشاورهای و غیر اطمینان بخشی است و موجب میشود کیفیت حسابرسی را تحت تاثیر قرار دهد.
البته این موضوع با شرکتهایی ارتباط دارد که موسسات حسابرسی هم خدمات اطمینان بخشی ارائه
میدهند و هم خدمات مشاورهای .این در حالتی است که موسسات کوچکتر خدمات بهتری ارائه
میدهند و باید تفکیک بین خدمات اطمینان بخشی و مشاورهای حوزهی موسسات خارج شود و
توسط موسسات جداگانهای انجام شود.
جاشوآ و همکاران ( )2020در پژوهشی تغییرات موسسات حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت
حسابرسی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند موسسات بزرگتر به دلیل ارتباطات با مشتریان
خود تغییرات دورهای حسابرس بر درآمد آنها اثرگذار نمیباشد و این در شرایطی رخ میدهد که
موسسات بزرگتر با تغییر حسابرس کیفیت حسابرسی پایینتری ارائه میدهند.
کونربرگر و پلیزچ ( )2019طی پژوهشی بر اهمیت عقاید پیشین در زمینهی سازگاری حسابرسان
و مشتری پرداختند .آنها پی بردند سازگاری باال بین مشتری و حسابرس به طور کلی با راندمان باال
در فرآیند حسابرسی مشخص میشود و بدین معنی است که تالش حسابرسی به طور موثر به کیفیت
حسابرسی اثر گذار است .پژوهش آنها نشان میدهد که باالترین سازگاری بهترین نتیجه برای
فرآیند حسابرسی را تضمین میکند .با این حال ،از دیدگاه پیشین ،سازگاری حسابرس و مشتری
برای همهی افراد حاضر نظیر سرمایهگذاران ،شرکت مشتری و همچنین حسابرس در بازار شناخته
شده است .مدل آنها نشان میدهد که حسابرسان با سازگاری نامطلوب میتوانند حسابرسی را با

یک سازگاری مشخصتر بهبود بخشند .بنابراين ،اگر دادرسی یا بررسی حسابرس مستقل نقشي نسبتاً
متوسط داشته باشد ،حسابرسانی با سازگاری نامطلوب بیشتر ،انگیزههای قویتری برای اعمال تالش
دارند و انتظار میرود کیفیت حسابرسی باالتر و همچنین ارزش افزودهی حسابرسی را تولید کنند.
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ابدیا و همکاران ( )2019طی پژوهشی به ورودیهای مهم بر حسابرسی و تجزیه و تحلیل عوامل
تعیین کننده بر کیفیت حسابرسی بر اساس شاخصهای  PCAOBو منافع حاصل از آن پرداختند.
نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که ترکیب تیم حسابرسی مهمترین عامل بر کیفیت حسابرسی
است .پژوهش آنها نشان میدهد تقسیم کار بین کارکنان حسابرسی ،مدیران حسابرسی و شرکا
حسابرسی و تعامل بین تیم حسابرسی و مدیران ارشد حسابرسی که موجب گسترش روابط تجربی

بین آنها و بهبود کیفیت حسابرسی میشود .همچنین آنها پی بردند که بیشترین زمان حسابرسی
به تکمیل پروندههای حسابرسی جهت ارائه به بازرسان  PCAOBمیشود که خود نشان از افزایش
کیفیت حسابرسی است زیرا موارد مورد ارزیابی بازرسان  PCAOBخود نشان از ارتقای سطح
کیفیت حسابرسی است.
اریک راپلی و همکاران ( )2019در پژوهشی به تأثیر آشکار کردن مسائل مهم حسابرسی و
حصول اطمینان حسابرسان بر تصمیمات سرمایهگذاران براساس الزامات  PCAOBپرداختند.
آنها به این نتیجه رسیدند که یکی از مسائل مهم در باالبردن کیفیت حسابرسی الزام حسابرسان به
ارائهی گزارش مسائل با اهمیت حسابرسی است که چندی پیش توسط هیأت نظارت بر حسابداری
شرکتهای سهامی عام الزامی شده است .آنها در پژوهش خود به این نتایج دست یافتند که الزام
ارائهی گزارش مسائل با اهمیت حسابرسی موجب میشود سرمایهگذاران نسبت به اطالعات گزارش
شده واکنش نشان دهند ،لذا ارائه صحیح این گزارش و تاثیر اطالعات مندرج درآن موجب میشود
حسابرسان برای تهیهی این گزارش حساسیت بیشتری به خرج دهند در نتیجه حسابرسی با کیفیت
تری را انجام دهند.
مای دآ او و همکاران ( )2018در پژوهشی به دنبال تاثیر افشای گزارش نقاط ضعف کنترلهای
داخلی در پی اجرای الزامات  PCAOBبر کیفیت حسابرسی پرداختند .آنها با استفاده از اقالم
تعهدی غیر عادی و احتمال شناسایی ضعفهای مادی کنترل داخلی به این نتایج دست یافتند که
در صورتی حسابرسان مجبور به ارائهی گزارش نقاط ضعف کنترلهای داخلی باشند میبایست
حسابرسی با کیفیتتری انجام دهند تا توانایی گزارش نقاط ضعف کنترلهای داخلی را داشته
باشند .این موضوع سبب میشود که شرکتها نسبت به این موضوع حساس باشند و نسبت به استقرار
کنترلهای داخلی مناسب واکنش نشان دهند که این موضوع سبب کاهش اقالم تعهدی غیرعادی
میشود و عالوه بر افزایش کیفیت حسابرسی موجب افزایش کیفیت گزارشگری مالی نیز میشود.
کردساچیا و ولتی ( )2018در پژوهشی با استفاده از تحلیل بازار حسابرسی اقدام به بررسی
ویژگیهای ساختاری کیفیت حسابرسی و قیمتگذاری حسابرسی و بازار حسابرسی ایاالت متحده
پرداختند .آنها در پژوهش خود با استفاده از مدلسازی ویژگیهای ساختاری کیفیت حسابرسی،
قیمتگذاری حسابرسی و بازار حسابرسی از  138منطقه بین سالهای  2004تا  2016میلیادی را
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بررسی کردند .پژوهش آنها ارتباط مثبت (منفی) بین تمرکز حسابرسی و کیفیت حسابرسی
(قیمتگذاری حسابرسی) را نشان میدهد .با این حال ،پیشرفت در کیفیت حسابرسی در بازارهای
بزرگ ،در خصوص موسساتی که تعداد بیشتری از مشتریان را دارند حتی در زمانی که تمرکز
پایین است ،کمتر است .با توجه به قیمتگذاری خدمات حسابرسی ،تمرکز بیشتر منجر به رفاه
هزینههای رقابتی (هزینههای حسابرسی پایینتر) به دلیل بهبود اقتصاد در مقیاس میشود .با این حال،

این تنها زمانی است که بازارهای حسابرسی کوچک هستند .هنگامی که بازارها بزرگ و متمرکز
هستند ،تمرکز بیشتر بازار حسابرسی با هزینه های حسابرسی باالتر (انحصاری) مرتبط است .این نشان
میدهد که تجارت بین اقتصاد مقیاس و سلطه بر بازار است.
ری نولدز و فرنسیس ( ،)2001رابطهی بین اندازهی موسسه حسابرسی و گزارش مشروط حسابرسی
بهعنوان معیاری از استقالل حسابرس مورد بررسی قراردادهاند .نتایج نشان میدهد که موسسات
حسابرسی بزرگ در صدور گزارش مقبول بیشتر محتاط هستند.
چوی و همکاران ( )2010با نمونه ای بزرگ از موسسات حسابرسی طی سالهای  2005-2000به
بررسی رابطهی اندازهی موسسهی حسابرسی وکیفیت حسابرسی و حقالزحمهی حسابرسی پرداختند.
نتایج تحقیق آنها نشان میدهد اندازهی موسسهی حسابرسی با کیفیت حسابرسی دارای ارتباط مثبت
میباشد .علت این امر این است که موسسهی حسابرسی بزرگتر از نظر مالی وابستگی کمتری به
یک صاحبکار خاص دارد .بنابراین بهتر میتواند در برابر فشارهای صاحبکار مبنی بر صدور گزارش
جانبدارانه یا خالف واقع مقاومت نماید.
ژو و همکاران ( )2013با انجام تحقیقی در موسسات استرالیایی به این نتیجه رسیدند که چهار
موسسهی حسابرسی بزرگ در مقایسه با سایر موسسات حسابرسی ،با صدور گزارش مشروط با بند
ابهام در تدوام فعالیت به بحران مالی جهانی سریع تر نسبت واکنش نشان دادهاند.
الستیر و همکاران ( )2011به مطالعهی این موضوع پرداختند که آیا میتوان تفاوت کیفیت
حسابرسی چهار مؤسسهی بزرگ در مقابل چهار مؤسسه غیر بزرگ را به مشخصات صاحبکاران
نسبت داد؟ در این بررسی از موضوعات کیفیت حسابرسی ،اقالم تعهدی اختیاری ،هزینهی حقوق
صاحبان سهام پیشبینی شده و صحت پیشبینی تحلیلگر استفاده شده است .نتایج نشان میدهد
که تفاوت در این موارد بین چهار مؤسسهی بزرگ و چهار مؤسسهی غیر بزرگ حسابرسان تا حد
زیادی با خصوصیات صاحبکاران و به طور خاص با اندازه صاحبکار منطبق است.
جری و مایکل( )2009ارتباط حجم کاری باال و کیفیت حسابرسی را بررسی کردند .نتایج
پژوهش آنها نشان داد حجم کاری باال ،کیفیت حسابرسی باالیی را ایجاد میکند .آنان اشاره
میکنند که اگرچه شواهد قابل قبولی مبنی بر باال بودن کیفیت حسابرسی در مؤسسات حسابرسی
بزرگتر وجود دارد ولی این به این معنی نیست که ادعا کنیم در مؤسسات کوچکتر ،کیفیت
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حسابرسی پایین وجود دارد.
حساس یگانه و آذین فر ( )1389راﺑﻄﻪی ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و اﻧﺪازهی ﻣﺆﺳﺴﻪی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
را از طریق اندازهی حسابرس و خطا در گزارش تحریفات با اهمیت موجود در صورتهای مالی
صاحبکاران را مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج نشان میدهد ،ﺑﻴﻦ اﻧﺪازهی ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ راﺑﻄﻪی ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺣﺴﺎﺑﺪاران

رﺳﻤﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻛﺸﻒ ﺗﺤﺮﻳﻔﺎت ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ آنها ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻻم و ﭼﺎﻧﮓ ( ،)1991ﺗﺎت ( )2001ﻛﻴﻢ و دﻳﮕﺮان )2003( ،ﻟﻮﺋﻴﺲ
ﻫﻨﻮك ( )2003و ﺑﺎود و وﻳﻠﻜﻴﻨﺰ ( )2004ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
هشی و مظاهری فرد ( )1392با بررسی رابطهی بین اندازهی موسسهی حسابرسی و کیفیت
حسابرسی به این نتیجه دست یافتند که موسسات حسابرسی بزرگتر به دلیل داشتن نیروهای
متخصص و امکانات بیشتر و اعتقاد به حفظ نام و برند موسسه و حفظ استقالل نسبت به موسسات
کوچکتر خدمات حسابرسی بهتری ارائه میدهند.
اسدی و اشکانی ( )1393در پژوهشی به بررسی رابطهی بین کیفیت موسسات حسابرسی و اظهار نظر
حرفهای حسابرسی و مدیریت سود برای  207شرکت از سال  1384الی  1389پرداختند .در پژوهش
آنها کیفیت موسسات حسابرسی از طريق کیفیت واقعی حسابرسی براساس نتايج بررسیهای انجام
گرفته توسط کارگروه کنترل کیفی جامعهی حسابداران رسمی و نیز از طريق اندازهی موسسات
حسابرسی که بر اساس درآمد بوده اندازهگیری شده است .يافتههای پژوهش آنها حاکی از آن
است ،که مديريت سود به کیفیت حسابرسی بستگی ندارد لیکن ارتباط معنیداری بین اظهار نظر
حسابرسی و مديريت سود وجود دارد و با افزايش میزان مديريت سود در شرکتها احتمال دريافت
اظهار نظر تعديلی حسابرسی افزايش میيابد.
علوی و همکاران ( )1394به بررسی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی در مؤسسات حسابرسی عضو
جامعهی حسابداران رسمی ایران پرداختند .نمونهی پژوهش آنها متشکل از  142مؤسسه حسابرسی
عضو جامعهی حسابداران رسمی ایران برای دورهی زمانی  1391-1387میباشد .در این پژوهش،
شش فرضیه مورد آزمون قرار گرفته و به بررسی ارتباط بین تعداد شرکا ،تعداد حسابداران رسمی
تحت استخدام ،تعداد کارکنان حرفهای ،تعداد کارها ،درآمد سالیانه و قدمت مؤسسهی حسابرسی
با امتیاز کنترل کیفیت مؤسسه حسابرسی پرداخته شده است .نتایج پژوهش ،نشان میدهد رابطهی
مثبت و معنیدار بین متغیرهای کیفیت حسابرسی شامل تعداد حسابداران رسمی تحت استخدام،
تعداد کارکنان حرفهای و قدمت مؤسسهی حسابرسی با امتیاز کنترل کیفیت حسابرسی و رابطهی
منفی معنیدار میان متغیرهای تعداد شرکا و تعداد کارهای مؤسسهی حسابرسی با امتیاز کنترل کیفیت
حسابرسی است .همچنین بین درآمد سالیانهی مؤسسهی حسابرسی و امتیاز کنترل کیفیت مؤسسهی
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حسابرسی رابطهی معنیدار وجود ندارد.
فخرالدین محمد رضایی و محمدرضا مهربان پور ( )1395با بررسی نوع گزارش حسابرس و تعداد
بندهای حسابرسی ،اثر رتبه موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار به این نتیجه
رسیدند که موسسات حسابرسی معتمد طبقهی "اول" گزارشات مشروط بیشتری نسبت به موسسات
حسابرسی معتمد سایر طبقات صادر نمیکنند .اما ،یافتههای این پژوهش نشان میدهد که تعداد بندهای

گزارش حسابرسی برای حسابرسان معتمد طبقه "اول" نسبت به حسابرسان سایر طبقات بیشتر است.
نیکبخت و خوشورو ( )1396در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر كيفيت حسابرسي در ايران با
توجه به شاخصهاي هيأت نظارت بر حسابداري شركتهاي سهامي عام ) (PCAOBپرداختند و
نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که بيشترين تأثير بر كيفيت حسابرسـي ،از شاخصهاي ميانگين
سوابق كاري ،تخصص و تجربهی صنعت ،زمانبندي و ساعات كار شركا ،مديران و بازبينيهاي
كيفي به نسبت كل كار حسابرسي ،شاخصهاي مرتبط با استقالل و رعايت آن شاخصها ،انتشار
مجدد صورتهاي مالي و تأثير آن بر بازار ،حجم كار شركا و كاركنان و جابه جايي مكرر شركا
و مديران ارشد مؤسسه نشأت ميگيرد .اين  8شاخص در مجموع نزديك به  80درصد از درصد
تجمعي شاخصهاي مطالعهی كنوني را به خود اختصاص ميدهند.
محمد رضائی و یعقوب نژاد ( )1396در پژوهشی اقدام به نقد نظری و روش پژوهشهای
داخلی پیشین براساس نظریهی اندا زهی موسسه حسابرسی بین سالهای  1385الی  1394نمودند.
نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که سازمان حسابرسی فاقد اکثر ویژگیهای حسابرس بزرگ
طبق نظریهی اندازه موسسه حسابرسی است .همچنین ،نقد روش پژوهش نشان میدهد که مشکل
انتخاب درونزای حسابرس توسط پژوهشگران ایرانی کنترل نشده است .متغیر درونزا متغیری است
که حداقل از یک متغیر دیگر در مدل یا الگوی طراحی شده اثر میپذیرد .زمانی که متغیر مستقل
درونزا باشد ،مشکالت عمدهای از لحاظ آماری در برآورد مدل ایجاد میکند .پژوهش آنها
برای رفع مشکل نظری پژوهشهای این حوزه در ایران ،دو نظریهی متناقض "فشار حق الزحمهی
حسابرسی" و "حسابرسی شونده و حسابرسیکنندهی دولتی" را مطرح میکند.
 -3فرضیههای پژوهش
پژوهش حاضر در نظر دارد تا عوامل موثر بر درآمد موسسات حسابرسی را به عنوان معیاری برای
اندازهی موسسات حسابرسی را بررسی کند .لذا با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرضیات
زير طرح و مورد آزمون قرار میگیرند.
فرضیهی اول :رابطهی معنیداری بین امتیاز کنترل کیفیت با درآمد موسسات وجود دارد.
فرضیهی دوم :رابطهی معنیداری بین تعداد حسابداران رسمی در استخدام موسسات با درآمد
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موسسات وجود دارد.
فرضیهی سوم :رابطهی معنیداری بین رتبهبندیهای سازمان بورس و اوراق بهادار با درآمد
موسسات وجود دارد.
فرضیهی چهارم :رابطهی معنیداری بین تعداد شرکای حسابرسی با درآمد موسسات وجود دارد.
با توجه به مفروضات پژوهش برای هریک از طبقهبندیهای موسسات براساس اندازهی مدل
پژوهش به شرح زیر تبیین میشود:

α1nupit α2rse2it + α3ncpa3it + α1sqcit+ε +incit= α0

 = incمیزان درآمد موسسه حسابرسی  Iدر دورهی T
 = α1nupitتعداد شرکای موسسه حسابرسی  Iدر دورهی T
 = α2rse2itرتبهی بورسی موسسه حسابرسی  Iدر دورهی T
 = α3ncpa3itتعداد حسابداران رسمی شاغل در موسسه حسابرسی  Iدر دورهی T
 = α1sqcitامتیاز کنترل کیفیت موسسه حسابرسی  Iدر دورهی T
 = εمیزان خطای مدل

 -4متغیرهای پژوهش
 -4-1متغیر وابسته:
اندازهی موسسات حسابرسی :در این پژوهش اندازهی موسسات حسابرسی در قالب چهار
نوع و به صورت خیلی بزرگ ،بزرگ ،متوسط و کوچک تعیین میشود .اندازهی موسسات از طریق
میزان درآمد موسسات حسابرسی تعیین میشود .مبلغ درآمد موسسات براساس انحراف چارکی
محاسبه شده است .به عبارتی موسسات حسابرسی براساس میزان درآمد از خیلی بزرگ به کوچک
تقسیمبندی میشود .که به عنوان متغیر وابسته تعیین میشود.
 -4-2متغیرهای مستقل:
 -1امتیاز کنترل کیفیت :در این پژوهش امتیاز کسب شدهی کنترل کیفیت که هر سال بعد از
رسیدگی و تکمیل چک لیستهای مربوطه توسط کارگروه کنترل کیفیت جامعهی حسابداران رسمی
تعیین میشود .امتیاز کنترل کیفیت از باالترین امتیاز عدد  4و پایینترین امتیاز عدد  1را خود اختصاص
داده است.

 -2تعداد حسابداران رسمی شاغل در موسسات :در این پژوهش تعداد حسابداران رسمی
شاغل در موسسات بر اساس تعداد آنها در آخرین سال تحقیق که سال  1397میباشد تعیین میشود.
-3تعداد شرکا موسسات حسابرسی :تعداد افرادی که به عنوان شرکا در هر موسسهی
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حسابرسی در طول سالهای فعالیت حضور داشتهاند.
 -4رتبهبندی سازمان بورس و اوراق بهادار :رتبهبندی که توسط سازمان بورس و اوراق
بهادار هر ساله بر اساس امتیازات کسب شده از چک لیست رعایت قوانین موسسات معتمد سازمان
بورس و اوراق بهادار تعیین و ابالغ میشود .رتبهبندی موسسات معتمد بورس از باالترین رتبه عدد
 4و به پایینترین رتبه عدد  1و به موسساتی که معتمد بورس نیستند عدد صفر اختصاص داده شده
است.
 -1روش پژوهش
این پژوهش ،از دیدگاه تقسیمبندی پژوهشها بر حسب هدف ،پژوهشی کاربردی است ،و براساس
چگونگی جمعآوری دادهها ،این پژوهش توصیفی (غیر آزمایشی) است .با توجه به دستهبندیهای
مختلف پژوهشهای توصیفی ،پژوهش حاضر از نوع همبستگی خواهد بود .همچنین در این پژوهش
به بررسی رابطهی علت و معلولی امتیاز کنترل کیفیت با رتبه بندی موسسات حسابرسی توسط
سازمان بورس و اوراق بهادار نیز پرداخته میشود که برای محاسبه آن از آزمون علیت گرنجر
استفاده شده است.
 -2جامعه و نمونهی آماری
جامعهی آماری این پژوهش دادههای مربوط به همهی موسسات عضو جامعهی حسابداران رسمی
ایران شامل میزان درآمد ،تعداد حسابداران رسمی در استخدام ،تعداد شرکای موسسات حسابرسی،
امتیاز کنترل کیفیت توسط جامعه حسابداران رسمی ایران و رتبهبندی سازمان بورس و اوراق بهادار
میباشد.
بازهی زمانی تحقیق حاضر از سال  1391الی  1397میباشد .قلمرو مکانی تحقیق نیز کشور ایران
و شامل تعداد  259موسسه عضو جامعهی حسابداران رسمی ایران میباشند که تعداد  25موسسه
به دلیل نبود امتیاز کنترل کیفیت و اطالعات شرکا و مدیران موسسات از جامعه حذف و مابقی
به تعداد  229نمونه مورد ارزیابی قرار گرفته است .دلیل اینکه نمونه از سالهای  1391الی 1397
استفاده شده است تغییرات ساختاری موسسات و جامعهی حسابداران رسمی و دسترسی به اطالعات
درخواستی میباشد .تعداد نمونهها باید شامل شرایط زیر باشند:
 -1موسسات عضو جامعهی حسابداران رسمی ایران باشند.
 -2موسسات دارای امتیاز کنترل کیفیت باشند.
 -3موسسات دارای اطالعات الزم در فرضیهها باشند.
 -4موسسات در همهی  7سال انجام پژوهش وجود داشته باشند.
با توجه به اینکه تعدادی از موسسات در چند سالهی اخیر با یکدیگر ادغام شدهاند اطالعات
درآمدی و تعداد کارهای آنها با یکدیگر جمع شده است.
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دستهبندی موسسات و همچنین باالترین ،میانگین و پایینترین درآمد موسسات در دستهبندی
انجام شده به شرح جدول زیر میباشد:
جدول شمارهی ( )1آمار توصيفي مربوط به دسته بندی موسسات
دستهبندی
موسسات

تعداد
موسسات

جمع کل درآمد دسته
موسسات میلیون ریال

باالترین میلیون
ریال

میانگین میلیون
ریال

پایینترین میلیون
ریال

خیلی بزرگ

9

1.755.000

551.719

195.000

110.285

بزرگ

29

1.727.000

107.959

59.500

36.806

متوسط

62

1.708.000

35.430

27.500

19.924

کوچک

129

1.634.000

19.445

12.000

10

جمع کل

229

6.824.000

روش و ابزار جمعآوری و آمادهسازی دادهها
برای گردآوری اطالعات ،از طریق مکاتبات انجام شده با جامعهی حسابداران رسمی ایران
اطالعات موسسات حسابرسی شامل درآمدها طی سالهای  1391الی  1397و تعداد حسابداران
رسمی در استخدام و تعداد شرکا بدون ذکر نام موسسات دریافت شده است .رتبهی بورسی
موسسات از طریق سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت شده است .سپس با روش
کتابخانهای مطالب مربوط به پیشینهی پژوهش و تعریف فرضیهها اقدام شد .با توجه به ماهیت
پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها در دو مرحلهی مجزا اقدام شده است .در مرحلهی نخست با
کمک فنون آمار توصیفی به توصیف وضعیت عمومی توزیع جامعه مورد بررسی با شاخصهای
چندکها ،میانگین ،میانه ،انحراف معیار و سایر شاخصهای مرتبط پرداخته و در مرحلهی بعد
ابتدا به بررسی وضعیت نرمال بودن جامعهی مورد بررسی شده است .در نهایت با کمک فنون آمار
استنباطی تحلیل واریانس ،آزمون مقایسه زوجی ،ضریب همبستگی و رگرسیون به آزمــون فرضیهها
پرداخته ،به نحوی که نتایج قابل تعمیم به کل جامعه مورد بررسی باشد .برای پردازش و تحلیل
دادهها از نرمافزارهای  EXCELو  Eviewsاستفاده شده است.
بررسی نرمال بودن متغیر وابسته پژوهش:

توزیع نرمال یکی از مهمترین توزیعها در علم احتمال و تحلیلهای آماری است .آزمون های آمار
پارامتریک زمانی به کار میروند که متغیرها کمی و توزیع دادهها نرمال باشد .در پژوهش حاضر
میزان درآمد موسسات براساس اندازهی آنها به عنوان متغیر وابسته تعیین میشود .برای نرمال بودن
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متغیر وابسته از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده است .با توجه به این آزمون  H0توزیع
دادهها نرمال است و  H1توزیع دادهها نرمال نیست .با توجه به آزمون کولموگروف-اسمیرنوف در
صورتی که سطح معنی داری باالتر از  ٪5باشد توزیع دادهها نرمال یا نزدیک به نرمال است.
با توجه به اینکه سطح معنی داری آزمون کولموگروف-اسمیرنوف باالی  ٪5برای هر  4طبقه
موسسه محاسبه شده است نشان میدهد که فرض  H0تائید میشود و متغیر وابسته نرمال میباشند.
جدول شمارهی ( )2آمار توصيفي مربوط به متغیرها براي كل موسسات1391-1397 :
رتبه جامعه

تعداد حسابداران رسمی

رتبه بورسی

تعداد شرکا

میانگین

3.23

1.059

0.907

4.475

باالترین

4

29

4

24

2.1968

1.434

99.615

2.697

میانه

پایین ترین

انحراف معیار

ضریب چولگی

ضریب کشیدگی

1

3
1

1

0

0.08556

-0.7097

0

8.294

3.2427

4
2

1.8693
6.9829

1.1554

58.65

جدول شمارهی ( )3ماتریس عدم همخطی بین متغیرهای پژوهش
درآمد

درآمد

تعداد شرکا

1

تعداد شرکا

رتبه بورسی

تعداد CPA

رتبه بورسی

0/293
0/272

1

0/181

1

تعداد CPA

0/242

0/221

0/170

1

رتبهی جامعه

0/227

0/135

0/223

0/244

رتبه جامعه

1

همخطی به معنای وجود رابطهی خطی بین متغیرهای مستقل است یکی از راههای شناسایی رابطه
همخطی یا عدم همخطی ،بررسی رابطهی همبستگی بین متغیرهای مستقل میباشد در صورتی که
همبستگی بین متغیر های مستقل شدید نباشد مشکل هم خطی پیش نمیآید .در مطالعهی حاضر
برای بررسی رابطهی هم خطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد نتایج نشان داد در همهی
متغیرهای مستقل میزان همبستگی بین متغیرها ضعیف است (کمتر از  )0/3و این مسئله نشاندهندهی
عدم هم خطی بین متغیرهای مستقل است.
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جدول شماره ( -)4جدول آماری موسسات به شرح زیر است:
متغیر وابسته :اندازهی موسسات حسابرسی (میزان درآمد موسسات حسابرسی)
متغیرها
رتبهی جامعه
تعداد حسابداران
رسمی در استخدام
رتبهی بورسی
تعداد شرکا
متغیرها
رتبهی جامعه
تعداد حسابداران
رسمی در استخدام
رتبهی بورسی
تعداد شرکا
متغیرها
رتبهی جامعه
تعداد حسابداران
رسمی در استخدام
رتبهی بورسی
تعداد شرکا
متغیرها
رتبهی جامعه
تعداد حسابداران
رسمی در استخدام
رتبهی بورسی
تعداد شرکا
متغیرها
رتبهی جامعه
تعداد حسابداران
رسمی در استخدام
رتبهی بورسی
تعداد شرکا

کل موسسات
تعداد احتمال درصد خطا آماره  tضریب تعیین r -فیشر f-دوربین واتسونdw-
6.89
0.0320 0.0000
2

229

0.0000
0.0027
0.0000

تعداد احتمال
0.3396
9

0.0000
0.2478
0.0253

تعداد احتمال
0.2018
29

0.0000
0.0051
0.0482

تعداد احتمال
0.1891
62

0.3392
0.0084
0.0082

تعداد احتمال
0.1871
100

0.0181

6.114

0.47

132.35

1.74

13.91 0.0170
3.01
0.0137
موسسات خیلی بزرگ
2
درصد خطا آماره  tضریب تعیین r -فیشر f-دوربین واتسونdw-
0.96
0.0378
0.0018

14.63

0.67

30.96

1.87

1.16
0.0183
2.26
0.0032
موسسات بزرگ
درصد خطا آماره  tضریب تعیین r2-فیشر f-دوربین واتسونdw-
1.28
0.0110
0.0059

6.61

0.46

37.87

1.71

2.82
0.0054
1.98
0.0069
موسسات متوسط
درصد خطا آماره  tضریب تعیین r2-فیشر f-دوربین واتسونdw-
1.32
0.0083
0.0092

0.96

0.47

28.773

1.89

-2.66 0.0085
2.67
0.0037
موسسات کوچک
درصد خطا آماره  tضریب تعیین r2-فیشر f-دوربین واتسونdw-
1.32
0.0367

0.6567

0.0456

0.44

0.0053
0.0951

0.0322
0.0742

2.81
1.67

0.11

6.29
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خالصهی یافتههای پژوهش
نتایج آزمون فرض اول:
رابطهی معنیداری بین امتیاز کنترل کیفیت با درآمد موسسات وجود دارد.
بر اساس نتایج بهدست آمده از آزمون فرضیهی اول طبق جدول ( )2از آنجایی که احتمال
آمارهی  tبرابر است با  6/89در سطح آلفای  5صدم برای همهی متغیرها در سنجش کل موسسات
معنادار است همچنین با توجه به جهت رابطه میتوان گفت بین اندازهی موسسات حسابرسی
جامعهی حسابداران رسمی با کیفیت حسابرسی رابطه وجود دارد و فرض فوق پذیرفته میشود.
همچنین میران  R2تعدیل شده برابر با  0/47باشد این میزان  R2بیانگر این است که  62/1درصد از
تغییرات مربوط کیفیت حسابرسی شرکت توسط متغیرهای داخل مدل تبیین شود در مجموع کل
مدل با میزان  55/07 fدر سطح آلفای  5صدم معنادار است .در ضمن آمارهی دوربین واتسون برابر
با  1/74میباشد و بیانگر عدم وجود خودهمبستگی بین اجزای اخالل میباشد.
به عبارتی در مجموعهی کل موسسات هرچقدر امتیاز کنترل کیفیت باال باشد بر سطح درآمد موسسات
تاثیرگذار است و موجب بزرگ شدن موسسات و درآمد موسسات میشود .نتایج این فرض با نتایج
پژوهش علوی و همکاران همراستا نیست .به این دلیل که نتایج پژوهش آنها نشان میدهد رابطهی
معنیداری بین درآمد موسسات و کیفیت حسابرسی وجود ندارد .ولی نتایج تحقیق با نتایج تحقیق لوئیس
هونک ،چوی و همکاران ،الی و همکاران ،باود و ویلیکنز و هشی و مظاهری فرد همراساتا است.
همچنین بر اساس نتایج بهدست آمده به تفکیک برای هر یک از سطوح موسسات با در نظر
گرفتن سطح موسسات خیلی بزرگ ،بزرگ ،متوسط و کوچک نشان میدهد رابطهی معنیداری
بین درآمد موسسات و کیفیت حسابرسی وجود ندارد .نتایج این فرض با لحاظ نمودن  4طبقهی
موسسات از خیلی بزرگ به کوچک همراستا با نتایج تحقیق علوی و همکاران میباشد.
نتایج آزمون فرض دوم:
رابطهی معنیداری بین تعداد حسابداران رسمی در استخدام موسسات با درآمد موسسات وجود دارد.
بر اساس نتایج بهدست آمده از آزمون فرضیهی اول طبق جدول ( )2از آنجایی که احتمال
آمارهی  tبرابر است با  6.114در سطح آلفای  5صدم برای همهی متغیرها در سنجش کل موسسات
معنادار است همچنین با توجه به جهت رابطه میتوان گفت بین تعداد حسابداران رسمی در استخدام
با درآمد موسسات رابطه وجود دارد و فرض فوق پذیرفته میشود .همچنین میزان  R2تعدیل شده
برابر با  0/47باشد این میزان  R2بیانگر این است که  62/1درصد از تغییرات مربوط کیفیت حسابرسی
شرکت توسط متغیرهای داخل مدل تبیین شود در مجموع کل مدل با میزان  55/07 fدر سطح آلفای
 5صدم معنادار است .در ضمن آمارهی دوربین واتسون برابر با  1/74میباشد و بیانگر عدم وجود
خودهمبستگی بین اجزای اخالل میباشد.
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به عبارتی در مجموعهی کل موسسات هرچقدر تعداد حسابداران رسمی در استخدام زیادتر باشد
درآمد موسسات باالتر رفته و موسسات بزرگتر میشوند .به عبارتی باالتر بودن تعداد حسابداران
رسمی در استخدام نشان دهنده کیفیت باالتر موسسات بوده که کیفیت باالتر با توجه به فرضیهی اول
موجب رشد درآمدی موسسات میشود.
همچنین بر اساس نتایج بدست آمده به تفکیک برای هریک از سطوح موسسات با در نظر گرفتن سطح

موسسات خیلی بزرگ ،بزرگ ،متوسط و کوچک نشان میدهد باالتر بودن تعداد حسابداران رسمی
در موسسات خیلی بزرگ با آمارهی  tبرابر با  14/63و ضریب تعیین  R2به میزان  ٪65و برای موسسات
بزرگ با آماره  tبرابر  6/61و ضریب تعیین  R2به میزان  ٪44بر میزان درآمد اینگونه موسسات تاثیرگذار
و رابطهی مثبتی با درآمد آنها دارد .با توجه به باالتر بودن آماره  tدر متغیر تعداد حسابداران رسمی در
استخدام نسبت به سایر متغیرها تاثیرگذاری بیشتری بر درآمد موسسات بزرگ و خیلی بزرگ دارد.
همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد باالتر بودن تعداد حسابداران رسمی در موسسات متوسط و
کوچک بر میزان درآمد اینگونه موسسات تاثیری ندارد و هیچگونه رابطهای ندارد.
نتایج آزمون فرضیه سوم:
رابطهی معنیداری بین رتبهبندیهای سازمان بورس و اوراق بهادار با درآمد موسسات وجود دارد.
بر اساس نتایج بهدست آمده از آزمون فرضیهی اول طبق جدول ( )2از آنجایی که احتمال
آمارهی  tبرابر است با  13/91در سطح آلفای  5صدم برای همهی متغیرها در سنجش کل موسسات
معنادار است همچنین با توجه به جهت رابطه میتوان گفت بین رتبهبندیهای سازمان بورس و اوراق
بهادار با درآمد موسسات رابطه وجود دارد و فرض فوق پذیرفته میشود .همچنین میران  R2تعدیل
شده برابر با  0/47باشد این میزان  R2بیانگر این است که  62/1درصد از تغییرات مربوط کیفیت
حسابرسی شرکت توسط متغیرهای داخل مدل تبیین شود در مجموع کل مدل با میزان  55/07 fدر
سطح آلفای  5صدم معنادار است .در ضمن آمارهی دوربین واتسون برابر با  1/74میباشد و بیانگر
عدم وجود خودهمبستگی بین اجزای اخالل میباشد.
به عبارتی رتبهبندی باالتر موسسات معتمد بورس بر رشد درآمدی آنها تاثیرگذار است .علت
افزایش درآمد موسسات معتمد بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به سایر موسسات وجود بازار کار
بیشتر و سهم بیشتر از بازار کار حسابرسی میباشد .بنابراین موسسات معتمد بورس و اوراق بهادار
تهران دارای درآمد بیشتر میباشند.
همچنین بر اساس نتایج بهدست آمده به تفکیک برای هریک از سطوح موسسات با در نظر گرفتن
سطح موسسات خیلی بزرگ ،بزرگ ،متوسط و کوچک نشان میدهد رتبهبندیهای سازمان بورس
و اوراق بهادار در موسسات بزرگ با آمارهی  tبرابر با  2/82و ضریب تعیین  R2به میزان  ٪46و برای
موسسات متوسط با آماره  tبرابر با  -2/66و ضریب تعیین  R2به میزان  ٪45و برای موسسات کوچک
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با آمارهی  tبرابر با  2/81و ضریب تعیین  R2به میزان  ٪8بر میزان درآمد اینگونه موسسات تاثیرگذار
و رابطه مثبتی با درآمد آنها دارد .با توجه به باالتر بودن آمارهی  tدر متغیر رتبهی بورسی موسسات
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به سایر متغیرها تاثیرگذاری بیشتری دارد .شایان
ذکر است رابطهی فوق برای موسسات متوسط منفی بوده است .به عبارتی اگرچه رابطهی معنیداری
بین رتبهبندیهای سازمان بورس و اوراق بهادار با درآمد موسسات توسط وجود دارد لیکن این

رابطهی منفی میباشد .یعنی موسسات متوسط معتمد بورس درآمد کمتری دارند .علت این موضوع
تعداد زیاد موسسات رده متوسط به عنوان موسسات معتمد بورس میباشد.
نتایج آزمون فرضیهی چهارم:
رابطهی معنی داری بین تعداد شرکای حسابرسی با درآمد موسسات وجود دارد.
براساس نتایج بهدست آمده از آزمون فرضیهی اول طبق جدول ( )2از آنجایی که احتمال آمارهی
 tبرابر است با  3/1در سطح آلفای  5صدم برای همهی متغیرها در سنجش کل موسسات معنادار است
همچنین با توجه به جهت رابطه میتوان گفت بین تعداد شرکای حسابرسی با درآمد موسسات رابطه
وجود دارد و فرض فوق پذیرفته میشود .همچنین میران  R2تعدیل شده برابر با  0/47باشد این میزان R2
بیانگر این است که  62/1درصد از تغییرات مربوط کیفیت حسابرسی شرکت توسط متغیرهای داخل مدل
تبیین شود در مجموع کل مدل با میزان  55/07 fدر سطح آلفای  5صدم معنادار است .در ضمن آمارهی
دوربین واتسون برابر با  1/74میباشد و بیانگر عدم وجود خودهمبستگی بین اجزای اخالل میباشد.
به عبارتی تعداد شرکای بیشتر در موسسات موجب افزایش درآمد موسسات میشود .علت افزایش
درآمد موسسات حسابرسی که شرکای بیشتری دارند ناشی از بزرگی موسسات است.
همچنین بر اساس نتایج بهدست آمده به تفکیک برای هریک از سطوح موسسات با در نظر
گرفتن سطح موسسات خیلی بزرگ ،بزرگ ،متوسط و کوچک نشان میدهد تعداد شرکای بیشتر
در موسسات خیلی بزرگ با آمارهی  tبرابر با  2/26و ضریب تعیین  R2میزان  ٪65و برای موسسات
بزرگ با آماره  tبرابر با  1/98و ضریب تعیین  R2میزان  ٪44و برای موسسات متوسط با آمارهی t
برابر با  2/68و ضریب تعیین  R2میزان  ٪45بر میزان درآمد اینگونه موسسات تاثیر گذار و رابطهی
مثبتی با درآمد آنها دارد .به عبارت دیگر تعداد شرکای باالتر در موسسات خیلی بزرگ ،بزرگ و
متوسط موجب رشد بیشتر درآمدها میشود.
بر اساس نتایج آزمون فرضیهی چهارم رابطهی معنیداری بین تعداد شرکا در موسسات حسابرسی
کوچک با درآمد آن موسسات وجود ندارد.
آزمون علیت گرنجر
فرض بر این است که رتبه بورسی موسسات علت رتبه کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی نیست،
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اگر مقدار احتمال  fکوچکتر از  5صدم باشد در این صورت فرضیه فوق رد میشود .این بدان معنی است
که رتبهی بورسی موسسات علت رتبهی کنترل کیفیت جامعهی حسابداران رسمی است .با توجه به اینکه
در این تحقیق به بررسی رابطهی علت و معلولی امتیاز کنترل کیفیت با رتبهبندی موسسات حسابرسی توسط
سازمان بورس و اوراق بهادار نیز پرداخته شده ،نتایج آزمون گرنجر به شرح زیر تبیین شده است:
جدول شمارهی ( -)5نتایج آزمون علیت گرنجر
فرضیه علیت

فیشرf -

احتمال

نتیجه

رتبهی بورسی علت رتبه کنترل کیفیت جامعهی حسابداران رسمی نیست

8.9338

0.0029

رد

رتبهی کنترل کیفیت جامعهی حسابداران رسمی علت رتبه بورسی نیست

-766.08

1.00

تائید

با توجه به جدول باال مشخص شده است که امتیاز کنترل کیفیت جامعهی حسابداران رسمی علت
رتبه بندی موسسات حسابرسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است .به عبارتی علت
اینکه موسسات حسابرسی از کیفیت باالتری برخوردارند این است که موقعیت خود را در سازمان
بورس حفظ کنند .به عبارت دیگر با توجه به اینکه طبق دستورالعمل موسسات معتمد سازمان بورس
و اوراق بهادار تهران موسسات برای ارائهی خدمات اطمینان بخشی به شرکتهای بورسی باید از
امتیاز متناسب برخوردار باشند (شرکتهای بورسی بزرگتر از لحاظ میزان سرمایه ثبت شده باید
حسابرسان خود را از موسسات درجه یک انتخاب کنند) این موضوع سبب میگردد موسسات امتیاز
کنترل کیفیت خود را در سطح مناسبی حفظ کنند تا از امتیاز انجام حسابرسی شرکتهای بورسی
بزرگتر برخوردار باشند.
خالصهی نتایج
با توجه به آزمونهای هر یک از فرضیههای تحقیق مشخص شده روابط زیر در خصوص متغیرهای
تحقیق در بین هریک از سطوح موسسات بر قرار است:
جدول شماره ( -)6خالصه نتایج پژوهش
عنوان متغیرهای پژوهش

کل

خیلی بزرگ

بزرگ

متوسط

*

*

*

-

*

*

*

رتبهی کنترل کیفیت در جامعهی حسابداران رسمی

*

رتبهی موسسات در سازمان بورس

*

تعداد حسابداران رسمی در استخدام

تعداد شرکا موسسات

رده بندی موسسات از لحاظ اندازه

*

-

-

*

* :وجود رابطهی مثبت و قبول فرضیه
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* :-وجود رابطهی منفی و قبول فرضیه
 :نبود رابطه و رد فرضیهنتایج پژوهش نشان میدهد که در کل باالتر بودن رتبهی کنترل کیفیت موسسات بر درآمد
آنها تاثیر گذار است .کیفیت باالتر کارهای حسابرسی موجب افزایش سطح درآمدی موسسات
میشود .به این دلیل که صاحبکاران به دنبال موسساتی هستند که گزارشات با کیفیت تر ارائه

دهند .گزارشات با کیفیتتر به این معنا نیست که گزارشهای حسابرسان مستقل تعداد بندهای
حسابرسی زیادتری داشته باشد ،بلکه به این معناست که گزارشهای حسابرسی اطمینان معقول برای
استفادهکنندگان از گزارشهای حسابرسی فراهم کند و نقاط ضعف کنترلهای داخلی را در قالب
نامه مدیریت به اطالع مدیریت برساند.
وجود تعداد باالتر حسابدار رسمی در استخدام موجب افزایش کیفیت کارهای حسابرسی
و در نتیجه افزایش سطح درآمدی موسسات میشود .با توجه به اینکه تعداد حسابداران رسمی
در موسسات متوسط و کوچک نسبت به موسسات بزرگتر کمتر است سبب میگردد اینگونه
موسسات در انجام کارهای حسابرسی بزرگ ناتوان بوده و بازار کار خود را از دست بدهند .با توجه
به اینکه اخیرا شاهد افزایش چشمگیر ادغام موسسات بزرگ حسابرسی در جهان و نیز در ایران
بودهایم شاید به دلیل افزایش سهم بیشتر موسسات کوچک و متوسط از بازار باشد که به سمت
ادغام گام برداشتهاند تا از این طریق تعداد کم حسابداران رسمی تحت استخدام را کاهش دهند.
تعداد باالتر حسابداران رسمی در استخدام موجب میشود بنیهی موسسات در انجام حسابرسیهای
با کیفیتتر و سریعتر که رضایت جامعه را ارتقا میبخشد ،قویتر شود .این موضوع نیز به مراتب
سبب افزایش سطح درآمد موسسات میشود.
بزرگی موسسات حسابرسی موجب میشود ،امکان ارائهی خدمات ویژهی تخصصی و سودآوری
بیشتر فراهم شود و میتوان با ادغام موسسات حسابرسی و تجمیع متخصصین حرفه در مؤسسات
ادغام شونده ،امکان ارائهی خدمات تخصصی ،جذب فرصتهای بیشتر و کسب مشتریان جدید
بیشتر شده که در واقع کسب درآمد بیشتر را به دنبال خواهد داشت .تغییر در نگرش خدمات حرفهای
در محدودهای فراتر از جغرافیای مؤسسات حسابرسی باعث ایجاد ارتباط به موسسات بینالمللی و
دسترسی بیشتر آنها به بازارهای جهانی و در نتیجه درآمد باالتر خواهد شد .لیکن متأسفانه با توجه
به شرایط تحریم این موضوع فعال در ایران ساکت و غیر فعال است.
رتبهبندی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در ردهبندی موسسات معتمد نشان از آن است که
موسسات فرصت جذب سهم بیشتر از حسابرسی شرکتهای بورسی را دارند .طبقهبندی موسسات
معتمد بر اساس رتبه امتیازی اعالمی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مالک ارجاع
حسابرسی شرکتهای بزرگ بورسی است ،از این رو موسسات سعی در حفظ و ارتقای جایگاه
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خود در سازمان بورس هستند .این طبقهبندی شرایطی را برای موسسات فراهم میکند که سهم
درآمد خود را از شرکتهای بورسی ارتقا بخشند.
تعداد شرکا باالتر نشان از بزرگی موسسات است .موسسات حسابرسیای که باالتر از  20شریک
حسابرسی معتمد بورس داشته باشند شرکتها میتوانند کارهای حسابرسی را در درون موسسه تغیر
دهند و نیازی ندارد که موسسه را تغییر دهند .افزایش تعداد شرکا از طرفی موجب ارتقا و بزرگی

موسسات و از طرف دیگر تغییر ویژگیهای شراکتی موسسات شود .موسسات حسابرسی اگرچه
باید بزرگتر شوند و خود را به دنیا معرفی نمایند لیکن باید ساختارهای سازمانی مناسبتری برای
موسسات تعریف شده تا ساختار شراکتی از ساختار کارمندی برخی از شرکای موسسات خارج
شوند.
محدودیتهای پژوهش
با توجه به اینکه اطالعاتی در خصوص میزان درآمدهای ناشی از خدمات اطمینان بخشی و سایر
خدمات مالی و مشاورهای موسسات حسابرسی در اختیار قرار داده نشده است ،این موضوع سبب
میشود نتایج پژوهش نسبت به درآمدهای خدمات مالی و خدمات مشاورهای به عنوان عامل درآمد
را که در این پژوهش به عنوان اندازهی موسسات حسابرسی تعریف شده است ،چشم پوشی نماید.
پیشنهادات:
با استناد به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود همراستا با موسسات بزرگ بینالمللی موسسات
حسابرسی ایران نیز فرآیند ادغام را در پیش گرفته و از طریق حذف موسسات کوچک و متوسط
و ادغام اینگونه موسسات با یکدیگر تعداد موسسات کوچک و متوسط را کاهش دهند تا از این
طریق فرآیند بزرگ شدن را در پیش بگیرند .ادغام موسسات میتواند موجب شود موسسات به امر
آموزش کارکنان حرفهای توجه بیشتری کنند که خود سبب ارتقای کیفیت حسابرسیهای انجام
شده میشود و این امر موجب کاهش بسیاری در هزینههای آموزشی تک تک موسسات میشود.
نتایج پژوهش نشان میدهد موسسات بزرگ عموماً دارای امتیازهای کنترل کیفیت باالتر و رتبهی
بورسی بهتر در جامعه هستند .این موضوع نشان دهنده اعتماد بیشتر جامعه به اینگونه موسسات است.
اعتماد بیشتر و ارائه خدمات اطمینان بخش باکیفیت بیشتر موجب رشد درآمدی موسسات میشود.
استفاده ازخدمات ارزنده حسابداران رسمی غیر شریک در موسسات موجب ارتقای کیفیت
کارهای حسابرسی میشود .موسسات متوسط و کوچک به دلیل عدم برخورداری از حسابداران
رسمی در استخدام که عموما به دلیل باال بودن هزینههای پرسنلی میباشد سبب میگردد رتبههای
کنترل کیفیت جامعه برای اینگونه موسسات از حد مطلوبی برخوردار نباشد .در نتیجه سبب میگردد
ارجاع کار کمتری به اینگونه موسسات شود .مضافاً اینکه باعث میشود موسساتی که از رتبههای
کنترل کیفیت جامعهی حسابداران رسمی پایینتری برخوردارند از اعتماد سازمان بورس به اینگونه
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موسسات برخوردار نباشند.
تعامل شرکا و ایجاد رابطهی شریکی متناسب امری بدیهی است .لیکن باید برای سطح ارتقای
موسسات ومطرح شدن موسسات ایرانی درسطح موسسات بینالمللی شرکا روابطی ارزشمند و
حساب شده برقرار نمایند .ایجاد رابطهی گروهی و استقرار هریک از شرکا در ساختارهای کلیدی
موسسات و تعریف زیر مجموعههای اداری قوی در موسسات از قبیل واحدهای آموزش ،اداری،

نیروی انسانی و کارگزینی ،حسابداری ،کمیتهی فنی ،کنترل کیفیت و سایر قسمتهای مورد
نیاز موسسات موجب رشد ساختاری و اداری موسسات میشود .اغلب موسسات بزرگ ،متوسط
وکوچک از اینگونه ساختارها برخوردار نیستند که نشان از ضعف ساختاری موسسات است.
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تبیین عوامل موثر بر اندازهی موسسات حسابرسی جامعهی حسابداران رسمی ایران

Explaining the Effective Factors on the Size of the
Audit Institutions of the Iranian association of Certified
Public Accountants
Alireza aghaie ghehie1, Shohreh Yazdani2, Mohammad Hamed Khanmohammadi3

Abstract:
The present study seeks to assess the determinants of the size of the audit
firms of Iran’s public accountants community. The research period is from
1391 to 1397. The statistical population of this study is data on the 229 institutes of the Association of Iranian Accountants, including the amount of
income, the number of CPA employed, the number of audit firms, quality control points by the Iranian association of Certified Public Accountants and the
rankings of the securities and stock market organization. The results of the
research show that the quality control score, the number of CPA in employment, the rating of institutions and the number of partners in institutions affect
the size of enterprises. Also, Granger’s causality test results indicate that the
quality control rating of the community of Certified Public Accountants is
the reason for the ranking of the audit firms by the Tehran Stock Exchange
Organization.
Keywords: Audit quality, Financial reporting quality, Audit size, SEC
Ranking
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