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Abstract:
The size of auditing firms is one of the most important and controversial issues in 

the auditing profession Which is mentioned as one of the factors affecting the audit. 
The most important variable in audit research deals with the quality of the audit. The 
present study seeks to assess the determinants of the size of the audit firms of the 
Iranian Association of Certified public Accountants. The time period of the present 
study is from 1391 to 1397. The statistical population of this study is data related 
to 229 member institutes of the Iranian Association of Certified Public Accountants, 
including the amount of income, number of certified public accountants in employment, 
number of partners of audit firms, quality control score by the Iranian Association of 
Certified Public Accountants and stock exchange and securities organization ranking. 
The results show that quality control score, number of certified public accountants 
in employment, stock exchange rank of institutions and the number of partners of 
institutions affect the size of institutions. Also, the results of Granger’s causality test 
show that the quality control score of the Society of Certified Public Accountants 
is the reason for the ranking of auditing firms by the Tehran Stock Exchange and 
Securities Organization.
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چکیده
اندازه ی مؤسسات حسابرسی یکی از موضوعات مهم و مورد مناقشه در حرفه ی حسابرسی است که از آن به عنوان 
یکی از عوامل اثرگذار بر حسابرسی یاد شده است. مهم ترین متغیری که در پژوهش های حسابرسی به آن پرداخته 
حسابرسی  مؤسسات  اندازه ی  تعیین کننده ی  عوامل  ارزیابی  به  حاضر  پژوهش  است.  حسابرسی  کیفیت  می شود، 
جامعه ی حسابداران رسمی ایران می پردازد. بازه ی زمانی تحقیق حاضر از سال 1391 تا 1397 می باشد. جامعه ی 
آماری این پژوهش داده های مربوط به 229 مؤسسه ی عضو جامعه ی حسابداران رسمی ایران شامل میزان درآمد، 
جامعه ی  توسط  کیفیت  کنترل  امتیاز  حسابرسی،  مؤسسات  شرکای  تعداد  استخدام،  در  رسمی  حسابداران  تعداد 
حسابداران رسمی ایران و رتبه بندی سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد امتیاز کنترل 
کیفیت، تعداد حسابداران رسمی در استخدام، رتبه ی بورسی مؤسسات و تعداد شرکای مؤسسات بر اندازه ی مؤسسات 
تأثیرگذار است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می دهد امتیاز کنترل کیفیت جامعه ی حسابداران رسمی 

علت رتبه بندی مؤسسات حسابرسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است. 

واژگانکلیدی: کیفیت حسابرسی، کیفیت گزارش گری مالی، اندازه ی حسابرسی، رتبه ی بورسی
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1-مقدمه
اندازه ی مؤسسات حسابرسی یکی از موضوعات مهم و مورد مناقشه در حرفه ی حسابرسی است که 
از آن به عنوان یکی از عوامل اثر گذار بر حسابرسی یاد شده است. با اتکا به این موضوع که اندازه ی 
مؤسسات حسابرسی موجب کیفیت حسابرسی بهتر می شود، پژوهش هایی 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، زمان بر و هزینه 
بر است. دی آنجلو )1981( اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی را به عنوان نماینده ی کیفیت حسابرس 
مؤسسات  توسط  ارائه شده  کیفیت خدمات حسابرسی  دیدگاه،  این  براساس  است.  کرده  معرفی 
حسابرسی بزرگ از مؤسسات حسابرسی کوچک باالتر است. زیرا مؤسسات بزرگ عالقه مندند شهرت 
بهتري در بازار کار به دست آورند و از آن جا که تعداد صاحبکاران زیاد است، نگران از دست دادن 

صاحبکارانشان نیستند. 
پژوهش های زیادی در خصوص اندازه ی مؤسسات حسابرسی انجام شده است. نتایج این پژوهش ها 
نشان داده که مؤسسات حسابرسی بزرگ تر به دلیل وجود امکانات بیشتر و دسترسی های باالتر به 
بازار کار حسابرسی به دلیل اهمیت برند این مؤسسات، زمان و هزینه ی بیشتری را صرف آموزش و 
کیفیت کار حسابرسی می نمایند. با وجود اهمیتی که اندازه ی مؤسسات حسابرسی دارد که کیفیت 
حسابرسی برای ثبات بازارهای سرمایه دارد، هنوز هم بخش بزرگی از پژوهش هایی که این موضوع 
را بررسی می کنند و همچنین قانونگذاران، سرمایه گذاران و محققان همچنان درباره ی تعریف، اجزا و 
معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی بحث دارند )بدارد، جانستون و اسمیت 2010 و...(. تعریف 
و اندازه گیری کیفیت حسابرسی، بخش های ذی نفع را قادر می سازد که بررسی کنند که آیا کیفیت 
حسابرسی در طول زمان در حال بهبود است یا خیر و بنابراین می توانند حسابرسی های بی کیفیت را 
شناسایی کرده و در عین حال انگیزه ها و مشوق هایی برای مؤسسه های حسابرسی به وجود می آورد 
تا در طرح هایی که کیفیت حسابرسی را بهبود می بخشند، سرمایه گذاری نمایند. پروژه هایی که به 
دنبال تعریف، اندازه گیری و ارزیابی کیفیت حسابرسی هستند در دستور کار هیأت استانداردهای 
بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی )IAASB. 2013(، هیأت نظارت بر حسابداری شرکت های 
عام ).PCAOB. 2012. 2013. 2014(، انجمن حسابداران رسمی آمریکا )AICPA. 2014( و 
مرکز کیفیت حسابرسی )CAQ. 2012. 2013. 2014( و همچنین خود مؤسسه های حسابرسی 
)KPMG. 2011. PwC. 2014( قرار گرفته اند. این پروژه ها نشان دهنده ی عالقه ی گسترده به 

درک کیفیت حسابرسی هستند اما هنوز در مراحل اولیه ی توسعه قرار دارند.
خدمات  ارائه ی  در  اثربخش  ضروریات  و  مهم  ابزارهای  از  متخصص  و  ماهر  نیروی  تأ مین 
مؤسسات  اندازه ی  و  بزرگی  با  می تواند  نیاز  این  که  است  مرتبط  گزارش های  و  اطمینان بخش 
موضوع  این  گردد.  مرتفع  آن ها  در  موجود  توانمند  نیروهای  از  مطلوب  استفاده ی  و  حسابرسی 
تعداد  گذشته  سال های  طی  می شود.  محسوب  حسابرسی  مؤسسات  بزرگی  بر  دلیل  مهم ترین 
زیادی از مؤسسات حسابرسی بین المللی نظیر پی دبلیو سی، ارنست اند یانگ، دیلیوت، کی پی ام 
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جی و .... ادغام شده مؤسسات بزرگ قبلی بوده اند و بزرگ تر شده اند. آثار این ادغام به داخل کشور 
نیز کشیده شده است؛ به گونه ای که طی چند سال اخیر تعدادی از مؤسسات بزرگ، متوسط و یا 
حتی کوچک با یکدیگر ادغام شده و لقب مؤسسه ی حسابرسی بزرگ را به خود گرفته اند. امروزه 
اندازه ی مؤسسات حسابرسی از لحاظ نمره ی کنترل کیفیت و  یکی از بحث های چالشی حرفه 
رتبه بندی مؤسسات در جامعه ی حسابداران رسمی و سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. یکی 
از معیارهای ارزیابی امتیاز کنترل کیفیت مؤسسات اندازه ی مؤسسات از لحاظ تعداد شرکا، تعداد 
مؤسسات  است  معتقد  آنجلو  دي  می باشد.  و...  کارکنان  تعداد  استخدام،  در  رسمی  حسابداران 
حسابرسي بزرگ تر، خدمات حسابرسي را با کیفیت باالتري ارائه می کنند. از این رو پژوهش حاضر 
به ارزیابی عوامل تعیین کننده ی اندازه ی مؤسسات حسابرسی جامعه ی حسابداران رسمی ایران 
می پردازد و به دنبال این موضوع است که آیا امتیاز کنترل کیفیت مؤسسات، تعداد شرکاء، رتبه 
بورسی و تعداد حسابداران رسمی در استخدام با اندازه ی مؤسسات حسابرسی رابطه دارد یا خیر؟ 

٢- مبانینظریوپیشینهیپژوهش
اندازه ی مؤسسات حسابرسی یکی از مهم ترین موضوعات در مباحث کیفیت حسابرسی محسوب 
می شود و می توان به تعداد زیادی از پژوهش های انجام شده در حوزه ی کیفیت حسابرسی اشاره 
کرد که اندازه ی مؤسسات حسابرسی را عاملی اثرگذار بر کیفیت حسابرسی مطرح ساخته اند. برای 
نمونه می توان به پژوهش های دیان دونسولو )2020( در حوزه ی خدمات مشاوره ای و حسابرسی 
مؤسسات  تغییر  خصوص  در   )2020( همکاران  و  جاشوآ  پژوهش  بزرگ،  حسابرسی  مؤسسات 
حسابرسی و اندازه مؤسسات حسابرسی در نحوه ی تغییر حسابرس و کاسلین هاریس و تایلر ولیام 
)2020( در خصوص اندازه ی مؤسسات حسابرسی و نوع اظهار نظر می توان اشاره کرد. در نتیجه 
دنبال  به  پژوهش حاضر  بر کیفیت حسابرسی،  اندازه مؤسسات حسابرسی  اهمیت  به  استناد  با 
آثار اندازه ی مؤسسات حسابرسی بر درآمد مؤسسات حسابرسی است و با توجه به این که کیفیت 
حسابرسی را موضوعی جامع می داند و بخشی از این موضوع ارتباط مستقیم با اندازه ی مؤسسات 
ارزیابی  حسابرسی  کیفیت  بر  تکیه  با  را  حسابرسی  مؤسسات  اندازه ی  مفهوم  دارد،  حسابرسی 
می کند. کیفیت حسابرسی مفهوم پیچیده ای دارد تعاریف گوناگونی از این مفهوم ارائه شده است. 
این تعاریف جامع و کامل نمی باشد. کیفیت حسابرسی دارای سه جنبه شامل ورودی، خروجی 
و عوامل محیطی است. ورودی های مؤثر بر کیفیت حسابرسی شامل استانداردهای حسابرسی، 
ویژگی های فردی )مانند توانایی، تجربه، ارزش های اخالقی و طرز تفکرحسابرس(، روش شناسی 
صحیح فرآیندهای حسابرسی، اثربخشی ابزارهای مورد استفاده و فنون کافی است. خروجی های 
مؤثر بر کیفیت حسابرسی گزارش حسابرسی و برآورده سازی نیازهای جامعه از حسابرس است. 

.)IAASB. 2011( عوامل محیطی نیز شامل قوانین و مقررات و حاکمیت شرکتی است
نیکل و همکاران )2013( پنج ویژگی مختلف را که بر کیفیت فرایند حسابرسی تأثیر می گذارد 

به شرح زیر تشریح می کند:
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1- موضوع انگیزه: یک حسابرس باوجود انگیزه های صرفه ی اقتصادی با ریسک برخورد می کند.
2- موضوع عدم اطمینان: خروجی فرآیند حسابرسی یک گزارش است اما نتیجه ی حاصل از 

آن نامعلوم و غیر قابل مشاهده است.
3- موضوع ماهیت منحصر به فرد هر قرارداد: کیفیت هر فرآیند حسابرسی به دلیل ویژگی های 

خاص صاحبکار، تیم حسابرسی و زمانبندی کار متفاوت است.
4- موضوع ماهیت فرآیند: هر کار حسابرسی شامل اجرای مجموعه ای از روش های تعیین شده 

طبق استانداردهای حسابرسی است.
5- موضوع قضاوت حرفه ای: اجرای هر فرآیند حسابرسی مستلزم استفاده ی بهینه از دانش و 

مهارت متخصصان حسابرسی است.
کیفیت  برای  را  زیر  شرح  به  مفهومی  چارچوب   )2008( انگلیس  مالی  گزارش گری  انجمن 

حسابرسی تدوین کرده است:
1- دانش و مهارت تیم حسابرسی
2- فرهنگ مؤسسه ی حسابرسی

3- عوامل خارج از کنترل حسابرس
4- قابل اتکا بودن و قابل فهم بودن گزارش حسابرسی

5- اثر بخشی فرایند حسابرسی
هیأت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی )IAASB. 2014( چارچوب خود 
را پیرامون کیفیت حسابرسی مستقل شامل ورودی ها، فرآیندها، خروجی ها، تعامالت میان ارکان 
راهبری شرکتی، مدیریت، حسابرس، استفاده کنندگان، قانون گذاران و عوامل زمینه ای )قوانین و 
مقررات گزارش گری مالی، رویه های تجاری، قانون تجارت، چارچوب گزارش گری مالی، سیستم های 
قانونی و حقوقی، جذب  قوانین حسابرسی، محیط  اطالعاتی، راهبری شرکتی، عوامل فرهنگی، 
استعداد، جدول زمانی گزارش گری مالی و عوامل فرهنگی( برشمرده است. چارچوب هیأت ناظر 

بر حسابداری شرکت های سهامی عام )PCAOB. 2013( نیز با این چارچوب مشابه است.
برداشت از کیفیت مفهومی حسابرسی و کیفیت واقعی حسابرسی نیز دو مقوله ی متفاوت است. 
اگرچه توجه به کیفیت واقعی حسابرسی به جای برداشت از کیفیت مفهومی حسابرسی از اهمیت 
بیشتری برخوردار است اما نباید فراموش کرد که اندازه گیری کیفیت واقعی حسابرسی به سادگی 
میسر نیست. زیرا کیفیت واقعی حسابرسی غیر قابل مشاهده است و فقط می توان آن را پس از 
اجرای حسابرسی ارزیابی کرد. برای نمونه، پالمروس برای اندازه گیری کیفیت واقعی حسابرسی 
واقعی  کیفیت  اندازه گیری  مقیاس  استفاده می کند. شوئر  علیه حسابرسان  بر  ادعای حقوقی  از 
مالی  صورت های  در  حسابداری  شده  پذیرفته  استانداردهای  رعایت  عدم  گزارش  را  حسابرسی 

حسابرسی شده توسط حسابرسان عنوان کرده است )مای دآ او و همکاران.2018(.
اولین  است.  شده  انجام  خارج  و  داخل  در  زیادی  تحقیقات  حسابرسی  کیفیت  خصوص  در 
تحقیقی که در خصوص کیفیت حسابرسی انجام شده توسط دی آنجلو در سال 1981 بوده که 
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به عنوان مهم ترین تحقیق در خصوص کیفیت حسابرسی انجام و به عنوان پایه ای برای تحقیقات 
بعدی بوده است. تعریف زیبایی که دی آنجلو از کیفیت حسابرسی کرده به شرح زیر است:

»سنجش و ارزیابي بازار از توانایي حسابرسي در کشف تحریفات با اهمیت و گزارش تحریفات 
گزارش  و  کشف  توانایی  مستقل  حسابرس  که  کرده  تأکید  آنجلو  دي  همچنین  شده«.  کشف 
تحریف ها را دارد. بنابراین طبق تعریف دي آنجلو کیفیت حسابرسي، افزایش توانایي حسابرسي 
وقتي  است.  بازار  توسط  استقالل حسابرس  و  توانایي  ارزیابي  و  تحریفات حسابداري  در کشف 
دي آنجلو این مفاهیم را به کار گرفت، فرض اساسي وي این بود که بازار کیفیت حسابرسي را 
که نمایانگر کیفیت واقعي حسابرسي است درک مي کند. البته باید بین مفاهیم کیفیت واقعي 
حسابرس و کیفیت حسابرسي تمایز قایل شـد. چون کیفیت واقعي حسابرس غیر قابل مشاهده 

است و نمي تواند ارزیابي شود مگر وقتي که حسابرسي به نتیجه برسد. 
کیفیت  دامنه ی  می دهد.  ارائه  حسابرسی  کیفیت  از  کمتری  سودمندی  تعریف  این  البته 
حسابرسی از کشف و گزارش انحرافات از استانداردهای حسابداری به سوی اطمینان بخشی به 
بر اظهار  باال عالوه  با کیفیت  بنابراین حسابرسی  یافته است.  افزایش  کیفیت گزارش گری مالی 
نظر در مورد مطابقت رویه های حسابداری صاحبکار با استانداردهای حسابداری در مورد ارائه ی 

منصفانه گزارش های مالی شرکت نیز اظهار نظر می کند )دیوفند، ژانگ، 2014(.
تعریف دیگری که توسط محققین در خصوص کیفیت حسابرسی ارائه شده مربوط به پال مروس 
در سال 1988 می باشد. آن ها کیفیت حسابرسی را این گونه تعریف کرده اند: »ایجاد اطمینان از 
صورت هاي ماليکیفیت حسابرسي است و احتمال آن که صورت هاي مالي هیچ تحریف با اهمیتي 

نداشته باشد«. در عمل این تعریف به عنوان نتیجه ی حسابرسي استفاده مي شود. 
تیتمن و ترومن در سال 1986 کیفیت حسابرسي را به عنوان صحت اطالعاتي که حسابرس 
متفاوتي  تعریف  در سال 1993  نئو  و  دیوید سان  کردند.  تعریف  ارائه مي دهد،  به سرمایه گذار 
رفع  و  کشف  در  حسابرسي  توانایي  به  حسابرسي  »کیفیت  کردند:  ارائه  حسابرسي  کیفیت  از 
تحریف هاي با اهمیت و دستکاري در سود خالص گزارش شده مربوط مي شود«. در خصوص اندازه 
هم در پژوهش هاي دي آنجلو و ویلنبورگ مؤسسات را به 2 دسته تقسیم کردند: 8 مؤسسه ی 
بزرگ در زمان دي آنجلو و 5 مؤسسه ی بزرگ در زمان ویلنبورگ و مؤسساتي که در زمره ی 
5 یا 8 مؤسسه ی بزرگ نیستند، تقسیم بندي شدند. در پژوهش لوئیس هنوک در سال 2005 
مشخص شد، مؤسسات حسابرسي بزرگ تر معمواًل خدمات بهتري را نسبت به مؤسسات کوچکتر 
ارائه می دهند اما مواردي هم یافت شد که مؤسسات حسابرسي کوچک تر مشاوره ی بهتري را به 

صاحبکاران خود ارائه می دهند )حساس یگانه، آذین فرد، 1389(.
دیان کونسلو و همکاران )2020( طی پژوهشی به بررسی درآمدهای مؤسسات حسابرسی بزرگ 
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بخش زیادی از درآمدهای مؤسسات بزرگ از حوزه ی خدمات 
مشاوره ای و غیراطمینان بخشی است و موجب می شود کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد. 
البته این موضوع با شرکت هایی ارتباط دارد که مؤسسات حسابرسی هم خدمات اطمینان بخشی 
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ارائه می دهند و هم خدمات مشاوره ای. این در حالتی است که مؤسسات کوچک تر خدمات بهتری 
ارائه می دهند و باید تفکیک بین خدمات اطمینان بخشی و مشاوره ای حوزه ی مؤسسات خارج و 

توسط مؤسسات جداگانه ای انجام شود.
تأثیر آن بر کیفیت  جاشوآ و همکاران )2020( در پژوهشی تغییرات مؤسسات حسابرسی و 
با  ارتباطات  دلیل  به  بزرگ تر  مؤسسات  که  رسیدند  نتیجه  این  به  و  کردند  بررسی  حسابرسی 
مشتریان خود تغییرات دوره ای حسابرس بر درآمد آن ها اثرگذار نمی باشد و این در شرایطی رخ 

می دهد که مؤسسات بزرگ تر با تغییر حسابرس کیفیت حسابرسی پایین تری ارائه می دهند.
کونربرگر و پلیزچ )2019( طی پژوهشی بر اهمیت عقاید پیشین در زمینه ی سازگاری حسابرسان 
و مشتری پرداختند. آن ها پی بردند سازگاری باال بین مشتری و حسابرس به طور کلی با راندمان 
باال در فرآیند حسابرسی مشخص می شود و بدین معنی است که تالش حسابرسی به طور مؤثر به 
کیفیت حسابرسی اثرگذار است. پژوهش آن ها نشان می دهد که باالترین سازگاری بهترین نتیجه 
برای فرآیند حسابرسی را تضمین می کند. با این حال، از دیدگاه پیشین، سازگاری حسابرس و 
مشتری برای همه ی افراد حاضر نظیر سرمایه گذاران، شرکت مشتری و همچنین حسابرس در 
بازار شناخته شده است. مدل آن ها نشان می دهد که حسابرسان با سازگاری نامطلوب می توانند 
حسابرسی را با یک سازگاری مشخص تر بهبود بخشند. بنابراین اگر دادرسی یا بررسی حسابرس 
انگیزه های  نامطلوب بیشتر،  با سازگاری  متوسط داشته باشد، حسابرسانی  مستقل نقشي نسبتاً 
ارزش  همچنین  و  باالتر  حسابرسی  کیفیت  می رود  انتظار  و  دارند  تالش  اعمال  برای  قوی تری 

افزوده ی حسابرسی را تولید کنند.
ابدیا و همکاران )2019( طی پژوهشی به ورودی های مهم بر حسابرسی و تجزیه و تحلیل عوامل 
تعیین کننده بر کیفیت حسابرسی بر اساس شاخص های PCAOB و منافع حاصل از آن پرداختند. 
نتایج پژوهش آن ها نشان می دهد که ترکیب تیم حسابرسی مهم ترین عامل برکیفیت حسابرسی 
است. پژوهش آن ها نشان می دهد تقسیم کار بین کارکنان حسابرسی، مدیران حسابرسی و شرکاء 
حسابرسی و تعامل بین تیم حسابرسی و مدیران ارشد حسابرسی موجب گسترش روابط تجربی بین 
آن ها و بهبود کیفیت حسابرسی می شود. همچنین آن ها پی بردند که بیش ترین زمان حسابرسی 
به تکمیل پرونده های حسابرسی جهت ارائه به بازرسان PCAOB می شود که خود نشان از افزایش 
کیفیت حسابرسی است. زیرا موارد مورد ارزیابی بازرسان PCAOB خود نشان از ارتقای سطح 

کیفیت حسابرسی است.
اریک راپلی و همکاران )2019( در پژوهشی به تأثیر آشکار کردن مسائل مهم حسابرسی و 
الزامات PCAOB پرداختند.  حصول اطمینان حسابرسان بر تصمیمات سرمایه گذاران براساس 
آن ها به این نتیجه رسیدند که یکی از مسائل مهم در باالبردن کیفیت حسابرسی الزام حسابرسان 
بر  نظارت  هیأت  توسط  پیش  چندی  که  است  حسابرسی  اهمیت  با  مسائل  گزارش  ارائه ی  به 
حسابداری شرکت های سهامی عام الزامی شده است. آن ها در پژوهش خود به این نتایج دست 
یافتند که الزام ارائه ی گزارش مسائل با اهمیت حسابرسی موجب می شود سرمایه گذاران نسبت 



پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالاول |شمارهیک|زمستان1399

علیرضا آقائی قهی  و همکاران  |  تبیین عوامل موثر بر اندازه ی موسسات حسابرسی جامعه ی ...|       | 97

به اطالعات گزارش شده واکنش نشان دهند. لذا ارائه صحیح این گزارش و تأثیر اطالعات مندرج 
درآن موجب می شود حسابرسان برای تهیه ی این گزارش حساسیت بیشتری به خرج دهند. در 

نتیجه حسابرسی با کیفیت تری را انجام دهند.
مای دآ او و همکاران )2018( در پژوهشی به دنبال تأثیر افشای گزارش نقاط ضعف کنترل های 
داخلی در پی اجرای الزامات PCAOB بر کیفیت حسابرسی پرداختند. آن ها با استفاده از اقالم 
تعهدی غیرعادی و احتمال شناسایی ضعف های مادی کنترل داخلی به این نتایج دست یافتند که 
در صورتی حسابرسان مجبور به ارائه ی گزارش نقاط ضعف کنترل های داخلی باشند می بایست 
حسابرسی با کیفیت تری انجام دهند تا توانایی گزارش نقاط ضعف کنترل های داخلی را داشته 
باشند. این موضوع سبب می شود که شرکت ها نسبت به این موضوع حساس باشند و نسبت به 
استقرار کنترل های داخلی مناسب واکنش نشان دهند. این موضوع سبب کاهش اقالم تعهدی 
غیرعادی می شود و عالوه بر افزایش کیفیت حسابرسی موجب افزایش کیفیت گزارش گری مالی 

نیز می شود.
کردساچیا و ولتی )2018( در پژوهشی با استفاده از تحلیل بازار حسابرسی اقدام به بررسی 
ایاالت  حسابرسی  بازار  و  حسابرسی  قیمت گذاری  و  حسابرسی  کیفیت  ساختاری  ویژگی های 
متحده پرداختند. آن ها در پژوهش خود با استفاده از مدل سازی ویژگی های ساختاری کیفیت 
تا   2004 سال های  بین  منطقه   138 از  حسابرسی  بازار  و  حسابرسی  قیمت گذاری  حسابرسی، 
و  تمرکز حسابرسی  بین  )منفی(  مثبت  ارتباط  آن ها  پژوهش  بررسی کردند.  را  2016 میالدی 
کیفیت حسابرسی )قیمت گذاری حسابرسی( را نشان می دهد. با این حال، پیشرفت در کیفیت 
حسابرسی در بازارهای بزرگ، در خصوص مؤسساتی که تعداد بیشتری از مشتریان را دارند حتی 
در زمانی که تمرکز پایین است، کمتر است. با توجه به قیمت گذاری خدمات حسابرسی، تمرکز 
بیشتر منجر به رفاه هزینه های رقابتی )هزینه های حسابرسی پایین تر( به دلیل بهبود اقتصاد در 
مقیاس می شود. 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 می دهد که تجارت بین اقتصاد مقیاس و سلطه بر بازار است.

اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی و گزارش مشروط  نولدز و فرنسیس )2001( رابطه ی بین  ری 
حسابرسی به عنوان معیاری از استقالل حسابرس مورد بررسی قرارداده اند. نتایج نشان می دهد که 

مؤسسات حسابرسی بزرگ در صدور گزارش مقبول بیشتر محتاط هستند. 
 2000 سال های  طی  حسابرسی  مؤسسات  از  بزرگ  ای  نمونه  با   )2010( همکاران  و  چوی 
و حق الزحمه ی  وکیفیت حسابرسی  اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی  رابطه ی  بررسی  به  تا 2005 
حسابرسی پرداختند. نتایج تحقیق آن ها نشان می دهد اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی با کیفیت 
حسابرسی دارای ارتباط مثبت می باشد. علت این امر این است که مؤسسه ی حسابرسی بزرگ تر 
از نظر مالی وابستگی کمتری به یک صاحبکار خاص دارد. بنابراین بهتر می تواند در برابر فشارهای 

صاحبکار مبنی بر صدور گزارش جانبدارانه یا خالف واقع مقاومت نماید.
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ژو و همکاران )2013( با انجام تحقیقی در مؤسسات استرالیایی به این نتیجه رسیدند که چهار 
مؤسسه ی حسابرسی بزرگ در مقایسه با سایر مؤسسات حسابرسی، با صدور گزارش مشروط با 

بند ابهام در تدوام فعالیت به بحران مالی جهانی سریع تر نسبت واکنش نشان داده اند. 
الستیر و همکاران )2011( به مطالعه ی این موضوع پرداختند که آیا می توان تفاوت کیفیت 
حسابرسی چهار مؤسسه ی بزرگ در مقابل چهار مؤسسه غیربزرگ را به مشخصات صاحبکاران 
نسبت داد؟ در این بررسی از موضوعات کیفیت حسابرسی، اقالم تعهدی اختیاری، هزینه ی حقوق 
نشان  نتایج  است.  شده  استفاده  تحلیل گر  پیش بینی  صحت  و  شده  پیش بینی  سهام  صاحبان 
می دهد که تفاوت در این موارد بین چهار مؤسسه ی بزرگ و چهار مؤسسه ی غیربزرگ حسابرسان 

تا حد زیادی با خصوصیات صاحبکاران و به طور خاص با اندازه صاحبکار منطبق است.
نتایج  کردند.  بررسی  را  کیفیت حسابرسی  و  باال  کاری  ارتباط حجم  مایکل)2009(  و  جری 
پژوهش آن ها نشان داد حجم کاری باال، کیفیت حسابرسی باالیی را ایجاد می کند. آنان اشاره 
می کنند که اگرچه شواهد قابل قبولی مبنی بر باال بودن کیفیت حسابرسی در مؤسسات حسابرسی 
بزرگ تر وجود دارد ولی این به این معنی نیست که ادعا کنیم در مؤسسات کوچک تر، کیفیت 

حسابرسی پایین وجود دارد.
حساس یگانه و آذین فر )1389( رابطه ی بین کیفیت حسابرسي و اندازه ی مؤسسه ی حسابرسي 
را از طریق اندازه ی حسابرس و خطا در گزارش تحریفات با اهمیت موجود در صورت های مالی 
کیفیت  و  حسابرس  اندازه ی  بین  می دهد،  نشان  نتایج  داده اند.  قرار  بررسی  مورد  صاحبکاران 
جامعه ی  عضو  حسابرسي  مؤسسات  که  معنا  بدین  دارد.  وجود  معناداري  رابطه ی  حسابرسي 
حسابداران رسمي از کیفیت حسابرسي باالتري برخوردار هستند و در کشف تحریفات با اهمیت 
تواناتر هستند. نتایج پژوهش آن ها با پژوهش الم و چانگ )1991(، تات )2001( کیم و دیگران، 

)2003( لوئیس هنوک )2003( و باود و ویلکینز )2004( مطابقت دارد. 
هشی و مظاهری فرد )1392( با بررسی رابطه ی بین اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی و کیفیت 
حسابرسی به این نتیجه دست یافتند که مؤسسات حسابرسی بزرگ تر به دلیل داشتن نیروهای 
متخصص و امکانات بیشتر و اعتقاد به حفظ نام و برند مؤسسه و حفظ استقالل نسبت به مؤسسات 

کوچک تر خدمات حسابرسی بهتری ارائه می دهند.
مؤسسات حسابرسی  کیفیت  بین  رابطه ی  بررسی  به  پژوهشی  در   )1393( اشکانی  و  اسدی 
الی 1389  از سال 1384  برای 207 شرکت  و مدیریت سود  نظر حرفه ای حسابرسی  اظهار  و 
حسابرسی  واقعی  کیفیت  طریق  از  حسابرسی  مؤسسات  کیفیت  آن ها  پژوهش  در  پرداختند. 
براساس نتایج بررسی های انجام گرفته توسط کارگروه کنترل کیفی جامعه ی حسابداران رسمی 
است.  شده  اندازه گیری  بوده  درآمد  اساس  بر  که  حسابرسی  مؤسسات  اندازه ی  طریق  از  نیز  و 
یافته های پژوهش آن ها حاکی از آن است که مدیریت سود به کیفیت حسابرسی بستگی ندارد 
لیکن ارتباط معنا داری بین اظهار نظر حسابرسی و مدیریت سود وجود دارد و با افزایش میزان 

مدیریت سود در شرکت ها احتمال دریافت اظهار نظر تعدیلی حسابرسی افزایش می یابد.
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علوی و همکاران )1394( به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی در مؤسسات حسابرسی 
عضو جامعه ی حسابداران رسمی ایران پرداختند. نمونه ی پژوهش آن ها متشکل از 142 مؤسسه ی 
حسابرسی عضو جامعه ی حسابداران رسمی ایران برای دوره ی زمانی 1387-1391 می باشد. در 
تعداد شرکا، تعداد  بین  ارتباط  بررسی  به  قرار گرفته و  این پژوهش، شش فرضیه مورد آزمون 
حسابداران رسمی تحت استخدام، تعداد کارکنان حرفه ای، تعداد کارها، درآمد سالیانه و قدمت 
نتایج  است.  شده  پرداخته  حسابرسی  مؤسسه ی  کیفیت  کنترل  امتیاز  با  حسابرسی  مؤسسه ی 
پژوهش نشان می دهد رابطه ی مثبت و معنا دار بین متغیرهای کیفیت حسابرسی شامل تعداد 
حسابداران رسمی تحت استخدام، تعداد کارکنان حرفه ای و قدمت مؤسسه ی حسابرسی با امتیاز 
کنترل کیفیت حسابرسی و رابطه ی منفی معنا دار میان متغیرهای تعداد شرکا و تعداد کارهای 
سالیانه ی  درآمد  بین  همچنین  است.  کیفیت حسابرسی  کنترل  امتیاز  با  مؤسسه ی حسابرسی 

مؤسسه ی حسابرسی و امتیاز کنترل کیفیت مؤسسه ی حسابرسی رابطه ی معنا دار وجود ندارد.
محمد رضایی و مهربان پور )1395( با بررسی نوع گزارش حسابرس و تعداد بندهای حسابرسی، اثر 
رتبه مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار به این نتیجه رسیدند که مؤسسات 
حسابرسی معتمد طبقه ی "اول" گزارشات مشروط بیشتری نسبت به مؤسسات حسابرسی معتمد 
اما یافته های این پژوهش نشان می دهد که تعداد بندهای گزارش  سایر طبقات صادر نمی کنند 

حسابرسی برای حسابرسان معتمد طبقه "اول" نسبت به حسابرسان سایر طبقات بیشتر است.
نیکبخت و خوش رو )1396( در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسي در ایران 
با توجه به شاخص هاي هیأت نظارت بر حسابداري شرکت هاي سهامي عام )PCAOB( پرداختند. 
شاخص هاي  از  حسابرسـي،  کیفیت  بر  تأثیر  بیش ترین  که  می دهد  نشان  آن ها  تحقیق  نتایج 
و  مدیران  شرکا،  کار  ساعات  و  زمان بندي  صنعت،  تجربه ی  و  تخصص  کاري،  سوابق  میانگین 
آن  رعایت  و  استقالل  با  مرتبط  شاخص هاي  حسابرسي،  کار  کل  نسبت  به  کیفي  بازبیني هاي 
شاخص ها، انتشار مجدد صورت هاي مالي و تأثیر آن بر بازار، حجم کار شرکا و کارکنان و جابه 
جایي مکرر شرکا و مدیران ارشد مؤسسه نشأت مي گیرد. این 8 شاخص در مجموع نزدیک به 80 

درصد از درصد تجمعي شاخص هاي مطالعه ی کنوني را به خود اختصاص مي دهند.
محمد رضائی و یعقوب نژاد )1396( در پژوهشی اقدام به نقد نظری و روش پژوهش های داخلی 
نمودند.  تا 1394  بین سال های 1385  انداز ه ی مؤسسه ی حسابرسی  نظریه ی  براساس  پیشین 
نتایج پژوهش آن ها نشان می دهد که سازمان حسابرسی فاقد اکثر ویژگی های حسابرس بزرگ 
انداز ه  مؤسسه ی حسابرسی است. همچنین نقد روش پژوهش نشان می دهد که  طبق نظریه ی 
مشکل انتخاب درون زای حسابرس توسط پژوهشگران ایرانی کنترل نشده است. متغیر درون زا 
متغیری است که حداقل از یک متغیر دیگر در مدل یا الگوی طراحی شده اثر می پذیرد. زمانی 
که متغیر مستقل درون زا باشد مشکالت عمده ای از لحاظ آماری در برآورد مدل ایجاد می کند. 
پژوهش آن ها برای رفع مشکل نظری پژوهش های این حوزه در ایران، دو نظریه ی متناقض "فشار 

حق الزحمه ی حسابرسی" و "حسابرسی شونده و حسابرسی کننده ی دولتی" را مطرح می کند.
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3-فرضیههایپژوهش
پژوهش حاضر در نظر دارد عوامل مؤثر بر درآمد مؤسسات حسابرسی را به عنوان معیاری برای 
اندازه ی مؤسسات حسابرسی بررسی کند. لذا با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرضیات 

زیر طرح و مورد آزمون قرار می گیرند:
فرضیهیاول:رابطه ی معنا داری بین امتیاز کنترل کیفیت با درآمد مؤسسات وجود دارد.

فرضیهیدوم: رابطه ی معنا داری بین تعداد حسابداران رسمی در استخدام مؤسسات با درآمد 
مؤسسات وجود دارد.

فرضیهیسوم: رابطه ی معنا داری بین رتبه بندی های سازمان بورس و اوراق بهادار با درآمد 
مؤسسات وجود دارد.

فرضیهیچهارم: رابطه ی معنا داری بین تعداد شرکای حسابرسی با درآمد مؤسسات وجود 
دارد.

با توجه به مفروضات پژوهش برای هریک از طبقه بندی های مؤسسات براساس اندازه ی مدل 
پژوهش به شرح زیر تبیین می شود:

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

 T در دوره ی I میزان درآمد مؤسسه ی حسابرسی = inc
T در دوره ی I تعداد شرکای مؤسسه ی حسابرسی = α1nupit

T در دوره ی I رتبه ی بورسی مؤسسه ی حسابرسی = α2rse2it

T در دوره ی I تعداد حسابداران رسمی شاغل در مؤسسه ی حسابرسی = α3ncpa3it

T در دوره ی I امتیاز کنترل کیفیت مؤسسه ی حسابرسی = α1sqcit

ε = میزان خطای مدل

4-متغیرهایپژوهش
1-4-متغیروابسته:

اندازهیمؤسساتحسابرسی: در این پژوهش اندازه ی مؤسسات حسابرسی در قالب چهار 
نوع و به صورت خیلی بزرگ، بزرگ، متوسط و کوچک تعیین می شود. اندازه ی مؤسسات از طریق 
میزان درآمد مؤسسات حسابرسی تعیین می شود. مبلغ درآمد مؤسسات براساس انحراف چارکی 
به  بزرگ  خیلی  از  درآمد  میزان  براساس  حسابرسی  مؤسسات  عبارتی  به  است.  شده  محاسبه 

کوچک تقسیم بندی می شود که به عنوان متغیر وابسته تعیین می شود.

٢-4-متغیرهایمستقل:
1-٢-4-امتیازکنترلکیفیت: در این پژوهش امتیاز کسب شده ی کنترل کیفیت که هر سال 
بعد از رسیدگی و تکمیل چک لیست های مربوط توسط کارگروه کنترل کیفیت جامعه ی حسابداران 
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رسمی تعیین می شود. امتیاز کنترل کیفیت از باالترین امتیاز عدد 4 و پایین ترین امتیاز عدد 1 را 
به خود اختصاص داده است.

٢-٢-4-تعدادحسابدارانرسمیشاغلدرمؤسسات: در این پژوهش تعداد حسابداران 
رسمی شاغل در مؤسسات بر اساس تعداد آن ها در آخرین سال تحقیق که سال 1397 می باشد 

تعیین می شود.
هر  در  شرکا  عنوان  به  که  افرادی  تعداد  حسابرسی:  مؤسسات شرکاء تعداد -4-٢-3

مؤسسه ی حسابرسی در طول سال های فعالیت حضور داشته اند. 
بورس  توسط سازمان  رتبه بندی که  بهادار:  اوراق 4-٢-4-رتبهبندیسازمانبورسو
مؤسسات  قوانین  رعایت  لیست  از چک  امتیازات کسب شده  اساس  بر  ساله  هر  بهادار  اوراق  و 
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین و ابالغ می شود. رتبه بندی مؤسسات معتمد بورس از 
باالترین رتبه عدد 4 و به پایین ترین رتبه عدد 1 و به مؤسساتی که معتمد بورس نیستند عدد 

صفر اختصاص داده شده است.
5-روشپژوهش

از دیدگاه تقسیم بندی پژوهش ها بر حسب هدف، پژوهشی کاربردی و براساس  این پژوهش 
مختلف  دسته بندی های  به  توجه  با  است.  )غیرآزمایشی(  توصیفی  داده ها،  جمع آوری  چگونگی 
پژوهش های توصیفی، پژوهش حاضر از نوع همبستگی خواهد بود. همچنین در این پژوهش به 
با رتبه بندی مؤسسات حسابرسی توسط  امتیاز کنترل کیفیت  بررسی رابطه ی علت و معلولی 
سازمان بورس و اوراق بهادار نیز پرداخته می شود که برای محاسبه آن از آزمون علیت گرنجر 

استفاده شده است.
6-جامعهونمونهیآماری

جامعه ی آماری این پژوهش داده های مربوط به همه ی مؤسسات عضو جامعه ی حسابداران رسمی 
ایران شامل میزان درآمد، تعداد حسابداران رسمی در استخدام، تعداد شرکای مؤسسات حسابرسی، 
امتیاز کنترل کیفیت توسط جامعه ی حسابداران رسمی ایران و رتبه بندی سازمان بورس و اوراق 

بهادار می باشد.
بازه ی زمانی تحقیق حاضر از سال 1391 تا 1397 می باشد. قلمرو مکانی تحقیق نیز کشور 
ایران و شامل تعداد 259 مؤسسه عضو جامعه ی حسابداران رسمی ایران می باشند که تعداد 25 
مؤسسه به دلیل نبود امتیاز کنترل کیفیت و اطالعات شرکا و مدیران مؤسسات از جامعه حذف و 
مابقی به تعداد 229 نمونه مورد ارزیابی قرار گرفته است. دلیل این که نمونه از سال های 1391 تا 
1397 استفاده شده است تغییرات ساختاری مؤسسات و جامعه ی حسابداران رسمی و دسترسی 

به اطالعات درخواستی می باشد. تعداد نمونه ها باید شامل شرایط زیر باشند:
1- مؤسسات عضو جامعه ی حسابداران رسمی ایران باشند.

2- مؤسسات دارای امتیاز کنترل کیفیت باشند.
3- مؤسسات دارای اطالعات الزم در فرضیه ها باشند.
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4- مؤسسات در همه ی 7 سال انجام پژوهش وجود داشته باشند.
با توجه به این که تعدادی از مؤسسات در چند ساله ی اخیر با یکدیگر ادغام شده اند اطالعات 

درآمدی و تعداد کارهای آن ها با یکدیگر جمع شده است.
دسته بندی مؤسسات و همچنین باالترین، میانگین و پایین ترین درآمد مؤسسات در دسته بندی 

انجام شده به شرح جدول زیر می باشد:

جدول)1(آمارتوصیفيمربوطبهدستهبندیمؤسسات
دسته بندی 

مؤسسات
تعداد 

مؤسسات
جمع کل درآمد مؤسسات 

میلیون ریال
باالترین میلیون 

ریال
میانگین میلیون 

ریال
پایین ترین 
میلیون ریال

91.755.000551.719195.000110.285خیلی بزرگ

291.727.000107.95959.50036.806بزرگ

621.708.00035.43027.50019.924متوسط

1291.634.00019.44512.00010کوچک

2296.824.000جمع کل

7-روشوابزارجمعآوریوآمادهسازیدادهها
ایران  رسمی  حسابداران  جامعه ی  با  شده  انجام  مکاتبات  طریق  از  اطالعات  گردآوری  برای 
اطالعات مؤسسات حسابرسی شامل درآمدها طی سال های 1391 تا 1397 و تعداد حسابداران 
بورسی  رتبه ی  است.  دریافت شده  مؤسسات  نام  ذکر  بدون  شرکا  تعداد  و  استخدام  در  رسمی 
مؤسسات از طریق سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت شده است. سپس با روش 
کتابخانه ای مطالب مربوط به پیشینه ی پژوهش و تعریف فرضیه ها اقدام شد. با توجه به ماهیت 
پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها در دو مرحله ی مجزا اقدام شده است. در مرحله ی نخست 
با کمک فنون آمار توصیفی به توصیف وضعیت عمومی توزیع جامعه مورد بررسی با شاخص های 
چندک ها، میانگین، میانه، انحراف معیار و سایر شاخص های مرتبط پرداخته و در مرحله ی بعد 
ابتدا به بررسی وضعیت نرمال بودن جامعه ی مورد بررسی پرداخته شده است. در نهایت با کمک 
به  فنون آمار استنباطی تحلیل واریانس، آزمون مقایسه زوجی، ضریب همبستگی و رگرسیون 
آزمــون فرضیه ها پرداخته به نحوی که نتایج قابل تعمیم به کل جامعه مورد بررسی باشد. برای 

پردازش و تحلیل داده ها از نرم افزارهای EXCEL و Eviews استفاده شده است.

8-بررسینرمالبودنمتغیروابسته
توزیع نرمال یکی از مهم ترین توزیع ها در علم احتمال و تحلیل های آماری است. آزمون های 
آمار پارامتریک زمانی به کار می روند که متغیرها کمی و توزیع داده ها نرمال باشد. در پژوهش 
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می شود.  تعیین  وابسته  متغیر  عنوان  به  آن ها  اندازه ی  براساس  مؤسسات  درآمد  میزان  حاضر 
توجه  با  است.  شده  استفاده  کولموگروف-اسمیرنوف  آزمون  از  وابسته  متغیر  بودن  نرمال  برای 
به این آزمون H0 توزیع داده ها نرمال است و H1 توزیع داده ها نرمال نیست. با توجه به آزمون 
کولموگروف-اسمیرنوف در صورتی که سطح معنا داری باالتر از 5٪ باشد توزیع داده ها نرمال یا 

نزدیک به نرمال است. 
برای هر 4 طبقه  باالی ٪5  آزمون کولموگروف-اسمیرنوف  معنا داری  این که سطح  به  توجه  با 
مؤسسه محاسبه شده است نشان می دهد که فرض H0 تأیید می شود و متغیر وابسته نرمال می باشد.

جدول)٢(آمارتوصیفيمربوطبهمتغیرهابرايکلمؤسسات:1391-1397
تعداد شرکارتبه بورسیتعداد حسابداران رسمیرتبه جامعه 

3.231.0590.9074.475میانگین
3114میانه

429424باالترین
1002پایین ترین

0.085562.19681.4341.8693انحراف معیار
0.70978.2941.15546.9829-ضریب چولگی

3.242799.6152.69758.65ضریب کشیدگی

جدول)3(ماتریسعدمهمخطیبینمتغیرهایپژوهش
رتبه جامعهتعداد CPA رتبه بورسیتعداد شرکادرآمد

1درآمد
0/2931تعداد شرکا
0/2720/1811رتبه بورسی
CPA 0/2420/2210/1701تعداد
0/2270/1350/2230/2441رتبه ی جامعه

هم خطی به معنای وجود رابطه ی خطی بین متغیرهای مستقل است. یکی از راه های شناسایی 
رابطه همخطی یا عدم همخطی، بررسی رابطه ی همبستگی بین متغیرهای مستقل می باشد. در 
صورتی که همبستگی بین متغیر های مستقل شدید نباشد مشکل هم خطی پیش نمی آید. در 
مطالعه ی حاضر برای بررسی رابطه ی هم خطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد نتایج 
نشان داد در همه ی متغیرهای مستقل میزان همبستگی بین متغیرها ضعیف )کمتر از 0/3( و این 

مسئله نشان دهنده ی عدم هم خطی بین متغیرهای مستقل است.
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جدول)4(آمارمؤسسات
متغیر وابسته: اندازه ی مؤسسات حسابرسی )میزان درآمد مؤسسات حسابرسی(

کل مؤسساتمتغیرها
دوربین واتسون-dwفیشر-fضریب تعیین-r2آماره tدرصد خطااحتمالتعداد

رتبه ی جامعه

229

0.00000.03206.89

0.47132.351.74
تعداد حسابداران 
0.00000.01816.114رسمی در استخدام

0.00270.017013.91رتبه ی بورسی
0.00000.01373.01تعداد شرکا

 مؤسسات خیلی بزرگمتغیرها
دوربین واتسون-dwفیشر-fضریب تعیین-r2آماره tدرصد خطااحتمالتعداد

رتبه ی جامعه

9

0.33960.03780.96

0.6730.961.87
تعداد حسابداران 
0.00000.001814.63رسمی در استخدام

0.24780.01831.16رتبه ی بورسی
0.02530.00322.26تعداد شرکا

متغیرها
مؤسسات بزرگ

دوربین واتسون-dwفیشر-fضریب تعیین-r2آماره tدرصد خطااحتمالتعداد
رتبه ی جامعه

29

0.20180.01101.28

0.4637.871.71
تعداد حسابداران 
0.00000.00596.61رسمی در استخدام

0.00510.00542.82رتبه ی بورسی
0.04820.00691.98تعداد شرکا

مؤسسات متوسطمتغیرها
دوربین واتسون-dwفیشر-fضریب تعیین-r2آماره tدرصد خطااحتمالتعداد

رتبه ی جامعه

62

0.18910.00831.32

0.4728.7731.89
تعداد حسابداران 
0.33920.00920.96رسمی در استخدام

2.66-0.00840.0085رتبه ی بورسی
0.00820.00372.67تعداد شرکا

مؤسسات کوچکمتغیرها
دوربین واتسون-dwفیشر-fضریب تعیین-r2آماره tدرصد خطااحتمالتعداد

رتبه ی جامعه

100

0.18710.03671.32

0.116.291.73
تعداد حسابداران 
0.65670.04560.44رسمی در استخدام

0.00530.03222.81رتبه ی بورسی
0.09510.07421.67تعداد شرکا

9-خالصهییافتههایپژوهش
1-9-نتایجآزمونفرضیهاول:

رابطه ی معنا داری بین امتیاز کنترل کیفیت با درآمد مؤسسات وجود دارد.
بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ی اول طبق جدول 2 از آن جایی که احتمال آماره ی 
t برابر است با 6/89 در سطح آلفای 5 صدم، برای همه ی متغیرها در سنجش کل مؤسسات معنادار 
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است همچنین با توجه به جهت رابطه می توان گفت بین اندازه ی مؤسسات حسابرسی جامعه ی 
حسابداران رسمی با کیفیت حسابرسی رابطه وجود دارد و فرض فوق پذیرفته می شود. همچنین 
میزان R2 تعدیل شده برابر با 0/47 می باشد. این میزان R2 بیانگر این است که 62/1 درصد از 
تغییرات مربوط کیفیت حسابرسی شرکت توسط متغیر های داخل مدل تبیین شود. در مجموع کل 
مدل با میزان f 55/07 در سطح آلفای 5 صدم معنادار است. در ضمن آماره ی دوربین واتسون برابر 

با 1/74 می باشد و بیانگر عدم وجود خودهمبستگی بین اجزای اخالل می باشد.
به عبارتی در مجموعه ی کل مؤسسات هرچقدر امتیاز کنترل کیفیت باال باشد بر سطح درآمد 
مؤسسات تأثیر گذار است و موجب بزرگ شدن مؤسسات و درآمد مؤسسات می شود. نتایج این 
نتایج پژوهش آن ها  این دلیل که  به  نیست.  نتایج پژوهش علوی و همکاران همراستا  با  فرض 
نشان می دهد رابطه ی معنا داری بین درآمد مؤسسات 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 به دست آمده به تفکیک برای هر یک از سطوح مؤسسات با در نظر 
گرفتن سطح مؤسسات خیلی بزرگ، بزرگ، متوسط و کوچک نشان می دهد رابطه ی معنا داری 
بین درآمد مؤسسات و کیفیت حسابرسی وجود ندارد. نتایج این فرض با لحاظ نمودن 4 طبقه ی 

مؤسسات از خیلی بزرگ به کوچک همراستا با نتایج تحقیق علوی و همکاران می باشد.
٢-9-نتایجآزمونفرضدوم:

رابطه ی معنا داری بین تعداد حسابداران رسمی در استخدام مؤسسات با درآمد مؤسسات وجود 
دارد.

احتمال  از آن جایی که  اول طبق جدول 2  آزمون فرضیه ی  از  آمده  به دست  نتایج  اساس  بر 
کل  در سنجش  متغیرها  همه ی  برای  5 صدم  آلفای  در سطح   6.114 با  است  برابر   t آماره ی 
تعداد حسابداران  بین  رابطه می توان گفت  به جهت  توجه  با  است. همچنین  معنادار  مؤسسات 
رسمی در استخدام با درآمد مؤسسات رابطه وجود دارد و فرض فوق پذیرفته می شود. همچنین 
از  است که 62/1 درصد  این  بیانگر   R2 میزان  این  باشد،  با 0/47  برابر  تعدیل شده   R2 میزان 
تغییرات مربوط کیفیت حسابرسی شرکت توسط متغیر های داخل مدل تبیین شود. در مجموع 
کل مدل با میزان f 55/07 در سطح آلفای 5 صدم معنادار است. در ضمن آماره ی دوربین واتسون 

برابر با 1/74 می باشد و بیانگر عدم وجود خودهمبستگی بین اجزای اخالل می باشد.
به عبارتی در مجموعه ی کل مؤسسات هرچقدر تعداد حسابداران رسمی در استخدام زیادتر 
تعداد  بودن  باالتر  عبارتی  به  می شوند.  بزرگ تر  مؤسسات  و  رفته  باالتر  مؤسسات  درآمد  باشد 
حسابداران رسمی در استخدام نشان دهنده کیفیت باالتر مؤسسات بوده که کیفیت باالتر با توجه 

به فرضیه ی اول موجب رشد درآمدی مؤسسات می شود. 
همچنین بر اساس نتایج بدست آمده به تفکیک برای هریک از سطوح مؤسسات با در نظر گرفتن 
سطح مؤسسات خیلی بزرگ، بزرگ، متوسط و کوچک نشان می دهد باالتر بودن تعداد حسابداران 
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رسمی در مؤسسات خیلی بزرگ با آماره ی t برابر با 14/63 و ضریب تعیین R2 به میزان 65٪ و 
برای مؤسسات بزرگ با آماره t برابر 6/61 و ضریب تعیین R2 به میزان 44٪ بر میزان درآمد این گونه 
مؤسسات تأثیر گذار و رابطه ی مثبتی با درآمد آن ها دارد. با توجه به باالتر بودن آماره t در متغیر تعداد 
حسابداران رسمی در استخدام نسبت به سایر متغیرها تأثیر گذاری بیش تری بر درآمد مؤسسات بزرگ 

و خیلی بزرگ دارد. 
مؤسسات  در  رسمی  حسابداران  تعداد  بودن  باالتر  می دهد  نشان  پژوهش  نتایج  همچنین   

متوسط و کوچک بر میزان درآمد این گونه مؤسسات تأثیری ندارد و هیچ گونه رابطه ای ندارد.
3-9-نتایجآزمونفرضیهسوم:

رابطه ی معنا داری بین رتبه بندی های سازمان بورس و اوراق بهادار با درآمد مؤسسات وجود دارد.
احتمال  از آن جایی که  اول طبق جدول 2  آزمون فرضیه ی  از  آمده  به دست  نتایج  اساس  بر 
کل  در سنجش  متغیرها  همه ی  برای  5 صدم  آلفای  در سطح   13/91 با  است  برابر   t آماره ی 
مؤسسات معنادار است. همچنین با توجه به جهت رابطه می توان گفت بین رتبه بندی های سازمان 
بورس و اوراق بهادار با درآمد مؤسسات رابطه وجود دارد و فرض فوق پذیرفته می شود. همچنین 
از  درصد   62/1 که  است  این  بیانگر   R2 میزان  این  باشد   0/47 با  برابر  تعدیل شده   R2 میران 
تغییرات مربوط کیفیت حسابرسی شرکت توسط متغیر های داخل مدل تبیین شود. در مجموع 
کل مدل با میزان f 55/07 در سطح آلفای 5 صدم معنادار است. در ضمن آماره ی دوربین واتسون 

برابر با 1/74 می باشد و بیانگر عدم وجود خودهمبستگی بین اجزای اخالل می باشد.
به عبارتی رتبه بندی باالتر مؤسسات معتمد بورس بر رشد درآمدی آن ها تأثیرگذار است. علت 
افزایش درآمد مؤسسات معتمد بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به سایر مؤسسات وجود بازار 
کار بیشتر و سهم بیشتر از بازار کار حسابرسی می باشد. بنابراین مؤسسات معتمد بورس و اوراق 

بهادار تهران دارای درآمد بیشتر می باشند. 
همچنین بر اساس نتایج به دست آمده به تفکیک برای هریک از سطوح مؤسسات با در نظر 
رتبه بندی های  می دهد  نشان  کوچک  و  متوسط  بزرگ،  بزرگ،  خیلی  مؤسسات  سطح  گرفتن 
سازمان بورس و اوراق بهادار در مؤسسات بزرگ با آماره ی t برابر با 2/82 و ضریب تعیین R2 به 
میزان 46٪ و برای مؤسسات متوسط با آماره t برابر با 2/66- و ضریب تعیین R2 به میزان 45٪ و 
برای مؤسسات کوچک با آماره ی t برابر با 2/81 و ضریب تعیین R2 به میزان 8٪ بر میزان درآمد 
این گونه مؤسسات تأثیرگذار و رابطه مثبتی با درآمد آن ها دارد. با توجه به باالتر بودن آماره ی 
t در متغیر رتبه ی بورسی مؤسسات معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به سایر 
متغیرها تأثیر گذاری بیشتری دارد. شایان ذکر است رابطه ی فوق برای مؤسسات متوسط منفی 
بوده است. به عبارتی اگرچه رابطه ی معنا داری بین رتبه بندی های سازمان بورس و اوراق بهادار 
با درآمد مؤسسات توسط وجود دارد لیکن این رابطه ی منفی می باشد. یعنی مؤسسات متوسط 
معتمد بورس درآمد کمتری دارند. علت این موضوع تعداد زیاد مؤسسات رده متوسط به عنوان 

مؤسسات معتمد بورس می باشد.
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4-9-نتایجآزمونفرضیهیچهارم:
رابطه ی معناداری بین تعداد شرکای حسابرسی با درآمد مؤسسات وجود دارد.

احتمال  که  آن جایی  از   2 جدول  طبق  اول  فرضیه ی  آزمون  از  آمده  به دست  نتایج  بر اساس 
آماره ی t برابر است با 3/1 در سطح آلفای 5 صدم برای همه ی متغیرها در سنجش کل مؤسسات 
با  تعداد شرکای حسابرسی  بین  رابطه می توان گفت  به جهت  توجه  با  معنادار است. همچنین 
درآمد مؤسسات رابطه وجود دارد و فرض فوق پذیرفته می شود. همچنین میران R2 تعدیل شده 
تغییرات مربوط کیفیت  از  این است که 62/1 درصد  بیانگر   R2 این میزان  باشد  با 0/47  برابر 
 f میزان  با  مدل  کل  مجموع  در  شود.  تبیین  مدل  داخل  متغیرهای  توسط  شرکت  حسابرسی 
با 1/74  برابر  واتسون  آماره ی دوربین  آلفای 5 صدم معنادار است. در ضمن  55/07 در سطح 

می باشد و بیانگر عدم وجود خودهمبستگی بین اجزای اخالل می باشد.
علت  درآمد مؤسسات می شود.  افزایش  مؤسسات موجب  در  بیشتر  تعداد شرکای  عبارتی  به 

افزایش درآمد مؤسسات حسابرسی که شرکای بیشتری دارند ناشی از بزرگی مؤسسات است.
همچنین بر اساس نتایج به دست آمده به تفکیک برای هریک از سطوح مؤسسات با در نظر 
گرفتن سطح مؤسسات خیلی بزرگ، بزرگ، متوسط و کوچک نشان می دهد تعداد شرکای بیشتر 
برای  و   ٪65 میزان   R2 تعیین  ضریب  و   2/26 با  برابر   t آماره ی با  بزرگ  خیلی  مؤسسات  در 
مؤسسات بزرگ با آماره t برابر با 1/98 و ضریب تعیین R2 میزان 44٪ و برای مؤسسات متوسط 
مؤسسات  این گونه  درآمد  میزان  بر  میزان ٪45   R2 تعیین  و ضریب  با 2/68  برابر   t آماره ی  با 
تأثیرگذار و رابطه ی مثبتی با درآمد آن ها دارد. به عبارت دیگر تعداد شرکای باالتر در مؤسسات 

خیلی بزرگ، بزرگ و متوسط موجب رشد بیشتر درآمدها می شود. 
مؤسسات  در  شرکا  تعداد  بین  معنا داری  رابطه ی  چهارم  فرضیه ی  آزمون  نتایج  اساس  بر 

حسابرسی کوچک با درآمد آن مؤسسات وجود ندارد.

10-آزمونعلیتگرنجر
فرض بر این است که رتبه بورسی مؤسسات علت رتبه کنترل کیفیت جامعه ی حسابداران رسمی 
نیست، اگر مقدار احتمال f کوچک تر از 5 صدم باشد در این صورت فرضیه فوق رد می شود. این بدان 
معنی است که رتبه ی بورسی مؤسسات علت رتبه ی کنترل کیفیت جامعه ی حسابداران رسمی است. 
با توجه به این که در این تحقیق به بررسی رابطه ی علت و معلولی امتیاز کنترل کیفیت با رتبه بندی 
مؤسسات حسابرسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نیز پرداخته شده، نتایج آزمون گرنجر به شرح 

زیر تبیین شده است:
جدول)5(نتایجآزمونعلیتگرنجر

نتیجهاحتمالفیشر- fفرضیه علیت
رد8.93380.0029رتبه ی بورسی علت رتبه کنترل کیفیت جامعه ی حسابداران رسمی نیست
تأیید766.081.00-رتبه ی کنترل کیفیت جامعه ی حسابداران رسمی علت رتبه بورسی نیست
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با توجه به جدول باال مشخص شده است که امتیاز کنترل کیفیت جامعه ی حسابداران رسمی 
علت رتبه بندی مؤسسات حسابرسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است. به عبارتی 
علت این که مؤسسات حسابرسی از کیفیت باالتری برخوردارند این است که موقعیت خود را در 
سازمان بورس حفظ کنند. به عبارت دیگر با توجه به این که طبق دستورالعمل مؤسسات معتمد 
سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مؤسسات برای ارائه ی خدمات اطمینان بخشی به شرکت های 
بورسی باید از امتیاز متناسب برخوردار باشند )شرکت های بورسی بزرگ تر از لحاظ میزان سرمایه 
سبب  موضوع  این  کنند(.  انتخاب  یک  درجه  مؤسسات  از  را  خود  حسابرسان  باید  شده  ثبت 
می گردد مؤسسات امتیاز کنترل کیفیت خود را در سطح مناسبی حفظ کنند تا از امتیاز انجام 

حسابرسی شرکت های بورسی بزرگ تر برخوردار باشند.

11-نتیجهگیری
با توجه به آزمون های هر یک از فرضیه های تحقیق مشخص شد روابط زیر در خصوص متغیرهای 

تحقیق در بین هریک از سطوح مؤسسات بر قرار است:
جدول)6(خالصهنتایجپژوهش

عنوان متغیرهای پژوهش
رده بندی مؤسسات از لحاظ اندازه

کوچکمتوسطبزرگخیلی بزرگکل
----*رتبه ی کنترل کیفیت در جامعه ی حسابداران رسمی

--***تعداد حسابداران رسمی در استخدام
**-*-*رتبه ی مؤسسات در سازمان بورس

-****تعداد شرکا مؤسسات 
*: وجود رابطه ی مثبت و قبول فرضیه

*-: وجود رابطه ی منفی و قبول فرضیه
-: نبود رابطه و رد فرضیه

نتایج پژوهش نشان می دهد که در کل باالتر بودن رتبه ی کنترل کیفیت مؤسسات بر درآمد 
آن ها تأثیر گذار است. کیفیت باالتر کارهای حسابرسی موجب افزایش سطح درآمدی مؤسسات 
می شود. به این دلیل که صاحبکاران به دنبال مؤسساتی هستند که گزارشات با کیفیت تر ارائه 
دهند. گزارشات با کیفیت تر به این معنا نیست که گزارش های حسابرسان مستقل تعداد بندهای 
حسابرسی زیادتری داشته باشد بلکه به این معناست که گزارش های حسابرسی اطمینان معقول 
برای استفاده کنندگان از گزارش های حسابرسی فراهم کند و نقاط ضعف کنترل های داخلی را در 

قالب نامه مدیریت به اطالع مدیریت برساند.
افزایش کیفیت کارهای حسابرسی و  باالتر حسابدار رسمی در استخدام موجب  تعداد  وجود 
در نتیجه افزایش سطح درآمدی مؤسسات می شود. با توجه به این که تعداد حسابداران رسمی 
در مؤسسات متوسط و کوچک نسبت به مؤسسات بزرگ تر کمتر است سبب می گردد این گونه 
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با  از دست بدهند.  را  بازار کار خود  ناتوان بوده و  انجام کارهای حسابرسی بزرگ  مؤسسات در 
توجه به این که اخیراً شاهد افزایش چشمگیر ادغام مؤسسات بزرگ حسابرسی در جهان و نیز 
ایران بوده ایم شاید به دلیل افزایش سهم بیش تر مؤسسات کوچک و متوسط از بازار باشد که به 
سمت ادغام گام برداشته اند تا از این طریق تعداد کم حسابداران رسمی تحت استخدام را کاهش 
انجام  در  مؤسسات  بنیه ی  می شود  موجب  استخدام  در  رسمی  حسابداران  باالتر  تعداد  دهند. 
حسابرسی های با کیفیت تر و سریع تر که رضایت جامعه را ارتقا می بخشد، قوی تر شود. این موضوع 

نیز به مراتب سبب افزایش سطح درآمد مؤسسات می شود.
بزرگی مؤسسات حسابرسی موجب می شود امکان ارائه ی خدمات ویژه ی تخصصی و سودآوری 
بیشتر فراهم شود و می توان با ادغام مؤسسات حسابرسی و تجمیع متخصصین حرفه در مؤسسات 
ادغام شونده، امکان ارائه ی خدمات تخصصی، جذب فرصت های بیشتر و کسب مشتریان جدید 
بیشتر شده و در واقع کسب درآمد بیشتر را به دنبال خواهد داشت. تغییر در نگرش خدمات 
با مؤسسات  ارتباط  ایجاد  باعث  از جغرافیای مؤسسات حسابرسی  حرفه ای در محدوده ای فراتر 
بین المللی و دسترسی بیشتر آن ها 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.
رتبه بندی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در رده بندی مؤسسات معتمد نشان از آن دارد 
طبقه بندی  دارند.  را  بورسی  از حسابرسی شرکت های  بیشتر  سهم  فرصت جذب  مؤسسات  که 
مؤسسات معتمد بر اساس رتبه امتیازی اعالمی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مالک 
ارتقای  و  این رو مؤسسات سعی در حفظ  از  بورسی است.  بزرگ  ارجاع حسابرسی شرکت های 
جایگاه خود در سازمان بورس هستند. این طبقه بندی شرایطی را برای مؤسسات فراهم می کند 

که سهم درآمد خود را از شرکت های بورسی ارتقا بخشند.
از 20  باالتر  بزرگی مؤسسات است. مؤسسات حسابرسی ای که  از  نشان  باالتر  تعداد شرکای 
شریک حسابرسی معتمد بورس داشته باشند می توانند کارهای حسابرسی را در درون مؤسسه 
موجب  طرفی  از  شرکا  تعداد  افزایش  دهند.  تغییر  را  مؤسسه  که  ندارد  نیازی  و  دهند  تغییر 
مؤسسات  شود.  مؤسسات  شراکتی  ویژگی های  تغییر  دیگر  طرف  از  و  مؤسسات  بزرگی  و  ارتقا 
ساختارهای  باید  لیکن  نمایند  معرفی  دنیا  به  را  خود  و  شوند  بزرگ تر  باید  اگرچه  حسابرسی 
سازمانی مناسب تری برای مؤسسات تعریف شده تا ساختار شراکتی از ساختار کارمندی برخی از 

شرکای مؤسسات خارج شوند.

1٢-محدودیتهاوپیشنهادها
با توجه به این که اطالعاتی در خصوص میزان درآمدهای ناشی از خدمات اطمینان بخشی و سایر 
خدمات مالی و مشاوره ای مؤسسات حسابرسی در اختیار قرار داده نشده است، این موضوع سبب 
می شود نتایج پژوهش نسبت به درآمدهای خدمات مالی و خدمات مشاوره ای به عنوان عامل درآمد 

که در این پژوهش به عنوان اندازه ی مؤسسات حسابرسی تعریف شده، چشم پوشی نماید.
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با استناد به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود هم راستا با مؤسسات بزرگ بین المللی مؤسسات 
حسابرسی ایران نیز فرآیند ادغام را در پیش گرفته و از طریق حذف مؤسسات کوچک و متوسط 
و ادغام این گونه مؤسسات با یکدیگر تعداد مؤسسات کوچک و متوسط را کاهش دهند تا از این 
طریق فرآیند بزرگ شدن را در پیش بگیرند. ادغام مؤسسات می تواند موجب شود مؤسسات به 
ارتقای کیفیت حسابرسی ها  امر آموزش کارکنان حرفه ای توجه بیش تری کنند که خود سبب 

می شود. این امر موجب کاهش بسیاری در هزینه های آموزشی تک تک مؤسسات خواهد شد.
باالتر و  امتیازهای کنترل کیفیت  دارای  نتایج پژوهش نشان می دهد مؤسسات بزرگ عموماً 
رتبه ی بورسی بهتر در جامعه هستند. این موضوع نشان دهنده اعتماد بیشتر جامعه به این گونه 
مؤسسات است. اعتماد بیشتر و ارائه خدمات اطمینان بخش باکیفیت بیشتر موجب رشد درآمدی 

مؤسسات می شود. 
کیفیت  ارتقای  موجب  مؤسسات  در  غیرشریک  رسمی  حسابداران  ارزنده  ازخدمات  استفاده 
کارهای حسابرسی می شود. مؤسسات متوسط و کوچک به دلیل عدم برخورداری از حسابداران 
می گردد  سبب  می باشد  پرسنلی  هزینه های  بودن  باال  دلیل  به  عموماً  که  استخدام  در  رسمی 
رتبه های کنترل کیفیت جامعه برای این گونه مؤسسات از حد مطلوبی برخوردار نباشد. در نتیجه 
سبب ارجاع کار کمتری به این گونه مؤسسات می گردد. مضافاً این که باعث می شود مؤسساتی که 
از رتبه های کنترل کیفیت جامعه ی حسابداران رسمی پایین تری برخوردارند از اعتماد سازمان 

بورس به این گونه مؤسسات برخوردار نباشند.
تعامل شرکا و ایجاد رابطه ی شریکی متناسب امری بدیهی است لیکن باید برای سطح ارتقای 
مؤسسات ومطرح شدن مؤسسات ایرانی درسطح مؤسسات بین المللی شرکا روابطی ارزشمند و 
حساب شده برقرار نمایند. ایجاد رابطه ی گروهی و استقرار هریک از شرکا در ساختارهای کلیدی 
مؤسسات و تعریف زیر مجموعه های اداری قوی در مؤسسات از قبیل واحدهای آموزش، اداری، 
انسانی و کارگزینی، حسابداری، کمیته ی فنی، کنترل کیفیت و سایر قسمت های مورد  نیروی 
نیاز مؤسسات موجب رشد ساختاری و اداری مؤسسات می شود. اغلب مؤسسات بزرگ، متوسط 

وکوچک از این گونه ساختارها برخوردار نیستند و این نشان از ضعف ساختاری مؤسسات دارد.
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