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 چکیده
حسابرسی بر رابطه بین نوآوري شررت  و  مختلف هدف اين مقاله بررسی نقش تعديلی ابعاد 

هراي پیيرفتره   شررت   شامل همره  شفافی  اطالعات حسابداري اس . جامعه آماري اين پژوهش
شررت  در برازه زمرانی    -سرا   1840شده در بورس اوراق بهادار تهررا  و نمونره آمراري شرامل     

افزار ايويروز و تززيره و تیلیرل     هاي پژوهش از نرم اس . به منظور بررسی فرضیه 1398-1389
پرژوهش نارا  داد تره نروآوري      نخسر  رگرسیونی چندمتغیره استفاده شد. نتايج آزمو  فرضیه 

بر شفافی  اطالعات حسابداري تأثیر مثب  و معنراداري دارد. نترايج آزمرو  فرضریه دوم     شرت  
بیانگر اين اس  ته ابعاد حسابرسی بر شفافی  اطالعات حسابداري تأثیر مثبر  و معنراداري دارد.   

ناا  داد تره متغیرر ابعراد حسابرسری ترأثیر معنراداري برر رابطره برین           نیز نتايج آزمو  فرضیه سوم
ها بره   ها ناا  داد ته پرداختن شرت يافتههمچنین و شفافی  اطالعات حسابداري دارد.  نوآوري
هراي آمروزک تارتنرا ، سرط       هراي تیقیرو و توسرعه، هزينره     فعالی  نظیرهاي نوآورانه ) فعالی 

آالت،  ماشرین  تیصریل هاي نوين حسابداري مرديري  و   سرمايه فکري شرت ، استفاده از روک
هراي  شرود. برا توجره بره يافتره      ار( منزر به ايزراد میریا اطالعراتی شرفاف مری     افز تزهیزات و نرم

شود تره   ها و واحدهاي تزاري توصیه می پژوهش، به مؤسسات حسابرسی، مديرا  ارشد شرت 
با تسب شناخ  نسب  به ابعاد مختلرف نروآوري بره تررويج و همکراري داوطلبانره بیارتر برراي         
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 مقدمه
، بررسری عوامرل و   1هاي فراوا  شفافی  اطالعرات مرالی و حسرابداري    با توجه به مزي 

هاي تأثیرگیار بر شفافی  اطالعات مالی و حسابداري، بسیار با اهمی  اسر . يکری از    مؤلفه
 2تُنر  عوامل مهم در رابطه با شفافی  اطالعرات حسرابداري، نروآوري اسر  تره از نظرر       

از  يحسابدار یاطالعات  یشرت  بر شفاف ينوآور ریتأث ی، بیث در مورد چگونگ(2017)
هرا توجره هرر دو     در شررت   ينروآور  ، زيررا  برخوردار اسر   ياديز یو عمل ينظر  یاهم

  ير و حفظ مز زاديا دینه تنها تل ينوآور .اس   را به خود جلب ترده یو عمل يحوزه نظر
تارور و   کيجامع  یقدرت مل يارتقا يبرا یمهم یبانیشرت  اس ، بلکه پات کي یرقابت

 .(2017 ،3ا يريو ها ایاس  )زاتوتن علمی و اجتماعی ارف یپ
آ  اس ، نظرات متناقضی اس  ته در رابطره   شناخ اي ته اين پژوهش به دنبا  مسئله

تره نیروه    . برا توجره بره ايرن    با نقش نوآوري بر شفافی  اطالعرات حسرابداري وجرود دارد   
فعالیر  هراي سرنتی نیسر ، ايرن      در حسابداري و برخورد با فعالی  هاي نوآورانه به راحتی 

هراي   پرژوهش  تواند از علل تاهش تیفی  و شفافی  اطالعات حسابداري باشد.میموضوع 
و  6؛ هیرشریلیفر 2001و همکرارا ،   5؛ هرا  1999و همکرارا ،   4دنر  زيادي به عنوا  نمونه 

؛ بررررو  و 2014، و همکرررارا  8فانررر ؛ 2013و همکرررارا ،  7تررروهن ؛2012همکرررارا ، 
انزرام   در رابطه با نروآوري  2017و تُن ،  2015، و همکارا  10پالملی؛ 2014، 9مارتینسو 
اما مطالعات اندتی به بررسی ترأثیر نروآوري برر شرفافی  اطالعرات حسرابداري       شده اس . 

( و تُنر   2017و همکارا  ) 11، لوبو(2014) نسو یبرو  و مارت اند )به عنوا  نمونه، پرداخته
نوآوري برر شرفافی  اطالعرات    ( و نتايج متفاوتی در رابطه تأثیر (2018) 12و ژون  (2017)

ژونر   ( و 2014بررو  و مارتینسرو  )  اند. برخری پژوهارگرا  ماننرد    حسابداري ارائه ترده
( معتقدند ته بین نوآوري شرت  و شفافی  اطالعات حسابداري رابطه مثب  وجود 2018)

ت دارد؛ زيرا شفافی ، با ارائه اطالعات مرالی قابرل تأيیرد در مرورد ارزک شررت  و اقرداما      
هرا   هاي آتی را بهتر تنظیم تننرد، آ   تواند به مديرا  تمک تند تا بازده پروژه مديريتی، می

نوآوري، بهتررين  گیاري در  را در طو  اجرا نظم دهند و اطمینا  حاصل تنند ته از سرمايه
  استفاده انزام شده اس .

 يهرا  واسرطه  يبررا  ي نروآور هرا  شررت   را ينظارت برر مرد   در مقابل، طبو نظريه نمايندگی،
 يارتر یاحتما  ب زه،ی. در نتشودمیدشوارتر  یسازمان گرا  لیو تیل گیارا  هيبازار، از جمله سرما
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 شرود باعرث مری  تره   نماينرد  سرود   يريمرد  ي، اقدام بهنوآور يدارا يها وجود دارد ته شرت 
 (.2017 ا ،يررريو ها ایرر)زاتوتنيابررد هررا ترراهش   آ  ياطالعررات حسررابدار   یو شررفاف  یررفیت

هرا بره    پرداختن شررت  ( معتقدند ته 2017( و تن  )2017پژوهاگرانی مانند لوبو و همکارا  )
براالتر(   ي  نروآور یر از فعال یمربهم )ناشر   یاطالعرات  ایمیر  زراد ينوآورانه منزر بره ا  يها  یفعال
مربهم اسرتفاده تررده و در     ایمیر  نير ممکن اسر  از ا  را يته مد نيا لیبه دل ن،ی. همچنشود یم

احتمراال   ،شروند  یمر  ریر درگ يدر نروآور  ارتر یتره ب  يیهرا  شروند، شررت    ریدرگ سود يدستکار
ازآنزرا تره    ن،یچنر  . هرم خواهنرد داشر    يتمترر  یاطالعرات   یو شفاف یمال يگزارشگر  یفیت

افرزو  برر    ، (2005، 13گو و وانر   هستند ) يیباال یاطالعات یدگیچیپ يناماهود دارا يها يیدارا
ممکرن   ،نروآور  يهرا  شررت   ياطالعات حسابدار  یو شفاف  یفیت، مبهم یاطالعات ای، میاين

 ينروآور  نیاساس استدال  باال، بر  . برتند بیاتري پیدا تاهشها، در مقايسه با ساير شرت اس  
 . (2017لوبررو و همکررارا ، )وجررود دارد  یرابطرره منفرر ياطالعررات حسررابدار  یشرررت  و شررفاف

آوري، تأثیر آ  بر شفافی  اطالعات حسابداري يرک سرؤا    بنابراين، با توجه به اين اثر دوگانه نو
 تزربی مهم اس  ته مطالعه آ  ضرورت جدي دارد.  

گریارا  و اعتباردهنردگا  اطالعرات     هيسررما  يبررا  توانرد  یشده مر  یحسابرس یمال يها صورت
توجره  برا   ارتقاي تیفیر  حسابرسری  . (1393 )واعظ و همکارا ، را فراهم تند يمعتبر و قابل اعتماد
 مسرتقل بهبود تیفی  حسابرسری  طبو اين فرضیه، . تأثیر داردنوآوري شرت   رب به فرضیه نمايندگی

هرا بره نروآوري     افزايش تمايل شرت  همچنین، به تاهش تعارض میا  سهامدارا  و مديرا  ومنزر 
هراي مرالی و افرزايش     بره تسرهیل میردودي     مسرتقل بهبود تیفیر  حسابرسری    همچنین، گردد.می
تیفیر  حسابرسری برا    (. بنرابراين،  2017)تُنر ،   ها تمرک خواهرد تررد    نايی نوآورانه شرت توا

 ،تیفیر  حسابرسری  افرزو  برر ايرن،     .تاهش ماکالت نمايندگی به نوآوري شرت  تمرک تنرد  
اگرر شررت     . در واقرع، دهرد مری هراي مرالی ارتقرا     نوآوري شرت  را از طريو تاهش میدودي 

هراي نوآورانره، بردو  اتکرا بره       هاي مالی نداشته باشد، منابع تافی برراي اجرراي فعالیر     میدودي 
بنرابراين،   .هراي مرالی خواهرد داشر      و تراهش هزينره   مسرتقل حسابرسری   گزارکعملکرد صدور 

تیفی  حسابرسی بر افااي بهتر نوآوري و همچنرین، شرفافی  اطالعرات حسرابداري ترأثیر دارد. برا       
وجه به اين امر، ابعاد حسابرسی بر رابطه بین نوآوري و شرفافی  اطالعرات حسرابداري مرؤثر اسر       ت

بره تراهش تعرارض    (. به بیا  ديگر، تیفیر  حسابرسری مسرتقل، منزرر     2010، 14)ريچل  و وان 
-مری هراي مرالی    تسهیل میردودي   ،ها به نوآوري افزايش تمايل شرت ، میا  سهامدارا  و مديرا 
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تیفیر   (. بنرابراين،  2017)تُنر ،   ها تمک خواهد ترد افزايش توانايی نوآورانه شرت به و شود 
و برر رابطره    حسابرسی ممکن اس  با تاهش ماکالت نمايندگی به نوآوري شرت  تمرک تنرد  

بین نوآوري و شفافی  اطالعات حسابداري تأثیر بگیارد. از آنزا ته ابعاد حسابرسری نقرش مهمری    
العات حسابداري دارد، بنابراين، در اين پژوهش تراثیر ابعراد حسابرسری برر     در تیفی  و شفافی  اط

شده نیز پرداخته شده اس . بنابراين هدف اين پژوهش، بررسی تأثیر نروآوري برر تیفیر     يادارتباط 
پاسرخ بره   به دنبرا    مطالعهاين اطالعات حسابداري با تأتید بر نقش تعديلی تیفی  حسابرسی اس . 

گریارد  آيرا    برر شرفافی  اطالعرات حسرابداري مری     چره ترأثیري   تره نروآوري    ها اس  پرسشاين 
ترري برخرروردار   هرراي بیارتر از شرفافی  اطالعرات حسررابداري پرايین     هراي داراي نروآوري   شررت  
همچنرین، آيرا ابعراد حسابرسری رابطره برین نروآوري و شرفافی  اطالعرات حسرابداري را            هستند  و
هاي مطرح شده اسر . در ادامره ايرن مقالره مبرانی      ه پرسشتند  هدف اين مقاله، پاسخ بتعديل می

هرا و   شناسری پرژوهش، تززيره و تیلیرل يافتره      هراي پرژوهش، روک   نظري و پیاینه پژوهش، فرضیه
 گیري ارائه شده اس . نتیزه
 

 مبانی نظری 
 نوآوری و شفافیت اطالعات حسابداری

 یمدت شامل فرآيند طوالنینوآوري در هر شرت ، پیاايند رشد اقتصادي اس . اين امر 
شود، با توسعه آ  ادامه پیدا ترده و منزر بره يرک میصرو ،     اس  ته با نوآوري شروع می

تأتیرد  ( 1998) 16(. پرترر 2005، 15شود )تراتیال و شرا    فرآيند يا خدمات جديد در بازار می
، توانرايی و  تند. با ايرن وجرود   تند ته نوآوري مستمر، مزايايی را نسب  به رقبا ايزاد می می

مردت، سرشرار از    تمايل به نوآوري بايد با توجه به اين موضوع باشرد تره نروآوري طروالنی    
چنین، به دلیرل ايرن تره فرآينرد      دارد. هموجود عدم قطعی  اس  و احتما  شکس  بااليی 

غیرقطعری اسر ،   هراي اولیره براال و مزايراي آتری       توجره، هزينره   شامل ريسک قابرل  نوآوري
مردت داشرته باشرند     نمايند، بايد تمرتز بر اهرداف بلنرد  قدام به نوآوري میهايی ته ا شرت 
 (.2015 و همکارا ، 18و چان  2014و همکارا ،  17)هژو
و دانارمندا    یالمللر  نیب یمال يها تارشناسا  تزارت، سازما افزو  بر بیث نوآوري،  

؛ (2017 ا ،ير ريو ها ایر )زاتوتن دارندتأتید ها  شرت   یسط  شفاف شيهمواره بر لزوم افزا
تواند اعتماد  ها و اطالعات حسابداري بر رشد اقتصادي تأثیر دارد و می زيرا شفافی  شرت 
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نارا  داد    يبررا  یعلمر  اتیر در ادب  یاصطالح شفافگیارا  را افزايش دهد.  جامعه سرمايه
 شرود  یخرا  اسرتفاده مر    نرد يفرآ اير  یاطالعات در مرورد شر   يتامل و افاا یحال  آگاه

نفعرا  اصرلی   اما مفهروم آ  بره انتظرارات  ي    ،شفافی  معناي وسیعی دارد (.2008، 19)چاب
گریارا  و سرهامدارا     يک شرت  يا سازما  مانند مديرا ، ماراورا ، متخصصرا ، سررمايه   
توا  دسترسی گسترده بره   بستگی دارد. به عبارت ديگر، شفافی  اطالعات حسابداري را می

، گیاري سرمايه هاي ستناد در مورد عملکرد، وضعی  مالی، فرص اطالعات مربوط و قابل ا
گیرنرد، تعريرف    هايی ته مورد مبادله عموم قرار مری  راهبري، ارزک و ريسک سهام شرت 

 (. 2004و همکارا ،  20ترد )بوشمن
ترر از   آ  را بسیار حسراس اس  و  ماهی  ناماهودداراي  معموالگیاري نوآورانه  سرمايه

، و همکرارا   22بررو   و 2004، 21ول ر  سرازد )  میماهود هاي ثاب  در دارايیها  گیاري سرمايه
و  تراهش عردم تقرار  اطالعراتی     ، مزاياي تلیدي يرک میریا شرفاف   چنین، از  هم . (2009
 هراي  گریاري  سرمايهنوآوري شرت  و به ويژه براي اس  ته اين موضوع  مین مالیأهزينه ت
حسراس بره اطالعرات و    اي اسر  تره آ  را    گونره  بره آ   زيرا ماهی  اهمی  دارد؛ نوآورانه

 (.2014)برو  و مارتینسو ،  سازد وابسته به سرمايه می
 گیاري در نوآوري با سط  بااليی از عدم قطعی  از نظر بازگا  مررتبا اسر    سرمايه

هراي   هاي با نوآوري (. شرت 2012و هیرشلیفر و همکارا ،  2002 ،و همکارا  23)توتاري
ها به احتما  زياد مديري  سرود بیارتري    ناماهود بیاتري دارند و اين شرت   بیاتر، دارائی

هاي مارهود، عردم    گیاري هاي ناماهود نسب  به سرمايه گیاري خواهند داش ؛ زيرا سرمايه
يافترره  . (2002توترراري و همکررارا ،   ارنررد )قطعیرر  برراالتري در مررورد مزايرراي آينررده د   

هراي نامارهود و معیارهراي    بین ارزک دارايی  نیز همبستگی منفی قوي ( 2014 ) 24سريواستاوا
هراي نروآور    دهد. اگر چره برخری شررت     متوسا سود به عنوا  شاخص ناپايداري ناا  می

ور داوطلبانره اطالعرات   يا بره طر   ( 2013 توهن و همکارا ، دهند )مديري  سود را انزام می
  (2014، 26و مرتلری  2007 ،25جرونز  تننرد )  نوآوري را براي شرت  تنندگا  بازار افاا مری 

و تسب اطالعات مربوط بره نروآوري از افرراد داخلری شررت ،       تیقیو و توسعهولی اعتبار 
 هاي نوآوري همچو  حو ثبر  اخترراع اغلرب بره     عالوه، خروجیتمتر قابلی  اتکا دارد. به

هراي نروآور را حتری دشروارتر      شروند، تره ارزيرابی شررت      نوا  دارايی ناماهود ارائه میع
هراي برا    سازند. به دنبا  اين استدال ، در صورتی ته ساير عوامرل ثابر  باشرند، شررت      می
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ترري دارنرد.    هاي بیاتر احتماالً شفافی  اطالعات تمتر و مییا اطالعراتی ضرعیف   نوآوري
لوبرو  )وجرود دارد   یرابطه منف ياطالعات حسابدار  یت  و شفافشر ينوآور نیب بنابراين،

( و ژونر    2014) نسرو  یبررو  و مارت اما برخری از پژوهارگرا  ماننرد     . (2017و همکارا ، 
رابطره مثبر     ياطالعرات حسرابدار    یشررت  و شرفاف   ينروآور  نیبر  معتقدند ته ( 2018)

در مرورد ارزک شررت  و    اتکرا قابرل   یبرا ارائره اطالعرات مرال      ،یشرفاف  راير وجود دارد؛ ز
در  تررده و  بررآورد را بهتر  یآت يها تمک تند تا بازده پروژه را يبه مد تواند ، میعملکرد
حاصرل تننرد تره از     نرا  یماط همچنرین، مرديرا    درياف  تنند.مناسبی ، بازخورد طو  اجرا

اطالعات  يشتراک گیاره ابه بیا  ديگر، ب  .برند یاستفاده را م نيبهتر ينوآور یتل هيسرما
اسر .   ياعتمراد و وفرادار   زراد يا يبررا  مناسرب  یمهم با عموم مردم، راه ی و حسابداريمال

در اسرر .  نرردهيآ  یرررشررد و موفق دیررآ ، تل نفعررا يشرررت  و   کيرر نیحررا اعتمرراد برر
 توانررد یمرر ی و حسررابداريمررال  یهسررتند، شررفاف ينرروآور اررگاما یترره پ يیهررا شرررت 

 يمند، شواهد نفعا  عالقه يگیارا  و   هيبه سرما رايز ؛را جیب تند ياتریگیارا  ب هيسرما
شررت    کي یمال  یصداق  در مورد وضع ن،ي. عالوه بر ادهد یرا م ندهيآ يها لیاز پتانس

 )بوشمن نندیخود را بب يتار يها تالک جيبه تارتنا  تمک تند تا نتا تواند یبا تارتنا  م
  یشرفاف  برر آ   ترأثیر  ،ينروآور گانره  دو ترأثیر  نير توجه به ا ، بابنابراين (.2001، 27و اسمی 

    اس . یسؤا  تزرب کي ياطالعات حسابدار
 حسابرسی، نوآوری و شفافیت اطالعات حسابداری ابعاد

  یر فیت رايز ؛ (2011 ،28ایفرانس دارد ) یسابقه طوالنی حسابرستیفی  درباره  پژوهش
 یبره حسابرسر   ازیر ن يبررا  نظريهسه  .تند میرا بیا   یبازار حسابرس يعل  وجود یحسابرس

 هير . در نظریاعتباربخار  نظريره اعتمراد و   نظريره  ،ینردگ ينما نظريهعبارتند از:  تهوجود دارد
 یگررفتن مسرائل اخالقر    دهيدر تاهش ماکالت و خطرات ناد یبه نقش حسابرس یندگينما

 سرازوتار از  یاردن جردا ن  یبخار  ی،حسابرسر  ،یندگينما هياس . با توجه به نظر  اشاره شده
 يهرا  نره يتنترر  و نظرارت برر هز    يمالرک بررا   نرده ينما نیدر چارچوب روابرا بر   يقرارداد

اطالعرات    یشرفاف اعتمراد،   هير . طبرو نظر  (1389 ،یو تنان کبخ ین)اس   يیاجرا یندگينما
اعتمراد در مرورد    و قابرل  رتباگسترده به اطالعرات مر   یبه عنوا  دسترس تواند یم يحسابدار
و ارزک شررت  و خطرر در     یر حاتم ،يگریار  هيسرما يها فرص  ،یمال ايشراعملکرد، 
 دهرد  یمر  نرا  یسو به سرهامدارا  اطم  کياز  یدر اطالعات مال  یشود. شفاف فياقتصاد تعر
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. بر اساس خواهند ترد اف يدررا ارزک شرت   از ینانیاطالعات قابل اطم اهیها هم ته آ 
را  یامنر  ايشررا  توانرد  یم یگزارک مال  یشفاف يتامل در راستا يافاانظريه اعتباربخای، 

بر عملکرد شررت  دارد   یمثبت ریتاث  ،ی. شفافدرا ارتقا ده گیار هيتند و اعتماد سرما زاديا
 ینردگ ينما يهرا  نره ياسراس، هز  نياز منافع سهامدارا  میافظ  تند. بر ا تواند یم نیو همچن

 ریتراث  ات،یر عمل یدگیر چیخطرر، انردازه و پ   شيزاافر  وير از طر يبره صرورت نظرر    تواننرد  یم
 . (1387 ،ئیو خاو یرجب)داشته باشند  یحسابرس الزحمه حو بر يا ندهيفزا

برا توجره    نخسر  دلیرل  . تأثیر داردنوآوري شرت   ربه داليل زير ب ارتقاي تیفی  حسابرسی
بره  منزرر   مسرتقل بهبرود تیفیر  حسابرسری    شود. طبو ايرن فرضریه،   به فرضیه نمايندگی تبیین می

هرا بره نروآوري     افرزايش تمايرل شررت     همچنرین،  تاهش تعارض میا  سرهامدارا  و مرديرا  و  
هراي مرالی و    بره تسرهیل میردودي     مسرتقل بهبرود تیفیر  حسابرسری     افزو  بر ايرن،  گردد. می

تیفیرر  (. بنررابراين، 2017)تُنرر ،  هررا تمررک خواهررد تررد  افرزايش توانررايی نوآورانرره شررت   
تیفیر   افزو  بر ايرن،   .تاهش ماکالت نمايندگی به نوآوري شرت  تمک تند هحسابرسی ب

اگرر   . در واقرع، دهدمیهاي مالی ارتقا  حسابرسی نوآوري شرت  را از طريو تاهش میدودي 
هاي نوآورانره، بردو  اتکرا     شرت  میدودي  مالی نداشته باشد، منابع تافی براي اجراي فعالی 

 .هاي مالی خواهد داش  و تاهش هزينه مستقلسی حسابر گزارکبه عملکرد صدور 
هراي   برین در فعالیر    تنند ته مديرا  توته بیا  می  (2014 فان  و همکارا  )در همین راستا، 

هراي برا    ايرن بردا  معنری اسر  تره شررت       . تننرد  گیاري چندانی نمی نوآورانه شرت ، سرمايه
ر رشد بلندمدت و موفقی  شررت  تمرترز   هاي بیاتر به احتما  زياد مديرانی دارند ته ب نوآوري

ترر احتمرا  دارد بره مرديري  سرود       انداز بلندمدت دارند ترم  دارند. از آنزا ته مديرانی ته چام
براالتري داشرته باشرند.    تیفی  و شفافی  اطالعرات حسرابداري   توانند  ها می بپردازند. اين شرت 

ترر   ی مبهم و ماکالت نمايندگی جديهاي اطالعات هاي بیاتر،  اتاً مییا هاي با نوآوري شرت 
ها براي تیقو منرافع شخصری خرود درگیرر      دارند. اين احتما  وجود دارد ته مديرا  اين شرت 

معتقدنرد تره تیفیر       (2017)و لوبو و همکارا   (2010) و وان  چل يردستکاري سود شوند. 
اين اس  تره تیفیر     تند. دلیل آ  طلبانه مديرا  را میدود می حسابرسی، مديري  سود فرص 

و  29)ابرد دهرد   حسابرسی ماکالت مربوط به عدم شفافی  اطالعات و نماينردگی را تراهش مری   
الزحمره   شوند عبارتنرد از: حرو   عواملی ته باعث افزايش تیفی  حسابرسی می. (2013، همکارا 

و  32چنر  (، انردازه حسرابرس )  (2017) و همکرارا   31( و فام2017) 30هژون  و انکحسابرسی )
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نرروع ااهررارنظر ((، 1397حاجیهررا و آزادزاده )و  (1396، مهرردوي و نمررازي )(2013) همکررارا 
 يو نمرراز يو مهرردو( 2017) و همکررارا  34نیحسرر(، 2016) 33اشررلما  و السررو  ) حسررابرس

 36مکفسرل و سرلرز   ،(2017) و همکرارا   35شرارما (، تأخیر در ارائه گرزارک حسابرسری )  (1396)
 يمهردو و  (2017) و همکرارا   37یل((، تغییر حسابرس )چو  1396) و مهدوي و نمازي (2017)

( و 1395) يقلنردر  یو جروان  تردلرر  یمیابراه) تخصص حسابرس در صنع  ( و(1396) يو نماز
 (.(1397) میمودآباد یو عبدل یصالی

و  2003 ،و همکرارا   38؛ بالسرام 1388، و همکرارا  اعتمرادي  هاي پیارین )  طبو پژوهش
( بین حسابرس متخصرص در صرنع  صراحبکار و مرديري  سرود      1395 ،و همکارا شما 

، اگرر حسرابرس شررت  آگراهی و دانرش      رابطه منفی و معناداري وجود دارد. به بیا  ديگر
توانرد تارخیص دهرد تره      تافی در مورد فعالی  صنع  صاحبکار داشته باشد خیلی بهتر می

و حفظ منرافع شخصری خرود     آيا مديري  شرت  از اقالم تعهدي در راستاي مديري  سود
نفعا  شرت  عمل نموده اس . مديرا   ته در راستاي افزايش منافع  ي استفاده نموده يا اين

نیررز بررا آگرراهی از ايررن موضرروع ترره حسابرسررا  تخصررص تررافی در شناسررايی رفتارهرراي    
ها دارند، تمايل تمتري به مديري  سود خواهنرد داشر . بنرابراين، وجرود      طلبانه آ  فرص 
اعتباردهنردگا   تواند باعث افزايش اطمینا  سرهامدارا  و   رس متخصص در صنع  میحساب

هراي بسریاري )ماننرد     چنرین، در پرژوهش   ها در شررت  گرردد. هرم    نسب  به حفظ منافع آ 
بره صرورت    ترر  (( ناا  داده شده اس  ته مؤسسرات حسابرسری برزر    1981) 39آنزلو دي

ها براي مديري  سود را میردود   اا  و توانايی آ اي اقالم تعهدي اختیاري ماتريان متهورانه
(. 1998 ،و همکرارا   40نماينرد )بکرر   تنند. اين طريو به بهبود شفافی  مرالی تمرک مری    می
چنین، تغییر حسابرس نیز بر افزايش تیفیر  حسابرسری ترأثیر مثبر  دارد؛ زيررا تغییررات        هم

منظم حسابرس مستقل در راستاي حفظ استقال  مؤسسرات حسابرسری و بره عنروا  يکری از      
بازار سررمايه در ايررا     اساسی افزايش شفافی  اطالعاتی توسا نهادهاي نظارتی تارهاي راه

(. افرزو  برر ايرن، دوره تصردي حسرابرس برر       1389 ،و همکرارا    )بولرو  مالحظه شده اس
تیفی  حسابرسی و شفافی  اطالعات حسابداري تأثیر مثب  و معناداري دارد. اين موضروع  

سا  تغییرري نکررده    چهارها در دوره زمانی  هايی ته حسابرس آ  مبین آ  اس  ته شرت 
هراي زمرانی    انرد تره در دوره  هايی داشته اس ، رتبه شفافی  شرتتی برتري نسب  به شرت 

دهنرده   اند. به بیا  ديگر، ايرن موضروع نارا     چهار سا  ناگزير به تغییر حسابرس مستقل شده
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اثربخای بیاتر خدمات حسابرسری مسرتقل در تراهش پیامردهاي نظريره نماينردگی، بهبرود        
وره زمرانی  هايی اسر  تره حسرابرس خرود را در د     تیفی  افاا و نقدينگی سهام در شرت 

 (. 63،  . 1398طبري و پارسايی، اند )علوي چهار سا  تغییر نداده
تعراد    نره يهز ،یرقابت یبازار حسابرس کيدر  ،یحسابرس يگیار م یق هيبا توجه به نظر

 یاز شکس  حسابرس یناش حقوقی يوادع نهيو هز یحسابرسالزحمه  برابر با  حو یحسابرس
 سررودترره  یهنگررام ،یعنرري ابررد،ي یمرر شيافررزا سررود  یترره شررفاف یهنگررامبنررابراين، اسرر . 
 یعردم تقرار  اطالعرات    تنند، یشرت  را بهتر منعکا م یاقعو يارزک اقتصاد ،يحسابدار

خطرر شکسر    . بردين ترتیرب،   افر  يافراد شرت  و حسابرسا  مستقل تاهش خواهرد   نیب
 زره یو در نت یالزحمره حسابرسر   تره منزرر بره تراهش حرو      افر  يتاهش خواهرد   یحسابرس

طبرو پرژوهش   . (2017، و همکرارا   41)يره  خواهرد شرد   یحسابرس یتعادل يها نهيتاهش هز
( نوع ااهارنظر حسابرس نیز بر شفافی  اطالعات حسابداري ترأثیر  2004) و همکارا  42باتلر

حرل مارکالت مربروط بره      مثب  دارد. اين موضوع بیانگر اين اسر  تره چرو  هزينره عردم     
مديري  سود بسیار زياد اس ، بنابراين مسائل مربوط به ايزاد مديري  سرود قبرل از انتارار    

شود و باعث افزايش شفافی  اطالعات حسرابداري شرده تره در     ااهارنظر حسابرس حل می
 شود.   ارائه ااهارنظر مقبو  میی مواقع پی آ  باعث تاهش بندهاي حسابرسی و گاه

توانرد باعرث افرزايش     بر مطالب باال، پايین بود  شفافی  در گزارشگري مالی میافزو  
در میزا  تأخیر در ارائه گزارک حسابرس گرردد. پرايین برود  شرفافی  گزارشرگري مرالی       

هراي مرالی زمرا      شود ته حسابرس براي اطمینا  يافتن از اقالم مندرج در صرورت  سبب می
توانرد باعرث افرزايش در     دهد ته همین موضوع می بیاتري را براي آزمو  میتوا اختصا 

ها براي جلوگیري از افزايش  میزا  تأخیر در ارائه گزارک حسابرس گردد. بنابراين، شرت 
زنند و شرفافی    تأخیر در ارائه گزارک حسابرس دس  به اقدامات مديري  سود تمتري می

در نتیزره،   (.1393، ارا و همکر نیرا   دهنرد )ايرزدي   اطالعات حسابداري خود را افرزايش مری  
شرفافی  اطالعرات حسرابداري     رود ته تیفی  حسابرسی بر رابطه بین نروآوري و  انتظار می

هرايی تره داراي    بر اين، ممکن اسر  تره ايرن ترأثیر برراي شررت        افزو داشته باشد.  تأثیر
هراي برا    هاي اطالعاتی مبهم و مارکالت نماينردگی شرديدتر هسرتند )ماننرد شررت        مییا
 ها باالتر( بیاتر باشد. ينوآور
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 ها یهفرضو  پیشینۀ تجربی
( در پژوهای به بررسی رابطره برین افاراي اطالعرات مرالی، شرفافی        2014برو  و مارتینسو  )

 1990-2006تاور در برازه زمرانی    20تولیدي در  ع صن 25شرتتی و نوآوري با تیلیل اطالعات 
در نرر  بلندمردت   ي ارتر یمثبر  ب  ریترأث   یفافتره شر   پرداختند. نتايج پژوهش آنا  بیرانگر آ  برود  

برا   يیها و در بخش یخارج منابع مالیدارد ته به  يیها و توسعه در بخش ویتیق هاي يگیار هيسرما
. دهرد  ماکالت اطالعاتی را تاهش مری  ،تر مییا شفاف باالتر وابسته هستند. یعیطب يشدت ابتکار
مهرم   گریاري نوآورانره   خارجی بايد به ويژه براي سرمايهمین مالی سهام أتر ت هزينه تم افزو  بر اين،

هاي ديگر حساس به اطالعات و وابسرته بره سررمايه     گیاري را نسب  به سرمايهآ   زيرا ماهی  ؛باشد
مین مرالی خرارجی   أبرخی از صنايع نسب  به صنايع ديگر به طور طبیعی بره تر  افزو  بر اين،  .سازد می

با تاهش هزينه سرمايه مهم باشرد، بايرد بره    تیقیو و توسعه هزينه  اگر مییا شفافی و وابسته هستند
  باشد. مین مالی خارجیأوابسته به ت  آوري( فن ها )از نظر  در بیاتر بخش هااين هزينه طور نامتناسبی
( در پژوهای به بررسی رابطه بین تیفی  حسابرسی و نوآوري شررتتی برا   2017تُن  )

در برازه زمرانی    و شرنژ   يشرانگها  پیيرفتره شرده در برورس   شررت    -سرا   17555تیلیل 
و  یحسابرسر   یر فیت پرداختند. نتايج پژوهش آنا  حاتی از آ  بود تره برین   2013-2003
بهبرود   وير از طر یحسابرسر   یر فیت و داردو معنراداري وجرود    شرت  رابطه مثب  ينوآور

 .تند یشرت  تمک م ينوآور يبه ارتقا یسط  نظارت خارج
( به بررسی رابطه بین نوآوري، تیفیر  اطالعرات حسرابداري برا     2017مکارا  )لوبو و ه

شرت  در برازه زمرانی   -سا  16730توجه به پیامدهاي تیفی  حسابرسی با تیلیل اطالعات 
پرداختند. نتايج پژوهش آنا  ناا  داد ته بین نوآوري و تیفی  گزارشرگري   2011-2000

تأثیر منفی نوآوري بر تیفیر   چنین،  ها رابطه منفی و معناداري وجود دارد. هم مالی شرت 
يابرد. افرزو  برر ايرن،      وسریله تیفیر  حسابرسری تراهش مری      ها به گزارشگري مالی شرت 

حسابرسی به خصو  زمانی مهم اس  تره میریا اطالعراتی شررت  )مارتري( از       تیفی 
 شفافی  اطالعاتی پايینی برخوردار و ماکالت نمايندگی بیاتر ماخص باشند.

 نررهيبررر هز ياطالعررات حسررابدار  یشررفاف ریثأترر یابيرربرره ارز یدر پژوهارر (2017) یمیسررل
 جيپرداخر . نترا  2011-2016 یزمران  در برازه شررت    64تعرداد   لیر هر صنع  با تیل یحسابرس

در  یالزحمره حسابرسر   و حرو  ياطالعرات حسرابدار    یشفاف نیناا  داد ته رابطه ب يپژوهش و
 برقرار اس . نيیپا یسط  شرت  با اهرم مال يدر شرت  ها نیمچنتمام سطوح شرت  و ه
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 ( به بررسی رابطه بین شفافی  شرت  و نوآوري شرتتی از طريو تیلیرل 2018ژون  )
تارور پرداختنرد.    29المللری از   بانک اطالعاتی جديد منطبو با ثب  اختراعات شررت  برین  

هراي شرغلی،      بود شفافی  به طور مستقیم با تراهش نگرانری  آنتايج پژوهش آنا  حاتی از 
چنرین، بررخالف    دهرد. هرم   افرزايش مری   را گریاري در نروآوري   انگیزه مديرا  براي سرمايه
تنند، اين نتايج نارا  داد تره شرفافی ،     گیاري را بررسی می مايهمطالعاتی ته تنها سط  سر
تیقیو و توسعه بره حرو ثبر  اخترراع و      گیاري در هزينه سرمايهتارآيی نوآوري در تبديل 

دهد و اين پژوهش بر هزينه اختصاصی برالقوه ناشری از شرفافی  زمرانی      استناد را افزايش می
 تند.  میتأتید ته حقوق مالکی  منطقی ضعیف اس ، 

( در پژوهارری برره بررسرری اسررتراتژي نرروآوري شرررت  و سیاسرر  افارراي 2018) 43جیررا
نترايج  پرداخر .   1992-2012برورس آمريکرا در برازه زمرانی     شرت  برا تیلیرل اطالعرات    
 یاتتارراف ياز نرروآور ياررتریترره شرردت ب  يیهررا شرررت  پررژوهش وي ناررا  داد ترره  

هراي   ، شررت  نیچنر  دارنرد. هرم   ديري  سرود مر  انزرام  به ليتما اتریدارند ب 44(يبردار )بهره
در  یاطالعرات اختصاصر   ياز افارا  يریرا بره منظرور جلروگ    ياتریب سود مديري  اتتاافی
 يتر برا تارانه میافظه ینیب شیبه پ ليتنند. آنها تما یخود صادر م ينوآور يها  یمورد فعال

 .سهام بزر  دارند م یاز تاهش ق يریجلوگ
( در پژوهای به بررسی ترأثیر تیفیر  حسابرسری برر نروآوري      2020) و همکارا  45ناين

پرداختنرد.   2000-2009شرت  هاي آمريکايی در بازه زمرانی    داده 7482شرت  با تیلیل 
همرراه   يتمترر  ينروآور  یباال با خروجر  یحسابرس  یفیتنتايج پژوهش آنا  ناا  داد ته 

   .شود یم يریگ اس  ته با شمارک حو ثب  اختراع و استناد به ثب  اختراع اندازه
( در پژوهارری برره بررسرری تررأثیر پیچیرردگی حسررابداري و 1393نیررا و همکررارا  ) ايررزدي

شفافی  گزارشگري مالی شرت  بر تأخیر در ارائه گزارک حسرابرس برا تیلیرل اطالعرات     
 1380-1389راق بهررادار تهرررا  در بررازه زمررانی   شرررت  پیيرفترره شررده در بررورس او   75

هراي مرالی تلفیقری      پرداختند. نتايج پژوهش آنرا  حراتی از آ  برود تره برین تهیره صرورت       
شرت  مادر و پايین بود  شفافی  گزارشگري مالی با ترأخیر در گرزارک حسرابرس رابطره     

را  نارا  داد تره   نیرا و همکرا   چنین، نتايج پژوهش ايرزدي  مثب  و معناداري وجود دارد. هم
هراي مرالی تلفیقری شررت  مرادر و پرايین برود  شرفافی  گزارشرگري مرالی            تهیره صرورت  

 ها موجب افزايش تأخیر در ارائه گزارک حسابرس خواهد شد. شرت 
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( به بررسی رابطه تیفی  حسابرسی با شفافی  شررتتی برا   1398طبري و پارسايی ) علوي
برورس اوراق بهرادار تهررا  در برازه زمرانی      شررت  پیيرفتره شرده در     74تیلیل اطالعرات  

پرداختند. نتايج پژوهش آنا  حاتی از آ  بود ته بین دوره تصدي حسرابرس   1392-1385
امررا بررین امتیرراز تنتررر  تیفیرر   ،و شررفافی  شرررتتی رابطرره مثبرر  و معنرراداري وجررود دارد
 حسابرسی و شفافی  شرتتی رابطه معناداري وجود ندارد.

 نير ا انگریر ب شرفافی  اطالعرات حسرابداري   و  نروآوري  رامرو  یپ یاخلر د هراي  پرژوهش  یبررس
شرفافی   برر   نروآوري  ریدر خصرو  ترأث   یپژوهار  گونره  چهری  تنو ترا  را يموضوع اس  ته در ا
اگر چره نارا     نیایپ یخارج يها پژوهش یبررس ن،یچن انزام ناده اس . هم اطالعات حسابداري

اطالعات حسابداري مورد بررسی قررار گرفتره اسر ، امرا     رابطه بین نوآوري و شفافی  ته  دهد یم
  و همکرارا   (، لوبرو 2014) نسرو  یبررو  و مارت ها متناقض اس  )به عنروا  نمونره )   نتايج اين پژوهش

 ي برر نروآور دهد تره   ها ناا  می ( و بررسی اين پژوهش(2018ژون  ) و (2017تُن   )، (2017)
گانرره اسرر  ترره ايررن پررژوهش در ابترردا برره مطالعرره  ي داراي تررأثیر دواطالعررات حسررابدار  یشررفاف

هراي   چنین، بررسی پرژوهش  پردازد. هم چگونگی تأثیر نوآوري بر شفافی  اطالعات حسابداري می
ی و داخلر  هراي  پرژوهش در  یليتعد ریمتغ کيعنوا   به ابعاد حسابرسی نقشدهد ته  پیاین ناا  می

 يهرا  جنبره برا پرژوهش    دو حاضرر از  پرژوهش بنرابراين،  تمتر موردتوجه قرارگرفته اسر .   خارجی
 ينروآور  ریدر خصرو  ترأث   یپژوهار  گونره  چیتاتنو  هر  را يپیاین متفاوت اس : او  اينکه؛ در ا

تهررا  صرورت نگرفتره اسر .      داربورس اوراق بهرا  يها شرت  شفافی  اطالعات حسابداري يرو
تنهرا بره    ن، ايرن پرژوهش نره   تمبود جبرا  شود. افزو  برر اير   نيدر اين پژوهش تالک شده اس  تا ا

بلکره بره بررسری چگرونگی ايرن       پرردازد،  یمشفافی  اطالعات حسابداري بر  نوآوريبررسی تأثیر 
 .  پردازد ینیز م ابعاد حسابرسی یليتعد تأثیراثرگیاري از طريو تیلیل 

بررو  و  پرژوهش )  پیاینه و نظري مبانی اساس بر و پژوهش اهداف به دستیابی خصو  در
( 2018ژونر  ) ، (2017) یمیسرل  ،(2017تُنر  )  ،(2017) و همکارا  (، لوبو2014) نسو یمارت
 شود: می  نيتدو و طراحی زير شرح به پژوهش  هاي یهفرض، شده (( مطرح2018) ایجو 

 نوآوري بر شفافی  اطالعات حسابداري تأثیر دارد. فرضیه او :
 أثیر دارد.ابعاد حسابرسی بر شفافی  اطالعات حسابداري ت فرضیه دوم:
تننده، برر رابطره برین نروآوري و      ابعاد حسابرسی به عنوا  يک متغیر تعديل فرضیه سوم:

 شفافی  اطالعات حسابداري تأثیر دارد.  
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 یشناس روش
اسر . از   يدادير رو و پا یو طرح آ  از نوع شبه تزرب يتاربرد ،پژوهش از نظر هدف نيا
پرژوهش از   نير ا ن،یچن . همردیگ یقرار م یهمبستگ-یفیتوص يها در گروه پژوهش ،روک ثیح

روک  از  ازیررهررا و اطالعررات مررورد ن داده آوري جمررع يپررژوهش برررا نيرراسرر . در ا ینرروع تمرر
برا مراجعره بره     یمرورد بررسر   يهرا  شررت   ازیر مرورد ن  یدانیم يها هاستفاده شد و داد يا تتابخانه
برورس اوراق بهرادار   شرده در   رفتره يپی يهرا  شرت  یییتوض يها ادداش يو  یمال يها صورت

موجرود شرامل    يافزارهرا  لروح فاررده و نررم    را ،ير ا یجامعره حسرابدارا  رسرم    يتهرا  و تارنما
 (www.rdis.irاوراق بهرررادار ) سبرررور ي، تارنماهرررا3نسرررخه نيآوردنرررو افرررزار ره نررررم

(www.codal.irگزارک ،) أتیر ه  یر و ماهانه بورس اوراق بهرادار، گرزارک فعال   یهفتگ يها 
هرا بره    داده ليشرد. بره منظرور تبرد     ينمونه اسرتخراج و گرردآور   يها شرت  يها و تارنما رهيمد 

افرزار   ها از نرم داده لیو تیل  هيتزز يو برا 2019افزار اتسل نسخه  پژوهش نرم ازیاطالعات موردن
 مورد استفاده قرار گرف . یونیرگرس لیو تیل هيو تزز 10نسخه  وزيويا

 مدل مفهومی

 ظري و پیاینه ارائه شده، الگوي مفهومی پژوهش به شرح زير اس : مطابو مبانی ن
 پژوهش یمفهوم ي: الگو1شکل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * ابعاد حسابرسی 
 نوآوری

شفافیت اطالعات 
 حسابداری

 متغیرهای کنترلی

 

 نوآوری
 
 

ابعاد 
 حسابرسی
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 و متغیرها هامدل
، مطرابو برا مطالعرات     هیفرضر  ی هرر ونیرگرسر  مد هاي پژوهش، به منظور آزمو  فرضیه

، (2017) یمیسررل ،(2017تُنرر  ) ،(2017) و همکررارا  (، لوبررو2014) نسررو یبرررو  و مارت
 :اس  ريز شرح به( 2018) ایج( و 2018ژون  )
 
𝐼𝑁𝐹𝑂𝑅𝑗,𝑡 (1رابطه  = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑁𝑂𝑉𝑗,𝑡 + 𝛽2𝐴𝐺𝐸𝑗,𝑡 + 𝛽3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑗,𝑡 + 𝛽4𝐿𝑒𝑣𝑗,𝑡

+ 𝛽5𝑅𝑂𝐴𝑗,𝑡 + 𝛽6𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑗,𝑡 + 𝛽7𝑀𝑇𝐵𝑗,𝑡 + 𝜀𝑖 
 
𝐼𝑁𝐹𝑂𝑅𝑗,𝑡 (2رابطه  = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑈𝐷𝐼𝑇𝑗,𝑡 + 𝛽2𝐴𝐺𝐸𝑗,𝑡 + 𝛽3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑗,𝑡 + 𝛽4𝐿𝑒𝑣𝑗,𝑡

+ 𝛽5𝑅𝑂𝐴𝑗,𝑡 + 𝛽6𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑗,𝑡 + 𝛽7𝑀𝑇𝐵𝑗,𝑡 + 𝜀𝑖  
 

𝐼𝑁𝐹𝑂𝑅𝑗𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑁𝑂𝑉𝑗,𝑡 + 𝛽2𝐴𝑈𝐷𝐼𝑇𝑗,𝑡 + 𝛽3𝐴𝑈𝐷𝐼𝑇𝑗,𝑡

× 𝐼𝑁𝑂𝑉𝑗,𝑡 + 𝛽4𝐴𝐺𝐸𝑗,𝑡 + 𝛽5𝑆𝐼𝑍𝐸𝑗,𝑡 + 𝛽6𝐿𝑒𝑣𝑗,𝑡

+ 𝛽7𝑅𝑂𝐴𝑗,𝑡 + 𝛽8𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑗,𝑡 + 𝛽9𝑀𝑇𝐵𝑗,𝑡 + 𝜀𝑖 

 (3رابطه 

 ،tدر سرا    jشررت    ياطالعات حسابدار  یشفاف انگریب 𝐼𝑁𝐹𝑂𝑅𝑗,𝑡باال،  يدر الگوها
𝛽0 ثاب ،  بيضر انگریب𝐼𝑁𝑂𝑉𝑗,𝑡 شرت   ينوآور انگریبj سا   درt، 𝐴𝐺𝐸𝑗,𝑡 سرن   انگریر ب

 یمرال  اهررم  انگریر ب t، LEVj,tدر سرا    jشرت   ندازها انگریب t، 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑗,𝑡در سا   j شرت 
 t، 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑗,𝑡در سرا    jشررت    هرا  يری برازده دارا  انگریب t، ROAj,tسا   در jشرت  

شرت   يبه ارزک دفتر بازار ارزک انگریب t، 𝑀𝑇𝐵𝑗,𝑡سا   در j شرت  فروک رشد انگریب
j   در ساt و εi ن،یچنر  خطرا اسر . هرم    زا یر م انگریر ب  𝐴𝑈𝐷𝐼𝑇𝑗,𝑡یحسابرسر  ابعراد  انگریر ب 

 .  اس   t در سا  jشرت  
 متغیرها 

 متغیر وابسته  

برا در نظرر    ،مطالعه نياس . در ا ياطالعات حسابدار  یشفافش، پژوه نيوابسته ا ریمتغ
نیرا و   (، ايرزدي 1391) (، مهررآ ين و همکرارا   1389هاي بولو و همکرارا  )  گرفتن پژوهش

( و بهارسرتا  و  1397مارهور ) ، زلقری و قردمی  (2018) و همکرارا   46ویل(، 1393همکارا  )
امتیاز تنتر  تیفی  افارا   از  ياطالعات حسابدار  یسنزش شفاف يبرا (،1398همکارا  )

 يهموارساز)به عنوا  رتبه شفافی  تعیین شده توسا سازما  بورس و اوراق بهادار تهرا (، 
سود و سود جسورانه  يمیاسبه هموارساز ي. براگرديده اس  استفاده سود جسورانهو  سود

 .شود یاستفاده مبا  مطالعات  تر شده  4 یونیاز رابطه رگرس
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 EAi,t = ACCi,t = (ΔCAi,t – ΔCLi,t – ΔCASHi,t + ΔSTDi,t – DEPi,t (4 رابطه
+ ΔTPi,t)/TAi,t 

 يجرار  ياقالم تعهرد   t ،ACCi,t  در سا i ، سود جسورانه شرت EAi,tرابطه،  نيا در
، t  در سرا   iشررت   يجرار  يهرا  يری در دارا راتییر تغ t ،ΔCAi,t  در سرا   iشررت   يبرا

ΔCLi,t شررت   يجار يها یدر بده راتییتغi    در سرا t ،ΔCASHi,t در مانرده   راتییر تغ
، t در سرا    iبلندمردت شررت    يهرا  یدر بده راتییغت  t ،ΔSTDi,t  در سا  iنقد شرت  

DEPi,t     اسرتهالک شررتi    در سرا t،ΔTPi,t  یدرآمرد پرداختنر   برر  اتیر مال راتییر تغ 
 .اس  t در سا    iشرت  يیتل دارا TAi,t و t در سا   iشرت 
 
 ESi,t = σ (CFOi,t)/σ (NIi,t) (5 رابطه

خرالص نقرد حاصرل از     t ،CFOi,tدر سرا    iسود شررت    يهموارساز ESi,tرابطه،  نيا در
 اس . tدر سا   iسود خالص شرت   NIi,tو  tدر سا   iشرت    یاتیعمل يها  یفعال

 متغیر مستقل  

)بره   نیار یپ يها شرت  اس . با توجه به پژوهش ينوآور ،پژوهش نيادر مستقل  ریمتغ
 50(، امرارا 2016) و همکارا  49ليدرُ، (2015) 48، توسلی(2009) 47چونگراتسو نمونهعنوا  

 پرنج  در  ينروآور  يریر گ انردازه  يها شاخص ((1398، نمازي و مقیمی )(2016) و همکارا 
داده هر بعرد بره صرورت نسربی بره      به منظور تزمیع اين متغیرها، . رندیگ یگروه عمده قرار م

  ز:ا ته عبارتند صورت مقیاسی از حداتثر هر بعد در نظر گرفته شد.
 یابي نهي)هز  يريمد يحسابدار نينو يها و روک ارفتهیپ فناوري ،یتيريمد يها وهیاستفاده از ش  .1

 یابي نهيهدف، هز يبر مبنا یابي نهيمتواز ، هز یابيارز  ،یفعال يبر مبنا  يريمد  ،یفعال يبر مبنا
 نينرو  يهرا  روکاز  کير ( ته اگر شرت  از هر ز يتا یابي نهيهز  ،یفیت یابي نهياستاندارد، هز

( اسرتفاده  یییتوض يها ادداش يو  رهيمد أتیه يها )افاا شده در گزارک  يريمد يحسابدار
 يیهرا  پرژوهش . ابرد ي یاختصا  مر  ریمتغ نيصورت صفر به ا نيا ریو در غ کيترده بود، عدد 

 یمر یو مق ي( و نماز2009) ونگراتسوچ ( و2005) 51قنباد (، ر1393ِزاده ) و خراط هایمانند حاج
 .اند در پژوهش خود استفاده ترده ریمتغ ني( از ا1398)

 يیهرا  . پرژوهش شود یاستخراج م یییتوض يها ادداش ي وياز طر (R&D) و توسعه ویتیق نهيهز .2
در  ریمتغ ني( از ا 1398) یمیو مق ي( و نماز2016)و همکارا   (، امار2016) و همکارا  ليدمانند رُ

 .اند پژوهش خود استفاده ترده
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حقروق و دسرتمزد    يهرا  نهيتل هز  آموزک به يها نهيآموزک تارتنا  ته از نسب  هز  نهيهز .3
(، 1996) 53تواریر و ن کير ووانُ(، ج1996ُ) 52ثها  و یمانند ل يیها . پژوهشديآ یدس  م هب
 ي( و نمراز 2016و همکرارا  )  ليد( و ر2006ُ) 55لی(، ثورنه1999) 54ثد يو د یثکاروليد

 .اند در پژوهش خود استفاده ترده ریغمت ني( از ا1398) یمیو مق
 میدر شررت ( تره از تقسر    یکر یو تکن يا )درصرد تارتنرا  حرفره    يفکر سرمايهسط   .4

منتارشرده در   یدانارگاه  التیتیصر  ي)تعرداد تارتنرا  دارا   يا تعداد تارتنا  حرفره 
دسر    ه( به تل تارتنرا  شررت  بر   رهيمد أتیه يها گزارک و یییتوض يها ادداش ي
(، 1996) وارتیررو ن کيررووانُ(، ج1996ُهرراس )  وی ماننررد لرر  يیهررا . پررژوهشديررآ یمرر
 ریمتغ نياز ا( 1398) یمیو مق ي( و نماز2006ل )ی( و ثورنه1996) ثد يو د یثکاروليد

 .اند در پژوهش خود استفاده ترده
ثاب  ماهود و ناماهود  يها يیجمع دارا ويافزار ته از طر و نرم زاتیآالت، تزه نیماش تیصیل .5

افرزار(   و نرم زاتیتزه آالت، نیماش یلتیص ياستفاده شده برا  هيسرما یزا موجود در ترازنامه )م
و  لير د( و ر2015ُ) ی(، توسرل 2009) و همکارا  56وينماريمانند ا يیها . پژوهشديآ یدس  م هب

 .اند استفاده ترده ریمتغ ني( از ا 1398) یمیو مق يو نماز (2016) همکارا 
 گر متغیر تعدیل

 و مسرتقل  متغیرر  رابطره  قردرت  و جهر   تره  اسر   تیفی يا تمی متغیر يک ،گر تعديل متغیر
گرر ايرن پرژوهش ابعراد حسابرسری اسر . برراي         دهد. متغیرر تعرديل   می قرار تأثیر تی  را وابسته

شود. به منظور تزمیع ايرن متغیرهرا،    سنزش ابعاد حسابرسی از شش متغیر به شرح زير استفاده می
 داده هر بعد به صورت نسبی به صورت مقیاسی از حداتثر هر بعد در نظر گرفته شد.  

هراي توضرییی صرورتهاي    ا اسرتفاده از يادداشر   الزحمه حسابرسی بر  حو الزحمه حسابرسی: حق
الزحمه حسابرسی براي هر سرا  میاسربه شرد.     آوري و سپا، لگاريتم حو مالی هر شرت  جمع

(، ژونر  و  1394) و همکرارا  يگانره  (، حسراس 2015) و همکارا  57چو  استانلیپژوهاگرانی 
 اند.متغیر استفاده تردههاي خود از اين ( در پژوهش2017( و فام و همکارا  )2017انکه )

و مهردوي و نمرازي    (2013) و همکرارا   چنر  هراي  مطابو برا پرژوهش   اندازه حسابرس:
(، ايررن متغیررر يررک متغیررر مزررازي اسرر . بررا بررسرری  1397حاجیهررا و آزادزاده )و  (1396)

هاي حسابرسی، اگر حسابرس شرت ، سازما  حسابرسی برود عردد يرک، در غیرر     گزارک
 شد. اين صورت، صفر براي اندازه حسابرس در نظر گرفته 
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، گزارک عردم  3، گزارک ماروط عدد 4براي گزارک مقبو  عدد  نوع اظهارنظر حسابرس:
و میمردي   فررد  در نظرر گرفتره شرد. وتیلری     1و براي گزارک مردود عدد  2ااهارنظر عدد 

( 1396( و مهردوي و نمرازي )  2017) و همکارا  نیحس(، 2016)اشلما  و السو  ، (1394)
 اند.در پژوهش خود از اين متغیر استفاده ترده

تأخیر حسابرسی به معنراي اخرتالف تعرداد روز برین تراريخ       تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی:
هرا  وسریله شررت    نه حسابرسی شده بره هاي مالی ساالپايا  سا  مالی و تاريخ انتاار صورت

 ،(2015) و همکرارا   58یبلنکلر پژوهارگرانی چرو    (. 1389پرور،   اس  )مهدوي و جمالیا 
( از اين متغیر 1396و مهدوي و نمازي ) (2017) مکفسل و سلرز ،(2017) و همکارا  شارما

 اند. در پژوهش خود استفاده ترده
عدد يرک و   باشداگر حسابرس يک شرت  نسب  به سا  قبل تغییر ترده  تغییر حسابرس: 

و  (2017) و همکرارا  ی لر پژوهارگرانی چرو     شد.در غیر اين صورت صفر در نظر گرفته 
 اند.( در پژوهش خود از اين متغیر استفاده ترده1396مهدوي و نمازي )

 (،1397عرظ و درسره )  هاي وا در اين پژوهش مطابو با پژوهش تخصص حسابرس در صنعت:

( بررراي 1397میمودآبرراد ) ( و صررالیی و عبرردلی1395قلنرردري ) تردلررر و جرروانی ابراهیمرری
گیري تخصص حسابرس در صنع  از رويکرد سهم بازار اسرتفاده شرده اسر . سرهم      اندازه

تارا  يک مؤسسه حسابرسی خا  بازار حسابرسا  به صورت مزموع درآمد تمام صاحب
تارا  در اين صرنع  میاسربه شرده    یم بر مزموع درآمد صاحبدر يک صنع  خا  تقس

انرد تره سرهم     چنین، حسابرسانی به عنوا  متخصص در صنع  در نظر گرفته شرده  اس . هم
درصد باشد. در رويکرد سهم بازار براي شناسايی حسابرسا  متخصص  30بازارشا  بیش از 

 در زير استفاده شده اس . 6در صنع  از رابطه 
 6رابطه 

MKTSHRik= 
∑ SALESijk

Jik
j=1

∑ ∑ SALESijK
JiK
j=1

IK
i=1

 

تخصص حسابرس در صنع  با استفاده از رويکرد سهم برازار،   MKTSHRikته در آ  
i  ، شاخصی براي حسابرساk  ،شاخصی براي صنايع حسابرسی شدهJik   تعداد صراحبکارانی

هراي   د شررت  شاخصی براي تعدا jاند،  حسابرسی شده kدر صنع   iوسیله حسابرس  ته به
تعرداد   IKو  i وسریله  حسابرسری شرده بره    jدرآمد فروک صراحبکار   SALESijkصاحبکارا ، 

 اس . Kحسابرسا  در صنع  
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 متغیرهای کنترلی 

 متغیرهراي  برین  روابرا  روي آيا اينکه از اطمینا  حصو  منظور به ته اس  متغیري متغیرتنترلی
بره تبعیر  از مطالعرات     پرژوهش  نير در اشرود.   می داشته نگه ثاب  خیر، يا دارد تأثیر وابسته و مستقل
(، 2018(، ژونرر   )2018) و همکررارا  ویررل(، 2017(، يرره و همکررارا  ) 2017و همکررارا  )لوبررو 
عمر شررت  )تره بره    ، از متغیرهاي (1398) یمیو مق ينمازو  (1397میمودآباد ) یو عبدل یصالی

(، اندازه شررت  )تره   شود یم يریگ آ  اندازه ایعمر شرت  از زما  تأس یعیطب تميصورت لگار
بره ترل    می)سرود خرالص تقسر    يی(، بازده داراشود یم يریگ اندازه  ها يیتل دارا تميبه صورت لگار

نسرب  ارزک برازار بره    و  ک(، رشرد فررو  يری بره ترل دارا   ی)نسب  تل برده  ی( و اهرم مالها يیدارا
 اس .   شده استفاده یتنترل يرهایبه عنوا  متغارزک دفتري 

توانرد در  هر چه عمر و اندازه شرت  بیاتر باشرد، تیفیر  افارا و هموارسرازي بیارتري مری      
توجره   ها به دلیل وجود سرقفلی بیاتر و رشد قابلشرت  صورت گیرد. همچنین، در اين شرت 

هاي اقتصادي وجود دارد. با توجه بره ترأثیر   فروک، سودآوري و اهرم باالتري نسب  به ساير بنگاه
)امتیراز تنترر  تیفیر  افارا ،      ياطالعرات حسرابدار    یشرفاف متغیرهاي تنترلی اين پژوهش برر  

 ها استفاده شده اس .  ( در الگوي رگرسیونی از آ سود جسورانهو  سود يهموارساز
 گیری  روش نمونه و جامعه آماری 

شرده در برورس اوراق    رفتره يپی هراي  شررت   هیر پژوهش حاضر شرامل تل  يجامعه آمار
 يهرا  شررت   ج،يبهتر نتا ریاس . به منظور تفس 1389-1398ساله  10دوره  یبهادار تهرا  ط

در برورس اوراق   1389قبرل از سرا     . 1 شردند:  انتخراب  ايشرا نيبا توجه به ا یمورد بررس
 .اسفندماه هر سا  باشرد  ا يبه پا یشرت  منته یسا  مال. 2شده باشد؛  رفتهيبهادار تهرا  پی

جرز  . 4 نرداده باشرد؛   یدوره مرال  اير   یر فعال رییر تغ 1389-1398 هاي سا  یشرت  در ط. 3
 يهررا شررت   ،یمرال  ي واسرطه  ،يگریار  هيسررما  يهرا  )شررت   یهرا و مؤسسرات مرال    بانرک 
در  یو سراختارهاي راهبرري شررتت    یافااي اطالعرات مرال   راي( نباشد؛ ز ن يزیو ل ن يهلد
 هراي  ادداشر  ي ژهير بره و  ازیر مرورد ن  یرمرال یو غ یاطالعات مرال  هیتل. 5ها متفاوت اس ؛  آ 
 پرا  در دسترس باشرد و   ازیمورد ن هاي به منظور استخراج داده یمال هاي تصور یییتوض

سراله   10 یبرازه زمران   يرت  بررا ش 184 باال، تعداد يها  يو میدود ارهایمع هیاز اعما  تل
 . نمونه پژوهش، در نظر گرفته شد به عنوا شرت ( -سا  1،840) 1398-1389
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 ها یافته
 آمار توصیفی 

  :دهدآمار توصیفی متغیرهاي پژوهش را ناا  می 1 جدو 
 : آمار توصیفی متغیرها1جدو  

 میانه میانگین متغیر
انیراف 
 معیار

 تمینه بیاینه

 000/0 000/3 715/0 000/1 255/1 ياطالعات حسابدار  یشفاف

 000/0 01/3 9929/0 0438/0 8191/0 ي شرت نوآور

 يتکنولرروژ ،یتيريمررد يهررا وهیاسررتفاده از شرر 
  يريمد يحسابدار نينو يها روکو  ارفتهیپ

3819/0 000/0 4859/0 000/1 000/0 

 000/0 784/1 509/1 000/0 400/0  و توسعه ویتیق  نهيهز

 000/0 730/33 121/2 000/0 429/0 آموزک تارتنا   نهيهز

 000/0 87/45 133/1 1727/0 2556/0 شرت  يفکر سرمايهسط  

 000/0 523/61 514/3 125/0 870/0 )میلیو  ريا ( افزار و نرم زاتیآالت، تزه نیماش تیصیل

 06/0 84/4 922/0 388/2 427/2 ابعاد حسابرسی

 000/0 398236 8/13161 0/667 7/1500 الزحمه حسابرسی )میلیو  ريا ( حو

 000/0 000/1 4354/0 000/0 2538/0 اندازه حسابرس

 000/1 000/4 511/0 000/4 497/3 نوع ااهارنظر حسابرس

 000/17 000/134 160/26 000/72 434/72 تأخیر در ارائه گزارک حسابرسی

 000/0 000/1 418/0 000/0 225/0 تغییر حسابرس

 000/0 000/1 499/0 000/0 466/0 تخصص حسابرس در صنع 

 778/0 806/1 180/0 579/1 529/1 لگاريتم عمر شرت 

 172/3 368/8 392/1 816/5 626/5 اندازه شرت 

 -73/79 29/281 925/14 263/8 977/9 ها بازده دارايی

 -94/94 19/2692 83/91 73/13 442/20 رشد فروک

 -28/20 746/3 07/1 858/1 694/1 ارزک بازار به ارزک دفتري

 079/0 060/3 256/0 617/0 627/0 اهرم مالی
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اطالعات   یشفاف ، با مقايسه اعداد آمار توصیفی به ويژه میانگین مربوط به1طبو جدو 
ی ابعرراد حسابرسرر( و 8191/0)میررانگین:  شرررت  ينرروآور(، 255/1ي )میررانگین: حسررابدار

هراي ايرن   دادهشود ته سط  میرانگین ابعراد حسابرسری و پراتنردگی      (، مااهده می427/2)
هراي مختلرف آ  ممکرن    متغیر از ساير متغیرهاي اصلی پژوهش بیاتر اس . بنابراين، سرنزه 

   اس  تأثیر متفاوت بر رابطه بین شفافی  اطالعات حسابداري و نوآوري داشته باشند.
داراي بیارترين   افرزار  و نرم زاتیآالت، تزه نیماش یلتیص در بین متغیرهاي نوآوري، سنزه

هراي  ن  و انیراف معیار اس  و با توجه به حزم ريرالی قابرل توجره و متفراوت در شررت      میانگی
هاي مربروط بره ابعراد    مورد مطالعه در اين گروه از دارايی، اين مورد طبیعی اس . در بین شاخص

الزحمره حسابرسری نیرز، وجرود دارد. بره دلیرل       حسابرسی، همین وضعی  در خصو  متغیر حو
راي بیاترين میانگین اس . همچنین، به خاطر وجرود اخرتالف و دامنره زيراد در     مبلغ ريالی باال دا

 هاي اين متغیر، حائز بیاترين پراتندگی و انیراف معیار در گروه ابعاد حسابرسی اس .  داده

توضی  دهنرده آ    977/9با نمايش عدد  ها يیبازده دارااز سوي ديگر، میانگین شاخص 
هراي   درصد از مزموع دارايی 10ها در حدود  خالص شرت  اس  ته به طور میانگین سود

ده برود   هاي مورد مااهده اس . تمینه اين متغیر، عددي منفی اس  و بیانگر زيرا   شرت 
هاي نمونه اس ، در نتیزه سود نمونه را تا حدي تاهش داده اس . در ايرن  برخی از شرت 
هراي سرا     ه آ  اسر  تره فرروک   بازگوتننرد   442/20با نمرايش   رشد فروکبین، میانگین 

انرد.   هاي سا  گیشرته رشرد داشرته    درصد نسب  به فروک 20جاري شرت  به طور متوسا 
هراي شررت     بازگوتننده آ  اس  ته دارايی 627/0چنین، میانگین اهرم مالی با نمايش  هم

 اند. با توجه بره ايرن نرر ،    هاي شرت  تأمین مالی شده درصد از بدهی 7/62به طور متوسا 
   هاي نمونه قابل توجه اس .ريسک شرت 
 پایایی متغیرها

متغیرهاي مورد استفاده در الگو مرورد بررسری    (ايستايیپايايی )قبل از برآورد الگو بايد 
اسرر  ترره میررانگین و واريررانا متغیرهررا در طررو  زمررا  و  ايررن معنررا  هقرررار گیرررد. پايررايی برر

در صرورتی  رو،  از ايرن  ثاب  بوده اسر . هاي مختلف  بین سا  ي پژوهشتواريانا متغیرها
هراي متروالی آ  را ايسرتا تررد ترا از وقروع       گیرري ته متغیري ايسرتا نباشرد، بايرد برا تفاضرل     

 فرولر  یکر يدهراي  و با استفاده از آزمو  2مطابو با جدو   رگرسیو  تا ب جلوگیري شود.
ترلی سط  معنراداري در  يافته و هادري در تلیه متغیرهاي مستقل، وابسته، تعديلی و تن تعمیم
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دهنده ايرن اسر  تره تمرام      باشد( ناا  05/0تر از  )ته بايد توچک رياه واحد هايآزمو 
 متغیرهاي پژوهش از پايايی مناسب برخوردار هستند.

 : بررسی پايايی متغیرها2جدو  

 

 آزمو  هادري آزمو  ديکی فولر تعمیم يافته
آماره 
 آزمو 

سط  
 معناداري

نتیزه 
 آزمو 

 آماره آزمو 
سط  
 معناداري

نتیزه 
 آزمو 

 ايستا 000/0 88/11 ايستا 000/0 -991/15 ياطالعات حسابدار  یشفاف

 ايستا 000/0 52/6 ايستا 000/0 -814/14 ي شرت نوآور

 ايستا 000/0 29/5 ايستا 000/0 -021/12 ابعاد حسابرسی

 ايستا 000/0 33/26 ايستا 000/0 -197/11 لگاريتم عمر شرت 

 ايستا 000/0 46/15 ايستا 000/0 -891/10 اندازه شرت 

 ايستا 000/0 32/11 ايستا 000/0 -281/13 ها بازده دارايی

 ايستا 000/0 85/4 ايستا 000/0 -314/13 رشد فروک

 ايستا 000/0 69/11 ايستا 000/0 -029/18 ارزک بازار به ارزک دفتري

 ايستا 000/0 53/7 ايستا 000/0 -116/17 اهرم مالی

 
 هاآزمون فرضیه

 دارد. ریتأث ياطالعات حسابدار  یبر شفاف ينوآورآزمو  فرضیه او : 
ارائه شده اس . پرا از آزمرو  رگرسریو ،     او ، نتايج حاصل از آزمو  فرضیه  3 جدو  در

آزمو  واي  به منظور بررسی ناهمسانی واريانا انزرام شرد. آمراره ايرن آزمرو  صرفر برود تره         
واير   -دهنده وجود اختال  در واريانا اس . براي رفع اين ماکل، آزمو  بره روک هروبر  ناا 

هرا، تره برابرر برا     در سط  تلیه شرت  Fانزام شد. نتیزه نهايی آزمو  ناا  داد ته مقدار آماره 
برراين، برا توجره بره مقردار آمراره       درصد معنرادار اسر . افرزو     95اس ، الگو در سط   178/13

درپری در اجرزاي اخرال     اسر ، وجرود خرود همبسرتگی پری      778/1دوربین واتسو  ته برابر برا  
بنرابراين، برا توجره بره      اسر .  26/0شود. مقدار ضريب تعیین تعديل شده برابر با رگرسیو  رد می
وسریله  ي( را بره اطالعات حسرابدار   یشفافدرصد از تغییرات متغیر وابسته ) 26توا  اين مقدار می
هرا، اهررم    )عمر شرت ، اندازه شررت ، برازده دارايری     ( و تنترلیشرت  ينوآورمتغیر مستقل )

جردو   نتیزره، طبرو    بینی تررد. در مالی، رشد فروک و نسب  ارزک بازار به ارزک دفتري( پیش
برر   شررت   ينوآوردهنده آ  اس  ته ناا  شرت  ينوآور، سط  معناداري مربوط به متغیر 3



 20هاي تاربردي در گزارشگري مالی، شماره  پژوهش  208

ي تأثیر مثب  و معناداري دارد. به عبارتی، با توجه به ضرايب الگو، بره  اطالعات حسابدار  یشفاف
ي حسرابدار اطالعرات    یشرفاف رود  افزايش يابد؛ انتظرار مری   شرت  ينوآورهر اندازه ته سط  

ها و اهرم مرالی  بهبود يابد و بالعکا. همچنین، متغیرهاي عمر شرت ، بازده دارايی ها در شرت 
ي ترأثیر مثبر  و معنراداري دارنرد ولری  انردازه شررت ، رشرد         اطالعات حسابدار  یشفافنیز بر 

   فروک و ارزک بازار به ارزک دفتري نیز معناداري بر شفافی  اطالعات حسابداري ندارند.
 

 او  فرضیه: خالصه نتايج آزمو  3جدو  

 ياطالعات حسابدار  یشفاف متغیر وابسته:

 ضرايب یرغمت
خطاي 
 استاندارد

 tآماره 
سط  
 معناداري

 VIFآماره 

 131/1 034/0 117/2 018/0 038/0 شرت  ينوآور
 319/1 008/0 -653/2 005/0 -013/0 عمر شرت 
 165/1 069/0 831/1 916/0 678/1 اندازه شرت 
 647/1 030/0 192/2 426/0 933/0  بازده دارايی
 192/1 126/0 -537/1 215/0 -331/0 رشد فروک

 094/1 571/0 567/0 528/1 867/0 ارزک بازار به ارزک دفتري
 520/1 003/0 -995/2 052/0 -156/0 اهرم مالی
 - 680/0 413/0 060/4 677/1 مقدار ثاب 

 در نظر گرفته شده اس  متغیر ساختگی صنع 
 در نظر گرفته شده اس  متغیر ساختگی سا 

 ضريب تعیین
ضريب تعیین 
 تعديل شده

آماره 
دوربین 
 واتسو 

 سط  معناداري Fآماره 
آماره 
آزمو  
 والد

سط  
 معناداري

298/0 260/0 778/1 178/13 000/0 13/28 000/0 
𝐼𝑁𝐹𝑂𝑅𝑗,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑁𝑂𝑉𝑗,𝑡 + 𝛽2𝐴𝐺𝐸𝑗,𝑡 + 𝛽3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑗,𝑡 + 𝛽4𝐿𝑒𝑣𝑗,𝑡 + 𝛽5𝑅𝑂𝐴𝑗,𝑡

+ 𝛽6𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑗و𝑡 + 𝛽7𝑀𝑇𝐵𝑗و𝑡 + 𝜀𝑖 

تره شردت همخطری چندگانره را در تیلیرل       (VIF) در اين راستا، عامل تورم واريرانا 
دهنده عدم وجرود همخطری در برین الگروي مرورد آزمرو         تند؛ ناا  رگرسیو  ارزيابی می
  والد نیز ناا  داد ته رگرسیو  اين فرضیه معنادار اس . اس . آماره آزمو 
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 دارد. ریتأث ياطالعات حسابدار  یبر شفاف یابعاد حسابرسآزمو  فرضیه دوم: 
پرا از  نیز، نتايج حاصرل از آزمرو  فرضریه دوم ارائره شرده اسر .        4 با توجه به جدو 

انزام شرد. آمراره ايرن     آزمو  رگرسیو ، آزمو  واي  به منظور بررسی ناهمسانی واريانا
دهنده وجود اختال  در واريانا اس . برراي رفرع ايرن مارکل،     بود ته ناا  043/0آزمو  

در سرط    Fآمراره   واي  انزام شد. نتیزه نهايی آزمو  نارا  داد تره  -آزمو  به روک هوبر
 درصرد معنرادار اسر . افرزو      95اس ، الگو در سرط    245/12ها، ته برابر با تلیه شرت 

اسر ، وجرود خرود     792/1براين، با توجره بره مقردار آمراره دوربرین واتسرو  تره برابرر برا          
 مقدار ضريب تعیین تعديل شدهشود. درپی در اجزاي اخال  رگرسیو  رد میهمبستگی پی

درصرد از تغییررات متغیرر     2/24تروا   اس . بنابراين، با توجه به اين مقدار می 242/0برابر با 
  ی( و تنترلری ابعراد حسابرسر  وسیله متغیر مستقل )ي( را بهالعات حسابداراط  یشفافوابسته )

هرا، اهررم مرالی، رشرد فرروک و ارزک برازار بره         )عمر شرت ، اندازه شرت ، بازده دارايی
ابعراد  ، سط  معناداري مربوط به متغیرر  4بینی ترد. در نتیزه، طبو جدو ارزک دفتري( پیش

ي ترأثیر  اطالعرات حسرابدار    یشرفاف ی برر  اد حسابرسابعته دهنده آ  اس  ی ناا حسابرس
ابعراد  مثب  و معناداري دارد. به عبارتی، با توجه به ضرايب الگرو، بره هرر انردازه تره سرط        

بهبود يابرد   ها ي در شرت حسابدار اطالعات  یشفافرود  ی افزايش يابد؛ انتظار میحسابرس
دهنرده عردم وجرود همخطری در برین       نارا   5در جدو   VIFدر اين بین، آماره  و بالعکا.

ها و اهرم مالی نیرز  همچنین، متغیرهاي عمر شرت ، بازده دارايیالگوي مورد آزمو  اس . 
ي تأثیر مثب  و معنراداري دارنرد ولری  انردازه شررت ، رشرد       اطالعات حسابدار  یشفافبر 

اطالعات حسرابداري ندارنرد.    فروک و ارزک بازار به ارزک دفتري نیز معناداري بر شفافی 
   آماره آزمو  والد نیز ناا  داد ته رگرسیو  اين فرضیه معنادار اس .
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 دوم فرضیه: خالصه نتايج آزمو  4جدو  

 ياطالعات حسابدار  یشفاف متغیر وابسته:

 ضرايب متغیر
خطاي 
 استاندارد

 VIFآماره  سط  معناداري tآماره 

 123/1 023/0 277/2 018/0 043/0 ابعاد حسابرسی
 340/1 004/0 -875/2 247/0 -712/0 عمر شرت 
 117/1 675/0 418/0 487/0 204/0 اندازه شرت 
 243/1 036/0 086/2 285/0 595/0 ها بازده دارايی
 195/1 756/0 -310/0 426/0 -132/0 رشد فروک

 112/1 556/0 588/0 670/0 394/0 ارزک بازار به ارزک دفتري
 172/1 035/0 -091/2 122/0 -255/0 مالیاهرم 

 - 278/0 084/1 140/0 152/0 مقدار ثاب 
 در نظر گرفته شده اس  متغیر ساختگی صنع 
 در نظر گرفته شده اس  متغیر ساختگی سا 

 ضريب تعیین
ضريب تعیین 
 تعديل شده

آماره 
دوربین 
 واتسو 

 سط  معناداري Fآماره 
آماره 
آزمو  
 والد

سط  
 معناداري

253/0 242/0 792/1 245/12 000/0 84/21 000/0 
𝐼𝑁𝐹𝑂𝑅𝑗و𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑈𝐷𝐼𝑇𝑗و𝑡 + 𝛽2𝐴𝐺𝐸𝑗و𝑡 + 𝛽3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑗و𝑡 + 𝛽4𝐿𝑒𝑣𝑗,𝑡 + 𝛽5𝑅𝑂𝐴𝑗,𝑡

+ 𝛽6𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑗,𝑡 + 𝛽7𝑀𝑇𝐵𝑗,𝑡 + 𝜀𝑖 

 
اطالعات   یو شفاف ينوآور نیرابطه ب يرو تننده، ليتعد ریمتغ کيبه عنوا   یابعاد حسابرسآزمو  فرضیه سوم: 

 دارد. ریتأث يحسابدار

 ارائه شده اس .   سومنیز، نتايج حاصل از آزمو  فرضیه   5جدو با توجه به 
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سوم فرضیه: خالصه نتايج آزمو  5جدو    

 ياطالعات حسابدار  یوابسته: شفاف ریمتغ

 ضرايب متغیر
خطاي 
 استاندارد

 VIFآماره  معناداريسط   tآماره 

 737/4 022/0 292/2 020/0 046/0 شرت  ينوآور
 170/4 013/0 499/2 346/0 867/0 ابعاد حسابرسی

 ×شرررررت   ينررروآور 
 یابعاد حسابرس

857/0 423/0 024/2 044/0 053/9 

 326/1 015/0 -454/2 037/0 -091/0 عمر شرت 
 148/1 094/0 688/1 217/0 365/0 اندازه شرت 
 444/1 038/0 096/2 908/0 904/1 ها بازده دارايی
 195/1 062/0 -878/1 553/1 -918/2 رشد فروک

 128/1 764/0 301/0 519/1 456/0 ارزک بازار به ارزک دفتري
 293/1 002/0 -131/3 052/0 -163/0 اهرم مالی
 - 659/0 442/0 025/4 780/1 مقدار ثاب 

 شده اس  در نظر گرفته متغیر ساختگی صنع 
 در نظر گرفته شده اس  متغیر ساختگی سا 

 ضريب تعیین
ضريب تعیین 
 تعديل شده

آماره 
دوربین 
 واتسو 

 سط  معناداري Fآماره 
آماره 
آزمو  
 والد

سط  
 معناداري

319/0 305/0 764/1 956/11 000/0 34/19 000/0 
𝐼𝑁𝐹𝑂𝑅𝑗و𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑁𝑂𝑉𝑗و𝑡 + 𝛽2𝐴𝑈𝐷𝐼𝑇𝑗و𝑡 + 𝛽3𝐴𝑈𝐷𝐼𝑇𝑗و𝑡 × 𝐼𝑁𝑂𝑉𝑗و𝑡 + 𝛽4𝐴𝐺𝐸𝑗و𝑡

+ 𝛽5𝑆𝐼𝑍𝐸𝑗و𝑡 + 𝛽6𝐿𝑒𝑣𝑗و𝑡 + 𝛽7𝑅𝑂𝐴𝑗,𝑡 + 𝛽8𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑗,𝑡

+ 𝛽9𝑀𝑇𝐵𝑗,𝑡 + 𝜀𝑖 
 

پا از آزمو  رگرسیو ، آزمو  واي  به منظور بررسی ناهمسانی واريانا انزرام شرد.   
دهنده وجود اختال  در واريانا اس . براي رفع ايرن  بود ته ناا  030/0آماره اين آزمو  

در  Fواي  انزام شد. نتیزه نهايی آزمو  ناا  داد ته آمراره  -ماکل، آزمو  به روک هوبر
درصرد معنرادار اسر .     95اسر ، الگرو در سرط      956/11ها، ته برابر با سط  تلیه شرت 

اسر ، وجرود خرود     764/1رابرر برا   براين، با توجه به مقدار آماره دوربین واتسو  ته بافزو 
شود. مقدار ضريب تعیین تعديل شده درپی در اجزاي اخال  رگرسیو  رد میهمبستگی پی

درصرد از تغییررات متغیرر     5/30تروا   اس . بنابراين، با توجه به اين مقدار می 305/0برابر با 
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(، شررت   يرنروآو وسریله متغیرهراي مسرتقل )   ي( را بره اطالعات حسرابدار   یشفافوابسته )
هرا، اهررم    )عمر شرت ، انردازه شررت ، برازده دارايری      ی( و تنترلیابعاد حسابرستعديلی )

جردو   بینری تررد. در نتیزره، طبرو     مالی، رشد فروک و ارزک بازار به ارزک دفتري( پریش 
دهنرده آ  اسر  تره برین     نارا   شررت   ينروآور ، سط  معناداري مربوط به متغیر 5شماره 
ي رابطره مثبر  و معنراداري وجرود دارد. همچنرین      اطالعرات حسرابدار    یشرفاف و  ينوآور

مثبر  و  ي رابطره  اطالعرات حسرابدار    یشرفاف ی و ابعراد حسابرسر  شود ته میا   مااهده می
 ياف  شد. يمعنادار

ی، سرط   ابعاد حسابرسشود ته با ورود متغیر تعديلی  مااهده می 5از سويی، طبو جدو 
در ي مثب  و معنادار شرده اسر .   اطالعات حسابدار  یشفافو  بین نوآوري  معناداري رابطه
دهنرده عردم وجرود همخطری در برین الگروي مرورد         نارا   5در جردو   VIFاين بین، آماره 

 اس . آماره آزمو  والد نیز ناا  داد ته رگرسیو  اين فرضیه معنادار اس .  آزمو  
رضیه سوم نتیزه شود ته در سط  آزمو  ف مااهده می 6چنین، با توجه به جدو  هم

ی تاثیر ابعاد حسابرسمعنادار اس . به اين معنا ته، متغیر  α3و   α1آزمو  والد مربوط ضرايب 
داشته اس . از  ياطالعات حسابدار  یو شفاف نوآوريبر شیب و رابطه میا   قابل قبولی

درصد اطمینا  تأيید شده اس ،  95ته در سط   Fاين رو، با توجه به مقادير احتما  آماره 
ی تأثیر ابعاد حسابرسمقادير و میزا  تأثیرگیاري دو عامل مستقل، يکسا  نیس  و عامل 

 گري قابل قبولی را نیز دارد.تعديل
   αو  α: آزمو  والد مربوط به ضرايب 6جدو  

 سط  معناداري درجه آزادي tآماره 
856/10 1811 000/0 

 
 گیری  نتیجهبحث و 
پژوهش، بررسی تأثیر نوآوري شرت  بر شفافی  اطالعات حسرابداري برود.    اينهدف 

همچنین واتاوي نقش تعديلی ابعاد حسابرسری برر رابطره برین نروآوري شررت  و شرفافی         
 خصرو   در او ، فرضیه آزمو  اطالعات حسابداري نیز ديگر هدف اين مطالعه بود. نتايج

 برر شررت    ينروآور بیرانگر ايرن برود تره      ،ياطالعرات حسرابدار    یبر شفاف ينوآورتأثیر 
ب يتوجره بره ضررا   برا   ،یدارد. به عبرارت  يمثب  و معنادار تأثیر ياطالعات حسابدار  یشفاف
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اطالعرات    یشرفاف  رود یانتظار م ابد؛ي شيشرت  افزا يالگو، به هر اندازه ته سط  نوآور
 يهرا   یر ه فعالهرا بر   پررداختن شررت    بره بیرا  ديگرر،    .ابرد يها بهبرود   در شرت  يحسابدار

، اسررتفاده از يفکررر سرررمايهو توسررعه،آموزک تارتنررا ، سررط     وینوآورانرره )ماننرردتیق 
افزار( منزرر بره    و نرم زاتیتزه آالت، نیماش تیصیلو   يريمد يحسابدار نينو يها روک

برا ارائره   در نتیزره شرفافی  اطالعرات حسرابداري      .شرود  یمر  شرفاف  یاطالعات ایمی زاديا
 را يبره مرد   توانرد  یم ،یتيريدر مورد ارزک شرت  و اقدامات مد ديیقابل تأ یاطالعات مال

ها را در طو  اجرا نظرم دهنرد، و    تنند، آ  میرا بهتر تنظ یآت يها تمک تند تا بازده پروژه
چنرین،   هرم  .برنرد  یاسرتفاده را مر   نيبهترر  ينروآور  یتلر  هيحاصل تنند ته از سررما  نا یاطم

نوآورانره   يهرا  يگیار هيشرت  و سرما ينوآور يبرا ژهيو بهشفافی  اطالعات حسابداري 
 هياس  ته آ  را حساس به اطالعات و وابسته به سررما  يا گونه آ  به  یماه رايمهم اس ؛ ز

 ریر درگ يدر نروآور  ارتر یتره ب  يیهرا  شررت  سازد. بنابراين، نتايج پژوهش ناا  داد ته  می
 نترايج  برا  فرضریه  ايرن  نتیزره دارنرد.   شفافی  اطالعات حسابداري و مرالی بیارتري   شوند یم

 اس . سازگار( 2018( و ژون   )2014) نسو یبرو  و مارت پژوهش
اطالعررات   یبررر شررفاف یابعرراد حسابرسررتررأثیر  خصررو  در دوم، فرضرریه آزمررو  نترايج 
مثبر  و   تأثیر ياطالعات حسابدار  یشفاف بیانگر اين بود ته ابعاد حسابرسی بر ،يحسابدار
ابعراد حسابرسری   ب الگو، به هر اندازه تره سرط    يتوجه به ضرابا  ،یدارد. به عبارت يمعنادار
الزحمه حسابرسی، اندازه حسابرس، نوع ااهارنظر حسرابرس، ترأخیر در ارائره گرزارک      )حو

 رود یانتظرار مر   ابرد؛ ي شيافرزا حسابرسی، تغییر حسابرس و تخصص حسرابرس در صرنع (   
ی حسابرسر  . بره بیرا  ديگرر، ابعراد    ابرد يبهبرود   هرا  در شررت   ياطالعات حسرابدار   یشفاف

در  .دهرد  یرا تراهش مر   هرا  ی شررت  ندگياطالعات و نما  یماکالت مربوط به عدم شفاف
 ريو سرا  یمرال  يهرا  بره صرورت   یدهاعتبرار  وير طراز  شرود  ابعاد حسابرسری باعرث مری    ،واقع

 شيو منزرر برره افررزا  نررديزداب یرا از اطالعرات مررال  هررا یآلررودگ ،یدگیاطالعرات مررورد رسر  
از طريرو  و سرهامدارا    را يمرد  نیبر  یتقرار  اطالعرات   اطالعات و تاهش عدم ياتکا  یقابل

 یاطالعرات   یشرفاف  شيموجرب افرزا   زره یتره در نت  شروند   یمرال  يهرا  اعتبار صورت افزايش
انزرام   ترر  ویر و دق ترر   یر فیبرا ت  یحسابرسر سط  ابعاد هرچه  ن،ي. بنابرادخواهد شها  شرت 

بالسرام،   پژوهش نتايج با فرضیه اين . نتیزهابدي یم شيافزا زین یمال يها اعتبار صورت رد،یگ
و  ابررد، (2010و وانرر  ) چلرر ير ،(2004) و همکررارا  برراتلر (،2003) انرر يو  اررنا يتر
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  .اس  سازگار  (2017و لوبو و همکارا  ) (2013) همکارا 
 ریر متغ کير بره عنروا     یحسابرسر بعراد  ترأثیر ا  ، در خصرو  سروم  هیآزمرو  فرضر   جينتا
اسر  تره    نيا انگریب ،ياطالعات حسابدار  یو شفاف ينوآور نیرابطه ب يرو تننده، ليتعد
اطالعرات    یو شرفاف  ينوآور ا یو رابطه م بیرا بر ش یقابل قبول ریثتأ یابعاد حسابرس ریمتغ

 یليتعرد  ریر متغبرا ورود  دهد تره   در واقع، نتايج پژوهش ناا  می را داشته اس . يحسابدار
و  ثبر  م ياطالعات حسرابدار   یو شفاف ينوآور نیب  رابطه يسط  معنادار ،یابعاد حسابرس

ابرد و  ، (2010) و وانر   چلر  يرنترايج ايرن فرضریه برا نترايج پرژوهش       معنادار شده اسر .  
سازگار اس . به بیرا  ديگرر،   ( 2017)تُن ، ( و 2017(، لوبو و همکارا  )2013همکارا  )

هاي مالی و ساير اطالعات مورد رسیدگی،  حسابرسا  مستقل از طريو اعتباردهی به صورت
زداينرد و منزرر بره افرزايش قابلیر  اتکراي اطالعرات         هرا را از اطالعرات مرالی مری     آلودگی
قرار   ت هاي مالی، باعث تاهش عدم وسیله اعطاي اعتبار به صورت شوند و به شده می گزارک

شوند ته اين امر موجب افرزايش شرفافی  اطالعراتی     اطالعاتی بین مديرا  و سهامدارا  می
به تراهش تعرارض میرا     منزر  مستقلبهبود تیفی  حسابرسی چنین،  شود. هم ها می شرت 

افرزو  برر    .گرردد مری ها به نروآوري   افزايش تمايل شرت  همچنین، سهامدارا  و مديرا  و
هراي مرالی و افرزايش توانرايی      بره تسرهیل میردودي     مسرتقل ابرسری  بهبود تیفی  حس اين،

تیفیر  حسابرسری برا تراهش مارکالت      . بنرابراين،  ها تمک خواهد تررد  نوآورانه شرت 
ترر و   هرچه حسابرسی برا تیفیر   درنتیزه،  .تند میتمک نیز نمايندگی به نوآوري شرت  

يابرد، در نتیزره نروآوري و     هراي مرالی نیرز افرزايش مری      تر انزام گیرد، اعتبرار صرورت   دقیو
 ها نیز افزايش خواهد ياف . شفافی  اطالعات حسابداري شرت 

شود ته بره منظرور افرزايش     ها پیانهاد می بنابراين با توجه به نتايج پژوهش، به مديرا  شرت 
هاي نوآورانه نمايند. همچنین، برا توجره    شفافی  اطالعات حسابداري در شرت ، اقدام به فعالی 

شود ته حسابرسرا  در انزرام عملیرات حسابرسری، رسریدگی      ش ابعاد حسابرسی، توصیه میبه نق
هاي نوآورانه داشته باشند. همچنین، در گزارک حسابرسی نیز اين امرر توسرا   خا  براي فعالی 

 ينروآور  ياقدام به الگوسراز  شود تهپیانهاد مینیز ی پژوهاگرا  آت حسابرسا  تصري  شود. به
 .  گوناگو  تنند عيمختلف در صنا يها شرت  يبرا میزا  سط  افاا با درنظر گرفتن

تعداد به منظور میاسبه سرمايه فکري، مطابو با مطالعات پیاین، اين متغیر با استفاده از 
 يها گزارک ی وییتوض يها ادداش يمنتار شده در  یداناگاه التیتیص يتارتنا  دارا



 215 و... بررسی رابطه بین نوآوري شرت  و شفافی  اطالعات حسابداري با تأتید بر 

ي  میاسبه براي اين متغیر باشد.همچنین، تواند میدودصورت گرف  ته می رهيمد أتیه
هاي گیشته، سازما  حسابرسی به به منظور بررسی اندازه حسابرس، بر اساس پژوهش

 عنوا  حسابرس بزر  در نظر گرفته شد. 
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 منابع 
(. تأثیر تخصص حسابرس برر تیفیر    1395قلندري، موسی. ) تردلر، علی و جوانی ابراهیمی

 .137-154، 23( 2، )هاي حسابداري و حسابرسی بررسیسود و همزمانی قیم  سهام. 
(. بررسی رابطره برین تخصرص    1388اعتمادي، حسین؛ میمدي، امیر و ناامی اردتانی، مهدي. )

هراي پیيرفتره شرده در برورس اوراق بهرادار       رت ود در شر سر صنع  حسرابرس و تیفیر    
 .17-32(، 1) 1، هاي حسابداري مالی پژوهشتهرا . 

(. بررسری ترأثیر پیچیردگی    1393نیرا، میرثم. )   نیا، ناصر؛ فردوي، میمدحسرین و امینری    ايزدي
حسابداري و شفافی  گزارشگري مالی شرت  بر تأخیر در ارائره گرزارک حسرابرس.    

 .1-23(، 56) 14، ناريه دانش حسابرسی
هراي   بنردي روک  (. رتبه1398میمدي، میمدحامد و يزدانی، شهره. ) بهارستا ، جال ؛ خا 

دانرش   .گیري شفافی  گزارشگري مالی: تاربرد تززيه و تیلیرل سلسره مراتبری    اندازه
 .157-182(، 2) 10، حسابداري

(. تغییر حسرابرس مسرتقل و شرفافی     1389بولو، قاسم؛ مهام، تیها  و گودرزي، اسماعیل. )
 1، دانش حسرابداري هاي پیيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا .  اطالعاتی شرت 

(1 ،)135-111. 
(. معامالت غیرنقدي و غیرعملیاتی با اشرخا  وابسرته و   1397حاجیها، زهره و آزادزاده، عادله. )

تنندگی اندازه مؤسسره حسابرسری.    هاي مالی با تأتید بر نقش تعديل ابلی  مقايسه صورتق
 .53-78، 5( 1، )دانش حسابداري مالی

 تراربرد  و سرازمانی  فرهنر   رابطره  بررسی (.1393زاده، میدثه. ) و خراط .حاجیها، زهره

 بهادار اوراق بورس در شده پیيرفته هاي شرت  در حسابداري مديري  هاي نوآوري

 .48-35، 20، حسابداري مديري  تهرا .
اطمینانی مديري  و  (. بیش1394القار، مسعود و مرفوع، میمد. ) يگانه، يییی؛ حسنی حساس

 .363-384، 22( 3، )هاي حسابداري و حسابرسی بررسیالزحمه حسابرسی.  حو
خردمات   يیارگر  مر  یق و  یندگينما يها نهيهز(. 1387اهلل. و خاوئی، حمزه. )رجبی، روح
 .35-52(، 4) 15، هاي حسابداري و حسابرسی بررسی. مستقل یحسابرس

(. بررسی رابطه بین مديري  سود واقعی و مديري  سرود  1397زلقی، حسن و قدمی ماهور، آسیه. )
هاي پیيرفته شرده در برورس اوراق بهرادار     تعهدي با شفافی  اطالعات حسابداري در شرت 
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(. تأثیر استقال  هیأت مديره و تیفی  1395شما، مینا؛ فوالدي، مسعود و فرهادي، مريم. )

هاي پیيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهررا .   حسابرس بر مديري  سود در شرت 
 .61-80(، 1) 3، هاي حسابداري بررسی

(. تأثیر تخصص حسابرس در صرنع  برر   1397) میمودآباد، ناصر. صالیی، مهدي و عبدلی
دانررش  هرراي پیيرفترره شررده در بررورس اوراق بهررادار تهرررا .  پرریيري شرررت  ريسررک
 .5-24، 18( 70، )حسابرسی

(. رابطه تیفی  حسابرسی با شفافی  شررتتی در  1398طبري، حسین و پارسايی، منا. ) علوي
هرراي  نامرره پرژوهش صرل فهراي پیيرفترره شرده در بررورس اوراق بهرادار تهرررا .     شررت  

 .43-68(، 41) 11، حسابداري مالی و حسابرسی
(. بررسرری عوامررل مررؤثر بررر سرررع   1389پررور، مظفررر. ) مهرردوي، غالمیسررین و جمالیررا  
هاي پژوهشهاي پیيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا . گزارشگري مالی شرت 

 .89-108، 2( 4، )حسابداري مالی
(. تدوين الگوي رابطه بین متغیرهاي تیفی  1396نويدرضا. ) مهدوي، غالمیسین و نمازي،

مطالعرات تزربری   هراي پويرا.   حسابرسی با استفاده از رويکررد علر  و معلرولی سیسرتم    
 . 37-62، 13( 53، )حسابداري مالی

(، شررفافی  1391آبررادي، ابوالقاسررم و دهنرروي، میمرردعلی. ) رضررا؛ مسرری مهرررآ ين، علرری
 .113-130(، 8) 3، دانش حسابداريالعاتی سود. اطالعات مالی و میتواي اط
هاي نوآوري در رابطره برین    (. بررسی نقش میانزی چالش1398نمازي، میمد و مقیمی، فاطمه. )

 .  79-103(، 4) 10، هاي حسابداري مالی پژوهشهاي نوآوري و عملکرد مالی.  سازه
الزحمه حسابرسی  ر حو(. آزمو  عوامل مؤثر ب1389نیکبخ ، میمدرضا. و تنانی، میسن. )

 . 132-111(، 2، )هاي حسابداري مالی پژوهشهاي مالی.  صورت

(. بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنع  بر رابطه بین 1397واعظ، علی و درسه، صابر. )
تیقیقرات حسرابداري و   عدم شفافی  اطالعات مالی و خطر سقوط آتی قیم  سرهام.  

 .111-132(، 39، )حسابرسی
برر   یحسابرس  یفیت ری(. تأث1393. )یسنم ،یباغ يدیو رش یمدم ،ياحمد رمضا  لی؛واعظ، ع
 .  87-107(، 1) 1 ،یمال يحسابدار. یبورس يها شرت  یالزحمه حسابرس حو
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(. تغییررر حسررابرس و نرروع گررزارک  1394فرررد، حمیدرضررا. و میمرردي، سرراما . )  وتیلرری
 .33-48، 7( 25، )هاي حسابداري مالی و حسابرسی پژوهشحسابرسی. 
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