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 بینی پیش دقت بزنقش تاکید با مالی صورتهای ارائه تجدید و حسابزس کیفیت

 تهزان بهادار اوراق بورس ی شده پذیزفته درشزکتهای سود
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 چکیده

بیىی سًد در  َبی مبلی بب تبویذ بر ومص دلت پیص صًرت رابطٍ ویفیت حسببرس ي تجذیذ ارائٍ پژيَص بٍ بررسی ایه

)سبل/ضروت( استفبدٌ  َبی تببلًیی یب ترویبی ضروتُبی عضً بًرس ايراق بُبدار تُران پرداختٍ است. در ایه پژيَص از دادٌ

برای ویل بٍ اَذاف  است ي ضذٌ وٍ از صًرتُبی مبلی ضروتُبی ومًوٍ ي اسىبد ي مذارن آوُب در طی ديرٌ تحمیك تُیٍ گردیذٌ

-تحمیك بب استفبدٌ از دادٌ َبیَب، برازش ي آزمًن فرضیٍبٍ تحلیل دادٌ پژيَص هی. ااوذ تحمیك مًرد تجسیٍ ي تحلیل لرار گرفتٍ

 یرَبیمتغ ي تفسیر ولی فیتًصبٍ ابتذا در  .َبی آمبری ي مذل رگرسیًوی لجستیه، مبتىی بر دادٌ َبی تلفیمی پرداختٍ است

ارائٍ ضذٌ است. سپس،  LRي در ادامٍ مفريضبت مذل رگرسیًن لجستیه از طریك آزمًوُبی  َبی اصلی پرداختٍدادٌبب  كیتحم

بٍ بررسی مبوبیی متغیرَبی بىبر رفتٍ در مذل از طریك آزمًن لًیه، لیه ي چً، پرداختٍ ضذٌ است؛ بعذ از آن َمبستگی بیه 

 6ضروت در ببزٌ زمبوی  106برای  كیتحم یَبٍیفرض تیوُب اوذ. درمتغیرَب بب ريش ضریب َمبستگی پیرسًن آزمًن ضذٌ

اوذ. وتبیج ولی ضذٌآزمًن َبی تحلیل رگرسیًوی لجستیه ببیىری ي از طریك مذل E-VIEWS ورم افسار استفبدٌ از ببسبلٍ، 

 رتبٍ ،حسببرس درصىعتبیىی سًد بر رابطٍ بیه اوذازٌ حسببرس، تخصص دلت پیص َب وطبن داد وٍحبصل از آزمًن فرضیٍ

 اوذ. گبوٍ تحمیك رد ضذٌَبی ضصفرضیٍ تمبمی ي ارزیببی حسببرس ي تجذیذ ارائٍ صًرتُبی مبلی ضروتُب تبثیر معىبداری وذارد
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