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 چکیذه

در هااُ دسااه ر ّساتٌد      یسال هاال  اىیپا کی یهتحدُ دارا االتیا یدٍلت یّا كِ اكثر شركت یاست، در حال یصلف یحسابرس

 یخادهات حسابرسا   یگااار  وات يبار ل  یْیباد  ريا غ یفصال  ريبا تاث "خارج از فصل"ٍ  "فصل شلَغ" یاهر هٌدر بِ حسابرس يیا

بار شادت ٍ كشا      یحسابرسا  یچگًَاِ دٍرُ زهااً   دّاد  یه حيكِ تَض نيكٌ یاستفادُ ه یچارچَب التصاد کی  ها از شَد یه

گساتر    لحاظ ًظری اًتظار هی رٍد ٍخَد رابطِ ی حسابرسای،  از  گاارد یه ريتاث یحسابرس ييٍ تاه یحسابرس یتماضا وتيل

در ایاي   پيچيدگی ٍاحد هَرد حسابرسی برحك السحوِ حسابرسی هَثر باشاد اهاا   ریسک ٍ تٌَع آى ازطریك اثرگااری براًدازد، ٍ

پژٍّ  درصد بررسی فصلی بَدى حسابرسی ٍ ليوات گاااری خادهات حسابرسای در      یيا رابطِ شَاّدكوی هستٌد شدُ است 

ّاای   بَرس اٍراق بْادار تْراى است  برایي اساس عَاهل اثرگاار برليوت گااری خدهات حسابرسی بِ ّوراُ شاخص ّای ّسیٌِ

وِ یا ليوت گااری خدهات حسابرسی باِ عٌاَاى هتغيار ٍابساتِ تعيايي شادُ       بِ عٌَاى هتغيرّای هستمل ٍحك السح حسابرسی

باا ليوات گاااری     ایي پژٍّ  فرضيِ اصلی ع ارت است از ایٌکِ بيي شاخص ّای ّسیٌِ ّای فصلی بَدى حسابرسای  در است 

ٍ  تغيرّاای هساتمل  هاطالعات هَرد ًياز برای آزهَدى ّو ساتگی   )حك السحوِ( خدهات حسابرسی رابطِ هعٌاداری ٍخَد دارد 

بِ دست آهادُ   1335، از شركت ّای پایرفتِ شدُ در بَرس اٍراق بْادار در سال ی پژٍّ ، ازطریك یک هدل رگرسيَىٍابستِ

ٍ   است  ليوات گاااری    ًتایح حاصل از پژٍّ  ًشاى هی دّد بيي برخی از عَاهل هرت ط با ّسیٌِ ّای فصلی باَدى حسابرسای 

 داری ٍخَد دارد خدهات حسابرسی رابطِ ی هعٌا
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