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  مستقل حسابرس سطح تحلیل
 

 3، شیدا نصیری راد2صالحی اصغر علی، 1عسیر گرد

 استادیار حسابذاری، داًطگاُ پیام ًَر تْزاى، تْزاى، ایزاى 7

 هزبی داًطگاُ پیام ًَر تْزاى، تْزاى، ایزاى 2

 داًطگاُ پیام ًَر تْزاى، تْزاى، ایزاى ی ارضذ حسابذاری،داًطجَی کارضٌاس 9

 

 چکیده

ٍ هجاسات حسابزسی ًاضی اس تقلب ضزکتی را  بخطی  تٌَعبیي هؼاهالت با اضخاظ ٍابستِ، هیشاى  ی رابطِایي پژٍّص، 

زکتی هجاسات دستی، اس فْزست ضزکای حسابزس کِ بِ سبب تقلب ض صَرت بًِوًَِ،  ّای ضزکت. دّذ هیقزار  هَردبزرسی

هٌتطز  2272ٍ  7332 ّای سالضذًذ ٍ بز اساس قاًَى بَرس ٍ اٍراق بْادار ٍ قاًَى حسابذاراى رسوی ٍ دٍلتی در تایَاى بیي 

اطالػات ضزکتی ّوزاُ با ارسش پَلی هتزاکن هؼاهالت  رٍسافشٍىپیچیذگی  دّذ کِ هی. ًتایج تجزبی ًطاى ضذ آٍری جوغضذًذ، 

. ػالٍُ بز ایي، دّذ هیاحتوال هجاسات حسابزس را افشایص  ،هؼاهالت هبتٌی بز درآهذ با اضخاظ ٍابستِ ٍیژُ بِاضخاظ ٍابستِ، 

. ایي ًتایج، فزضیِ ػذم تقارى اطالػات را تأییذ دّذ هی، احتوال هجاسات حسابزس را افشایص تز پیچیذُهحصَل  بخطی تٌَع

ٍ بٌابزایي، بز ػذم تقارى اطالػات  کاّذ هیتی، اس ضفافیت اطالػات اطالػات ضزک رٍسافشٍى؛ بِ ایي هؼٌا کِ، پیچیذگی کٌذ هی

. ایي پژٍّص حاکی اس ایي است کِ حسابزساى گزدد هیبِ ریسک حسابزسی باالتز  هٌجز، کِ شایذاف هی بیي هذیزاى ٍ حسابزساى

هحصَل دارد،  بخطی تٌَعتِ ٍ با اضخاظ ٍابس ای پیچیذُسهاًی کِ یک ضزکت هؼاهالت  ای حزفِبایذ بِ ارائِ کار حسابزسی 

رٍی  گذاری سیاستتَجِ خاصی ًطاى دٌّذ. ًتایج تحلیلی تَاًستٌذ ضَاّذ هبتٌی بز پژٍّص را با در ًظز گزفتي سهاًی کِ 

 ، ارائِ دٌّذ.ضَد هیاًجام  ضزکاحسابزسی هؼاهالت با اضخاظ ٍابستِ ٍ افطای هطارکت 

 

 بخطی تٌَعزکتی، پیچیذگی اطالػات، هؼاهالت با اضخاظ ٍابستِ، ػذم هَفقیت حسابزس، تقلب ضهای کلیدی:  واشه

 

                                                           

 ایي ًَضتار حاصل تزجوِ هقالِ ای با ّویي ػٌَاى هی باضذ. - 
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