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 چکیده:

 در شدههپذیرفت هایشرکت در حسابرسی کیفیت و حسابرسی یهاهزینه بر بد خبارا هدف اصلی پژوهش حاضر، تأثیر

باشد در بورس اوراق بهادار تهران می شدهرفتهیپذهای است. جامعه آماری در این پژوهش، شرکت تهران بهادار اوراق بورس

گردیدند. روش تحقیق حاضر از منظر  سیستماتیک انتخاب صورتبه 1931تا  1931ی هاسالشرکت بین  151که از این بین، 

رد. کننده از اطالعات مالی تأثیر بگذاهای مختلف استفادهتواند بر تصمیمات گروهمی است و آگاهی از نتایج آنکاربردی هدف 

تفاده اس 3ایویوز نسخه  افزارنرمها از و برای تحلیل داده است هم بستگی-توصیفی اطالعات گردآوری نحوه نظر ق ازروش تحقی

 بد اخبار .شودمی حسابرسی هایهزینه در تعدیل سبب ساله یک دوره از پس بد شده است. نتایج حاکی از این است که اخبار

 .شودمی حسابرسی کیفیت در تعدیل سبب ساله یک دوره از پس

 

 حسابرسی کیفیت و حسابرسی یهاهزینه بد، اخبارکلمات کلیدی: 



Abstract: 

The main purpose of the present study was The effect of bad news on audit costs and 

audit quality in Companies accepted in Tehran Stock Exchange. The statistical population of 

this research is the listed companies in Tehran Stock Exchange, from which 151 companies 

were systematically selected between 2011 and 2017.  The purpose of the present study is from 

the perspective of applied purpose and knowledge of its results can influence the decisions of 

different groups of users of financial information. The research method is descriptive-

correlational in terms of data collection and EVIEWS 9 software was used for data analysis. 

The results suggest that bad news after a one-year period had adjust to audit costs. Bad news 

after a one-year period had improve  audit quality. 
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