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   گذاری حسابرسی و خطاهای حسابداریقیمت
 

  ،*آرش قربانی

 چکیده
هاای ندادی لیاتااتی با      بنادی رریاا   اقالم تعهدی از یک سو باا ذا خ ایاای ز اا     

تناد   از ساوی دی ار با  د تا       تر لیاکرد اقتصادی شارت  تیاک  ای   گتری دقتق اندازه
گتاری لیاکارد را   شود دق  انادازه ایاهای تصادفی   لا دان  ت  در برآ رد آ  ایجاد  ی

بررسی این  سئا  اس  ت  آیا بتن ایاهاای ذساابداری   ذاضر   دا  دهد. هدخ تاهش  ی
  656نیونا  تقدتاق شاا    دااهدا       ذسابرسی هیبست ی  رود دارد یا اتر. ا زذی  ذق   

تاا   1392بورس ا راق بهاادار تهارا  بارای د ره     های پ یرفت  شده درشرتت سال از-شرت 
ذسابرسی  ا زذی  ذقی بر اس . ب   نظور بررسی تاثتر انقراخ  عتار ایای ذسابدار 1398
زایی ایاای ذساابداری     های رگرستونی چند تغتره استفاده گردید. هیچنتن در  از  دل

های پانای پویا  ورد تورا  قارار   ذسابرسی با استفاده از  عادال  هیز ا     دل ا زذی  ذق
کالخ گرفت  اس . انقراخ  عتار ایای ذسابداری با اساتفاده از ا  اوی رتررگرساتونی نات    

( برآ رد گردیاد، تا  باا گنجاناد   اریک لیاکارد اقتصاادی ذدتدای در  ادل با            2018)
گتاری لیاکارد اقاالم تعهادی تیاک      رازء انادازه   تفکتک بهتر رزء ایای ذساابداری   

دهد ت  با تنترل سایر  تغترهای اثرگا ار، انقاراخ  عتاار    های تقدتق ندا   ییافت  تند.  ی
ذساابرس   ا زذیا   ذاق داری با هدی هیبست ی  ثب     عنیرزء ایای ذسابداری اقالم تع

دهد ت  انقراخ  عتار ایای ذسابداری در  دایسا   دارد. شواهد پژ هش هیچنتن ندا   ی
 ذساابرس دارد.  ا زذیا   ذقتری با گتری لیاکرد اقالم تعهدی هیبست ی قویبا رزء اندازه
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اذتیااال با   اسای  ایجااد ان تازه بارای       دهد ت  ایاهای ذسابداری، نتایج تقدتق ندا   ی
های  وثر بر لرض    تداضای ااد ا  ذسابرسای، یاا افازایش      تییتع ذسابرس، تغتتر  و ف 

  دهد.ذسابرس را افزایش  ی ا زذی  ذق رخ ریسک، 
 

  ذسابرس، ایای ذسابداری. ا زذی  ذقاقالم تعهدی، : های کلیدیواژه

 
 مقدمه

، 1اس  )ناتکالخ گتری لیاکرد   ایای ذسابداری اندازهاقالم تعهدی دارای د  رزء 
 گتری لیاکرد، ب  د ت  تارترد  اورد انتظاار اقاالم تعهادی در ا اال      (. رزء اندازه2018

تر لیاکرد گتری دقتقشود   ب  اندازههای نددی لیاتاتی ایجاد  ییا بندی ررایای ز ا 
تناد. رازء ایاای ذساابداری، در نتتجا  ایاای بارآ رد اقاالم          اذد اقتصادی تیک  ی

دهد. در پاژ هش ذاضار ایان    شود   تتفت  سود ذسابداری را تاهش  ی یتعهدی ایجاد 
ذساابرس   ایاهاای ذساابداری     ا زذی  ذقگترد ت  آیا بتن پرسش  ورد بررسی قرار  ی
 هیبست ی  رود دارد یا اتر.  

ی را در اصاو  هیبسات ی ایاای ذساابداری       هاای  تتافا  ادبتا   ورود، تئاوری 
(، ایای ذساابداری  2006  هیکارا  ) 2اس .  یابق انتایذسابرس ارائ  نیوده ا زذی  ذق

 ا زذیا   ذاق تواناد بالاا افازایش    از طریق تاثتر بر تداضا یا لرض  ااد ا  ذسابرسای  ای   
را از  هاای ذسابرسای بتداتری   سو،  اذبکار  یکن اسا  رساتدگی  ذسابرس شود: از یک

ذسابرس تداضا تند. از سوی دی ر، ذسابرس در  واره  باا اذتیاال بااالتر  راود ایاای      
-هاا   رساتدگی  تر،  یکن اسا  تاالش  ذسابداری، از ریا  در یک ستستم تنتر ی ضعتف

های اود را افزایش دهد تا ریسک ذسابرسی را با  سایک قابا  قباول تااهش دهاد. ثا ثاا،        
هااای ذسابرساای رترلااادی باااال، اذتیااال  ا زذیاا  ذااق اااذبکار  یکاان اساا  از طریااق  

 پوشی ذسابرس از ایاهای ذسابداری )الم از  دیری  سود( را افزایش دهد.  چدم
هاای  ذسابرسی، فرضات   ا زذی  ذقذسابداری    در برابر فرضت  هیبست ی  ثب  ایای

ی رقتب دی ری  رود دارد. فرضت  رقتب ا ل این اس  ت  ایای ذسابداری یک هیبست 
هاایی  دارد. این فرضت  با این تئوری اذتیا ی هیتوانی دارد تا  شارت    ا زذی  ذق نفی با 

تر( دارند،   ب  این د ت  ایاهای ذسابداری بتداتر  تر )قویت  ستستم تنترل دااای ضعتف
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گترند. فرضت  رقتاب  تر )باالتر( را نتز ب  تار  ی)تیتری( دارند، ذسابرسانی با تتفت  پایتن
بر این دیدگاه استوار اس  ت  از آنجا ت  تداضاا بارای ذسابرسای در ایارا  در  هاا       دی ر 

(،   ریسک دادااواهی ذسابرسای در   2008نتس  ناشی از ا زا ا  قانونی اس  )ر دتی، 
(، تداضای  ناسبی برای ذسابرسی با تتفت  1398ایرا  پایتن اس  ) قیدرضایی   فرری، 

تاثتر اس . این فرضت   بتنای  بی ا زذی  ذقذسابداری بر   رود ندارد. بر این اساس، ایای
بر این استدالل اذتیا ی اس  ت  در رتاب ریسک داداواهی   تداضاا بارای ذسابرسای باا     

های لا   تداضاا یاا لرضا  ااد ا  ذسابرسای را در      تتفت ، ایاهای ذسابداری، ان تزه
ا پاایتن باود  ریساک    تناد.  ااافا، با   های بتداتر ذسابرسای  تااثر نیای    اصو  رستدگی

های رقابتی ایای ذسابداری بر  رخ ریسک داداواهی    رود بازار ذسابرسی با قتی 
 تاثتر اس .ذسابرس بی

 ا زذیا   ذاق در  یا عا  دااای قبای لیدتا شواهدی از تاثتر  عنادار ایاای ذساابداری بار    
؛ رباارزاده تن ر اوئی   1394ذسابرس  داهده ندده اس  )برای نیون ، رربی، قربانی   شعبانی، 

زایای ناشای از لاتا   عکاوس )تااثتر      (. با این  رود، در این  یا عاا ، در   1396  د ترچی، 
ذسابرسای   هیبسات ی    ا زذیا   ذاق (، اینرسای ) تتای(   ا زذیا   ذق تداب  ایای ذسابداری   

هااای قبااای شااواهدی در ایااای ذسااابداری   لیاکاارد  ااا ی تنتاارل ندااده اساا . در پااژ هش
ذساابرس بار ایاهاای ذساابداری ارائا  شاده اسا .  یاابق          ا زذیا   ذقتاثتر  تداب  اصو  

تواناد بالاا پتوناد    ابسات ی     بااالی ذسابرسای  ای    ا زذیا   ذق(، 2002  هیکارا  ) 3فرانک 
پوشای  ی از  ادیری  ساود شاود.     اقتصادی ذسابرس با   ااذبکار   نتتجتاا  صاا ق    چدام     

تواند در قا ب نولی رشاوه با   نظاور تییتاع ذساابرس        یذسابرسی باال هیچنتن   ا زذی  ذق
(. از ساوی دی ار،   2006ایجاد ساوگتری لا دانا   ی با  تاار گرفتا  شاود )انتاای   هیکاارا ،         

تواناد بالاا تااهش تتفتا      های پایتن با تاهش داد  ان تزه   تالش ذساابرس  ای  ا زذی  ذق
(. باا تورا  با  ایان     1399هیکاارا ،  افزایش ایای ذسابداری شاود )سار ک      در نتتج سود   

  ایاهای ذسابداری، لدم تنترل لات   عکاوس بالاا ایجااد تاورش      ا زذی  ذقتاثتر  تداب  
( 2018  هیکاارا  )  4، تاسر2015گردد. از سوی دی ر، شواهد د گر   هیکارا ، در نزایی  ی

ذسابرس دارای اینرسای )چسابندگی    ا زذی  ذقدهد ت  ( ندا   ی1397  قتیاسی   هیکارا  )
شود   با تااتر نساب   ذسابرس اذتیاال فورا تعدی  نیی ا زذی  ذق   تتی( اس . بر این اساس، 

دهد. از این ذتا، لدم تنتارل ایان   ب  لوا    وثر بر ریسک   تالش ذسابرس  اتنش ندا   ی
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پنها  تند. ثا ثاا، در  یا عاا    ذسابرس را  ا زذی  ذقتواند تاثتر ایای ذسابداری بر اینرسی  ی
های تعهدی رگرساتونی اساتفاده شاده اسا        گتری ایای ذسابداری از  دلقبای، برای اندازه

 5ها ب  لنوا  اقالم تعهدی رترلادی تعریف شده اسا . هیچنانکا  الرتار   های این  دل اندهباقی
گتری آنها  اورد  یای اندازههای تعهدی ب  د ت  اتنند،  دل( اشاره  ی656: 2004  هیکارا  )

بنادی  ها، اقالم تعهدی لادی را ب  راای اقاالم تعهادی رترلاادی طبدا      انتداد هستند زیرا این  دل
 6ها با لیاکرد  ا ی دارای هیبست ی اسا  )دیچاا   گتری این  دلتنند    اافا ایای اندازه ی

زایای ناشای از لاتا     ر  هاای داااای قباای، د   (. نظر ب  این تا  در پاژ هش  1995  هیکارا ، 
ذسابرسی   هیبست ی سنج  ایاای ذساابداری   لیاکارد  اا ی      ا زذی  ذق عکوس، اینرسی 

ذسابرسای     ا زذیا   ذاق تنترل ندده اس ، پژ هش ذاضر با تور  ب  ایان  باذاا، هیبسات ی    
 ایاهای ذسابداری را  جددا  ورد بررسی قرار داده اس .  

گا اری  ا  دااای در اصو   تغترهای  وثر بر قتی ذاضر ب  چند طریق ب  ادبتدا    
افزاید. نتس ، در پژ هش ذاضر از ا  وی رتررگرستونی نوآ رانا   اد ا  ذسابرسی  ی

شود. این ا  او  ( برای برآ رد انقراخ  عتار ارزای اقالم تعهدی استفاده  ی2018نتکالخ )
اقالم تعهدی را ت  در نتتجا    هایهای رگرستونی ب  شک   وثرتری نوسا در  دایس  با  دل

تناد  شاود از یکادی ر تفکتاک  ای    بندی ایجاد  یایای ذسابداری   ا ال  ایای ز ا 
(. هن ام بررسی تاثتر ایای ذساابداری بار   2021  هیکارا ،  8قول؛ ال2018، 7)تتوریتتن

تواناد ریساک   هاای لیاکارد، تا   ای    ذسابرس ضر ری اسا  تا  اثار نوساا      ا زذی  ذق
ای ت  برای ایای ذساابداری  را افزایش دهد، تنترل شود. در  ورتی ت  سنج  ذسابرسی
های لیاکرد  ا ی شارت   گتری باشد ت  با نوسا شود دارای یک ایای اندازهاستفاده  ی

 ا زذیا   ذاق هیبست  اس ، آن اه نتایج پاژ هش در اصاو  تااثتر ایاای ذساابداری بار       
بستاری در پتداتن  در اصاو  هیبسات ی باتن      تواند دارای تورش باشد. شواهد تجربی  ی

های رگرستونی  تدا ل ت  برای برآ رد ایای اقالم تعهدی  اورد  گتری  دلایای اندازه
گترند    عتارهای لیاکرد شرت   رود دارد )بارای نیونا  ن ااه تنتاد با       استفاده قرار  ی

؛ 2005یکااارا ،   ه 10؛ توتاااری2002   2000، 9نتکااو ز؛  ااک1995دیچااا    هیکااارا ، 
تواناد ضار ر  اساتفاده از ا  اوی رتررگرساتونی      (. این  سئا   ی2007، 11هریبار   نتکو ز

( را تورت  تند. د م، در  یا عا  ذاضار باا اساتفاده از  عاادال  هیز اا          2018نتکالخ )
زایی ت  ب   اسی  لات   عکاوس    های پانای پویا، توشش شده اس  تا  دک  در   دل
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-ذسابرسی بر یکدی ر در طی ز ا  ایجااد  ای   ا زذی  ذقتداب  ایای ذسابداری   تاثتر  

گا اری  شود تاهش یابد. سوم، پژ هش ذاضر، شواهدی تجربی در اصو  تفا   قتی 
آ رد. ایان  بندی   ایاای ذساابداری فاراهم  ای    اقالم تعهدی ناشی از ا ال  ایای ز ا 

ذسابداری بر لا   تداضا   لرض  ذسابرسای،   های تاثتر ایایشواهد ب  طور تای با نظری 
 افزایش  رخ ریسک یا تییتع ذسابرس هیتوا  اس . 

 دا   در ادا   بدین شر  اس . در قسی  بعادی، ادبتاا   وراود   پتداتن      این سااتار 
شاوند. در بتاش ساوم، ر ش تقدتاق، شاا        های تقدتق تبتاتن  ای   ر ر   در ادا   فرضت 

هاای رگرساتونی   گتری ایای ذسابداری    ادل تاب نیون ، نقوه اندازهها   فرایند انتداده
گاردد. در بتاش چهاارم، نتاایج     هاای تقدتاق تداریک  ای     ورد استفاده برای آز و  فرضت 

 شود.گتری ارائ   ی  نتتج  اهای آ اری   در بتش پنجم، بقتقات 
 

 هاپیشینه و فرضیهمبانی نظری،
بندی   تیابق  د ، دارای ایای ز ا فوا   ز انی توتاههای ندد لیاتاتی، در رریا 

تارگتری ا ول ذسابداری تعهادی شاا   ا ا     اس . هدخ اقالم تعهدی، ت  در نتتج  ب 
بنادی اسا    شود، تاهش   ذا خ ایان ایاای ز اا     تقدق درآ د   ا   تیابق  قدق  ی

بنادی شناساایی    هاای ندادی   ز اا   بنادی تقداق رریاا    (. هن ا ی ت  ز ا 1994)دیچا ، 
هاای  بتنای رریاا   ها با یکدی ر انیباق ندارند، اقالم تعهدی ب   نظور پاتش درآ دها   هزین 

شاود. در ایان چاارچوب، اقاالم     ایجاد  ی ،نددی ت  در آینده باید دریاف  یا پرداا  شود
هاای نداد لیاتااتی تقداق نتافتا  اسا  )دیچاا           بتنی   برآ رد از رریا تعهدی یک پتش

بتنای  یکان اسا  دارای ایاهاای تصاادفی یاا لا دانا  باشاد.         (. این پتش2002، 12یچفد
(، لوا ای چو  تالطم لیاتا ، پتچتدگی لیاتاا ، طاوالنی   2002 یابق دیچا    دیچف )

بود  چرا  لیاتا    رتره  یکن اس  بالاا ایجااد ایاهاای تصاادفی   رترلا دانا  در      
اری لا دانا  ساود از طریاق اقاالم تعهادی رابیا        اقالم تعهدی شود. از سوی دی ار، دساتک  

ساازد. یکای از اهاداخ اساسای      ای های نداد لیاتااتی   اقاالم تعهادی را  تاد ش      رریا 
هاای نداد  اورد انتظاار آتای      تنندگا  در برآ رد رریا های  ا ی تیک ب  استفاده ور 

خ، ریساک  اس . ایاهای تصادفی   لا دان  اقالم تعهدی، باا  تاد ش ساااتن ایان هاد     
(، این  سائا   2015  هیکارا  ) 13دهند. در نتتج ،  یابق چوهای نددی را افزایش  یرریا 
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ای تا  اقاالم تعهادی تتیاتن     شاود با  گونا    بالا ایجاد تداضا برای ذسابرسی  ستد   ای 
 های نددی آتی فراهم آ رد..       تری از رریا  دقتق

دهد در قا اب  راوهی   اد ا  ارائ   ی اد اتی ت  ذسابرسا   ستد  ب   تداضتا  این
گارا  بساتاری   ژ هششاود. پا  شاود ربارا   ای   پردااا   ای   ا زذیا   ذاق ت  تق  لنوا  

اند تا لوا ای را ت  بر بهای این اد ا   وثر اس   اورد شناساایی قارار دهناد. در     توشتده
 ذساابرس برابار اسا  باا ذا ااارب      ا زذی  ذق(، 1981) 14ستیتونتکپژ هش پتد ا ان  

  تیت  اد ا  ذسابرسی  ورد تداضا توسط  دیری   قتی  هر  اذد اد ا  ذسابرسی
هاا در نتتجا  تفاا      باتن شارت    ا زذی  ذقشرت   ورد رستدگی. بر این اساس، تفا   

شود.  یابق ستیونتک، ذساابرس در  تیت  یا قتی  هر  اذد اد ا  ذسابرسی ایجاد  ی
تننادگا   های  ا ی ذسابرسی شاده با  اساتفاده    هایی ت  در نتتج  تقریف  ورقبال زیا 

هایی  ابسات   ذسابرس ب   و ف  ا زذی  ذقشود  سئول    تعهد اس . در نتتج ، آ   ارد  ی
دهند. تابع زیا  ذسابرس برابر اسا  باا   ذسابرس را تق  تاثتر قرار  ی« تابع زیا »اس  ت  

در رابی  با ذسابرسی شارت   های نددی ت  ذسابرس  یکن اس  ارزش فعای تات  رریا 
های ندد ار ری شا    واردی هیچاو  دساتیزد    ورد رستدگی از دس  دهد. این رریا 

های اذتیا ی ناشی از دلا ی ذدوقی   از دسا  داد  شاهر    پردااتی ب  ذسابرسا ، زیا 
 های  وثر بر تابع زیا  ذساابرس را با   اس . براین اساس، ستیتونتک در  یا ع  اود،  و ف 

هاای  ( اندازه شرت   اذبکار: تا سیک  عتنی، هر چددر دارایی1تند: چند لا   تدستم  ی
( پتچتادگی  2شاود.  شرت   اذبکار بتدتر باشد، تاالش   رساتدگی ذساابرس بتداتر  ای     

لیاتااا  شاارت   اااذبکار: تنااوز   تیرتززدایاای فعا تاا   اااذبکار باا  د تاا  افاازایش    
(  داکال   3دهاد.  ذساابرس را افازایش  ای    های فنای   ذداوقی اذتیاال زیاا     پتچتدگی

های  ا ی:  رود  با غ بااالتری از اقاالم ریساکی در    ذسابرسی  رتبط با برای اقالم  ور 
ای  انناد ارساال   هاای  یاژه  ها، ت  رساتدگی های دریافتنی    ورودیترازنا    انند ذساب

( 4دهاد.    ا افزایش  ای ذسابرس ر ا زذی  ذقتنند، تایتدی     داهده لتنی را نتز طاب  ی
  نع  شرت   ورد رستدگی.  

گا اری لوا ا  افزایناده ریساک ذسابرسای تا  باا        شواهد  تعددی در اصو  قتی 
های  ا ی  رتبط هستند  ورود اس . این شواهد  وید تاثتر ایاای  ریسک تقریف  ور 

لرض  اد ا  ذسابرسی   تغتتر  رخ ریسک ذسابرس اسا . بارای   ذسابداری بر لا   
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دهد ت  یک هیبست ی  ثب  بتن ضعف ( ندا   ی2008) 15نیون ، شواهد هوگا     یاکتنز
 ا زذیا   ذاق ستستم تنترل دااای  ربوط ب  گزارشا ری  اا ی شارت   اورد رساتدگی        

دهد تا  ذسابرساا  هن اا ی تا  ریساک تنتر ای       ندا   ی ذسابرس  رود دارد. این یافت 
هاای ااود را   هاا   تاالش  ذسابرسای، رساتدگی  یابد، ب   نظور تااهش ریساک   افزایش  ی
هاای ذسابرسای   دهند تا ریسک لدم تدف را تاهش دهند. افازایش رساتدگی  افزایش  ی

دهاد. باا ایان  راود،  قدداتن توضاتک بادی  را نتاز         اد ا  ذسابرسی را افزایش  یبهای 
، دانند ت  ذسابرسا   یکن اس  در  واره  با یک ستستم تنترل دااای ضاعتف  یکن  ی

 رخ ریسک اود را افزایش دهند   بهایی  ازاد بار قتیا  لاادی ااد ا   یا با  تنناد.       
ذساابرس باا افازایش ریساک      ا زذی  ذقدهد ت  ( ندا   ی2001  هیکارا  ) 16شواهد ب 

-یابد. ذسابرس در اصو   ور تجاری ذسابرس   ریسک دلا ی ذدوقی افزایش  ی

تناد  عارخ   ای ت  ازین باب  دریاف   یزذی ا  ذقدهد   های  ا ی  اذبکار شهاد   ی
قبو ی تاهش یاباد. در  تاری اس  ت   ی باید انجام دهد تا ریسک ذسابرسی ب  سیک قاب 

 داب ، ریسک تجاری  ربوط ب  دلا ی ذدوقی، ت  در نتتج  پتوناد ذساابرس    ااذبکار    
ای ب    هیکاارا   ه انده اس  ت  قاب  تاهش نتس . یافت شود، یک ریسک باقیایجاد  ی
دهد ت  ذساابرس، هزینا  ریساک تجااری را باا افازایش ساالا  تاار رساتدگی          ندا   ی

( 1398پور   ا تاری ) دهد. شواهد ادا یپوشش  ی ا زذی  ذقذسابرسی    تعاقبا افزایش 
هاای  دهد ت  ت  ذسابرسا   تزا  ریسک ذسابرسی  رباوط با  ذساسات  رریاا     ندا   ی

   17هاای چاار ز  دهناد. یافتا   ها   رستدگی بتدتر تاهش  یا با تالشگ اری رنددی سر ای 
دهااد تاا  بااا افاازایش ریسااک گزارشاا ری  ااا ی )ریسااک   ( ندااا   اای2010هیکااارا  )

 18یاباد. پاا یورس  ذساابرس افازایش  ای    ا زذیا   ذاق تننده یا  تدابانا (  گزارش ری گیراه
( شاواهدی ارائا    1398) (   اوشاکار   هیکاارا   2008) 19تاوی (، تا سپو     ک1987)

 دار شاد  ذسان  دهند ت  تتفت  پایتن سود ذسابداری ب  د ت  افازایش ریساک ادشا     ی
هاای  اا ی   هاای  اور   شهر  ذسابرس   ریسک پت تردهای ذداوقی ناشای از تقریاف   

ذساابرس   ا زذیا   ذاق سبب افازایش تاابع زیاا   اورد انتظاار ذساابرس   نتتجتاا افازایش         
هاای باا   دهد ت  در شارت  ( شواهدی ارائ   ی2006  هیکارا  ) 20گردد.  یا ع  ابو   ی

ذسابرسای  راود    ا زذیا   ذاق رشد باال، هیبست ی  ثبتی بتن اقالم تعهدی ااتتاری  ثب    
دهاد تا  تتفتا  پاایتن اقاالم تعهادی، تا         ( ندا   ای 2015دارد. شواهد چو   هیکارا  )
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ذسابرس  ا زذی  ذقذسابرسی    دهد، سالا  تارهای نددی را افزایش  یریسک رریا 
تند ت  ذسابرساا  در  وارها  باا تتفتا  پاایتن      های آنها تایتد  یدهد. یافت را افزایش  ی

تنناد   بهاای بتداتری    های رساتدگی را ا اال   ای   های  قتوا   ر ی اقالم تعهدی آز و 
( 2003  )  هیکاارا  21نیایند. شواهد گاال های نددی  یا ب   یباب  پوشش ریسک رریا 

ذساابرس   اقاالم تعهادی ااتتااری      ا زذیا   ذقدهد ت  یک هیبست ی  ثب  بتن ندا   ی
 رود دارد، زیرا  رخ نظر از ان تزه  دیری  سود، تعتتن اقاالم تعهادی ااتتااری نتاز ناد     

هاای  برآ ردهای ذهنی اس     اافا اقالم تعهدی ااتتاری در  دایس  با سایر اقالم  اور  
 ها دشوارتر اس .  نا  بتدتری دارند   ذسابرسی آ  ا ی لدم اطیت

 های ندد لیاتاتی    ارتبط باود  آ   اقالم تعهدی ب  د ت   اهت  برآ ردی آ  از رریا 
هااا، ذسابرساای  اننااد ذسااابهای دریااافتنی    ورااودی تاار ترازنا اا تاا  بااا اقااالم پرریسااک

تواند بالا افزایش ریساک،   ی های بتدتر اقالم تعهدیدشوارتری دارند   از این ر  نوسا 
؛  یاتن هاام  1981های بتدتر  ی شود )ستیتونتک، های ذسابرس   رستدگیافزایش تالش

هاای  شاود تا  باتن نوساا     بتنی  ی(. بر این اساس، در پژ هش ذاضر پتش1985، 22  رای 
بتنای در  ذسابرس یک هیبسات ی  ثبا   راود دارد. ایان پاتش      ا زذی  ذقاقالم تعهدی   

 گترد:قا ب فرضت  ا ل پژ هش  ورد آز و  قرار  ی
با ثاب   اند  سایر  تغترهای تاثترگ ار، انقاراخ  عتاار اقاالم تعهادی یاک       فرضت  ا ل:

 ذسابرس دارد. ا زذی  ذقدار با هیبست ی  ثب     عنی

از سوی دی ر، ایای ذسابداری ب   اسی  تااثتر بار لا ا  لرضا    تداضاای ااد ا        
تر بر  ارخ ریساک   تییتاع ذساابرس اذتیااال یاک هیبسات ی  ثبا  باا          ذسابرسی، تاث

ذسابرسی دارد. ایای ذسابداری، تتفت  اقالم تعهدی   اذتیال تبادی  آ  با     ا زذی  ذق
دهاد  های نددی را افزایش  یدهد. این  سئا  ریسک رریا های نددی را تاهش  یرریا 

دلاا ی ذداوقی   از دسا  داد     هاای ناشای      یکن اس  ذساابرس را در  عارز زیاا    
ر د ذساابرس در  وارها  باا    (. نتتجتاا، انتظاار  ای   2015شهر  قرار دهد )چو   هیکارا ، 

هاای ااود را افازایش    تعهدی،  تزا  رساتدگی اذتیال ایاهای لا دان    تصادفی در اقالم 
ی بهاای  هاای اذتیاا   تری ب  تار گترد یاا نهایتاا بارای ربارا  زیاا      دهد، ذسابرسا  باتجرب 

؛ هریباار    2005، 23؛  تو     ااهر 2001اد ا  ذسابرسی را افزایش دهد )ب    هیکارا ، 
 تفا   با تاثتر یکساا  بار    تواند د  ان تزه(. ایای ذسابداری هیچنتن  ی2014هیکارا ، 
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تواند در طرخ تداضای اد ا  ذسابرسی ایجاد تند. از یک سو،  اذبکار  ی ا زذی  ذق
پوشای ذساابرس از ایاهاای    تر را تداضا تند یا با عکس برای چدمتردهیک ذسابرسی گس

(.  از 2006ذسابداری اقدام ب  پرداا  رشوه   تییتع ذسابرس نیایاد )انتاای   هیکاارا ،    
های رقتبای  یکان اسا   راود داشات  باشاد تا         سوی دی ر، در برای تئوری فوق، تئوری

دی ر ندارد یا یک هیبست ی  نفی دارند. هیبست ی با یک ا زذی  ذقایاهای ذسابداری   
با این  رود، در  یا عا  دااای شاواهد رتر ساتدتیی  راود دارد تا  باا نداش ذساابرس        

شاده   ستد  در تاهش ایاای ذساابداری اقاالم تعهادی هیتاوانی دارد.  یا عاا  انجاام       
ر اتثریا   دهد تا  د ( ندا   ی1399(   قربانی )1398نتا    فاری )پور، ایزدیتوسط بهنام

بهادار تهرا ، انقراخ  عتار رزء ایای ذسابداری ب  شاک   های لاو بورس ا راقشرت 
گتری لیاکرد اقالم تعهدی توچکتر اس . هیچنتن داری از انقراخ  عتار رزء اندازه عنی
های دی ری  رود دارد ت  ب   اسی  آنها ایای ذسابداری، لا   لرضا    تداضاای    و ف 

گا اری ذساابرس در ذسان شاهر  ااود        دهد. سار ای  تاثتر قرار  ی ذسابرسی را تق 
دار شاد   تاثتر ایاهای ذسابداری بر تابع زیا  ذسابرس ب   اسی  افزایش ریساک ادشا   

هاای ذساابرس را در  وارها  باا     ها   تاالش تواند لا ای باشد ت  رستدگیشهر   یذسن
-ی ذاتیتا  شارتتی   ا ایکا    هاایای ذسابداری افزایش دهد. از سوی دی ر، ر ی 

هااای لا اا  تداضااا ) اااذبکار( را باارای ذسابرساای   هااای نیایناادگی نتااز اذتیاااال ان تاازه
بارای   ا زذیا   ذاق تند. در نهای ، تییتع ذسابرس از طریق های بتدتر تدوی   یرستدگی

تواند  ورد تاثتر  ثب  ایای ذسابداری بار  پوشی از ایاهای ذسابداری هیچنا   یچدم
-های فوق، در پاژ هش ذاضار پاتش   ذسابرسی باشد. بر اساس  جیوز استدالل ا زذی  ذق

ذسابرسی یک هیبست ی  ثب  دارند. ایان   ا زذی  ذقشود ت  ایای ذسابداری   بتنی  ی
 شود:    بتنی در قا ب فرضت  زیر آز و   یپتش

ایااای  بااا ثاباا   انااد  سااایر  تغترهااای تاثترگاا ار، انقااراخ  عتااار راازء  فرضاات  د م:
 ذسابرس  ستد  دارد. ا زذی  ذقداری بر ذسابداری تاثتر  ثب     عنی

زایاای   تاااثتر  تداباا   در ارتباااط بااا فرضاات  د م، شااواهدی  رااود دارد تاا  بااا در     
ذساابرس با   اسای     ا زذیا   ذق  ایای ذسابداری بر یکدی ر هیتوا  اس .  ا زذی  ذق

هاای  اوثر بار تتفتا  ذسابرسای      تغتتر  و فا  ایجاد پتوند اقتصادی ذسابرس با  اذبکار   
( شاواهدی ارائا    2002تواند بر  تزا  ایای ذسابداری  وثر باشد. فرانک    هیکاارا  )  ی
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اد ا  رترذسابرسای   قادر یاق اقاالم     ا زذی  ذقدهند ت  یک هیبست ی  ثب  بتن  ی
ا ایان تئاوری   با  تعهدی ااتتااری )با  لناوا  سانج   ادیری  ساود(  راود دارد. ایان یافتا          

تواناد پتوناد اقتصاادی    ااد ا  رترذسابرسای  ای    ا زذی  ذقهیتوانی دارد ت   یابق آ  
 تا  ذساابرس را بارای  دا  ا  در برابار        نتتجا در تر تند   ذسابرس    اذبکار را قوی

فدارهای  اذبکار )از ریا  برای  دیری  سود( تااهش دهاد. شاواهد انتاای   هیکاارا       
ذسابرسای   قادر یاق اقاالم تعهادی رترلاادی یاک        ا زذی  ذقدهد ت  ( ندا   ی2006)

های آنها با سوگتری نااودآگااه ذساابرس هیتاوانی دارد. شاواهد     رابی   ثب  دارند. یافت 
رترلاادی   ثبا  ذساابرس اساتدالل      ا زذیا   ذاق دهد ت  ( ندا   ی2016 تن   هیکارا  )

لادی هیبست ی  ثب  دارد. نتایج  یا عا   تند   با اقالم تعهدی رترذسابرس را تاعتف  ی
های رترلادی ذسابرس یاک هیبسات ی   ا زذی  ذقدهد ( ندا   ی1393 الظ   تتیوری )

هاای بااال باا تتفتا      ا زذیا   ذقدار با قدر یاق اقالم تعهدی ااتتاری دارد، زیرا  نفی  عنی
هایی د در شرت ده( ندا   ی1399های سر ک   هیکارا  )ذسابرسی هیبست  اس . یافت 

پردازناد، تتفتا  ساود    ذسابرسای تیتاری  ای    ا زذی  ذقهای بتدتر، ت  ب   اسی  تتفتف
زای ایای ذساابداری    تر اس .  جیوز شواهد فوق، اهیت  تعتتن در  ذسابداری پایتن

 تند. ذسابرس را بررست   ی ا زذی  ذق
ار رزء ایاای ذساابداری   شود ت  انقراخ  عتبتنی  یدر  یا ع  ذاضر، هیچنتن، پتش

شاود. با   اقاع،    گا اری  ای  گتری لیاکرد باا نارب بااالتری قتیا     در  دایس  با رزء اندازه
هااای اقااالم تعهاادی را تاا  در نتتجاا  ایااای توانااد نوسااا اگرچاا  ذسااابرس اذتیاااال نیاای

بنادی تفکتاک   های تعهدی ناشی از ا ال  ایای ز اا  شود از نوسا ذسابداری ایجاد  ی
تواند تدتتص دهاد تا  تادا تک لا ا  ا اای در تغتتارا        این  رود اذتیاال  ی تند، با

هاای  (. از سوی دی ر، تئوری2018؛ نتکالخ، 2014اقالم تعهدی اس  )هریبار   هیکارا ، 
 ربوط ب  تاثتر ایای ذسابداری بر لا   لرضا    تداضاای ذسابرسای،  ارخ ریساک        

نند ت  ایای ذسابداری باید با نارب بااالتری   تبتنی  یتییتع ذسابرس ب  طور ضینی پتش
ذساابرس تااثتر ب ا ارد.     ا زذی  ذقبندی بر در  دایس  با اقالم تعهدی ناشی از ایای ز ا 

 گترد:سوم پژ هش  ورد آز و  قرار  ی در قا ب فرضت  بتنیاین پتش
رازء  انقراخ  عتار رزء ایاای ذساابداری، در  دایسا  باا انقاراخ  عتاار        فرضت  سوم:

 ذسابرس دارد. ا زذی  ذقتری با گتری لیاکرد اقالم تعهدی، هیبست ی قویاندازه
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 شناسی  روش
 هاداده

هاای پ یرفتا  شاده در باورس ا راق بهاادار      های تات  شرت برای انجام این پژ هش از داده
هاای   های  ورد نتااز  رباوط با   اور    اس . داده استفاده شده 1398تا  1392تهرا  برای د ره 

هاای   هاا   بادهی  ها، ارزای دارایای ندد لیاتاتی، ریع دارایی ها ) انند رریا  ا ی ساالن  شرت 
 ا زذیا   ذاق هاای  رباوط با     آ رد نوین   دادهراری   نظایر آ ( از بانک اطاللاتی نرم افزار ره

هااای  هااای هتااا   اادیره باا   جیااع گااردآ ری شااده اساا . شاارت     ذسااابرس از گاازارش
هاای  هاا از نیونا  تناار گ اشاتند، زیارا تصایتم      هاا   بتیا   اری،  وسسا   ا ی، بانکگ  سر ای 

هاای  انعتی   رتر اا ی    داری باا شارت   لیاتاتی    اهت  اقاالم تعهادی آنهاا با  شاک   عنای      
هاا سااز ا  ذسابرسای باوده اسا  از نیونا         تفا   اس . در ادا  ،  داهداتی ت  ذسابرس آ 

هاای آ  باا ساایر    ب   اسی   اهت  د  تای سااز ا  ذسابرسای،  یژگای    شدند، زیرا تنار گ اشت  
هااای توانااد  تفااا   باشااد. هیچنااتن،  داااهداتی تاا  داده وسسااا  ذسابرساای اصو اای  اای

ذسابرسی   سایر اطاللا   ورد نتاز برای آنهاا در دساترس نباود ذا خ شادند. در       ا زذی  ذق
شارت  با  لناوا      107ساال از  -شارت   656نتتج  این فرایند انتتاب نیون ، یک نیونا  شاا     

نیون  نهاایی انتتااب شادند. با   نظاور تااهش اثار  دتااس، در  اواردی تا  الزم باوده اسا ،             
اسا . با  طاور  داتص، تاتا        های د ره آنها تدساتم شاده   تغترهای پژ هش بر  تان تن دارایی

هاا   تاان تن دارایای    تغترهای  ورد نتاز برای تتیتن ا  اوی رتررگرساتونی   اقاالم تعهادی بار     
اند. تات   تغترهای پتوست  تقدتق در سایک یاک در اد  داایر  نتهاایی توزیاع ااود        تدستم شده
 قاب   داهده اس . 1اند. فرایند انتتاب نیون  در رد ل ه یرایش شد

 

 سال-شرت  . فرایند انتتاب نیون 1رد ل 

 2261  1398تا  1392ت   داهدا  در بورس ا راق بهادار تهرا  در د ره 

 (488) های ذسابرسی شده توسط ساز ا  ذسابرسی سال-شرت 

 (192) ها  ها،  وسسا   ا ی   بتی گ اری، بانکهای سر ای های  ربوط ب  شرت سال-شرت 

ذسابرسی،  تغترهای  ا زذی  ذقهای رایب شده ب  د ت  دادههای ذ خسال-شرت 

 (2018یا  تغترهای الزم برای  قاسب  ا  وی نتکالخ ) ا زذی  ذقتنتر ی 

(925) 

 656 سال در نیون  نهایی-ت   داهدا  شرت 
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 گیری خطای حسابداریاندازه

گتری ایای ذسابداری از یک ا  وی رتررگرستونی، تا   در این پژ هش، برای اندازه
شاود.  زیا  ا  اوی    ( اسا ، اساتفاده  ای   2018ذسابداری نتکالخ ) بتنی بر  دل تتفت  

رتررگرستونی نتکالخ این اس  ت   ریقا لیاکرد اقتصادی ذدتدی را در  دل اود  ارد 
گتاری لیاکارد   ایاای ذساابداری را     تند   از این ر  با  شاک  بهتاری رازء انادازه      ی

رگرستونی ناتکالخ، د  فارز   (. در ا  وی رتر2021قول   هیکارا ، تند )التفکتک  ی
(   اقاالم تعهادی   Cهاای نداد لیاتااتی )   (، رریا Eسازی سری ز انی سود )پای  برای  دل

(Aبنا قرار  ی  ) های نددی لیاتااتی  گترد. فرز ا ل این اس  ت  د   عتار لیاکرد رریا
را ( π  سود ذسابداری، هر د  دارای ااتالل هستند   لیاکرد اقتصاادی ذدتدای شارت  )   

تنناد.  گتری  ای ( اندازهv(   ایای برآ رد اقالم تعهدی )wبندی )ب  ترتتب با ایای ز ا 
بنادی  فرز د م این اس  ت  اقالم تعهدی، چ  رزئی از آ  ت  برای ا ال  ایاای ز اا   

گتری لیاکرد(،   چ  رزئی تا  در  های نددی لیاتاتی ایجاد شده اس  )رزء اندازهرریا 
فی   لا داناا  در باارآ رد اقااالم تعهاادی ایجاااد شااده )راازء ایااای  نتتجاا  ایاهااای تصاااد
شوند. بر اساس د  فرز فوق    یاابق ناتکالخ   های بعد  عکوس  یذسابداری(، در د ره

های ندد لیاتاتی، سود ذساابداری    (، ر ابیی ب  شر  زیر برای سری ز انی رریا 2018)
 شوند:اقالم تعهدی تبتتن  ی

Ct (1رابطه  = πt + wt − wt−1 

𝐸𝑡 (2رابطه  = πt + 𝑣𝑡 − 𝑣𝑡−1 

𝐴𝑡 (3رابطه  = −wt + 𝑤𝑡−1 + 𝑣𝑡 − 𝑣𝑡−1 

شاود، اقاالم تعهادی شاا   ایاای بارآ رد اقاالم         دااهده  ای   3هیچنا  ت  در رابی  
اقاالم تعهادی با     های ندد لیاتاتی اس . در  اقاع،  بندی رریا تعهدی   قرین  ایای ز ا 

را در اود  انعکس   w   vد ت   اهت    ندش آ  در ذسابداری تعهدی، اثر هر د  ایای 
σπتند. ب   نظاور تتیاتن  اریاانس لیاکارد ذدتدای       ی

،  اریاانس رازء لیاکارد اقاالم     2
σwتعهدی 

σv   اریانس رزء ایای ذسابداری  2
های گداتا ری تا  بار    توا  از شرط،  ی2

تبتتن اواهند شد استفاده نیود. بر این اساس، با استفاده از ساری ز اانی    3 تا 1اساس ر ابط 
ها،   فرز لدم  رود هیبسات ی    تااتر  رتب  ا ل آ  C ،E   Aزد ده  تغترهای  تان تن

 گردند: های گدتا ری زیر ایجاد  ی، شرطw ،v   πبتن 
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𝐸(𝐸𝑡𝐸𝑡−1) = 𝜌𝜋𝜎𝜋
2 − 𝜎𝑣

2 
m(

4): 
𝐸(𝐸𝑡𝐸𝑡) = 𝜎𝜋

2 + 2𝜎𝑣
2 m(1): 

𝐸(𝐶𝑡𝐶𝑡−1) = 𝜌𝜋𝜎𝜋
2 − 𝜎𝑤

2  
m(

5): 
𝐸(𝐶𝑡𝐶𝑡) = 𝜎𝜋

2 + 2𝜎𝑤
2  m(2): 

𝐸(𝐴𝑡𝐴𝑡−1) = −𝜎𝑣
2 − 𝜎𝑤

2  
m(

6): 
𝐸(𝐴𝑡𝐴𝑡) = 2𝜎𝑤

2 + 2𝜎𝑣
2 m(3): 

اس . در  یا ع  ذاضر،  πهیبست ی سریا ی  رتب  ا ل  ρπهای گدتا ری باال، در شرط
( GMMیافتا  ) هاای تعیاتم  ر ش گدتا ر از m(6)تا  m(1)های گدتا ری شرطبرای ذ  

σπشااود   پارا ترهااای اسااتفاده  اای
2 ،σw

2   σv
سااال   بااا اسااتفاده از  -باارای هاار شاارت  2

  گردند.سال قب  آ  برآ رد  ی 12ز انی های سری داده
، با  ایان شار     GMM(،  تغترهای  ورد نتااز در تتیاتن   2018نتکالخ )  یا ع   یابق

اقالم تعهادی سار ای     Aندد لیاتاتی اس ؛ های رریا  Cشوند:  یتعریف   ب  تار گرفت  
نداد(  نهاای   ا  های راری )ب  اساتثنای تغتتار  در گردش اس  ت  برابر اس  با تغتتر دارایی

 Eهای راری )ب  استثنای تغتتر ذاتره  ا تا    تغتتر تسهتال   ا ی دریاافتی(؛    تغتتر بدهی
(،  قاساب   2018های ندد لیاتاتی.  یابق نتکالخ )برابر اس  با ریع اقالم تعهدی   رریا 

σvانقراخ  عتار رزء ایای ذسابداری اقالم تعهدی نتاز ند )
 داهده  تاوا ی   12( ذداق  2

هااای هااای  ااا ی )داده هااای  ااور  باارای هاار شاارت  اساا . باارای ایاان  نظااور، داده   
 ب  لدب گسترده شده اس .  1381ذاضر تا سال ای( در پژ هش ا زذی  ذقرتر

(،  تاثر از انقراخ  عتار ایاای  2018گتری ایای ذسابداری ب  ر ش نتکالخ )اندازه
ذسابداری در یک د ره طوالنی در گ شت  اس . انقراخ  عتار بااالی ایاای ذساابداری    

ابداری تواند  عرخ یک ستستم تنتر ی ضعتف باشد تا   نجار با  تو تاد ایاهاای ذسا       ی
گتاری ایاای ذساابداری در    گتری یک  عتار بدی  برای انادازه شود. برای اندازهبتدتر  ی

تقدتااق ذاضاار، هیچنااتن از قاادر یاق اقااالم تعهاادی ااتتاااری اسااتفاده شااده اساا . باارای  
ها  یاابق  های  دل رونز با تنترل بازده دارایی اندهگتری این  عتار، از قدر یاق باقی اندازه

( استفاده شده اس .  دل تعهدی  زباور با   اور  پاانای   باا      2005هیکارا  )توتاری   
تنناده سایک لاادی اقاالم     تنترل سال    نع    هیچنتن تنترل تعا ال   تغترهای تنترل

ز  ذاداق   تعهدی با سال    نع  برآ رد شده اس . برای تتیتن  دل تعهادی از تتیاتن  
  ربعا  ایا استفاده شده اس .
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 حسابرس الزحمه حقتگی خطای حسابداری و آزمون همبس

  برای آز او  فرضات  د م      1رگرستونی ا ل از  دل در تقدتق ذاضر، برای آز و  فرضت 
 اس (: 2018بر اساس نتکالخ،  2شود )پای   دل استفاده  ی 2سوم از  دل رگرستونی

𝐿𝐴𝐹𝑖,𝑡 1مدل  = α + 𝛾1σ 𝐴𝐶𝐶,𝑖 + 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑗,𝑡 + 𝑖𝑛𝑑 + 𝑦𝑒𝑎𝑟 + ε𝑖,𝑡 

 

𝐿𝐴𝐹𝑖,𝑡 2مدل  = α + 𝛽1σ𝑣,𝑖 + 𝛽2σ𝑤,𝑖 + 𝛽3σ𝜋,𝑖 + 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑗,𝑡 + 𝑖𝑛𝑑
+ 𝑦𝑒𝑎𝑟 + ε𝑖,𝑡 

 های فوق، تعریف  تغترها ب  این شر  اس :در  دل
LAF :ذسابرس بار ذساب    ا زذی  ذقذسابرس، ت  برابر با   اریتم طبتعی  ا زذی  ذق

 .  اس   تاتو  ریال
برابر اس  با انقراخ  عتار پنج سا   اقالم تعهدی )شا   اقاالم تعهادی ساال     σACC، 1در  دل 

 .  اس  ندد لیاتاتی راری   چهار سال قب (. اقالم تعهدی برابر با سود لیاتاتی  نهای رریا 

: انقااراخ  عتااار راازء σw: انقااراخ  عتااار راازء ایااای ذسااابداری؛  σv، 2در  اادل 
: انقاراخ  عتاار رازء لیاکارد اقتصاادی ذدتدای       σπاقالم تعهدی؛   گتری لیاکرد  اندازه
 آیند. ب  دس   ی m(6)تا  m(1)ت  از ذ   عادال  گدتا ری  اس 

؛ 1393؛  الااظ   تتیااوری، 2012  هیکااارا ،  24هیچنااتن،  یااابق  یا عااا  پتدااتن )بالنکااای
 شوند: گنجانده  ی 2  1 های(  تغترهای تنتر ی ب  شر  زیر در  د 1398 قیدرضایی   فرری، 

Levهای شرت .: اهرم  ا ی ت  برابر اس  با ریع بدهی راری   رترراری ب  ریع دارایی 
Size  هاای  : اندازه شرت   ورد رستدگی ت  برابر اس  با   اریتم طبتعی ریاع دارایای

 شرت  بر ذسب  تاتو  ریال.
ROAهای شرت .ریع دارایی ها ت  برابر اس  با سود اا ص تدستم بر: بازده دارایی 

LnAge.اریتم طبتعی سن شرت  از ابتدای تاستس   : 
LnEmployee. اریتم طبتعی تعداد تارتنا  شرت   : 

Sub های فرلی باشد :  تغتر  جازی با ارزش یک، اگر شرت  دارای شرت  یا شرت
  فر.در رتر این  ور    

Loss تغتر  جازی با ارزش یک اگر شرت  در سال  :t در یا  تساب تارده باشاد      ز
 . فر  ور  ینا ترر
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Issue تغتر  جازی، با ارزش یک اگر شرت  در سال  :t      افزایش سار ای  داده باشاد
 . فر  ور  ینا تردر ر

InvRecهای شرت .های دریافتنی ب  ریع داراییها   ذساب: نسب  ریع  ورودی 
Liquidراری تدستم بر بدهی راری(. : نسب  راری )دارایی 
Large  . در د  ا کت  بزرگترین سها دار شرت : 

AudOpn در ذسابرسای رتر دباول باشاد       :  تغتر  جازی با ارزش یک اگر گازارش
 . فر  ور  ینا ترر

AudTop       تغتر  جازی با ارزش یک، اگر ذساابرس در طبدا  ا ل بتسا    پانج  وسسا  :
 بورس   ا راق بهادار قرار گترد    فر در رتر اینصور .  ذسابرسی اصو ی  عتید ساز ا  

AudSwitch  تغتر  جازی، با ارزش یک در  ورتی ت  ذسابرس تغتتر ترده باشاد  :
    فر در رتر اینصور .

Busy      29:  تغتر  جازی با ارزش یک، اگر پایا  ساال  اا ی شارت   اورد رساتدگی 
 اسفند اه باشد    فر در رتراینصور .

Gov :   تغتر  جازی با ارزش یک، اگر بتش لیده سهام شرت  در ااتتار ساها دارا 
 د  تی باشد    فر در رتراینصور .

SaleVol.تالطم فر ش ت  برابر اس  با انقراخ  عتار پنج سا   فر ش : 
ind  اثرا  ثاب   نع . دا ی  نع ، برای  نع   ورد نظر یک   برای سایر  انایع :

  فر اس .  
Yearها  فر اس .  ثاب  سال. دا ی سال، برای سال  ورد نظر یک   برای سایر سال: اثرا   

 عالمت مورد انتظار ضرایب متغیرهای مستقل

ر د لال ا  ضاریب  تغتار انقاراخ  عتاار اقاالم تعهادی         یابق فرضت  ا ل، انتظار  ی 
(σACC در  دل )ر د یدار باشاد. هیچناتن،  یاابق فرضات  د م، انتظاار  ا       ثبا     عنای   1

گتاری لیاکارد   رازء ایاای     انقراخ  عتار هر د  رزء اقالم تعهدی )یعنای رازء انادازه   
ر د ذسابداری( یک رابی   ثب  با اقاالم تعهادی داشات  باشاد. بار ایان اسااس، انتظاار  ای         

ر د داشات    ثب  باشد.  یابق فرضت  ساوم انتظاار  ای    2در  دل  σv   σwلال   ضرایب 
βσvباشتم: 

> βσw
آز و  فرضات  ساوم از آز او  براباری ضارایب  ا اد اساتفاده        . برای 

هاای لیاکارد ذدتدای،     ثب  باشد زیرا نوساا   σπر د ضریب شود. هیچنتن، انتظار  ی  ی
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هاای ناپایادار ساود ایجااد شاود، بالاا افازایش ریساک         هاا   شاو   ت  در نتتجا  نوساا   
  گردد.ذسابرس  ی ا زذی  ذقذسابرسی    تعاقبا افزایش 

  عالمت مورد انتظار ضرایب متغیرهای کنترلی

ذساابرس   ا زذی  ذق(، 1980گ اری اد ا  ذسابرسی ستیتونتک ) یابق  دل قتی 
تابعی از تیت    قتی  هر  اذد ااد ا  ذسابرسای اسا . باا فارز رقاابتی باود  باازار         
اد ا  ذسابرسی،  تغترهایی ت  بُعد قتی  یاا تیتا  ااد ا  ذسابرسای را تقا  تااثتر       

 وثر هستند. در  یا عا  پتداتن بساتاری از  تغترهاای  اوثر بار       ا زذی  ذقدهند بر  یقرار 
اناد  دهند شناساایی شاده  ذسابرسی ت  بعد قتی  یا تیت  را تق  تاثتر قرار  ی ا زذی  ذق

  هیکاارا ،   25؛ دا تاوال 2001؛ ب    هیکارا ، 1980)برای نیون  ن اه تنتد ب  ستیتونتک، 
(.  یااابق ایاان  یا عااا ،   2014؛ هریبااار   هیکااارا ،  2010  هیکااارا ،  ؛ چااار ز2008

ها    تغترهایی تا  بالاا افازایش ریساک ذساابرس   افازایش دا نا  رساتدگی             یژگی
 ا زذیا   ذاق شوند، ب  د ت  تق  تااثتر قارارداد  تاابع زیاا  ذساابرس،      تالش ذسابرس  ی

بر  تغترهایی ت  تاابع زیاا  ذساابرس را    دهند. با این  رود، لال ه ذسابرسی را افزایش  ی
زنای  دهناد، لرضا    تداضاا بارای ااد ا  ذسابرسای   قادر  چانا         تق  تاثتر قرار  ای 

ذسابرسی  وثر اسا . باا تورا  با  ایان توضاتقا         ا زذی  ذقذسابرس    اذبکار نتز بر 
تارد.  بتنای  ذسابرسی را پتش ا زذی  ذقتوا  لال   ضرایب  تغترهای تنتر ی در  دل  ی

 ثبا  باشاد چاو      Size ،Sub   Issueر د ضرایب  تغترهاای  در این پژ هش انتظار  ی
این  تغترها اذتیاال با  تزا  رستدگی   تالش بتدتر ذسابرس هیبست ی  ثب  دارناد. اهارم   

هاای  دهاد زیارا از یاک ساو باا ان تازه       ا ی باال اذتیاال ریساک ذسابرسای را افازایش  ای    
دی ر با ریسک  رشکست ی   آشفت ی  ا ی  اذبکار هیبسات ی   دیری  سود   از سوی 

 ثبا  باشاد. در  دابا ، باازده      Levر د لال ا  ضاریب    ثب  دارد. بناابر ایان انتظاار  ای    
های باال، اذتیاال ریسک  رشکست ی   پت رد قانونی    تعاقبا ریسک ذسابرسای را  دارایی

(  نفی باشد. لال ا   ROAها )دارایی ر د ضریب بازدهدهد. بنابراین انتظار  یتاهش  ی
بتداتر اذتیااال    هاای باا سان    نفای اسا  چاو  شارت      LnAge ورد انتظار برای ضریب 

اسا     ا ا، ریساک  رشکسات ی     هایی دارند ت  ب  بداء   ثبا  آنها تیک تارده  یژگی
 تواناد یابد. تعداد تارتناا  شارت  اذتیااال  ای    آنها    تعاقبا ریسک ذسابرسی تاهش  ی

ای بارای انادازه لیاتاا  شارت    هیتنیاور ریساک نااتوانی در پردااا  بادهی          نیاینده
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ر د لال اا  ضااریب تعااداد تارتنااا  شاارت  دسااتیزد باشااد. باار ایاان اساااس، انتظااار  اای
(LnEmployee ثب  باشد.  تغتر  )Loss  زنی بارای  برای تنترل ریسک لیاتاتی   چان

ررام ریساک   ده، با  های زیا چو  شرت  تتفتف ذسابرسی در  دل گنجانده شده اس ،
 ا زذیا   ذاق زنای بتداتری بارای تااهش     باالتر، ب  د ت  تن ناهای  اا ی  یکان اسا  چانا     

ها نتز تااثتر  ، ضریب  تغتر بازده داراییا زذی  ذقدهند. از آنجا ت  در  دل ذسابرس انجام 
تری دارد ت  تاثتر ریسک لیاتاتی  اذبکار را ر ب تند، ضریب ندان ر زیا  اذتیال بتد

زناای باارای تتفتااف را در اااود  اانعکس نیایااد. لال اا   ااورد انتظااار باارای ضااریب چاناا 
InvRec  هاای ریساکی  انناد  وراودی   ذساابهای       ثب  اس ، چو  ذسابرسی دارایای

ر د ضاریب  تناد. انتظاار  ای   دریافتنی رساتدگی   تاالش بااالتری از ذساابرس طااب  ای      
Large   Liquid       ثب  باشد، چو   یابق پتدتن ، ب  ترتتب، بتن ان تازه  ادیری  ساود 

(   باتن نساب    2006، 26؛    ئاوز 2018در د تیرتز  ا کتا  ) قیدرضاایی   هیکاارا ،    
( رابیا   راود دارد. انتظاار    1396نددین ی باال   تاهش تتفت  افداء )آقایی   هیکاارا ،  

ریساک بتداتر ذساابرس هیبسات ی  ثبا       ر د گزارش رتر دبول ذسابرس با تاالش     ی
 ثبا  باشاد. ذسابرساا  باا رتبا        AudOpnشود ضریب بتنی  یداشت  باشد، بنابراین پتش

بااالتری بارای    ا زذی  ذقزنی باالتر باالتر، ب  د ت  التبار باالتر، تتفت  باالتر   قدر  چان 
 ثبا  باشاد.    AudTop ر د ضریب  تغترتنند   بنابر این انتظار  یاد ا  اود طاب  ی

گا  بتدتر برای ارائا  ااد ا  ذسابرسای باا     تننددر یک بازار رقابتی، ب  د ت   رود لرض 
یاباد   اذتیاال تتفتاف بتداتر     زنای  ااذبکار افازایش  ای    های رقابتی، قدر  چانا  قتی 
(. از 2017یاباد ) قیدرضاایی    هد اا ک،    برای ذسابرس ردید افازایش  ای   ا زذی  ذق
(  نفای باشاد. هیچناتن    AudSwitchر د ضاریب چاراش ذساابرس )   انتظار  ی ر ،این

ذسابرسی در ز ا   ا زذی  ذق ثب  باشد، چو  اذتیاال  Busyر د ضریب  تغتر انتظار  ی
 Govتداضای باال   افزایش فدار تاری بتداتر اسا . لال ا   اورد انتظاار بارای ضاریب        

هاای  تازه تیتاری در  دایسا  باا شارت      هاای د  تای اذتیااال ان     ثب  اس ، زیرا شارت  
شاود  بتنای  ای  ذسابرسی دارند. هیچناتن، پاتش   ا زذی  ذق دربارهزنی رترد  تی برای چان 

 ثب  باشد، چو  افزایش تالطم فر ش اذتیاال با افزایش ریسک ذاتای   SaleVolضریب 
   های ذسابرس هیبست ی  ثب  دارد.  افزایش تالش
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 هايافته
 آمار توصیفی 

ارائ  شاده اسا . نتاایج     2ار تو تفی  تغترهای پژ هش در تاباوی ا ل   د م رد ل آ 
اناد در تااباوی د م   تا  در سایک شارت  بارآ رد شاده      σπ ،σw   σvتتیتن پارا ترهای 

( ب  ترتتاب  σvنیایش داده شده اس .  تان تن    تان  رزء ایای ذسابداری اقالم تعهدی )
ها اس  ت  ب   قاظ اقتصادی باا اهیتا  اسا . باا ایان      در د ریع دارایی 4   5در ذد د 

پور   ؛ بهنام2018؛ تایر اتن، 2018های پتدتن )نتکالخ،  رود، ب  شک   داب  با پژ هش
بزرگتاار اساا .  σwتااوچکتر از  تااان تن  σv(،  تااان تن 1399  قربااانی،  1398هیکااارا ، 

تاوچکتر از یاک در اد    هیچنتن ااتالخ د   تغتر ب   قاظ آ ااری رتر افر   در سایک    
های اقالم تعهادی لیادتا در نتتجا  ا اال      دهد ت  نوسا دار اس . این یافت  ندا   ی عنی

لیاتاتی ایجاد شده اس  تا ب  د تا  ایاهاای ذساابداری     های نددبندی رریا ایای ز ا 
تعهدی. این یافت  با ندش ذسابرسی  ستد  در تاهش رزء ایای ذسابداری اقاالم  در اقالم 

برابر  AudTopتعهدی هیتوانی دارد. هیچنتن،  تان تن  تغتر ندان ر ذسابرس رتب  یک، 
نیونا  توساط ذسابرساا  رتبا  یاک، تا  انتظاار         دهد بتش لیاده اس  ت  ندا   ی 58/0
 AudOpnاند.  تاان تن  ارائ  دهند، ذسابرسی شده ر د تتفت  ذسابرسی باالتری را نتز  ی

هاای ذسابرسای از ناوز تعادی  شاده      دهاد بتداتر ااهاارنظر   اس  تا  نداا   ای    56/0برابر 
ها با نتایج  قیدرضایی   هیکارا  ) در ط،  رد د یا لدم ااهار نظر( بوده اس . این یافت 

   66/0با  ترتتاب برابار     Gov   Large( هیتوانی دارد. از ساوی دی ار،  تاان تن    2018)
های نیون   تعاق با  ساها دارا    ای از سهام شرت دهد بتش لیدهاس  ت  ندا   ی 52/0

    های نیون  باال اس .د  تی اس     اافا، تیرتز  ا کت  در شرت 
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 .  آمار توصیفی2جدول 

 GMMتابلوي اول. آمار توصیفی براي متغیرهاي مورد استفاده در تخمین 

 انحراف معیار بیشترین کمترین میانه میانگین تعداد مشاهدات 

E 1926 1123/0 0941/0 0741/0- 4782/0 0937/0 

C 1926 1075/0  0948/0 0850/0- 4866/0 0928/0 

A 1926 0381/0 0371/0 0728/0- 1484/0 0433/0 
 هاي رگرسیونیتابلوي دوم. آمار توصیفی براي متغیرهاي مورد استفاده در تخمین مدل

 انحراف معیار بیشترین کمترین میانه میانگین تعداد مشاهدات 

σ𝐴𝐶𝐶 656 1031/0 0877/0 0210/0 3225/0 0733/0 

σ𝜋 656 0664/0 0571/0 0202/0 1319/0 0400/0 

σ𝑤 656 0619/0 0614/0 0246/0 1166/0 0266/0 

σ𝜈 656 0474/0 0428/0 0154/0 0967/0 0265/0 

σ𝑤 − σ𝜈 656 0169/0 0118/0 0324/0- 1183/0 0267/0 

absACC 656 1706/0 1242/0 0003/0 7852/0 1609/0 

Fee 656 70/744 30/578 000/90 0/4822 121/17 

LAF 656 3601/6 1037/6 4998/4 4810/8 6883/0 

AudTop 656 5762/0 0000/1 0000/0 0000/1 4941/0 

AudSwitch 656 3110/0 0000/0 0000/0 0000/1 4629/0 

AudOpn 656 5594/0 0000/1 0000/0 0000/1 4964/0 

Issue 656 2165/0 0000/0 0000/0 0000/1 4118/0 

Busy 656 7610/0 0000/1 0000/0 0000/1 4267/0 

Lev 656 7133/0 6157/0 0469/0 8011/1 1922/0 

ROA 656 1039/0 0899/0 3193/0- 5262/0 1562/0 

Gov 656 6585/0 0000/1 0000/0 0000/1 4742/0 

Sub 656 3353/0 0000/0 0000/0 0000/1 4721/0 

Size 656 651/13 691/13 1659/9 159/18 3958/1 

LnAge 656 6209/3 7842/3 0794/2 3944/4 4196/0 

LnEmployee 656 6504/5 7104/5 9459/1 4072/8 0694/1 

Loss 656 1753/0 0000/0 0000/0 0000/1 3802/0 

InvRec 656 5066/0 5082/0 0032/0 9313/0 2042/0 

Liquid 656 4090/1 1994/1 09818/0 3381/5 8539/0 

Large 656 5233/0 5200/0 1000/0 9200/0 2142/0 

SaleVol 656 2109/0 1738/0 0173/0 0551/1 1642/0 
و در تابلوي دوم مشاهدات  1398تا  1381در تابلوي اول مشاهدات براي دوره  دهد.جدول فوق، آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق را نشان می

اند. متغیرها در هر دو تابلو به شرح زیر هستند: درصد وینسوره شده 95هستند. کلیه متغیرها در سطح یک درصد و 1398تا  1392براي دوره 
E ،سود حسابداري :Cهاي نقدي عملیاتی، : جریانA ،اقالم تعهدي :𝜎𝐴𝐶𝐶 ،انحراف معیار اقالم تعهدي :𝜎𝜋 انحراف معیار عملکرد :

: انحراف معیار جزء خطاي حسابداري اقالم تعهدي، 𝜎𝑣گیري عملکرد اقالم تعهدي، : انحراف معیار جزء اندازه𝜎𝑤اقتصادي حقیقی، 
abcACC ،قدرمطلق اقالم تعهدي :LAF حسابرس،  الزحمه حق: لگاریتم طبیعیAudTop متغیر مجازي با ارزش یک، اگر حسابرس :

در طبقه اول بیست و پنج موسسه حسابرسی خصوصی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گیرد و صفر در غیر اینصورت، 
AudSwitch ،متغیر مجازي با ارزش یک اگر حسابرس تغییر کرده باشد و صفر در غیراینصورت :AudOpn متغیر مجازي با ارزش :

: متغیر مجازي با ارزش یک اگر شرکت افزایش سرمایه داده باشد Issueک اگر گزارش حسابرس غیرمقبول باشد و صفر در غیراینصورت، ی
: نسبت بدهی Levاسفندماه باشد و صفر در غیراینصورت،  29: متغیر مجازي با ارزش اگر پایان سال مالی Busyو صفر در غیراینصورت، 

: متغیر مجازي Subدولتی باشد و صفر در غیراینصورت،  : متغیر مجازي با ارزش یک اگر شرکتGovها، ه دارایی: بازدROAبه دارایی، 
: لگاریتم LnAgeها، دارایی: لگاریتم طبیعی جمعSizeبا ارزش یک اگر شرکت داراي واحدهاي فرعی باشد و صفر در غیراینصورت، 

ده باشد : متغیر مجازي با ارزش یک اگر شرکت زیانLossتعداد کارکنان شرکت، : لگاریتم طبیعی LnEmployeeطبیعی سن شرکت، 
: درصدد Large: نسبت جاري، Liquidهاي شرکت، : نسبت جمع موجودي و مطالبات به جمع داراییInvRecو صفر در غیراینصورت، 

 : )تالطم فروش( انحراف معیار فروش. SaleVolمالکیت بزرگترین سهامدار شرکت، 
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 نتايج آزمون فرضیه اول

ارائ  شاده اسا . ضاریب  تغتار انقاراخ  عتاار        3در رد ل  1نتایج برازش  دل رگرستونی 
ذسابرسی باد    تغترهاای تنتر ای بارازش      ا زذی  ذق(، هن ا ی ت   دل σACCاقالم تعهدی )

(. =t 846/4دار اسا  ) اس  ت  در سیک توچکتر از یاک در اد  عنای    1862/1شود، برابر  ی
اسا    92/0تنترل شوند، برابار   ا زذی  ذقدر  ورتی ت  سایر  تغترهای  وثر بر  σACCضریب 

(266/3 t=    بر این اساس،  یابق فرضت  ا ل، ب   قاظ آ اری انقراخ  عتار اقاالم تعهادی یاک .)
، تا  در پرانتاز ارائا     tذسابرسای دارد.  داادیر آ ااره     ا زذیا   ذاق دار با هیبست ی  ثب     عنی

بنادی شاده بار ذساب شارت   قاساب        اند، با استفاده از ایاای اساتاندارد  داا م   اوشا     هشد
اس  ) یابق آ اار تو اتفی در    0733/0برابر  σACCاند. از سوی دی ر، انقراخ  عتار  تغتر  شده

 7بالاا تدریباا    σACC(. بنابر این، با  طاور  تاان تن، یاک انقاراخ  عتاار افازایش در        1رد ل 
گردد. با تور  ب  این تا   تاان تن   ذسابرس  ی ا زذی  ذق( افزایش در 92/0×  0733/0در د )

در اد افازایش    7 تاتو  ریال اس ، تااثتر   7/744ذسابرسی طبق آ ار تو تفی برابر  ا زذی  ذق
%( اواهاد باود، تا  با   قااظ      7×  7/744 تاتاو  ریاال )   1/52ذسابرسای برابار    ا زذیا   ذقدر 

هاای اقاالم   ر اس . ب  طور تای، نتایج فوق با هیبست ی  ثب  نوساا  دااقتصادی تا ذد دی  عنی
 ها   ریسک ذسابرسی هیتوانی دارد.تعهدی   تالش

شاود،   داهده  ی 3ت  در ستو  چهارم   پنجم رد ل ب  لنوا  یک آز و  اضافی، هیچنا 
ساا     عتار پانج ، ت  برابر اس  با قدر یاق اقالم تعهدی ساالن ، ب  رای انقراخ absACC تغتر 

ذسابرسای راای زین شاد. لال ا  ایان ضاریب در رتااب           ا زذیا   ذاق اقالم تعهدی در  دل 
دار اس . هیچناتن نتاایج یاک تقاتا      در د  عنی 5ذاور  تغترهای تنتر ی  ثب    در سیک 

ساا    دهاد هن اا ی تا   تاان تن پانج     اضافی دی ر، ت  در ردا ل ارائا  نداده اسا ، نداا   ای     
( با  راای قادر یاق اقاالم تعهادی سااالن  در  ادل قارار         MeanACCالم تعهدی )قدر یاق اق

دار اسا  ) دادار ضاریب در رتااب       گترد ضریب آ  هیچنا  در سیک پانج در اد  عنای     ی
 [ اس (.   =140/2 t] 4042/0[   =t 361/4] 6560/0ذاور  تغترهای تنتر ی ب  ترتتب 

شاده بارای آنهاا در ایان     بتنای ال   پتشهیچنتن لال   ضرایب  تغترهایی تنتر ی با ل
 5 ثبا    در سایک    AudTopپژ هش هیتوانی دارد. برای نیون ،  یابق انتظاار، ضاریب   

 ا زذیا   ذاق دهد ت  ذسابرسا  رتب  ا ل ب  طور  تاان تن  دار اس  ت  ندا   یدر د  عنی
س تااثتر  تنند. لال   ضرایب  تغترهاایی تا  بار  تازا  تاالش ذساابر      باالتری دریاف   ی
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دار در اد  عنای   5 یاابق انتظاار  ثبا    ذاداق  در سایک       Size   Subگ ارند  انند   ی
دار اسا  تا  نداا      نفی   در سیک ده در اد  عنای   AudSwitchاس . لال   ضریب 

زنی  اذبکار در گرفتن تتفتف، ب  طور  تاان تن  های رقابتی   چان دهد، ب  د ت  قتی  ی
تنند. ب  هیتن ترتتاب،  تیتری دریاف   ی ا زذی  ذقذسابرسی ذسابرسا  در سال نتس  

دار اسا  تا  باا ان تازه بتداتر  ااذبکار بارای گارفتن          نفی    عنی Lossلال   ضریب 
های تقصت  زیا    تن نای  ا ی هیتوانی دارد. در  داب ،    یابق انتظاار،  تتفتف در سال

  باا ان تازه تیتار  ااذبکار     دار اسا  تا   ثب    در سیک یک در د  عنای  Govضریب 
د  تاای باارای گاارفتن تتفتااف هیتااوانی دارد. )در  یا عااا  پتدااتن، ااادادادی، قربااانی   

  در ااد  ا کتاا  د  تاای  داااهده  ا زذیاا  ذااقیااک رابیاا   نفاای بااتن  1393اوانساااری، 
اند(. لال   ضرایب  تغترهایی ت  با افزایش ریسک ذسابرسی  رتبط هستند )  بدین  ترده
، Levدهناد(  انناد   اذتیاال تالش ذسابرس یا  رخ ریسک ذسابرس را افزایش  ی قاظ 

InvRec ،LnEmployee ،SaleVol   یابق انتظار  ثب    )ب  استثنای اهرم  ا ی( هی ای 
تا  با     ROAدار هستند. ب  هیتن ترتتب ضاریب  در د   توچکتر از آ   عنی 5در سیک 

 5دارد  یاابق انتظاار  نفای   در سایک       قاظ نظری با ریساک ذسابرسای رابیا   عکاوس    
های تااهش تتفتا    ت  با ان تزه Liquid   Largeدار اس . لال   ضرایب در د  عنی

دار اس . اثرا  ثاب  ساال  افداء    دیری  سود هیبست ی دارند  یابق انتظار  ثب     عنی
 ا زذیاا  ذاق در اد از تغتتاارا    41   انع  در رتااب سااایر  تغترهاا  جیولااا در ذاد د     

 . (2دهند ) یابق ستو  ا ل رد ل ذسابرسی را توضتک  ی
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 1. نتایج برازش مدل رگرسیونی 3جدول 

 LAFمتغیر وابسته: 

 PS i ii iii iv v 

σ𝐴𝐶𝐶 +  
***1862/1 
(846/4) 

***9201/0 
(266/3) 

 

 

absACC +    
**2877/0 
(330/2) 

**2612/0 
(111/2) 

AudTop +   
**0777/0 
(469/2) 

 **0780/0 
(459/2) 

AudSwitch -   
*0584/0- 
(730/1-) 

 *0587/0- 
(733/1-) 

AudOpn +   
0284/0 

(123/1) 

 0275/0 
(075/1) 

Issue +   
0050/0 

(132/0) 
 0065/0 

(176/0) 

Busy +   
0423/0 

(885/0) 
 0406/0 

(828/0) 

Lev +   
0228/0 

(231/1) 
 0241/0 

(286/1) 

ROA -   
**2542/0- 
(079/2-) 

 **2558/0- 
(308/2-) 

Gov +   
***1896/0 
(456/6) 

 ***1897/0 
(287/6) 

Sub +   
**0861/0 
(096/2) 

 **0798/0 
(977/1) 

Size +   
***2242/0 
(48/14) 

 ***2258/0 
(60/15) 

LnAge -   
*0253/0- 
(727/1-) 

 *0254/0- 
(729/1-) 

LnEmployee +   
***1220/0 
(528/6) 

 ***1205/0 
(401/6) 

Loss -   
**0626/0- 
(167/2-) 

 **0614/0- 
(188/2-) 

InvRec +   
**1814/0 
(302/2) 

 **1853/0 
(322/2) 

Liquid +   
***0481/0 
(917/3) 

 ***0493/0 
(268/4) 

Large +   
***2313/0 
(826/4) 

 ***2285/0 
(140/4) 

SaleVol +   
**2747/0 
(144/2) 

 **2747/0 
(144/2) 

constant ؟ 
***9946/6 
(2/208) 

***9071/6 
(6/149) 

***5803/2 
(39/16) 

***9330/6 
(6/137) 

***6458/2 
(61/18) 

 خیر بلی بلی بلی بلی کنترل اثرات ثابت صنعت

 بلی بلی بلی بلی بلی کنترل اثرات ثابت سال

Adj. R
2

 41/0 42/0 64/0 42/0 64/0 

 656 656 656 656 656 تعداد مشاهدات

هستند. کلیه متغیرها در سطح یک 1398تا  1392مشاهدات براي دوره  دهد.پژوهش را ارائه می 1جدول فوق، نتایج برازش مدل رگرسیونی 
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حسابرسی است. متغیرهاي مستقل و کنترلی به شرح  الزحمه حقلگاریتم طبیعی  LAFاند. متغیر وابسته درصد وینسوره شده 95درصد و 

: متغیر AudTop: قدرمطلق اقالم تعهدي ساالنه، abcACCساله قدرمطلق اقالم تعهدي، : انحراف معیار پنج𝜎𝐴𝐶𝐶زیر هستند: 

بهادار قرار گیرد و  مجازي با ارزش یک، اگر حسابرس در طبقه اول بیست و پنج موسسه حسابرسی خصوصی معتمد سازمان بورس و اوراق

: AudOpn: متغیر مجازي با ارزش یک اگر حسابرس تغییر کرده باشد و صفر در غیراینصورت، AudSwitchصفر در غیر اینصورت، 

: متغیر مجازي با ارزش یک اگر شرکت Issueمتغیر مجازي با ارزش یک اگر گزارش حسابرس غیرمقبول باشد و صفر در غیراینصورت، 

اسفندماه باشد و صفر در  29: متغیر مجازي با ارزش اگر پایان سال مالی Busyه داده باشد و صفر در غیراینصورت، افزایش سرمای

دولتی باشد و صفر در  : متغیر مجازي با ارزش یک اگر شرکتGovها، : بازده داراییROA: نسبت بدهی به دارایی، Levغیراینصورت، 

: لگاریتم طبیعی Sizeزش یک اگر شرکت داراي واحدهاي فرعی باشد و صفر در غیراینصورت، : متغیر مجازي با ارSubغیراینصورت، 

: متغیر مجازي با Loss: لگاریتم طبیعی تعداد کارکنان شرکت، LnEmployee: لگاریتم طبیعی سن شرکت، LnAgeها، داراییجمع

هاي شرکت، جمع موجودي و مطالبات به جمع دارایی: نسبت InvRecده باشد و صفر در غیراینصورت، ارزش یک اگر شرکت زیان

Liquid ،نسبت جاري :Large ،درصدد مالکیت بزرگترین سهامدار شرکت :SaleVol تالطم فروش( انحراف معیار فروش. مقادیر( :

ه شده است. مقادیر عالمت دار اند در پرانتز ارائبندي شده بر حسب شرکت محاسبه شدهکه با استفاده از خطاي استاندارد مقاوم خوشه tآماره 

 دار هستند.به ترتیب در سطح ده درصد، پنج درصد و یک درصد معنی ***؛ **،*شده با 

 
 های دوم و سومنتايج آزمون فرضیه

شده اس .  یابق انتظار، ضارایب هار    ارائ  4رد ل در  2نتایج برازش  دل رگرستونی 
دار اس . ضریب انقراخ  عتار رازء   عنی ثب    ب   قاظ آ اری  σπ ،σw   σvس   تغتر 

ذسابرسای، برابار    ا زذیا   ذاق (، با تنترل ساایر  تغترهاای  اوثر بار     σvایای ذسابداری )
داری اقتصاادی نتاز تااثتر ایاای ذساابداری بار       (. از  نظر  عنای =t 407/4اس  ) 7164/2
   تاان تن   σvدار اس . با تور  ب  انقاراخ  عتاار   ذسابرسی ب  طور نسبی  عنی ا زذی  ذق

LAF ب  طور  تان تن، یک انقراخ  عتار افزایش در ،σv    افازایش در  2/7ذاد دا بالاا %
هاای  ارتبط    تاتو  ریال(. این نتتج ، با تئوری 6/53گردد )ذد د ذسابرسی  ی ا زذی  ذق

با تاثتر ایای ذسابداری بر لا   لرضا    تداضاای ااد ا  ذسابرسای،  ارخ ریساک       
اذبکار باارای تییتااع ذسااابرس هیتااوانی دارد. از سااوی دی اار،   ذسااابرس   ان تاازه  اا 

دهاد تا  تالطام اقاالم تعهادی ناشای از       نداا   ای   σwداری   لال    ثب  ضاریب    عنی
ذسابرس، بر قتیا  ااد ا     بندی، اذتیاال ب  د ت  تاثتر بر  تزا  تالشا ال  ایای ز ا 

دهاد تا  تالطام    ا   ای ندا  σπداری   لال ا   ثبا  ضاریب    ذسابرسی  وثر اس .  عنای 
لیاکرد اقتصادی ذدتدی، اذتیاال ب  د ت  افازایش ریساک ذاتای، بالاا افازایش ریساک       

گردد. هیچنتن، لال   ضرایب  تغترهای تنتر ای باا   ذسابرسی  ی ا زذی  ذقذسابرسی   
لال    ورد انتظار آنها   نتایج قبای هیتوانی دارد.  یابق آز و   ا د، اااتالخ ضارایب   

دار اس . با تور  ب  انقراخ  عتار تدریبا یکسا  در د  عنی 5در سیک  σw   σvر د   تغت
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دهد ت   یابق فرضات  ساوم، رازء ایاای     د   تغتر  یابق آ ار تو تفی، این یافت  ندا   ی
 گ ارد. ذسابرس اثر  ی ا زذی  ذقذسابداری با نرب بتدتری بر 

 

 2. نتایج برازش مدل رگرسیونی 4جدول 

 LAFمتغیر وابسته:   

 PS i ii 

σ𝑣 + 
***2178/3 
(271/5) 

***7164/2 
(407/4) 

σ𝑤 + 

***2834/1 
(735/2) 

**0951/1 
(339/2) 

σ𝜋 + 

**0426/1 
(384/2) 

**9014/0 
(041/2) 

AudTop +  
**0775/0 
(522/2) 

AudSwitch -  
0500/0- 

(730/1-) 

AudOpn +  
0284/0 

(123/1) 

Issue +  
0048/0 

(107/0) 

Busy +  
0152/0 

(273/0) 

Lev +  
0228/0 

(231/1) 

ROA -  
1762/0- 

(483/1-) 

Gov +  
***2087/0 
(373/5) 

Sub +  

**0724/0 
(351/2) 

Size +  

***2357/0 
(68/16) 

LnAge -  
**0407/0- 
(457/2-) 

LnEmployee +  
***1132/0 
(295/5) 

Loss -  
0445/0- 

(504/1-) 

InvRec +  
**1748/0 
(994/1) 

Liquid +  
***0474/0 
(445/3) 

Large +  
***1780/0 
(078/4) 
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SaleVol +  
*2537/0 
(805/1) 

constant ؟ 
***9882/6 
(0/172) 

***6331/2 
(03/14) 

 بلی بلی کنترل اثرات ثابت صنعت

 بلی بلی کنترل اثرات ثابت سال

Adj. R
2

 42/0 64/0 

 656 656 تعداد مشاهدات

𝛽𝛔𝝂
= 𝛽𝛔𝒘

 773/4 [029/0] 201/4 [041/0] 

هستند. کلیه متغیرها در سطح یک 1398تا  1392مشاهدات براي دوره  دهد.پژوهش را ارائه می 2جدول فوق، نتایج برازش مدل رگرسیونی 
حسابرسی است. متغیرهاي مستقل و کنترلی به شرح  الزحمه حقلگاریتم طبیعی  LAFاند. متغیر وابسته درصد وینسوره شده 95درصد و 

: انحراف معیار جزء 𝜎𝑣گیري عملکرد اقالم تعهدي، : انحراف معیار جزء اندازه𝜎𝑤: انحراف معیار عملکرد اقتصادي حقیقی، 𝜎𝜋زیر هستند: 
بیست و پنج موسسه حسابرسی  : متغیر مجازي با ارزش یک، اگر حسابرس در طبقه اولAudTopخطاي حسابداري اقالم تعهدي، 

: متغیر مجازي با ارزش یک اگر حسابرس AudSwitchخصوصی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گیرد و صفر در غیر اینصورت، 
: متغیر مجازي با ارزش یک اگر گزارش حسابرس غیرمقبول باشد و صفر در AudOpnتغییر کرده باشد و صفر در غیراینصورت، 

: متغیر مجازي با Busy: متغیر مجازي با ارزش یک اگر شرکت افزایش سرمایه داده باشد و صفر در غیراینصورت، Issueصورت، غیراین
: متغیر Govها، : بازده داراییROA: نسبت بدهی به دارایی، Levاسفندماه باشد و صفر در غیراینصورت،  29ارزش اگر پایان سال مالی 

: متغیر مجازي با ارزش یک اگر شرکت داراي واحدهاي فرعی Subدولتی باشد و صفر در غیراینصورت،  تمجازي با ارزش یک اگر شرک
: لگاریتم LnEmployee: لگاریتم طبیعی سن شرکت، LnAgeها، دارایی: لگاریتم طبیعی جمعSizeباشد و صفر در غیراینصورت، 
: نسبت جمع InvRecده باشد و صفر در غیراینصورت، اگر شرکت زیان : متغیر مجازي با ارزش یکLossطبیعی تعداد کارکنان شرکت، 

: SaleVol: درصدد مالکیت بزرگترین سهامدار شرکت، Large: نسبت جاري، Liquidهاي شرکت، موجودي و مطالبات به جمع دارایی
-بندي شده بر حسب شرکت محاسبه شدهم خوشهکه با استفاده از خطاي استاندارد مقاو t)تالطم فروش( انحراف معیار فروش. مقادیر آماره 

 دار هستند.به ترتیب در سطح ده درصد، پنج درصد و یک درصد معنی ***؛ **،*اند در پرانتز ارائه شده است. مقادیر عالمت دار شده با 

 

 زايی ناشی از علیت معکوسحسابرسی و  درون الزحمه حقکنترل اينرسی 
 های پانلی پويامدل

ذسابرس )از طریق افزایش ریسک  ا زذی  ذقرزء ایای ذسابداری، لال ه بر تاثتر بر 
ذساابرس باشاد. با  د تا  ایان تااثتر        ا زذیا   ذقتواند  تاثر از   تالش ذسابرس(، اود  ی
بار یکادی ر، اساتنباط از نتاایج آ ااری  بتنای بار         ا زذیا   ذاق  تداب  ایاای ذساابداری     

 ی، اثرا  ثاب    اثرا  تصادفی ب  د ت   داک  در نزایای   ز  ذداق   ربعا   عیوتتیتن
دارای تاورش اسا . باار ایان اساااس، با   نظاور تنتاارل لاتا   عکااوس   تااهش تااورش        

های پانای پویاا اساتفاده شاد.  یاابق  تسزنساکی    ا برینا        در نزایی ناشی از آ  از  دل
اشای از لاتا   عکاوس    زایای ن ز  پانای پویا با   نظاور رفاع  داک  در      (، تتیتن2019)

ز   زباور باا گنجانادا  تاااتر  تغتار  ابسات  در سای   تغترهاای         شود. تتیاتن پتدنهاد  ی
تناد.  توشد تا رابی   تداب  بتن  تغتر  ستد     ابست  را در طی ز اا  ترساتم   توضتقی،  ی
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ز  ذسابرسای، از تتیاتن   ا زذی  ذقهای پانای پویای پژ هش ذاضر، برای تتیتن  دلدر 
-اس  ت  ابزاری قدرتیند برای رفع  دک  در  ( استفاده شده1991) 27پانای آرالنو   باند

ندده اس .  زی  دی ار اساتفاده از  ادل    زایی ناشی از لات   عکوس   ناهی ونی  داهده
 ا زذیا   ذاق این اسا  تا  شاواهدی در پتداتن   وراود اسا  تا          ا زذی  ذقپانای پویای 

تواناد تغتتارا  رااری    های آ  اذتیاال  ای ی( اس      ا  قف ذسابرس دارای اینرسی ) تت
(. از سوی دی ر، 2018؛ تاسر   هیکارا ، 2015  هیکارا ،  28بتنی تند )د گرآ  را پتش

باا اساتفاده از ا  اوی رگرساتونی نتاز       ب   نظور بررسی    دایس  بتدتر، ایاای ذساابداری  
(، ت  برابر اسا  باا   absDAعهدی ااتتاری ) قاسب  گردید. در این راستا، قدر یاق اقالم ت

هاا  یاابق توتااری   هیکاارا      های  دل رونز با تنتارل باازده دارایای    اندهقدر یاق باقی
ذساابداری تعریاف گردیاد )با  پتوسا  ا اف تورا         (، ب  لنوا  سنج  دی ر ایای 2005)

 ذسابرسی ب  شر  زیر هستند: ا زذی  ذقهای پانای پویای شود(.  دل
𝐿𝐴𝐹𝑖,𝑡 3مدل  = α + ∅1𝐿𝐴𝐹 𝑖,𝑡−1 + ∅2𝑎𝑏𝑠𝐷𝐴 𝐴𝐶𝐶,𝑖,𝑡 + 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑗,𝑖,𝑡

+ 𝑦𝑒𝑎𝑟 + ε𝑖,𝑡 

 

𝐿𝐴𝐹𝑖,𝑡 4مدل  = α + 𝜆1𝐿𝐴𝐹 𝑖,𝑡−1 + 𝜆2σ𝑣,𝑖 + 𝜆3σ𝑤,𝑖 + 𝜆4σ𝜋,𝑖

+ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑗,𝑖,𝑡 + 𝑦𝑒𝑎𝑟 + ε𝑖,𝑡 

 
ارائ  شاده اسا . نتاایج ارائا  شاده شاا          5رد ل های پانای پویا در نتایج برازش  دل

 ا اد بارای    χ2هاای  ابازاری   آ ااره   سارگا  برای آز و   عتبر باود   تغترهاای   χ2آ اره 
داری تای  تغترهای توضتقی    تغترهای  جاازی ساال اسا . با  طاور تاای       آز و   عنی

رد. ضرایب تاااتر  رتبا    های پانای پویا با نتایج قبای پژ هش هیتوانی دانتایج برازش  دل
 ثبا    در سایک تاوچکتر از     4   3( در هر د   دل LAFt−1ذسابرسی ) ا زذی  ذقا ل 

 ا زذیا   ذاق تاوا  نتتجا  گرفا  تا  تاااتر      دار اس . بار ایان اسااس  ای    یک در د  عنی
تواند تغتترا   دادیر راری آ  را توضتک دهد. نکت  قاب  تور  این اسا  تا    ذسابرس  ی

اتثر  تغترهای تنتر ی بهبود یافتا  اسا .  ااافا،     t،  دادیر آ اره ا زذی  ذقتااتر با تنترل 
دارد. ضاریب   لال   ضرایب ایان  تغترهاا باا لال ا   اورد انتظاار بارای آنهاا هیتاوانی         

absDA  دار اس . از سوی دی ار،  اس  ت  در سیک ده در د  عنی 1087/0 ثب    برابر
چا   دار اسا ، اگار   ثب    در سیک پانج در اد  عنای    σv   σw داب  نتایج قب ، ضرایب 
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دهاد تا    ندا   ی σv   σwدار نتس . هیچنتن، ااتالخ  عنادار ضرایب  عنی σπضریب 
گتری لیاکرد اقالم تعهدی، رزء ایای ذساابداری اقاالم تعهادی    در  دایس  با رزء اندازه

گا اری ااد ا    قتی  های ذسابرس با ضریب باالتری درب  د ت  افزایش ریسک   تالش
 شود.  ذسابرسی  قاظ  ی

 

 (GMM-SYSTEMهاي پانلی پویا ). نتایج برازش مدل5جدول 

 LAFمتغیر وابسته:   

 PS i ii 

𝐿𝐴𝐹𝒕−𝟏 + 
***2377/0 
(29/12) 

***26816/0 
(71/13) 

absDA + 
*1087/0 
(672/1) 

 

σ𝑣 +  
***1148/1 
(793/3) 

σ𝑤 +  
**5154/0 
 (064/2) 

σ𝜋 +  3271/0 
 (554/1) 

AudTop + 
***0478/0 
(748/3) 

***0532/0 
(005/4) 

AudSwitch - 
***0439/0- 
(461/4-) 

***0472/0- 
(917/3-) 

AudOpn + 
**03117/0 
(017/2) 

**0542/0 
(458/2) 

Issue + 
0063/0 

(657/0) 
0030/0 

(180/0) 

Busy + 
**0459/0 
(977/1) 

**0477/0 
(030/2) 

Lev + 
***0245/0 
(806/3) 

***0234/0 
(356/3) 

ROA - 
*1010/0- 
(705/1-) 

0856/0- 
(475/1-) 

Gov + 
***1583/0 
(683/7) 

***1618/0 
(365/7) 

Sub + 
0276/0 

(068/1) 
0326/0 

(097/1) 

Size + 
***1744/0 
(890/9) 

***1698/0 
(15/10) 

LnAge - 
***0774/0- 
(004/3-) 

***0826/0- 
(345/3-) 

LnEmployee + 
***1197/0 
(84/10) 

***0964/0 
(438/3) 

Loss - 
***0592/0- 
(218/3-) 

**0620/0- 
(410/2-) 

InvRec + 
***1485/0 
 (114/3) 

***574/0 
(114/3) 
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Liquid + 
***0337/0 
 (328/5) 

***0331/0 
 (832/4) 

Large + 
0283/0 

(585/0) 
0250/0 

(339/0) 

SaleVol + 
***3141/0 
(644/4) 

***3200/0 
(700/4) 

constant ؟ 
***4180/1 
(861/5) 

***4715/1 
(226/6) 

 بلی بلی اثرات ثابت سال

Test for AR(1) errors (z) 5.0785- [0.0000] 5.1413- [0.0000] 

Sargan over-identification test (Chi2) 30.2779 [0.2563] 31.0293 [0.2272] 

Wald (joint) test (Chi2) 6046.46 [0.0000] 7820.56 [0.0000] 

Wald (time dummies) (Chi2) 587.771 [0.0000] 623.488 [0.0000] 

 549 549 تعداد مشاهدات

𝛽𝛔𝝂
= 𝛽𝛔𝒘

 - 269/4 [039/0] 

تا  1392مشاهدات براي دوره  دهد.( را ارائه می4و  3حسابرسی )مدل  الزحمه حقهاي پانلی پویاي جدول فوق، نتایج برازش مدل
حسابرسی  الزحمه حقلگاریتم طبیعی  LAFاند. متغیر وابسته درصد وینسوره شده 95هستند. کلیه متغیرها در سطح یک درصد و 1398

: انحراف معیار عملکرد اقتصادي حقیقی، 𝜎𝜋: انحراف معیار اقالم تعهدي، 𝜎𝐴𝐶𝐶است. متغیرهاي مستقل و کنترلی به شرح زیر هستند: 
𝜎𝑤گیري عملکرد اقالم تعهدي، : انحراف معیار جزء اندازه𝜎𝑣 ،انحراف معیار جزء خطاي حسابداري اقالم تعهدي :abcACC قدرمطلق :

معتمد سازمان  : متغیر مجازي با ارزش یک، اگر حسابرس در طبقه اول بیست و پنج موسسه حسابرسی خصوصیAudTopاقالم تعهدي، 
: متغیر مجازي با ارزش یک اگر حسابرس تغییر کرده باشد و صفر AudSwitchبورس و اوراق بهادار قرار گیرد و صفر در غیر اینصورت، 

: متغیر Issue: متغیر مجازي با ارزش یک اگر گزارش حسابرس غیرمقبول باشد و صفر در غیراینصورت، AudOpnدر غیراینصورت، 
 29: متغیر مجازي با ارزش اگر پایان سال مالی Busyش یک اگر شرکت افزایش سرمایه داده باشد و صفر در غیراینصورت، مجازي با ارز

: متغیر مجازي با ارزش یک اگر Govها، : بازده داراییROA: نسبت بدهی به دارایی، Levاسفندماه باشد و صفر در غیراینصورت، 
: متغیر مجازي با ارزش یک اگر شرکت داراي واحدهاي فرعی باشد و صفر در Subرت، دولتی باشد و صفر در غیراینصو شرکت

: لگاریتم طبیعی تعداد LnEmployee: لگاریتم طبیعی سن شرکت، LnAgeها، دارایی: لگاریتم طبیعی جمعSizeغیراینصورت، 
: نسبت جمع موجودي و InvRecغیراینصورت،  ده باشد و صفر در: متغیر مجازي با ارزش یک اگر شرکت زیانLossکارکنان شرکت، 

: )تالطم SaleVol: درصدد مالکیت بزرگترین سهامدار شرکت، Large: نسبت جاري، Liquidهاي شرکت، مطالبات به جمع دارایی
ده در مدل و آماره فروش( انحراف معیار فروش. نتایج ارائه شده شامل آماره سارگان براي آزمون معتبر بودن متغیرهاي ابزاري مورد استفا

است(. مقادیر عالمت در کروشه ارائه شده P-Valueداري کلی متغیرهاي توضیحی و متغیرهاي مجازي سال است )والد براي آزمون معنی
 دار هستند. به ترتیب در سطح ده درصد، پنج درصد و یک درصد معنی ***؛ **،*دار شده با 

 
 معادالت همزمان

ذساابرس با   اور      ا زذیا   ذاق ت   یاابق پتداتن ، ایاای ذساابداری       ب  د ت  آ 
( از ر یکارد  عاادال  هیز اا     2006شاوند،  یاابق انتاای   هیکاارا  )    زا تعتتن  ای در  

استفاده گردید. الزم ب  توضتک اس  ت  با تورا  با  ایان تا  انقاراخ  عتاار رازء ایاای         
شود، استفاده از آ  ب  لنوا   تغتار   یهای گ شت  تعتتن ذسابداری بر اساس  داهدا  سال

ر د  ابست  دارای نارسایی اس  )چو  ب   قاظ تدادم ز اانی لاا  بار  عااول، انتظاار نیای       
ن ر اس  تااثتر  ت  گ شت  σv داهدا  د ره راری  تغترهای تنتر ی ایای ذسابداری بر 
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لنوا  سنج  ایاای   ( ب absDAب  ارند(. بر این اساس، تنها  تغتر قدر یاق اقالم تعهدی )
 اورد اساتفاده قارار گرفا .  عاادال        ا زذیا   ذاق زای ایاا    ذسابداری در تعتتن در  

 هیز ا   ورد استفاده ب  شر  زیر هستند:  

𝑎𝑏𝑠𝐷𝐴𝑖,𝑡 الف-5مدل  = α + Ψ1𝐿𝐴𝐹 𝑖,𝑡 + 𝑎𝑏𝑠𝐷𝐴_𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑗,𝑖,𝑡 + ε𝑖,𝑡 

𝐿𝐴𝐹𝑖,𝑡 ب-5مدل  = α + 𝜛1𝑎𝑏𝑠𝐷𝐴 𝑖,𝑡 + 𝐿𝐴𝐹_𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑗,𝑖,𝑡 + ε𝑖,𝑡 

ذسابرسای در   ا زذیا   ذاق ب، تیا ی  تغترهای تنتر ای  -5در  دل  LAF تغترهای تنتر ی 
، Size ،ROAا ف لبار  هساتند از  -5در  دل  absDAهای قب  اس .  تغترهای تنتر ی  دل

Loss ،Lev ،InvRec ،Liquid  ،LnAge ،AudTop ،AudSwitch ،Large ،SaleVol 
  CashVOl های نددی لیاتاتی( اس .  یابق دیچاا    دیچاف   سا   رریا )انقراخ  عتار پنج
های ندادی باا ایاهاای تصاادفی     (، د   تغتر انقراخ  عتار فر ش   انقراخ  عتار رریا 2002)

ند. شاد اساتفاده   absDAذسابداری هیبست ی دارند   ب  این د ت  ب  لناوا   تغترهاای تنتر ای    
)ذاداتثر درساتنیایی  قاد د شاده( در      LIMLنتایج بارازش  عاادال  هیز اا  باا اساتفاده از      

بارای آز او   عتبار باود  ابزارهاای       LRارائ  شده اس . نتایج ارائ  شده شاا   آ ااره    6رد ل 
 TSLSیک شک  از تتیتن  تغترهای ابزاری اس  ت  تاا ال شابت     LIML ورد استفاده اس . 

ای( اس    لیاکرد آ  ب   یژه در ز انی ت  ابزارهای ضاعتف  راود   د   رذا  )ذداق   ربعا 
 (.  2002، 29دارند بهتر اس  )ها    اینو

 . نتایج معادالت همزمان6جدول 

 PS  :متغیر وابستهabsDA  :متغیر وابستهLAF 

LAF + 
*0667/0- 
(836/1-) 

 

absDA + 
 

***3167/3 
(966/2) 

constant ؟ 
0903/0 

(195/1) 

***791/1 
(714/4) 

 بلی بلی متغیرهاي کنترل مربوطه

 بلی بلی متغیرهاي مجازي صنعت

 بلی بلی متغیرهاي مجازي سال

LR over-identification test 3.8424 [0.4278] 2.08971 [0.1483] 

 656 656 تعداد مشاهدات

هستند. کلیه متغیرها در 1398تا  1392مشاهدات براي دوره  دهد.می ب( را ارائه-5الف و -5جدول فوق، نتایج معادالت همزمان )مدل 
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هاي مدل مانده: قدرمطلق باقیabsDAحسابرس و  الزحمه حق: لگاریتم طبیعی LAFاند درصد وینسوره شده 95سطح یک درصد و 
رانتز ارائه شده است. متغیرهاي کنترلی در پ z( است. مقادیر آماره 2002ها مطابق کوتاري و همکاران )جونز با کنترل بازده دارایی

LAF  هاي قبل است. متغیرهاي کنترلی حسابرسی در مدل الزحمه حقب، تمامی متغیرهاي کنترل -5در مدلabsDA  5در مدل-
، Size ،ROA ،Loss ،Lev ،InvRec ،Liquid  ،LnAge ،AudTop ،AudSwitch ،Largeالف عبارت هستند از 

SaleVol  وCashVOl هاي نقدي عملیاتی( است. نتایج ارائه شده شامل آماره ساله جریان)انحراف معیار پنجLR  هاسمن براي
به  ***؛ **،*است(. مقادیر عالمت دار شده با در کروشه ارائه شده P-Valueها است )آزمون معتبر بودن ابزارهاي مورد استفاده در مدل

 دار هستند.صد معنیترتیب در سطح ده درصد، پنج درصد و یک در

ا اف،  -5در  ادل   LAF دهد، ضریبندا   ی 6هیچنا  ت  نتایج ارائ  شده در رد ل 
هاای بااالتر )اذتیااال    ا زذی  ذقدار اس . این یافت ، با تاثتر  نفی   در سیک ده در د  عنی

 ( هیتوانی دارد. absDAناشی از تتفت  ذسابرسی باالتر( بر تاهش ایای ذسابداری )
دارای  Lev ،CashVol ،SaleVol ،large   Liquidدر این  دل،  تغترهای تنتر ای  

هستند   ضارایب ساایر    absDAدار )ذداق  در سیک ده در د( با هیبست ی  ثب     عنی
 دار نتستند.    تغترهای تنتر ی  عنی
ب  ثبا    در سایک   -5در  ادل   absDAهای قبای پاژ هش، ضاریب   هیچنتن  یابق یافت 

(. در ایان  ادل،   t=966/2اسا  )  3167/3دار اس .  دادار ضاریب ایان  تغتار     یک در د  عنی
 یابق انتظاار  ثبا     Sub ،LnEmployee ،Gov ،Size   InvRecضرایب  تغترهای تنتر ی 

 ستند.  دار نتدار هستند   ضرایب سایر  تغترهای تنتر ی  عنیدر د  عنی 5  ذداق  در سیک 

 

 استحکام نتايج
ذسابرسای   ا زذیا   ذقگتری تقدتق در اصو  هیبست ی  ثب  ت  نتتج برای اطیتنا  از این

هاای اضاافی دی اری انجاام شاد        ایای ذسابداری  تاثر از تورش  تغتر  ق  خ نتس ، آز و 
 دی با   ادل  هاا یاک  تغتار تاال  اقتصاا     ارائ  شده اس . در این آز او   7ت  نتایج آنها در رد ل 

 دااهده  جاددا    345اضاف  گردید    اافا  دل  زبور برای یک زیر نیون  تصاادفی باا    ا زذی  ذق
( با   تغترهاای تنتر ای    Inflationتنناده ) برازش گردید. برای این  نظور،  تغتر نرب تورم  صارخ 

 زذیا  ا  ذاق ( بار  absDAذسابرسای  ارد شاد   تااثتر قادر یاق اقاالم تعهادی )       ا زذی  ذق دل 
ذسابرسی در ت  نیون    یک زیرنیون  تصادفی  ورد بررسی قرار گرفا . هیچنانکا  نتاایج نداا      

تنناده  ثبا    در سایک تاوچکتر از     دهد، در زیرنیون    ت  نیون ، ضریب نرب تورم  صرخ ی
ذسابرسای   ا زذیا   ذاق تنناده   دهد با افزایش تورم  صارخ دار اس  ت  ندا   ییک در د  عنی

دهد ت  نرب تورم لال ه بر  تغترهای تنتر ی در سایک شارت      یابد. این یافت  ندا   ی ی افزایش
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 absDAذسابرسی را توضتک دهد. از سوی دی ر، ضاریب   ا زذی  ذقتواند تغتترا  ذسابرس  ی
دار اس . ایان یافتا ، باا شاواهد قباای      در هر د   دل برازش شده  ثب    در سیک پنج در د  عنی

دهاد تا  ایاای ذساابداری ذتای باا تنتارل  تغتار تاورم   در          توا  اس    نداا   ای  تقدتق هی
    ذسابرسی دارد.   ا زذی  ذقزیرنیون ، یک هیبست ی  ثب  با 

 هاي اضافی. نتایج آزمون7جدول 

 زیرنمونه تصادفی کل نمونه  

 PS 
متغیررررر وابسررررته:  

LAF 

 LAFمتغیر وابسته: 

constant ؟ 
6483/0 

(083/1) 
1279/0 

(319/0) 

absDA + 
**5464/0 
(991/1) 

**8984/0 
(271/2) 

Inflation ؟ 
***8699/5 
(935/7) 

***6798/6 
(982/6) 

 بلی بلی حسابرسی الزحمه حقمتغیرهاي کنترلی 

 بلی بلی اثرات ثابت صنعت

 بلی بلی اثرات ثابت سال

Adj. R
2

 62/0 61/0 

 345 656 تعداد مشاهدات

( را در کل نمونه و یک زیر نمونه تصادفی Inflationکننده ) حسابرسی با کنترل نرخ تورم مصرف الزحمه حقجدول فوق نتایج تخمین مدل 
بندي شده بر حسب شرکت محاسبه که با استفاده از خطاي استاندارد مقاوم خوشه tمقادیر آماره دهد. تعریف متغیرها همانند  قبل است. نشان می

 دار هستند.به ترتیب در سطح ده درصد، پنج درصد و یک درصد معنی ***؛ **،*اند در پرانتز ارائه شده است. مقادیر عالمت دار شده با شده

 گیری  بحث و نتیجه
های ندد لیاتاتی   ایای ذسابداری را  انعکس  بندی رریا اقالم تعهدی، ایای ز ا 

 و  قرار گرف  ت  آیا ایای ذسابداری با تند. در پژ هش ذاضر این پرسش  ورد آز ی
ذسابرس هیبست ی دارد یا اتر. بارای  قاساب  ایاای ذساابداری در پاژ هش       ا زذی  ذق

(   هام از  ادل   2018ذاضر، هم از ا  اوی رتررگرساتونی تتفتا  ذساابداری ناتکالخ )     
( اساتفاده شاد.  ادل نوآ رانا  ناتکالخ، لیاکارد       2005رگرستونی توتااری   هیکاارا  )  

تند   بدین ترتتب ب  تفکتک قتصادی ذدتدی شرت  را  ریقا در برآ رد اود  قاظ  یا
تند. نتاایج پاژ هش ذاضار    اقالم تعهدی تیک  ی بهتر رزء لیاکرد   ایای ذسابداری

هاای لااو باورس ا راق بهاادار تهارا  انجاام       هاای آرشاتوی شارت    ت  با استفاده از داده
 عتار ایای ذسابداری اقالم تعهدی یاک هیبسات ی    دهد ت  ا ال انقراخگردید ندا   ی

ذسابرسی دارد   ثانتا، انقاراخ  عتاار ایاای ذساابداری باا       ا زذی  ذقدار با  ثب     عنی
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گتااری لیاکاارد اقااالم تعهاادی  ناارب باااالتری در  دایساا  بااا انقااراخ  عتااار راازء اناادازه  
ای تااثتر ایاای   ها نتاایج ایان پاژ هش، با  طاور تاای، باا تئاوری        شاود.  گ اری  ای  قتی 

 ذسابداری بر لا   لرض    تداضای اد ا  ذسابرسی، افزایش  رخ ریساک یاا ان تازه   
ها، سیک باالی ایای ذسابداری از یاک  تییتع ذسابرس هیتوانی دارد.  یابق این تئوری

هاای بتداتر افازایش دهاد، یاا      تواند ان تزه ذسابرس یا  ااذبکار را بارای رساتدگی   سو  ی
ذسابرسای   ایاهاای    ا زذیا   ذاق را باالتر ببرد. هیبست ی  ثب    رخ ریسک ذسابرس

هاای بااال با  ذساابرس بارای      ا زذی  ذق ذسابداری هیچنتن  یکن اس  ناشی از پرداا 
پوشی از ایاهای ذسابداری باشد. نتایج پژ هش هیچناتن باا   هیکاری با  اذبکار   چدم

(، 2004(، الرتار   هیکاارا  )  2003)(، گال   هیکاارا   2006های انتای   هیکارا  )یافت 
( هیتوانی دارد. با این  راود، ایان شاواهد باا     2018(   نتکالخ )2015چوی   هیکارا  )

 ( هیتوانی ندارد. 1396) ( ربارزاده تن ر وئی   د ترچی1394نتایج رربی   هیکارا  )
قرار را  ورد تور   ا زذی  ذقزایی ایای ذسابداری   پژ هش ذاضر، هیچنتن، در  

 اور     ایاای ذساابداری با     ا زذیا   ذقداده اس . نتایج  عادال  هیز ا ، ت  در آ  
دهد ت  از یک سو، ایای ذساابداری یاک تااثتر  ثبا        زا تعتتن گردید، ندا   یدر  
ذسابرس تااثتر  نفای      ا زذی  ذقذسابرسی دارد   از سوی دی ر،  ا زذی  ذقدار بر  عنی
( 2006ابداری دارد. ایان شاواهد، تا  باا نتاایج انتاای   هیکاارا  )       دار بر ایاای ذسا   عنی

ذساابرس   ایاای ذساابداری بایاد با  طاور        ا زذی  ذقدهد ت  هیتوانی دارد، ندا   ی
 ا زذیاا  ذااقزا تعتااتن شااوند. هیچنااتن، شااواهد پااژ هش در اصااو  تاااثتر  نفاای   در  

 یا عاا  داااای  بنای بار     ذسابرسی بر ایاهای ذسابداری با شواهد قباای ارائا  شاده در    
   تتفت  ذسابرسی هیتوانی دارد.   ا زذی  ذقهیبست ی  ثب  

اقتصادی  قاظ شد  انقراخ  عتار رزء ایای ذسابداری اقالم تعهدی در قتیا    رید 
تواند تاثتر ایاای ذساابداری بار لا ا  لرضا    تداضاای ااد ا         اد ا  ذسابرسی  ی

سابرس باشد. با این  راود،  پاژ هش ذاضار    ذسابرسی، افزایش  رخ ریسک یا تییتع ذ
تواند  دتص تند ت  لا   را اب در باازار ذسابرسای ایارا  تادام اسا . پتا ادهای        نیی

گا ار   باازار ساهام    را ب بود  هر یک از لوا   فوق بر ذرف  ذسابرسی، نهادهاای قاانو   
بتداتری در  تواناد باا بررسای بتداتر در ایان بااره شاواهد        های آتی  ی تااد اس . پژ هش

 گ اری ایای ذسابداری توسط ذسابرس ارائ  دهند.های اقتصادی قتی اصو  رید 
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 پتوس  ا ف
، در تقدتاق  tدر ساال   i، ایای ذسابداری برای هر شرت  absDAگتری برای اندازه

(  یاابق توتااری     1991هاای  ادل تعادی  شاده راونز )      اناده بااقی  ذاضار، از قادر یاق  
 ( ب  شر  زیر استفاده شده اس :2005هیکارا  )

 𝑇𝐴𝐶𝑖,𝑡 = 𝛼(1/𝐴𝑖,𝑡) + 𝛼1Δ𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆i,𝑡/𝐴𝑖,𝑡 + 𝛼2𝑃𝑃𝐸i,𝑡/𝐴𝑖,𝑡 + 𝛼
3
𝑅𝑂𝐴i,𝑡

+ interactions + 𝑖𝑛𝑑 + 𝑦𝑒𝑎𝑟 + 𝑒𝑖,𝑡 

، ت  اقالم تعهدی اس  ت  برابار اسا  باا ساود لیاتااتی  نهاای       TACدر  دل رونز، 
، ΔSALESهاا؛  برابر اس  با یک تدستم بار  تاان تن دارایای    A/1های ندد لیاتاتی؛ رریا 

برابار   Interactions،  اشتن آال    تجهتازا  اسا .    ال ، ا PPEتغتتر فر ش د ره   
 اس  با تعا ال  هر یک از  تغترهای فوق با  تغترهای  جازی سال    نع .

 
 منابع
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(7)1 ،121-140. 
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