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 گذاری خدمات حسابزسیبز قیمت های نقدیاقالم تعهدی و جزیان اثز

 

 دکتز رضوان حجاسی

 (ع)داًـياس حؼاتذاسي داًـگاُ الضّشاء 

 روح اله قیطاسی

 واسؿٌاع اسؿذ حؼاتذاسي، داًـگاُ ايالم، ايشاى

 طالب قیطاسی

 داًـجَي واسؿٌاػي واهپيَتش، داًـگاُ صًجاى، صًجاى

 

 

:چکیده   

اص  ّاگؼتشؽ ٍ تٌَع آى ،ٍجَد جشياى ٍجَُ ًمذ ٍ الالم تؼْذيسٍد ي اًتظاس هياص لحاٍ ًظش

الضحوِ حؼاتشػي ًشيك اثشگزاسي تش اًذاصُ، سيؼه ٍ پيچيذگي ٍاحذ هَسد حؼاتشػي تش حك

ايي اػاع ػَاهل اثشگزاس تش  تش. اها دس ايي ساتٌِ ؿَاّذ ووي هؼتٌذ ؿذُ اػت ،هَثش تاؿذ

جشياى ٍجِ ًمذ، الالم تؼْذي ػشهايِ دس هؼياسّاي ػي تِ ّوشاُ گزاسي خذهات حؼاتشليوت

الضحوِ خذهات تِ ػٌَاى هتغيشّاي هؼتمل ٍ حك گشدؽ ٍ الالم تؼْذي غيش ػشهايِ دس گشدؽ

اًالػات هَسد ًياص تشاي آصهَى ّوثؼتگي . حؼاتشػي تِ ػٌَاى هتغيش ٍاتؼتِ تؼييي ؿذُ اػت

 تْاداس تْشاى اٍساق دس تَسع حاهش غيش هاليّاي تاص ؿشو هتغيشّاي هؼتمل ٍ ٍاتؼتِ پظٍّؾ

دٍ هذل سگشػيَى  تشاي آصهَى فشهيات اص. تِ دػت آهذُ اػت 2498تا  2493ّاي ي ػالً

دّذ ًتايج تحميك ًـاى هي .اػتفادُ ؿذُ اػت( OLS)سٍؽ حذالل هشتؼات هؼوَلي  تلفيمي ٍ

 هثثتدسكذ ساتٌِ هؼٌاداس ٍ  :: الضحوِ حؼاتشػي دس ػٌح اًويٌاىتيي جشياى ٍجِ ًمذ ٍ حك

ٍجَد داسد ٍ تيي الالم تؼْذي ول، الالم تؼْذي ػشهايِ دس گشدؽ ٍ الالم تؼْذي غيش ػشهايِ 

دسكذ ساتٌِ هؼٌاداس ٍ هٌفي ٍجَد  6:الضحوِ حؼاتشػي دس ػٌح اًويٌاى دس گشدؽ تا حك
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ّا ساتٌِ ل داساييدس هياى هتغيشّاي وٌتشلي تٌْا هتغيشّاي ًَع حؼاتشع، اّشم ٍ و .داسد

آهاسُ . دسكذ اػت 57هشية تؼييي تؼذيل ؿذُ تمشيثا . الضحوِ حؼاتشػي داسًذهؼٌاداسي تا حك

اػت وِ حاوي اص ػذم ٍجَد خَدّوثؼتگي تيي هتغيشّاي هؼتمل  3.3ٍاتؼَى تشاتش -دٍستيي

 .اػت تحميك

 

الالم ، دس گشدؽػشهايِ  ْذيالالم تؼجشياى ًمذي، الضحوِ حؼاتشػي، حك:  کلمات کلیدی

  تؼْذي غيش ػشهايِ دس گشدؽ

 

 مقدمه

ؿَد وِ اص اًؼماد لشاسداد تا اي تاهيي هيالضحوِهٌافغ التلادي حؼاتشع اص ًشيك حك

گزاسي خذهات حؼاتشػي اص ػَاهل حؼاتشػاى جْت ليوت. ؿَدكاحثىاساى ػايذ هي

اػايي ٍ اسصياتي ايي ػَاهل وٌٌذ ٍ تحميمات صيادي ًيض دس ساتٌِ تا ؿٌگًَاگًَي اػتفادُ هي

اًذ ؿاهل ػَاهل ػَاهل تَكيفي وِ دس اغلة هٌالؼات هذًظش لشاس گشفتِ. اًجام ؿذُ اػت

جْت اػتفادُ اص خذهات  .سيؼه، حجن ٍ پيچيذگي ػوليات ٍاحذ هَسد سػيذگي تَدُ اػت

ي ايي هثلغ تَػ. الضحوِ خذهات حؼاتشػي پشداخت ؿَدحؼاتشػي تايذ هثلغي تِ ػٌَاى حك

 .گشددحؼاتشع ٍ تا تَجِ تِ اسصياتي ٍي اص حجن ٍ سيؼه واس حؼاتشػي تؼييي هي

ًَس واهل لاتليت اًويٌاى هتفاٍت الالم  گزاساى تِوٌٌذ وِ ػشهايِهٌالؼات لثلي اؿاسُ هي

پشداصد وِ اي هيايي هٌالؼِ تِ تشسػي حَصُ .=36<وٌٌذّاي ًمذي سا دسن ًويتؼْذي ٍ جشياى

-ّاي ًمذي سا تشوية هياتشػي لاتليت اًويٌاى هتفاٍت الالم تؼْذي ٍ جشياىالضحوِ حؼحك

ّاي الضحوِ حؼاتشػي تيي الالم تؼْذي ٍ جشياىػَال اكلي تحميك ايي اػت وِ آيا حك. وٌٌذ

 ؿَد؟ ًمذي ٍجِ توايضي لائل هي
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دس ووتشي ّاي ًمذي ثثات ذ وِ الالم تؼْذي دس همايؼِ تا جشياىٌدّهٌالؼات لثلي ًـاى هي

ّاي گزاساى پايذاسي هتفاٍت الالم تؼْذي دس تشاتش جشياىػشهايِ. ػَدّاي آتي داسًذ تيٌيپيؾ

-گزاسي ًادسػت اٍساق تْاداس هيهٌجش تِ ليوت ،ايي هَهَع وٌٌذ وًِمذي سا ؿٌاػايي ًوي

ًؼثت  لالمايي ا تؼذادي اص هٌالؼات، ثثات پاييي الالم تؼْذي سا تِ لاتليت اًويٌاى پاييي. ؿَد

هذيشاى الالم تؼْذي سا تِ دليل داؿتي لاتليت دٌّذ وِ هٌالؼات تجشتي ًـاى هي. =35<دٌّذ هي

 . =7 ،9< وٌٌذ، تشاي دػتياتي تِ اّذاف ػَدآٍسي دػتىاسي هياًويٌاى پاييي

اّويت . وٌٌذّاي تالمَُ اػتواد هيگزاساى تِ حؼاتشػاى تشاي وـف اؿتثاّات ٍ تحشيفػشهايِ

وِ سيؼه تحشيفات تا اّويت تاال تاؿذ، صهاًي، اٍالً. ايي تحميك تِ دٍ دليل اػت ػَال

تالؽ اًجام  سا تِ تشاي تَػؼِ واسايي حؼاتشػي، حؼاتشع هؼتملاػتاًذاسدّاي حؼاتشػي 

ّاي هتفاٍتي اگش سيؼه تحشيفات تا اّويت دس تيي ٍاحذّاي تجاسي تا فشم. ذوٌهيهلضم  تيـتش

دس تشاتش الالم تؼْذي، هتفاٍت تاؿذ، پغ ايي اهىاى ٍجَد داسد وِ تفاٍت  ّاي ًمذياص جشياى

وِ سيؼه تحشيفات تا ، صهاًيدٍهاً. الضحوِ حؼاتشػي هٌؼىغ ؿَدچٌيي سيؼىي دس حك

كشف سيؼىي سا تشاي پَؿؾ صياى تالمَُ  ،تش تالؽ تيـتشػالٍُتاال اػت، حؼاتشع  2اّويت

-هٌجش تِ حك ،تالؽ تيـتش ٍ كشف سيؼه. =25< وٌذهٌالثِ هي 3هشتَى تِ للَس حؼاتشػي

 .گشددالضحوِ حؼاتشػي تاال هي

ّاي ًمذي ٍ الالم تؼْذي تا دس الضحوِ حؼاتشػي، جشياىآصهَى فشهيِ اص سگشػيَى حك تشاي

 =.29، 21< ؿَدالضحوِ حؼاتشػي اػتفادُ هيًظش گشفتي هتغيشّاي وٌتشلي تشاي حك

( 3116)ّاي ًمذي، اص سٍؽ سيچاسدػَى ٍ ّوىاساى اص جشياىتشاي توايض تيي الالم تؼْذي 

تلىِ الالم تؼْذي غيشػشهايِ دس  4تٌْا الالم تؼْذي ػشهايِ دس گشدؽوِ ًِ ؿَدالتثاع هي

هتفاٍت اص هٌالؼات لثلي هذيشيت الالم  وِ چٌيي سٍيىشدي. =35< ؿَدًيض تشسػي هي 5گشدؽ

                                                           
1 risk of material misstatements 
2 audit failure 
3 working capital 
4 Non-working capital 
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گزاسي حؼاتشػي سٍي ّوِ جاهؼي اص ليوت، اهىاى تجضيِ ٍ تحليل =24،22<تؼْذي اػت 

 . وٌذاجضاي ػَد سا فشاّن هي

اثثات وشدًذ وِ پايذاسي الالم تؼْذي، تا لاتليت اًويٌاى الالم ( 3116)سيچاسدػَى ٍ ّوىاساى 

تيٌي پايذاسي الالم تؼْذي اص ًشيك لاتليت الالم تؼْذي دس پيؾ. تؼْذي دس استثاى اػت

ػٌَاى ؿاخق پايذاسي ػَد ٍ تِ( ROA) ّاتاصدُ داسايي اص. ػَدّاي آتي تشآٍسد ؿذُ اػت

ّاي وِ وٌتشلتٌْا صهاًي. =35< ؿَدؿاخلي تشاي لاتليت اًويٌاى الالم تؼْذي اػتفادُ هي

واسا ٍ اثش تخؾ تاؿٌذ، افضايؾ دس تالؽ حؼاتشػي، پايذاسي الالم تؼْذي ٍ دس  داخلي ًؼثتاً

ّاي داخلي وِ وٌتشلػثاست ديگش صهاًيتِ. تخـذا تْثَد هيًتيجِ لاتليت اًويٌاى الالم تؼْذي س

اوثش . =22< ؿَدًاواسا ّؼتٌذ اثش افضايؾ تالؽ حؼاتشػي تش پايذاسي الالم تؼْذي، هحذٍد هي

ّش چٌذ . =26< وشدًذگيشي سا دس ػٌح ٍاحذ تجاسي اًذاصُ 6هٌالؼات لثلي احتوال خٌش راتي

س ػٌح ٍاحذ تجاسي كاحثىاس، تِ ًَس تالمَُ ٍاوٌؾ د گيشي احتوال خٌش راتيوِ اًذاصُ

دس ايي همالِ احتوال خٌش راتي دس ػٌح . وٌذهي 7ماتْدچاس احؼاتشع تِ احتوال خٌش راتي سا 

 (.تؼْذي)ػَد ًمذي ٍ ػَد غيش ًمذي ; ؿَدگيشي هيدٍ ًثمِ ٍػيغ اص هؼادالت اًذاصُ

ؿَاّذ " وٌذ تاسا هلضم هي حؼاتشع( ؿَاّذ حؼاتشػي - 61تخؾ)اػتاًذاسد حؼاتشػي 

حلَل هثٌاي هٌٌمي تشاي اسائِ اظْاسًظش ساجغ تِ " تشاي "ٍ لاتل لثَل حؼاتشػي وافي

تَاًذ هٌجش اسائِ اظْاسًظش حؼاتشػي تشاػاع ؿَاّذ ًاوافي هي. فشاّن وٌذ "ّاي هاليكَست

ايت وٌذ وِ وفتياى هي  61تخؾ. تِ ؿىؼت حؼاتشػي ٍ جشائن تؼذي تشاي حؼاتشع ؿَد

. هشتثي اػت هيضاى خٌش راتيؿَاّذ تشاي يه هاًذُ حؼاب خاف يا يه ًثمِ اص هؼاهالت تا 

وِ سيؼه اسائِ ًادسػت تا اّويت تاال اػت، اػتاًذاسدّاي حؼاتشػي، حؼاتشع سا تِ صهاًي

ّاي آصهَى. وٌذهلضم هي ،تيـتش( هؼتثش)ّاي اهافي تشاي وؼة ؿَاّذ لاتل تَجِ اًجام آصهَى

 . =36، :< دّذاحتوال وـف اسائِ ًادسػت تا اّويت سا افضايؾ هيتيـتش 

                                                           
5 inherent risk 
6 obscures 
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ّاي ًمذي تِ دليل اؿتثاّات ػوذي وٌذ وِ الالم تؼْذي ًؼثت تِ جشياىهي تياىهٌالؼات لثلي 

وِ الالم تؼْذي صهاًي ،وٌٌذّوچٌيي تياى هي . =35< ٍ ػَْي، تيـتش هؼتؼذ اسائِ ًادسػت ّؼتٌذ

ايي . =25<وٌذتيـتشي هٌالثِ هيالضحوِ حكحؼاتشع هيضاى احتواال  اسائِ ًادسػت ؿذُ تاؿٌذ،

ّاي ًمذي، تا دلت تيـتشي ىوٌذ وِ حؼاتشع الالم تؼْذي سا ًؼثت جشياّا پيؾ تيٌي هيتحث

ّش دٍ ًَع ٍاوٌؾ حؼاتشع . وٌذيٍ يا كشف سيؼىي سا تشاي الالم تؼْذي هٌالثِ ه هَؿىافي

اص . ؿَدّاي ًمذي هيتشي تشاي الالم تؼْذي ًؼثت تِ جشياىالضحوِ حؼاتشػي تيـهٌجش تِ حك

ّاي الضحوِ تاالتشي سا تشاي الالم تؼْذي ًؼثت تِ جشياىػَي ديگش، حؼاتشع هوىي اػت حك

تٌاتشايي حؼاتشع هوىي . ٍجِ ًمذ دس هؼشم دصدي ٍ اختالع اػت اٍالً. ًمذي هٌالثِ ًىٌذ

 ثاًياً. ًذاًذتش ًؼثت تِ الالم تؼْذي ي لاتل اًويٌاىاػت اص ًمٌِ ًظش حؼاتشػي، ٍجِ ًمذ سا خيل

، ثالثاً. وٌذهي هحذٍدتِ ًَس تالمَُ تَاًايي حؼاتشع تشاي هٌالثِ كشف سيؼه سا  8سلاتت تاصاس

دّذ تياى وشدًذ وِ حؼاتشع فمي صهاًي تالؽ خَد سا افضايؾ هي( 3114)پتشػَى ٍ اػويت 

تٌاتشايي . ّاي تالؽ اهافي تيـتش تاؿذًؼثت تِ ّضيٌِ ّاي هَسد اًتظاس للَس حؼاتشػيوِ ّضيٌِ

ّاي ًمذي داؿتِ تاؿٌذ، حتي اگش الالم تؼْذي لاتليت اًويٌاى ووتشي ًؼثت تِ جشياى

تَاًذ حؼاتشع سا اص كشف تالؽ تيـتش سٍي الالم تؼْذي دلؼشد هٌفؼت هي  –هالحظات ّضيٌِ 

الضحوِ حؼاتشػي تاالتش ٍ تاخيش هٌجش تِ حكتشاي هثال تالؽ تيـتش حؼاتشع احتواال . =34< وٌذ

تَاًذ هحشن هٌفي تشاي اًتظاس تاصاس تاخيش ًَالًي حؼاتشػي هي =.36< تش حؼاتشػي ؿَدًَالًي

تاػث  تِ ًَس تالمَُ گيشاًِيه حؼاتشػي ػخت ّوچٌيي=. :2< اص اظْاس ًظش هـشٍى تاؿذ

-تَاًذ تؼاسهات حؼاتشعهي، وِ =32< ؿَدي ػَد هيّاي تؼذيلي واٌّذُثثت افضايؾ

تَاًذ تاػث ؿَد هي واسدس يه تاصاس حؼاتشػي سلاتتي، ايي . هذيشيت سا تـذيذ وٌذ

ّاي تالمَُ هشتَى ، اگش ّضيٌِدس هجوَع. =28< كاحثىاساى، حؼاتشػاى تيـتشي سا تؼَين وٌٌذ

                                                           
7 Market competition 
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تالؽ خَد ّاي هَسد اًتظاس ؿىؼت حؼاتشػي تاؿذ، حؼاتشع تِ تالؽ اهافي، هاصاد تش ّضيٌِ

 .=34<دّذ سا افضايؾ ًوي

 پیشینه تحقیق

 تحقیقات داخلی

گزاسي خذهات ّاي ًوايٌذگي ٍ ليوتتِ تشسػي ساتٌِ ّضيٌِ( 2498)سجثي ٍ هحوذي 

گزاسي خذهات حؼاتشػي تش ايي اػاع ػَاهل اثشگزاس تش ليوت. حؼاتشػي دس ايشاى پشداختٌذ

الضحوِ خذهات َاى هتغيشّاي هؼتمل ٍ حكّاي ًوايٌذگي تِ ػٌّاي ّضيٌِتِ ّوشاُ ؿاخق

دّذ تيي ًتايج حاكل اص پظٍّؾ ًـاى هي. حؼاتشػي تِ ػٌَاى هتغيش ٍاتؼتِ تؼييي ؿذُ اػت

اي گزاسي خذهات حؼاتشػي ساتٌِّاي ًوايٌذگي ٍ ليوتتشخي اص ػَاهل هشتثي تا ّضيٌِ

 .=4< داس ٍجَد داسدهؼٌي

گزاسي خذهات حؼاتشػي ايي هَهَع ثشگزاس تش ليوتتا اسائِ هذلي اص ػَاهل ا (2495) سجثي

اًذ وِ آيا حشفِ حؼاتشػي تَاًؼتِ هٌافغ خَد سا تا اسائِ خذهات حؼاتشػي سا تشسػي ًوَدُ

الضحوِ دّذ وِ حشفِ حؼاتشػي دس ايشاى اص ًمٌِ ًظش حكتاهيي ًوايذ؟ ًتايج پظٍّؾ ًـاى هي

ي تشخَسداس ًثَدُ ٍ ًتَاًؼتِ اػت هٌافغ اص لذست واف 2492ٍ  2491ّاي حؼاتشػي تشاي ػال

ّاي وؼة الضحوِتشاػاع ايي ًتايج، حك. التلادي هؼتمين خَد سا تِ ًَس واهل تاهيي ًوايذ

ّاي تا ّاي حؼاتشػي، اجشاي سٍيِؿذُ تِ داليلي احتوالي ّوچَى واّؾ حاؿيِ ػَد پشٍطُ

 .=4< ى هَسد اًتظاس تَدُ اػتّضيٌِ ووتش ٍ ػذٍل اص اػتاًذاسدّاي حؼاتشػي، ووتش اص هيضا

الضحوِ حؼاتشػي داخلي ٍ حؼاتشػي هؼتمل سا ػَاهل تؼييي وٌٌذُ حك (2493) ػلَي ًثشي

-ّذف ايي پظٍّؾ تشسػي هيضاى اثشگزاسي ٍجَد حؼاتشػي داخلي تش حك. هٌالؼِ ًوَدُ اػت

ي اسائِ ّادّذ، وِ هذلًتايج حاكل اص ايي پظٍّؾ ًـاى هي. الضحوِ حؼاتشػي هؼتمل اػت

الضحوِ خذهات حؼاتشػي تا اًالػات آهاسي ايشاى ؿذُ دس هَسد ػَاهل تؼييي وٌٌذُ حك
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ّوخَاًي داسد ٍ ّوچٌيي ؿَاّذ تجشتي ساتٌِ تيي ٍجَد حؼاتشػي داخلي ٍ اثش واّـي آى تش 

 .=4< وٌذالضحوِ حؼاتشػي هؼتمل سا تاييذ هيحك

 تحقیقات خارجی

احتوال خٌش راتي، ًتايج هتفاٍتي سا ًـاى  تا تَجِ تِاتشع هٌالؼات لثلي ساجغ تِ ًشص ػول حؼ

داسي تا هاّيت ٍ حجن تشدًذ وِ احتوال خٌش راتي تِ ًَس هؼٌيتؼوي اص تحميمات پي. دّذهي

دس . استثاًي ًذاسد =8< ، اظْاسًظش حؼاتشػي، يا تلويوات ٍاگزاسي=31< ّاي حؼاتشػيآصهَى

وٌذ وِ احتوال خٌش اؿاسُ هي( 3119)ّاگي ٍ ٍيلىيٌض ، (3112)هماتل، ًتايج تل ٍ ّوىاساى 

ّوچٌيي ػاػات واس حؼاتشػي استثاى هثثت داسد، اها تا الضحوِ حؼاتشػي ٍ راتي تا ول حك

تَهيحي تشاي ايي ًتايج . حؼاتشػي داخلي ساتٌِ هٌفي داسد اتىاء حؼاتشع هؼتمل تِ واسوشد

گيشي تي سا دس ػٌح كاحثىاس اًذاصُهتٌالن ايي اػت وِ اغلة هٌالؼات احتوال خٌش را

احتوال خٌش هتفاٍت ػٌَح  تشاتشچٌيي سٍيىشدي تِ ًَس تالمَُ ٍاوٌؾ حؼاتشع دس . اًذوشدُ

 .=26< وٌذم هياتْسا دچاس ا راتي

ّاي هالي دس اسائِ ًادسػت كَست% 91تياى وشدًذ وِ تيؾ اص ( 5::2)اًذٍيؼتل ٍ ليٌذػي 

-ّاي تحمك يافتِ ٍ حؼابدسيافتٌي، هَجَدي واال، تذّي ّايحؼاب)چْاس حؼاب تشاصًاهِ 

ّاي تْاي توام ؿذُ واالي فشٍؽ سفتِ، ّضيٌِ)ٍ چْاس حؼاب ػَد ٍ صياًي ( ّاي پشداختٌي

  .=23< اًذهتوشوض ؿذُ( ّا ٍ دسآهذّاػوَهي ٍ اداسي، ػايش ّضيٌِ

وـَس اًگلؼتاى سا  گزاسي خذهات حؼاتشػي دساثش سيؼه تش ليوت( 3116)ًيىيٌي ٍ ديگشاى  

الضحوِ خذهات حؼاتشػي تا دّذ وِ حكًتايج حاكل اص ايي پظٍّؾ ًـاى هي. اًذتشسػي ًوَدُ

ًثك . اي هؼتمين داسدساتٌِ( سيؼه هالي، سيؼه ػولياتي ٍ سيؼه تجاسي)اتؼاد سيؼه 

ي ّاي ًوايٌذگي، حجن ػوليات ؿشوت ٍ پيچيذگي حؼاتشػي اص تَاًايّاي پظٍّؾ ّضيٌِيافتِ

  .=33< الضحوِ خذهات حؼاتشػي تشخَسداس ّؼتٌذتَكيف حك
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( ّاي حؼاتشع ٍ ٍاحذ هَسد حؼاتشػيؿاهل ٍيظگي)، اثش ػَاهل خشد ( :::2)تيلَس ٍ ديگشاى 

الضحوِ تش حك( لاًًَگزاسي، هيضاى افـا ٍ دػاٍي ًشح ؿذُ ػليِ حؼاتشػاى)ٍ والى التلادي 

ًثك ًتايج . اًذالوللي تشسػي ًوَدُس ػٌح تييوـَس هختلف ٍ د 31خذهات حؼاتشػي سا دس 

تش ( لاًًَگزاسي، هيضاى افـا ٍ دػاٍي ًشح ؿذُ ػليِ حؼاتشػاى)پظٍّؾ ؿشايي هحيٌي 

الضحوِ حؼاتشػي دس تاصاس جْاًي خذهات حؼاتشػي اثشگزاس اػت ٍ هياى هيل تِ ًَػاًات حك

الضحوِ تش ػليِ حؼاتشػاى تا حكلاًًَگزاسي تيـتش ٍ ػٌَح افـاي تاالتش ٍ ًشح دػاٍي افضٍى

 .=4< تيـتش خذهات حؼاتشػي ساتٌِ هؼتمين ٍجَد داسد

ؿشايي وؼة هٌافغ التلادي حؼاتشػاى سا دس تاصاس خذهات حؼاتشػي ( 2:91)ػايوًَيه 

الضحوِ خذهات حؼاتشػي ؿاهل ػِ تشاػاع ايي پظٍّؾ حك. وـَس آهشيىا هٌالؼِ ًوَدُ اػت

ي، ػَد هَسد اًتظاس حؼاتشع اص اسائِ ايي خذهات ٍ سيؼه اسائِ ػاهل ّضيٌِ فؼاليت حؼاتشػ

گزاسي خذهات حؼاتشػي تايذ ايي ػَاهل سػذ دس ليوتخذهات هزوَس اػت وِ تِ ًظش هي

 .=4< هَسد تَجِ لشاس گيشًذ

 روش تحقیق 

 هتغيشُ چٌذ سگشػيَى اص ّافشهيِ آصهَى تشاي ٍ تَدُ ّوثؼتگي -تَكيفي ًَع اص تحميك ايي

 . تاؿذهي تلفيمي سگشػيَى تحميك، دس اػتفادُ هَسد سگشػيًَي سٍؽ .اػت ؿذُ فادُاػت

:فزضیات تحقیق  

 .ساتٌِ هؼٌاداسي ٍجَد داسدًمذ  ٍجِ جشياى ٍ الضحوِ حؼاتشػيحكتيي  :اولفزضیه 

 .الضحوِ حؼاتشػي ٍ الالم تؼْذي ساتٌِ هؼٌاداسي ٍجَد داسدتيي حك :دوم فزضیه

لضحوِ حؼاتشػي ٍ الالم تؼْذي ػشهايِ دس گشدؽ ساتٌِ هؼٌاداسي اتيي حك :فزضیه سوم

 .ٍجَد داسد

ساتٌِ  غيش ػشهايِ دس گشدؽ الضحوِ حؼاتشػي ٍ الالم تؼْذيتيي حك :فزضیه چهارم

 .هؼٌاداسي ٍجَد داسد
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 تحقیق در استفاده مورد هایمدل و تحقیق متغیزهای

 های نقدی و اقالم تعهدی گیزی جزیانانداسه

سٍي الالم  ،ة هٌالؼات لثلي تشاي تشسػي هذيشيت الالم تؼْذي ٍ ويفيت الالم تؼْذياغل

ّش چٌذ اص ًمٌِ ًظش حؼاتشػي، تشسػي . =24،22< اًذتؼْذي ػشهايِ دس گشدؽ هتوشوض ؿذُ

ّاي ػشهايِ دس گشدؽ سا الالم تؼْذي تلٌذ هذت هشٍسي اػت صيشا حؼاتشع فمي حؼاب

 .ًوايذست ّاي هالي سا تشسػي هيوٌذ، تلىِ وليت كَتشسػي ًوي

تشاي هجضا وشدى الالم تؼْذي غيش ػشهايِ دس گشدؽ اص الالم تؼْذي ػشهايِ دس گشدؽ اص 

كَست تغييش الالم تؼْذي ول تِ. =35< ؿَداػتفادُ هي( 3116)سٍيىشد سيچاسدػَى ٍ ّوىاساى 

ّا تِ كَست ل داساييتمؼين تش هياًگيي و  t  ٍt-1ّاي غيشًمذي تيي ػال دس خالق داسايي

 ; ؿَد صيش هحاػثِ هي

 

TOTAL_ACCRUALt = (((ATt - CHEt) - (LTt + PSTKt)) – 
((ATt-1- CHEt-1) – (LTt-1 + PSTKt-1)))/((ATt-1+ATt)/2) 
 

AT  ;ّا،ول داسايي CHE  ; ،ٍجِ ًمذ ٍ هؼادل ٍجِ ًمذLT  ;ّا، ول تذّيPSTK  ; ػْام

 هوتاص

ّاي ّاي جاسي غيشًمذي هٌْاي تذّيگشدؽ اص ًشيك تغييش دس داساييالالم تؼْذي ػشهايِ دس 

 ; ؿَد ّا تِ كَست صيش هحاػثِ هيول داسايي هياًگيي تمؼين تش t  ٍt-1جاسي تيي ػال 

 

Δwct= (((ACTt-CHEt)-(LCTt-DLCt)) - ((ACTt-1-CHEt-1)- 
(LCTt-1-DLCt-1))) /((ATt-1+ATt)/2) 

 
ACT  ;ّاي جاسي،ول داسايي LCT  ;ّاي جاسي، ول تذّيDLC  ; ّايتذّيحلِ جاسي 

 .تلٌذ هذت
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الالم تؼْذي غيش ػشهايِ دس گشدؽ تشاتش تا اختالف تيي ول الالم تؼْذي ٍ الالم تؼْذي ػشهايِ 

 ; دس گشدؽ اػت 

 

ΔNON_WCt = TOTAL_ACCRUALt – ΔWCt 

 

 ; ؿَدگيشي هيجشياى ٍجِ ًمذ اص كَست جشياى ٍجِ ًمذ اًذاصُ

 

CFOt = OANCFt / ((ATt-1+ATt) / 2) 
 

OANCF  ;ّاي ػولياتيجشياى ًمذ ًاؿي اص فؼاليت. 

 

 معادله رگزسیون

 
(1)         AUDFEE = α0 + α1 CFO+ α2 TOTAL_ ACCRUAL + α3 LEV + 

α4 TA + α5 ROI + α6 FIN_ CY+ α7 CLEAN+ α8 BM+ α9 BETA               
             + α10 DEC+ α11 BIG + α12 SHORT_TENURE + ε   

 

(2)       AUDFEE = α0 + α1 CFO+ α2 Δwct + α3 ΔNON_WCt + α4 LEV 
+ α5 TA  + α6 ROI + α7 FIN_ CY+ α8 CLEAN+ α9 BM + α10 BETA    

                               + α11 DEC + α12 BIG + α13 SHORT_TENURE +  ε  
            

AUDFEE : الضحوِ حؼاتشػيتن حكلگاسي ،LEV ;ّا تمؼين تش حمَق كاحثاى ول تذّي

، ّاًؼثت ػَد لثل اص تْشُ ٍ هاليات تِ هجوَع داسايي ;ROI، ّالگاسيتن ول داسايي;  TA،ػْام

FIN_CY ; ّاتذّي ػال جاسي تؼالٍُ تاهيي هالي تمؼين تش هياًگيي ول داسايي 
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(DLTISt + SSTKt)/((ATt+ATt-1)/2). ،CLEAN  ; اگش كاحة واس اظْاس  2تشاتش تا

ًؼثت  ; BM،  1دسيافت وٌذ ٍ دس غيش ايي كَست ًظش حؼاتشػي همثَل تشاي ػال جاسي 

 ؿاخق سيؼه ػيتواتيه هذل ; BETAتِ اسصؽ تاصاس دس پاياى ػال جاسي، اسصؽ دفتشي 

CAPM 
DEC ;  1اػفٌذ تاؿذ ٍ دس غيش ايي كَست  :3اگش پاياى ػال هالي  2تشاتش تا  ،BIG ;   2تشاتش تا 

،  1ػي ؿذُ تاؿذ ٍ دس غيش ايٌلَست واس تَػي ػاصهاى حؼاتشػي، حؼاتشاگش كاحة

SHORT_TENURE ;  دادُ تاؿذ ٍ دس  اگش كاحة واس، حؼاتشع خَد سا تغييش 2تشاتش تا

 .غيش ايي كَست

 

 هاروش تجشیه و تحلیل داده
 .ؿَداػتفادُ هي Eviews   ٍMinitabّا اص ًشم افضاس ُ تشاي تحليل داد

 جامعه آماری تحقیق 

وِ  2498تا  2493ّاي غيش هالي حاهش دس تَسع اٍساق تْاداس تْشاى ًي ػال ّاي وليِ ؿشوت

 ;حائض ؿشايي صيش تاؿٌذ

 .دس تَسع اٍساق تْاداس تْشاى پزيشفتِ ؿذُ تاؿٌذ 2493ّا تايذ لثل اص ػال ايي ؿشوت .2

 .تاؿٌذذادُ ًش ػال هالي تغيي 2498تا  2493دس فاكلِ ػال ّاي  .3

 .ي صهاًي فَق داؿتِ تاؿٌذّاي واهلي سا دس تاصُدادُ .4

  .وشدُ تاؿٌذ ّاي هالي افـاّاي ّوشاُ كَستّضيٌِ حؼاتشػي سا دس يادداؿت .5

ّا هَسد تشسػي وِ توام آى ؿذًذ حائض ؿشايي فَق( ؿشوت -ػال 411)ؿشوت  61تٌْا تؼذاد 

 .لشاس گشفتٌذ
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 خطیمفزوضات رگزسیون 

 ;تَاًذ اص سگشػيَى خٌي اػتفادُ وٌذ وِ ؿشايي صيش تشلشاس تاؿذهحمك دس كَستي هي

 E(ei) = 0. هياًگيي خٌاّا كفش تاؿذ .2

3. (ّافشم ّوؼاًي ٍاسياًغ) ٍاسياًغ خٌاّا ثاتت تاؿذ .3
б  <(ei)V 

3(   .تَصيغ خٌاّا تايذ داساي تَصيغ ًشهال تاؿذ .4
б N (0 ,  ~     ei 

 COV(ei , ej) = 0. ثؼتگي ٍجَد ًذاؿتِ تاؿذتيي خٌاّاي هذل، ّو .5

 =2.<(داساي ّوخٌي ًثاؿٌذ)تيي هتغيشّاي هؼتمل، ّوثؼتگي ٍجَد ًذاؿتِ تاؿذ .6

 

 فزضیات رگزسیون خطی آسمون

، آصهَى تَصيغ ًشهال خٌا اص (White)تِ هٌظَس آصهَى ّوؼاًي ٍاسياًغ اص آصهَى ٍايت 

وثؼتگي تيي خٌاّا ٍ هتغيشّاي هؼتمل آصهَى خَدّ ،(Bera-Jarque)تشا  -آصهَى جاسن

دس كَستي وِ احتوال . ؿَدگَدفشي اػتفادُ هي-ٍاتؼَى ٍ تشٍؽ –ّاي دٍستيياص آصهَى

-دسكذ پزيشفتِ هي 6:فشهيات فَق دس ػٌح اًويٌاى  ،دسكذ تاؿذ 6تش اص ّاي فَق تيؾآهاسُ

  .ذًؿَ

ٍ ( 2)ّاي سگشػيَى پؼواًذّايتشا تشاي -تِ تشتية  ًتايج آصهَى جاسن( 3)ٍ ( 2)ّاي ًگاسُ

تِ تشتية آهاسّاي تَكيفي ٍ هاتشيغ ّوثؼتگي هتغيشّا سا ًـاى ( 5)ٍ ( 4)ّاي ٍ ًگاسُ( 3)

 .دّذهي

 

 

 

 

 



13 
 

 

 پؼواًذ سگشػيَى اٍل آصهَى ًشهال تَدى( ; 2)ًگاسُ 

 

 
 

 

 پؼواًذ سگشػيَى دٍم آصهَى ًشهال تَدى( ; 3)ًگاسُ 

 

 



14 
 

تَكيفات آهاسي( ; 4)ًگاسُ   

 

ػي
اتش

حؼ
وِ 

ضح
ك ال

ح
 

مذ
ى ً

شيا
ج

ول 
ي 

ْذ
 تؼ
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ال
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شد

 گ
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يِ 
شها

 ػ
ي

ْذ
 تؼ

الم
ال

 

دس 
يِ 

شها
 ػ

غيش
ي 

ْذ
 تؼ

الم
ال

ؽ
شد

گ
 

تتا
 

صاس
ؽ تا

سص
ِ ا

ي ت
فتش

ؽ د
سص

ا
 

لي
 ها

يي
تاه

 

شم
اّ

 ّا 
يي

اسا
ُ د

صد
تا

 

 ّا
يي

اسا
ل د

و
 

ع
اتش

حؼ
يش 

تغي
 

ع
اتش

حؼ
ع 

ًَ
 

ظش
اسً

ظْ
ع ا

ًَ
 

لي
 ها

ال
 ػ

اى
پاي

 

 0.84 0.40 0.29 0.12 5.46 0.17 3.19 0.99 0.64 0.28 0.07 0.00 0.08 0.11 2.38 هياًگيي

 1.00 0.00 0.00 0.00 5.40 0.15 2.17 0.91 0.49 0.09 0.03 0.02 0.05 0.10 2.37 هياًِ

 1.00 1.00 1.00 1.00 7.14 1.10 84.16 2.71 3.58 9.20 1.09 0.32 0.70 0.54 3.27 هاوضيون

 1.58 هيٌيون
-

0.67 
-

0.64 
-

0.67 
-0.26 -3.70 -7.99 0.10 

-
71.71 

-0.16 4.26 0.00 0.00 0.00 0.00 

اًحشاف 

 هؼياص
0.28 0.16 0.16 0.14 0.19 1.40 0.85 0.47 9.13 0.15 0.53 0.32 0.46 0.49 0.36 

 0.22 چَلگي
-

0.53 
0.78 

-
1.37 

2.58 2.42 -4.53 1.29 1.12 2.20 0.63 2.39 0.92 0.40 
-

1.90 

 4.62 1.16 1.84 6.72 4.09 13.43 55.04 5.26 53.77 14.71 11.27 7.40 6.64 6.36 3.63 وـيذگي
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هاتشيغ ّوثؼتگي( ; 5)ًگاسُ   
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ؽ 
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ؽ د
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ا

اس 
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لي 
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تاص
 ّا
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د

 

 ّا
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و
 

ع
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يش 
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ع
اتش
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ع 
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اسً

ظْ
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لي
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ال
 ػ

اى
پاي

 

 1.00 حك الضحوِ حؼاتشػي
              

 1.00 0.09 جشياى ًمذ
             

 1.00 0.09 0.05 الالم تؼْذي ول
            

 الالم تؼْذي 

 ػشهايِ دس گشدؽ
0.12 0.18 0.27 1.00 

           

 الم تؼْذي غيشال

 ػشهايِ دس گشدؽ 
-

0.05 
-

0.06 
0.67 

-
0.53 

1.00 
          

 0.08 تتا
-

0.01 
0.04 0.09 

-
0.03 

1.00 
         

 اسصؽ دفتشي

 تِ اسصؽ تاصاس  
0.22 

-
0.07 

0.29 0.16 0.14 
-

0.15 
1.00 

        

- تاهيي هالي
0.10 

-
0.43 

0.23 
-

0.27 
0.41 

-
0.04 

-
0.08 

1.00 
       

- اّشم
0.17 

-
0.15 

-
0.05 

-
0.07 

0.01 
-

0.04 
0.03 0.12 1.00 

      

 0.34 0.23 0.52 0.10 تاصدُ داسايي ّا
-

0.06 
0.08 

-
0.07 

-
0.30 

-
0.11 

1.00 
     

 0.50 ول داسايي ّا
-

0.13 
0.01 0.01 0.00 

-
0.02 

0.32 0.06 0.00 
-

0.09 
1.00 

    

- تغييش حؼاتشع
0.04 

-
0.07 

0.08 0.01 0.06 0.00 0.09 0.12 0.01 
-

0.02 
-

0.13 
1.00 

   

 0.04 0.02 0.10 0.43 ًَع حؼاتشع
-

0.01 
0.14 

-
0.07 

-
0.07 

-
0.07 

0.05 0.20 
-

0.20 
1.00 

  

 0.20 0.08 0.21 0.18 ًَع اظْاسًظش
-

0.08 
0.05 

-
0.01 

-
0.24 

-
0.08 

0.33 
-

0.05 
-

0.08 
0.21 1.00 

 

 0.21 0.05 0.03 0.12 پاياى ػال هالي
-

0.12 
0.00 0.18 

-
0.17 

-
0.06 

0.23 0.09 
-

0.01 
-

0.02 
0.22 1.00 
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 آسمون فزضیات

 . ؿَداػتفادُ هي( OLS)تشاي آصهَى فشهيات اص سٍؽ حذالل هشتؼات هؼوَلي 

تا تَجِ تِ احتوال آهاسُ . اسائِ ؿذُ اػت( 6)دس ًگاسُ ٍ دٍم ًتايج هشتَى تِ آصهَى فشهيِ اٍل 

t (p-value = 0.0019 )هثثتي س دسكذ ساتٌِ هؼٌادا 9:س ػٌح اًويٌاى جشياى ٍجِ ًمذ د ٍ

الالم  t (p-value = 0.0141)تا تَجِ تِ احتوال آهاسُ  .حؼاتشػي داسدالضحوِ تا حك

 .الضحوِ حؼاتشػي داسدتا حك ٌفيدسكذ ساتٌِ هؼٌاداس ٍ ه 6:دس ػٌح اًويٌاى  ول تؼْذي

 

 ًتايج هشتَى تِ آصهَى فشهيِ اٍل ٍ دٍم( ; 6)ًگاسُ 

Dependent Variable: AUDFEE   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 11 2:2   
Included observations: 3:3 after adjustments  
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag 
truncation=4) 

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C 0.800227 0.349845 2.287376 0.0238 
CFOT 0.432847 0.136790 3.164320 0.0019 

TOTAL_ACCRUALT -0.417658 0.167747 -2.489807 0.0141 
BM 0.038979 0.044076 0.884373 0.3782 

BETA 0.003351 0.011911 0.281290 0.7789 
CLEAN 0.011883 0.040307 0.294819 0.7686 

DEC 0.099207 0.090105 1.101016 0.2730 
BIG 0.130920 0.046657 2.805991 0.0058 

SHORT_TENURE 0.014553 0.041256 0.352750 0.7249 
LEV -0.004729 0.002170 -2.179485 0.0311 
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TA 0.269178 0.067795 3.970444 0.0001 
ROI 0.024042 0.117173 0.205181 0.8378 

FIN_CY -0.059243 0.063553 -0.932181 0.3530 
AR(1) 0.093860 0.134581 0.697424 0.4868 
AR(2) 0.312455 0.118706 2.632176 0.0095 

     

R-squared 0.510337 
    Mean dependent 
var 2.414519 

Adjusted R-
squared 0.456781     S.D. dependent var 0.268738 

S.E. of regression 0.198069 
    Akaike info 
criterion 

-
0.301429 

Sum squared resid 5.021601     Schwarz criterion 0.009359 
Log likelihood 36.55214     F-statistic 9.528893 
Durbin-Watson 
stat 2.138754     Prob(F-statistic) 0.000000 

     

Inverted AR Roots       .61          -.51  
     

تا تَجِ تِ احتوال . اسائِ ؿذُ اػت( 7)ًتايج هشتَى تِ آصهَى فشهيات ػَم ٍ چْاسم دس ًگاسُ 

دسكذ  6:الالم تؼْذي ػشهايِ دس گشدؽ دس ػٌح اًويٌاى t (p-value = 0.0567 )آهاسُ 

-t         (pتا تَجِ تِ احتوال آهاسُ ّوچٌيي  .داسدالضحوِ حؼاتشػي تا حك ٍ هٌفي ساتٌِ هؼٌاداس

value = 0.0067 ) دسكذ ساتٌِ  ::الالم تؼْذي غيش ػشهايِ دس گشدؽ دس ػٌح اًويٌاى

 . الضحوِ حؼاتشػي داسدهؼٌاداس ٍ هٌفي تا حك
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 ًتايج هشتَى تِ آصهَى فشهيِ ػَم ٍ چْاسم( ; 7)ًگاسُ 

Dependent Variable: AUDFEE   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 11 2:2   
Included observations: 3:3 after adjustments  
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag 
truncation=4) 

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C 0.801134 0.354621 2.259129 0.0256 
CFOT 0.445829 0.131467 3.391182 0.0009 

ΔWCT -0.336787 0.188702 -1.784760 0.0667 

ΔNON_WCT -0.528776 0.191951 -2.754743 0.0067 
BM 0.038449 0.043659 0.880661 0.3802 

BETA 0.002803 0.011598 0.241709 0.8094 
CLEAN 0.010813 0.040127 0.269471 0.7880 

DEC 0.104067 0.090792 1.146213 0.2539 
BIG 0.136486 0.047118 2.896713 0.0044 

SHORT_TENURE 0.007265 0.044133 0.164622 0.8695 
LEV -0.004867 0.002224 -2.188126 0.0305 
TA 0.265622 0.069501 3.821832 0.0002 
ROI 0.001733 0.111076 0.015604 0.9876 

FIN_CY -0.036729 0.071832 -0.511314 0.6100 
AR(1) 0.082794 0.133106 0.622016 0.5350 
AR(2) 0.306519 0.115237 2.659907 0.0088 

     

R-squared 0.514391 
    Mean dependent 
var 2.414519 
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Adjusted R-
squared 0.457035     S.D. dependent var 0.268738 

S.E. of regression 0.198022 
    Akaike info 
criterion 

-
0.295755 

Sum squared resid 4.980034     Schwarz criterion 0.035752 
Log likelihood 37.14646     F-statistic 8.968474 
Durbin-Watson 
stat 2.123247     Prob(F-statistic) 0.000000 

     

Inverted AR Roots       .60          -.51  
     

حاوي اص ػذم ٍجَد تاؿذ وِ هي 3.3َى تشاتش ٍاتؼ-آهاسُ دٍستيي( 7)ٍ ( 6)دس ّش دٍ ًگاسُ 

 57دّذ وِ تمشيثا هشية تؼييي تؼذيل ؿذُ ًـاى هي. خَدّوثؼتگي تيي هتغيشّاي هؼتمل اػت

تا تَجِ تِ احتوال . ؿَددسكذ تغييشات هتغيش ٍاتؼتِ تَػي هتغيشّاي هؼتمل تَهيح دادُ هي

داس دسكذ هؼٌي ::ٌح اًويٌاى ّاي سگشػيَى دس ػ، ول هذلF (p-value = 0.00 )آهاسُ 

 .تَاى فشهيات تحميك سا سد وشدًوي ًتايج تذػت آهذُتٌاتشايي تا تَجِ تِ . تاؿذهي

 ;ييذ گشديذ ؿاهلالضحوِ حؼاتشػي تاّا تا حكي وِ ساتٌِ آىهتغيشّاي وٌتشل

 الضحوِدسكذ ساتٌِ هؼٌاداس ٍ هثثتي تا حك ::دس ػٌح اًويٌاى  (BIG)هتغيش ًَع حؼاتشع 

ػاصهاى حؼاتشػي تِ ػٌَاى ًْادي دٍلتي دس تاصاس اسائِ خذهات، پزيشؽ واس ٍ . حؼاتشػي داسد

اي اص حاؿيِ اهٌيتي تشخَسداس اػت، وِ تشگشفتِ اص ػاختاس الضحوِ خذهات حشفِتؼييي حك

دٍلتي ٍ اًتخاب لْشي آى اػت، تذيي ٍاػٌِ ايي ػاصهاى، ّواًٌذ چْاس هَػؼِ تضسي 

تشاػاع تشخي اص هٌالؼات كَست گشفتِ تِ ًؼثت ػايش سلثا دس ػشكِ تيي حؼاتشػي دًيا وِ 

اي ّؼتٌذ، دس تاصاس خذهات حؼاتشػي دس الضحوِ خذهات حشفِالوللي داساي كشفي دس حك

 تٌاتشايي ًَػي اًحلاس سا دس اسائِ ٍ. ًوايذالضحوِ تيـتشي دسيافت هيًؼثت سلثا حك ايشاى تِ

 .اى حؼاتشػي ٍجَد داسدگزاسي خذهات تَػي ػاصهليوت
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الضحوِ حؼاتشػي دسكذ ساتٌِ هؼٌاداس ٍ هٌفي تا حك 6:دس ػٌح اًويٌاى  (LEV)اّشم  هتغيش

 .الثتِ هيضاى هشية آى ًاچيض اػت. داسد

الضحوِ دسكذ ساتٌِ هؼٌاداس ٍ هثثتي تا حك ::دس ػٌح اًويٌاى ( TA)ّا ول داسايي هتغيش

ّا ٍ دسآهذّاي ػولياتي اص ًشيك يي افضايؾ داساييّاي پيـهٌاتك پظٍّؾ. حؼاتشػي داسد

الضحوِ خذهات حؼاتشػي افضايؾ حجن ٍ پيچيذگي ػوليات هَجة افضايؾ حجن واس ٍ حك

 .گشددهي

اها  ،الضحوِ حؼاتشػي داؿتدس اتتذا ساتٌِ هؼٌاداس ٍ هثثتي تا حك (DEC) هتغيش پاياى ػال هالي

هتغيشّاي  .ٍاسياًغ ايي ساتٌِ اص تيي سفتپغ اص سفغ هـىل خَدّوثؼتگي ٍ ًاّوؼاًي 

AR(1)  ٍAR(2) ٍاتؼَى تِ  –تِ هٌظَس سفغ هـىل خَدّوثؼتگي ٍ اكالح آهاسُ دٍستيي

تِ هٌظَس سفغ هـىل ًاّوؼاًي ٍاسياًغ ًيض اص سٍؽ . ّاي سگشػيَى اهافِ ؿذُ اػتهذل

  .اػتفادُ ؿذ( Newey-West)ٍػت -ًيَاي
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