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در  کیفیت حسابرسی معیارهای گذاران برهای احساسی سرمایهگرایشهدف از این پژوهش بررسی اثر 

تهران است. در این پژوهش، برای بررسی معیارهای کیفیت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شرکت

و تخصص حسابرس،  الزحمه حسابرسحسابرسی از پنج معیار شامل گزارش تعدیل شده حسابرس، حق

تدوین و  هاییین منظور فرضیهبرای اتداوم انتخاب حسابرس و کیفیت اقالم تعهدی استفاده شده است. 

 13۹6تا  1387های زمانی بین سال های عضو بورس اوراق بهادار برای دورهاطالعات مربوط به شرکت

جامعه آماری پژوهش با توجه به شرایط در نظر گرفته به منظور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

ابرسی، تداوم انتخاب حسابرس و تخصص حسابرس انتخاب نمونه، برای متغیر گزارش تعدیل شده حس

الزحمه شرکت و برای متغیر حق 164شرکت، برای متغیر کیفیت اقالم تعهدی شامل  16۹شامل  

الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده  شرکت به روش حذف سیستماتیک انتخاب شد. 61حسابرس شامل 

نتایج  ی و آزمون شد.بررسرگرسیون لوجستیک  اثرات ثابت و روش کردیرو ای تابلویی بهادادهاز روش 

گذاران تاثیر مثبت و معناداری بر دوره تصدی حسابرس و پژوهش نشان داد که گرایش احساسی سرمایه

اقالم تعهدی اختیاری به عنوان معیارهای کاهنده کیفیت حسابرسی دارد. همچنین، نتایج موید آن است 

منفی معناداری بر گزارش تعدیل شده حسابرس به عنوان  گذاران تاثیرکه گرایش احساسی سرمایه

معیارهای افزاینده کیفیت حسابرسی داشته است. افزون براین، نتایج بیانگر آن است که گرایش احساسی 

 الزحمه حسابرس و تخصص حسابرس ندارد.گذاران تاثیر معناداری بر حقسرمایه

 طیمح تیو شفاف یحسابرس تیفیک یارهایمع گذاران،هیسرما یاحساس شیگرا کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

 کننده منعکس و دهدمی نشان را سهام بنیادی ارزش سهام، قیمت که کندمی بیان سنتی مالی تئوری

 این به دارند رفتارعقالیی گذارانسرمایه کارا، بازار فرضیه پایه بر باشد.می آتی نقدی هایجریان ارزش

 مورد مطلوبیت ساختن حداکثر دنبال به و کرده پردازش را دردسترس و موجود اطالعات همه که معنی

 بنیادی هایارزش در سیستماتیک تغییرات به سهام قیمت تغییرات اساس، این بر [.2] هستند انتظار

 گذارانسرمایه از بعضی اگر حتی ندارد. بازده بر تاثیری گذار سرمایه خردانه بی رفتار و است مربوط شرکت

 را هاشوک این اثر منطقی، آربیتراژگران دیگر کنند، ایجاد شوک تقاضا و عرضه در خردانه بی معامالت با

 که دارد آن از حکایت شواهد اما ماند. خواهد باقی بنیادی سطح در سهام قیمت ،بنابراین کنند.می خنثی

 برتصورات مبتنی هاقضاوت کنند.نمی استفاده کمی روشهای از سهام ارزش تعیین برای گذارانسرمایه

 بر که احساسی متغیرهای [.7] است بورس در احساسی و روانی شرایط و غیرعلمی اطالعات و ذهنی

 قرار بررسی مورد را سرمایه بازار فعاالن روانی شرایط گیرند،می شکل شناختی هایمحدودیت اساس

 گذارانسرمایه که است این فرض اولین است؛ اساسی فرض دو بیانگر رفتاری، مالی تئوری که چرا ،دهندمی

 به اعتقاد صورت به احساسی گرایش اینجا در گیرند.می تصمیم خود احساسی هایتأثیرگرایش تحت

 دسترس در حقایق توسط اعتقاد این که شده تعریف گذاریسرمایه هایریسک و آتی نقدی هایجریان

 پرهزینه و ریسک پر احساسی گذارانسرمایه برابر در آربیتراژ که است این فرض دومین است. نشده ایجاد

  [.8] است

 کیفی عرضۀ و تقاضا دادن شکل در رفتاری خطای بالقوۀ نقش عقالنیت، روی بر تمرکزِ ،دیگر سوی از

 به اغلب عوامل که دهدمی نشان رفتاری مالی ادبیات کلی صورت به است. گرفته نادیده را حسابرسی

 احساس که داد نشان گذارانسرمایه احساس به مربوط ادبیات مثال برای کنند.می رفتار منطقی صورت

 واقعی تاثیری مدیریت احساسات و [10 و 18] دارد شرکت گذاریسرمایه بر واقعی اثری گذارانسرمایه

 میزان بر احساسات آیا است آن شودمی مطرح که سوالی اکنون [.11] دارد تعهدی اقالم برآوردهای بر

 هزینه بر تنها حسابرسی به مربوط ادبیات شود،می استدالل نخست است؟ گذار اثر حسابرسی کیفیت

 در دارد. تمرکز کیفیت با حسابرسی برای گذارانسرمایه تقاضا کننده تعیین عامل عنوان به نمایندگی

 کیفیت برای تقاضا کتننده تعیین عوامل به مربوط دیدگاه رفتاری، مالی ادبیات توسعه با که حالی

 اقتصادی منطقی عامل حسابرسان که کندمی فرض گذشته ادبیات دوم، است. یافته گسترش حسابرسی

 هاینگرانی و حقوقی دعاوی از ناشی اقتصادی هایانگیزه تاثیر تحت کیفیت با حسابرسی ارائه و هستند

 تعصب تاثیر تحت احتماال حسابرسان وجود، این با است. قانونی مداخله طریق از شهرت دادن دست از

 تاثیر تحت را حسابرسان رفتار چگونه تعصبات این که شود بررسی است مهم و گیرندمی قرار اکتشافی

 الویت حسابرسی کیفیت که کندمی فرض ضمنی طور به موجود شواهد و تئوری سوم، دهند.می قرار

 شود.می داده ترجیح گذارانسرمایه توسط باال حسابرسی کیفیت و دارد گذارانسرمایه لیست در باالیی

 اتفاق قضیه این است ممکن هستند خوشبین غیرمنطقی صورت به گذارانسرمایه که زمانی بنابراین،

 تصمیمات در را حسابرسی کیفیت الویت تواندمی گذارانسرمایه باالی احساسات نتیجه، در نیافتد.
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 هایپژوهش چهارم، دهد. کاهش را حسابرسی کیفیت برای تقاضا آن همراه به و داده کاهش گذارانسرمایه

 حسابرس تصدی دوره نظیر اقتصادی هایانگیزه بر حسابرسی کیفیت تهدید مورد در حسابرسی گذشته

 که دهد پاسخ پرسش این به تواندمی احساسات بررسی [.15] اندداشته تمرکز غیرحسابرسی خدمات یا

 تهدیدی تواندمی حسابرسان یا مدیران گذاران،سرمایه طرف از غیرمنطقی شکل به رفتار در تعصب آیا

 احساسات اثر چگونگی بر احساسات مورد در حسابداری ادبیات نهایت، در و باشد؟ حسابرسی کیفیت برای

 حسابرسان رفتار که حالی در است. داشته تمرکز گرانتحلیل بینیپیش و شرکت افشای هایسیاست بر

 . گیرد قرار گذارانسرمایه رفتاری تعصب تاثیر تحت تواندمی که است طبیعی بازخورد یک

 پژوهش پیشینۀ

 نظری پیشینۀ

 هنگامی باشد. گذار اثر کیفیت با حسابرسی برای تقاضا بر تواندمی احساسات که کندمی ادعا پژوهش این

 انتظارات و هستند شرکت بالقوه رشد از بینانهخوش ارزیابی دارای گذارانسرمایه است، باال احساسات که

 بنابراین، باشد.نمی شود،می منعکس مالی هایصورت در که شرکت بنیادی موارد اساس بر آنان خوشبینانه

 در شده حسابرسی مالی اطالعات بر کمتر و تعصبات بر بیشتر گذارانسرمایه که است معنا بدان

 مالی اطالعات بر کمتری اتکا گذارانسرمایه که زمانی هستند. متکی گذاریسرمایه هایگیریتصمیم

 برای کمتری تقاضای بنابراین، و کنندمی تمرکز مالی اطالعات کیفیت در رسیدگی بر کمتر آنان دارند،

 کمتری فهم باال احساسات با گذارانسرمایه استدالل، این با مطابق [.15] دارند باال کیفیت با حسابرسی

 باالتر، احساسات با هایدوره در دهدمی نشان نیز موجود ادبیات دارند. شرکت مالی حسابداری اطالعات از

 خوشبینی دارای سود هایاعالمیه ارزیابی و [6] یابدمی افزایش نادرست گذاری قیمت با تعهدی اقالم

 برای شده حسابرسی مالی اطالعات بر کمتر باالتر احساسات با گذارانسرمایه زیرا [.16] است بیشتری

 تقاضای برای کاهش موجب تواندمی باال احساسات نتیجه، در کنند،می تمرکز گذاریسرمایه تصمیمات

 شود. کیفیت با حسابرسی

 برای مدیران تقاضای باشد. اثرگذار نیز مدیران حسابرسی تقاضای بر تواندمی احساسات این، بر افزون

 تقاضا باال احساسات با گذارانسرمایه که زمانی است. گذارانسرمایه تقاضای از تابعی کیفیت با حسابرسی

 را حسابرسی کیفیت برای تقاضا است ممکن نیز مدیران دهندمی کاهش را کیفیت با حسابرسی برای

 [.7] است گذارانسرمایه احساسات با همستگی دارای احتماال مدیران احساسات همچنین، دهند. کاهش

 ممکن که برند.می ارث به را گذارانسرمایه احساسات مدیران که کنندمی استدالل [۹] همکاران و گاسپار

 احساسات در مدیران اگر که، صورتی در نباشد. شرکت بنیادی متغیرهای به توجه با مطلوبی انتخاب است

 مدیران خوشبینانه برآورد به است ممکن مدیران خوشبینانه انتظارات نتیجه، در شوند سهیم گذارانسرمایه

 مدیران که دادند نشان [11] همکاران و هریبار استدالل، همین مطابق شود. منجر شرکت عملکرد از

 در مدیران اگر حتی گیرند.می نظر در هاوام نکول زیان ذخایر با رابطه در کمتری برآورد بانک احساساتی

 خوشبینانه انتظارات به دستیابی برای همچنان آنان نشوند، سهیم گذارانسرمایه خوشبینانه احساسات

 ارزش احساساتی گذارانسرمایه زیرا هستند. فشار تحت گرانتحلیل و احساساتی گذارانسرمایه
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 سرمایه هایفرصت دنبال به همچنین، است ممکن مدیران و کنندمی گذاریارزش بیش را گذاریسرمایه

 تامین هزینه کاهش و خوشبینانه انتظارات احراز برای بنابرابن باشند. خارجی مالی تامین افزایش و بیشتر

 بالقوه صورت به نتبجه در کنند. همراهی شرکت عملکرد بینانهخوش برآورد با است ممکن مدیران مالی

 داشت. خواهند باال کیفیت با حسابرسی برای کمتری تقاضای مدیران

 دهد. کاهش را کیفیت با حسابرسی عرضه تواندمی همچنین گذارسرمایه باال احساسات این، بر عالوه

 صورتی در است. گذارانسرمایه تقاضا از تابعی کیفیت با حسابرسی عرضه کند،می ادعا استدالل نخستین

 باشند، داشته کیفیت با حسابرسی برای کمتری تقاضا باال احساسات با مدیران و گذارانسرمایه که

 است ممکن حسابرسان دوم، استدالل دهند. کاهش را کیفیت با حسابرسی عرضه است ممکن حسابرسان

 باال احساسات با که عواملی همان باشند. سهیم شرکت ارزش از گذارانسرمایه خوشبینانه دیدگاه در

 اگر بنابراین، دهد. قرار تاثیر تحت مسیر همان در را حسابرسان تواندمی دارد مشارکت گذارانسرمایه

 از خوشبینانه برآوردهای با زیاد احتمال به آنان شوند، سهیم خوشبینانه احساسات همان در حسابرسان

 دهند. افزایش را حسابرسی تعدیالت و هاتالش کمتری احتمال به و بود خواهند موافق شرکت عملکرد

 دست از ،دادرسی احتمال در باال کیفیت با حسابرسی ارائه برای حسابرسان هایانگیزه سوم، استدالل

 نظارت دارد، وجود باال احساسات با گذارسرمایه که زمانی دارد. ریشه آنان هاینگرانی و شهرت دادن

 توجه است ممکن گذارانسرمایه زیرا، یابدمی کاهش احتماال حسابرسان بر گذارانسرمایه از خارجی

 دست از و دادرسی هایهزینه است ممکن حسابرسان نتیجه، در بدهند. حسابرسی کیفیت به را کمتری

 منافع از حمایت در قانونی مداخله دلیل به این، بر افزون بگیرند. نظر در کمتر را شهرت رفتن

 کمتر دفعات به )پایین( باال احساسات وجود زمان در است ممکن قانونی هایبررسی گذاران،سرمایه

 ارائه برای حسابرسان انگیزه قانونی ریسک و شهرت دادن دست از دادرسی، کمتر درک باشد. )بیشتری(

 منابع محدودیت با حسابرسان کند،می ادعا آخر استدالل نهایت در دهد.می کاهش را کیفیت با حسابرسی

 افزایش را اولیه هایعرضه تعداد و مخارج هاشرکت باال، احساسات هایدوره طول در هستند. مواجه

 این شوند.می مواجه شرکت حسابرسی خدمات برای بیشتری تقاضای با حسابرسان نتیجه، در دهند.می

 سبب احتماال گذاران،سرمایه طرف از کمتر نظارت با همراه حسابرسی، خدمات میزان برای تقاضا افزایش

 [.15] شودمی کیفیت با حسابرسی عرضه کاهش

 زمانی گذارانسرمایه کند،می ادعا نخست استدالل دارد، وجود نیز رقیب استدالل چندین دیگر، سوی از

 افزایش را کیفیت با حسابرسی برای تقاضا هستند بینخوش حد از بیش غیرمنطقی صورت به آنها که

 شرکت که باشند داشته را اعتقاد این است ممکن بینخوش حد از بیش گذارانسرمایه که چرا دهند.می

 را باالتر حسابرسی کیفیت برای تقاضا صورت این در که بود خواهد خارجی مالی تامین گسترش نیازمند

 استدالل دهد.می افزایش مالی تامین هزینه کاهش و جدید گذارانسرمایه اطالعاتی ضعف کاهش منظور به

 دارند، اعتقاد خود برآوردهای به و هستند ناآگاه خود خوشبینانه تعصبات از مدیران آنکه دلیل به دوم،

 افزایش را کیفیت با حسابرسی برای تقاضا خود برآوردهای به بخشی اعتبار دلیل به است ممکن آنان

 کمتر است ممکن بنابراین، انددیده آموزش ایحرفه صورت به حسابرسان چون سوم، استدالل دهند.
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 منجر تواندمی آمیز اغراق عملکرد باشند، مستعد گذارانسرمایه متوسط به نسبت متعصبانه رفتار دارای

 با حسابرسی ارائه به منجر خود که شود بیشتر حسابرسی هایساعت و بیشتر حسابرسی تعدیالت به

 ریسک از تابعی است ممکن حسابرسی کیفیت کند،می ادعا آخر استدالل نهایت در شود.می باالتر کیفیت

 در خطرات این موقت کاهش با مقایسه در بلندمدت در قانونی ریسک  و شهرت دادن دست از دادرسی،

 منافع قربانی را خود بلندمدت منافع حسابرس نتیجه، در باشد گذارانسرمایه باالی احساسات با رابطه

  [.1۹] کندمی حفظ باالیی سطح در را حسابرسی کیفیت و کرد نخواهد مدتکوتاه

 تجربی پیشینۀ

 حسابرسی کیفیت و گذارانسرمایه احساسی هایگرایش میان رابطه بررسی به [،15] همکاران و ما

 گذارانسرمایه باالی احساسی هایگرایش که داد نشان شانگهای بورس در آنها پژوهش نتایج پرداختند.

 آنان پژوهش نتایج همچنین، بود. خواهد همراه کمتری حسابرسی ساعات و حسابرسی کمتر تعدیالت با

 سبب و بوده همراه کمتری شده تعدیل نظر اظهار با گذارانسرمایه باالتر احساسات که است آن بیانگر

   است. حسابرسی کیفیت کاهش کننده تایید که شودمی اختیاری تعهدی اقالم افزایش

 آنان پرداخت. مدیران سود پیشبینی خطای و گذارانسرمایه احساسی تمایالت بررسی به [،13] هاروویتز

 احساسات گزایشات با مدیران سود پیشبینی خطای که رسیدند نتیجه این به شرکت 6555 بررسی با

 که ایدوره در مدیران ساالنه سود پیشبینی دریافتند آنان آن، بر عالوه باشد.می ارتباط در گذارانسرمایه

 میان رابطه دریافتند، آنان همچنین بود. خواهد بدبینانه است، پایین گذارانسرمایه احساسی گرایشات

 اطمینان عدم دارای هایشرکت در مدیریت سود بینیپیش خطای با گذارانسرمایه احساسی هایگرایش

 جانب از که دیدگاهی راستا، همین در شود.می تشدید کمتر، اطمینان عدم با هایشرکت به نسبت بیشتر،

 احتمال حسابرسان باشد، باالتر گذاران سرمایه تمایالت که هاییزمانی در داد نشان نیز شد ارائه [،27] ژو

 سرمایه باالتر تمایالت کردند ادعا آنها همچنین کنند. منشر ناپایدارتر حسابرسی نظرات که دارد کمتری

  .شودمی حسابرس توسط حسابرسی هایگزارش در کمتری تعدیالت انجام به منجر گذاران

 )از ساله 5 دوره یک برای شرکت ۹۹ شامل آماری نمونه بررسی به پژوهشی در [،2] همکاران و خواهخیر

 آنان شد. بررسی چندگانه رگرسیونی هایمدل طریق از پژوهش فرضیات .پرداختند (13۹3 تا 138۹

 باال هاشرکت سود بودن مربوط حسابرسی، شریک تغییر از ناشی حسابرسی کیفیت افزایش با که معتقدند

 شریک تغییر به سرمایه بازار فعاالن و گذارانسرمایه که است آن موید نتایج همچنین، است. رفته

 ناشی حسابرسی کیفیت احتمال افزایش ها،یافته با مطابق اند.داشته مثبتی واکنش موسسات، حسابرسی

 که داد نشان نتایج نهایت، در کند.می تقویت را سهام نادرست گذاریقیمت حسابرسی، شریک تغییر از

 ارتباط حسابرسی، شریک تغییر از ناشی حسابرسی کیفیت با هاشرکت بدهی قراردادهای شرایط بین

 .است نداشته وجود آماری لحاظ به معناداری

 سرمایه بازار در اختیاری افشای بر گذارانسرمایه احساسی هایگرایش تاثیر بررسی به [،4] دارابی و زارعی

 72 در هافرضیه آزمون نتایج است. کاربردی و رویدادیپس علّی، نوع از پژوهش این پرداختند. ایران

 معناداری و مثبت رابطه اختیاری افشای و گذارانسرمایه احساسی هایگرایش بین که داد نشان شرکت
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 معناداری رابطه پایین، و باال احساسی هایگرایش به احساسی هایگرایش بندی دسته با اما دارد؛ وجود

 اقتصادی، رشد بین کنترلی، متغیرهای میان از همچنین است. نشده یافت اختیاری افشای و ها آن بین

 معناداری و مثبت رابطه اختیاری افشاء با بازار ارزش به دفتری ارزش نسبت و هادارایی بازده شرکت، اندازه

 است. شده یافت معناداری و منفی رابطه اختیاری افشاء و هاشرکت بودن دهزیان بین همچنین دارد؛ وجود

 1384 هایسال بین زمانی یدوره برای بورس عضو شرکت ۹۹ شامل پژوهشی انجام با [،5] درسه و واعظ

 صنعت در حسابرس تخصص و معناداری مثبت تاثیر مالی اطالعات شفافیت عدم که معتقدند 13۹3 تا

 داد نشان آنان پژوهش نتایج ،همچنین دارند. سهام قیمت آتی سقوط خطر بر معناداری منفی تاثیر

 سقوط خطر و مالی اطالعات شفافیت عدم بین رابطه بر معناداری منفی تاثیر صنعت در حسابرس تخصص

 .دارد سهام قیمت آتی

 پژوهش یهاهیفرض

 شده تدوین زیر صورت به پژوهش یهاهیفرض پیشین، هایپژوهش و شده مطرح ینظر یمبان به توجه با

 است:

 حسابرس گزارش تعدیل بر معناداری منفی تاثیر گذارانسرمایه باالی احساسی هایگرایش اول: فرضیه

 دارد.

 دارد. حسابرس الزحمهحق بر معناداری منفی تاثیر گذارانسرمایه باالی احساسی هایگرایش دوم: فرضیه

 دارد. تعهدی اقالم کیفیت بر معناداری منفی تاثیر گذارانسرمایه باالی احساسی هایگرایش سوم: فرضیه

 حسابرس انتخاب بر معناداری منفی تاثیر گذارانسرمایه باالی احساسی هایگرایش چهارم: فرضیه

 دارد. متخصص

 حسابرس انتخاب تداوم بر معناداری مثبت تاثیر گذارانسرمایه باالی احساسی هایگرایش پنجم: فرضیه

 دارد.

 پژوهش شناسیروش 

 پژوهش روش

 محض تجربی پژوهشات نوع از تواندنمی مربوط متغیرهای کلیه کنترل امکان عدم به توجه با پژوهش این

 است. تجربی نیمه پژوهشات نوع از پژوهش این گذشته، اطالعات تحلیل و تجزیه به توجه با اما، باشد
 از پردازد،می خاص موضوع یا مشکل یک حل به پژوهش از آمده بدست نتایج اینکه به توجه با همچنین،

 [.1] است رگرسیونی رویکرد با همبستگی تحلیل و تجزیه نوع از نیز روش لحاظ از و کاربردی هدف لحاظ

 آماری ینمونه و جامعه

 است. بوده 13۹6 تا 1387 یهاسال زمانی دوره طول در بورسی هایشرکت کلیه شامل آماری جامعه

 ابتدای در بورسی هایشرکت تمامی میان از مرحله هر در که است بوده صورتی به نمونه، انتخاب چگونگی

 انجام برای موجود یهاشرکت و شده حذف ،اندنبوده زیر هایویژگی حائز که ییهاشرکت ،1385 سال

  شدند: انتخاب آزمون
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 بورس در مداوم صورت به و داشته فعالیت تداوم رسیدگی مورد زمانی دوره طول در باید هاشرکت .1

 باشند. فعال

 است. یصنعت و یدیتول یهاشرکت دربرگیرنده تنها آماری نمونه .2

 باشد. ماه اسفند 2۹ به منتهی هاشرکت مالی سال .3

 حسابرس، شدهتعدیل گزارش متغیر برای پژوهش آماری نمونه نهایت در فوق، شرایط اعمال به توجه با

 و 164 شامل تعهدی اقالم کیفیت متغیر برای ،16۹  شامل حسابرس تخصص و حسابرس انتخاب تداوم

  شدند. انتخاب شرکت 61 شامل حسابرس الزحمهحق متغیر برای

  پژوهش متغیرهای و هاالگو

 انتخاب هایفرضیه آزمون انجام برای [15] همکاران و ما پژوهش با مطابق زیر شرح به پژوهش الگوهای

 است. شده

 (1) مدل
𝑀𝐴𝑂𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑀𝑆𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡

+ 𝛽6𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡 + 𝛽8𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽9𝑆𝑂𝐸𝑖,𝑡

+ 𝛽10𝑇𝑂𝑃𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽11𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑖,𝑡 + 𝛽12𝑅𝐸𝐶𝑇𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽13𝐼𝑁𝑉𝑇𝐴𝑖,𝑡

+ 𝜀𝑖,𝑡 

 (2) مدل
𝐿𝐴𝐹𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑀𝑆𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡

+ 𝛽6𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡 + 𝛽8𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽9𝑆𝑂𝐸𝑖,𝑡

+ 𝛽10𝑇𝑂𝑃𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽11𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑖,𝑡 + 𝛽12𝑅𝐸𝐶𝑇𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽13𝐼𝑁𝑉𝑇𝐴𝑖,𝑡

+ 𝜀𝑖,𝑡 

 (3) مدل
𝐴𝑏𝑠𝐷𝐴𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑀𝑆𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡

+ 𝛽6𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡 + 𝛽8𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽9𝑆𝑂𝐸𝑖,𝑡

+ 𝛽10𝑇𝑂𝑃𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽11𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑖,𝑡 + 𝛽12𝑅𝐸𝐶𝑇𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽13𝐼𝑁𝑉𝑇𝐴𝑖,𝑡

+ 𝜀𝑖,𝑡 
 (4) مدل

𝐴𝑑𝑡𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑀𝑆𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡

+ 𝛽5𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽6𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡 + 𝛽8𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖,𝑡

+ 𝛽9𝑆𝑂𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽10𝑇𝑂𝑃𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽11𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑖,𝑡 + 𝛽12𝑅𝐸𝐶𝑇𝐴𝑖,𝑡

+ 𝛽13𝐼𝑁𝑉𝑇𝐴𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 (5) مدل
𝐴𝑑𝑡𝑇𝑒𝑛𝑢𝑟𝑒 𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑀𝑆𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡

+ 𝛽5𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽6𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡 + 𝛽8𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖,𝑡

+ 𝛽9𝑆𝑂𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽10𝑇𝑂𝑃𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽11𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑖,𝑡 + 𝛽12𝑅𝐸𝐶𝑇𝐴𝑖,𝑡

+ 𝛽13𝐼𝑁𝑉𝑇𝐴𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 
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 پژوهش وابسته ریمتغ

 شده تعدیل حسابرس گزارش که صورتیکه در مجازی؛ متغیر :(MAOi,t) حسابرسی شده تعدیل شگزار

 [.15] صفر غیراینصورت در و یک مقبول( غیر )گزارش باشد

 تعدیل مدل از تهدی اقالم کیفیت یگیراندازه برای پژوهش این در (:AbsDAi,t) تعهدی اقالم کیفیت

 تعهدی اقالم کل باید ابتدا مرحله این در که (.2005 ،همکاران و )کوتاری است شده استفاده جونز شده

 :[15] شود محاسبه زیر شرح به
𝑇𝐴𝑖,𝑡 = 𝑁𝐼𝑖,𝑡 − 𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡 

 شرکت خالص سود دهنده نشان NIi,t است، شرکت تعهدی ماقال کل دهنده نشان TAi,t فوق؛ مدل در

 غیر بخش همچنین است. شرکت عملیاتی نقدی جریانهای دهندهنشان CFOi,t و مترقبه غیر اقالم از قبل

 شد: محاسبه زیر شرح به تعهدی اقالم عملیاتی

𝑁𝐷𝐴𝑖,𝑡 = 𝛽1 (
1

𝑇.𝐴𝑆𝑇𝑖,𝑡−1
) + 𝛽2 (

∆𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡−∆𝑅.𝐴𝑖,𝑡

𝑇.𝐴𝑆𝑇𝑖,𝑡−1
) + 𝛽3 (

𝐹.𝐴𝑖,𝑡

𝑇.𝐴𝑆𝑇𝑖,𝑡−1
) + 𝛽4𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡  

 تغییر دهنده نشان REVi,t∆ است، شرکت غیراختیاری تعهدی ماقال دهنده نشان NDAi,t فوق؛ مدل در

.R∆ شرکت، درآمد در Ai,t شرکت، دریافتنی اسناد و هاحساب در تغییر دهندهنشان T. ASTi,t-1 نشان-

.F ،قبل سال در شرکت هایدارایی کل دهنده Ai,t و شرکت ثابت هایدارایی دهندهنشان ROAi,t نسبت 

 مدل اساس بر β4 و  β1، β2 ،β3 ضرایب پژوهش این در است. شرکت هایدارایی جمع به خالص سود

 شد: محاسبه زیر شرح به شده تعدیل جونز
TAi,t

T.ASTi,t−1
= β0 + β1 (

1

T.ASTi,t−1
) + β2 (

∆REVi,t−∆R.Ai,t

T.ASTi,t−1
) + β3 (

F.Ai,t

T.ASTi,t−1
) +

β4ROAi,t + εi,t  
 محاسبه زیر شرح به اختیاری هدیعت اقالم اختیاری، غیر تعهدی اقالم و تعهدی اقالم کل محاسبه از پس

 [.15] شد
𝐷𝐴𝑖,𝑡 = 𝑇𝐴𝑖,𝑡 − 𝑁𝐷𝐴𝑖,𝑡 

 [.22است] حسابرسی موسسه الزحمهحق طبیعی لگاریتم برابر (:LAFi,t) حسابرس الزحمه حق

 هایدارایی مجموع صورت به صنعت در حسابرس تخصص (:AdtSpeci,t) صنعت در حسابرس تخصص

 هایدارایی مجموع بر تقسیم خاص صنعت یک در خاص حسابرسی یموسسه یک کارانصاحب تمام

 [.15] شودمی تعریف صنعت، این در کارانصاحب

 حسابرس، انتخاب تداوم (2003) همکاران و میرز اعتقاد به (:AdtTenure i,t) حسابرس انتخاب تداوم

 برای گیرد.می عهده بر را شرکت یک حسابرسی مسئولیت حسابرس یک که است متوالی هایسال تعداد

 [.17] شد خواهد استفاده هاشرکت حسابرسی هایگزارش از حسابرس، انتخاب تداوم اطالعات گردآوری
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 پژوهش مستقل یرهایمتغ

 احساسی هایگرایش گیریاندازه برای پژوهش این در (:EMSIi,t) گذارانسرمایه احساسی گرایش

 و (2005) جونز توسط شاخص این شد. استفاده سرمایه بازار احساسی گرایش شاخص از گذارانسرمایه

 [.15] است شده داده بسط (1۹۹6) پرساود توسط شده ارائه مدل تعدیل با

 شد: خواهد گیریاندازه زیر مدل از استفاده با گذاران سرمایه احساسی هایگرایش بنابراین

 
 که i شرکت سهام بازده پذیرینوسان رتبه : ؛t سال در i شرکت ساالنه بازده : فوق؛ مدل در که

 ساالنه بازده رتبه میانگین : شود؛می استفاده t از قبل سال 3 سهام بازده معیار انحراف میانگین از

 شرکت( بازار ارزش )لگاریتم اندازه اساس بر نمونه هایشرکت پژوهش این )در پرتفوی هایشرکت سهام

 یک شماره پرتفوی که طوری به شوند؛می بندیطبقه بزرگ به کوچک از پرتفوی 5 اساس بر و مرتب

 معیار مقدار بیشترین با هایشرکت شامل 5 شماره پرتفوی و نظر مورد معیار مقدار کمترین با هایشرکت

 پرتفوی. هایشرکت سهام تاریخی پذیرینوسان رتبه میانگین : و باشد( سال آن در

 پژوهش کنترل متغیرهای

 [.15] شرکت بازار ارزش طبیعی لگاریتم برابر (:Sizei,t) شرکت اندازه

 [.15] هادارایی کل به مشهود ثبات هایدارایی نسبت برابر (:PPEi,t) ثابت دارایی نسبت

 [.15] شرکت هایدارایی کل به هابدهی کل نسبت برابر (:LEVi,t) مالی اهرم

 [.15] هادارایی کل به خالص سود نسبت برابر (:ROAi,t) هادارایی بازده

 [.15] جاری هایبدهی کل به جاری هایدارایی نسبت برابر (:Currenti,t) جاری نسبت

 [.15] هادارایی کل به عملیاتی نقد جریان نسبت برابر (:CFOi,t) عملیاتی نقد جریان نسبت

 برابر اینصورت غیر در و یک با برابر باشد دهزیان شرکت که صورتیکه در (:LOSSi,t) شرکت بودن دهزیان

 [.15] بود خواهد صفر با

 با برابر باشد درصد بیست از بیش دولتی مالکیت دارای شرکت که صورتیکه در (:SOEi,tدولتی) مالکیت

 [.15] بود خواهد صفر با برابر اینصورت غیر در و یک

 [.15] عمده سهامدار اختیار در سهام درصد برابر : (TOPIi,t) مالکیت تمرکز

 مدیره هیات اعضای کل به مدیره هیات غیرموظف اعضای نسبت برابر (:Indepi,t) مدیره هیات استقالل

[15.] 

 [.15] هاداراییکل به دریافتنیهایحساب نسبت برابر (:RECTAi,t) دریافتنی هایحساب نسبت

 [.15] هادارایی کل به کاال موجودی نسبت برابر (:INVTAi,t) کاال موجودی نسبت
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 پژوهش هاییافته

 یفیتوص آمار

 است. شده داده نشان (1) جدول در پژوهش متغیرهای توصیفی آمار نتایج ،شودیم مشاهده که طورهمان

 *پژوهش متغیرهای یفیتوص یهاآماره .1 جدول

 کمینه بیشینه معیار انحراف انهیم نیانگیم تعداد ریمتغ

 0 1 0/4۹8 1 0/53۹ 16۹0 شده تعدیل حسابرسی اظهارنظر

 2/۹2۹ ۹/508 0/832 6/435 6/467 610 حسابرسی الزحمهحق

-873/5 6/۹10 2/435 4/186 3/761 1640 اختیاری تعهدی اقالم  

 0 1 0/4۹۹ 0 0/463 16۹0 صنعت در حسابرس تخصص

 0 17 4/0۹۹ 3 4/486 16۹0 حسابرس تصدی دوره

82/21 16۹0 گذارانسرمایه احساسی گرایش  0۹/18  6/441 78/737 745/63-  

 10/031 1۹/374 1/570 13/707 13/۹17 16۹0 شرکت اندازه

 0/037 0/8۹1 0/182 0/223 0/265 16۹0 ثابت هایداریی

 0/0۹0 0/۹12 0/236 0/605 0/616 16۹0 مالی اهرم

 0/5۹1- 0/631 0/137 0/088 0/102 16۹0 هادارایی بازده

 0/2۹2 2/۹76 0/1۹1 0/784 0/853 16۹0 جاری نسبت

 0/460- 0/652 0/12۹ 0/104 0/120 16۹0 عملیاتی نقدی جریان

 0 1 0/32۹ 0 0/124 16۹0 شرکت زیان

 0 1 0/4۹8 1 0/54۹ 16۹0 بودن دولتی

4۹0/0 16۹0 سهامدار بزرگترین  504/0  0/244 ۹۹4/0  045/0  

 0 1 0/188 0/600 0/673 16۹0 مدیره هیئت استقالل

 0/016 0/708 0/178 0/2۹1 0/311 16۹0 دریافتنی هایحساب نسبت

 0 0/884 0/140 0/221 0/23۹ 16۹0 کاال موجودی نسبت

 و میانگین بودن هم به نزدیک و پژوهش متغیرهای توصیفی هایآماره از آمده بدست نتایج به توجه با

 هستند برخوردار مناسبی توزیع از متغیرها کلیه که کرد ادعا توانمی پژوهش، متغیرهای بیشتر در میانه

 که کرد بیان توانمی است 61/0 حدود در که مالی اهرم متغیر میانگین به توجه با این، بر افزون [.14]
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 در جاری نسبت متغیر میانگین همچنین، دارد. پررنگی نقش بدهی ایرانی هایشرکت سرمایه ساختار در

 است. بورسی هایشرکت در نقدینگی ضعف دهنده نشان که است 85/0 برابر بررسی مورد هایشرکت

 است 67/0 و 4۹/0 برابر ترتیب به مدیره هیات استقالل و مالکیت تمرکز متغیرهای میانگین این، بر عالوه

 هادارایی بازده متغیر دیگر، سوی از است. بررسی مورد هایشرکت در معقول نظارت سطح دهنده نشان که

 کسب تورم نرخ به نسبت کمتری بازده میانگین هاشرکت است آن بیانگر که است 102/0 میانگین دارای

 باشد. هاتحریم فشار از ناشی تواندمی که کردند

 یاستنباط آمار

 شده پرداخته هاآن آزمون و بررسی به ادامه در و تدوین فرضیه پنج شده، طرح تئوریک مبانی به توجه با

 برازش از قبل است، الزم البته شد. آزمون اول فرضیه بررسی برای (1) الگوی ابتدا هدف، این برای است.

 روش مقابل در ثابت اثرات با تابلویی هایداده روش از استفاده بررسی برای چاو آزمون پژوهش، الگوهای

 اینکه به توجه با است توضیح به الزم همچنین، [.1] شود انجام پژوهش نمونه برای ترکیبی هایداده

 رگرسیون روش اساس بر هامدل این آزمون است موهومی متغیری (4) و (1) هایمدل در وابسته متغیر

 مدل سه برای هاسمن و چاو آزمون نتایج باشند.نمی وهاسمن چاو آزمون نیازمند و شده انجام لوجستیک

 است. شده داده نشان (2) جدول در دیگر
 پژوهش هایمدل وهاسمن چاو آزمون نتایج (.2) جدول

 بررسی مورد الگوی
 پذیرفته روش هاسمن آزمون چاو آزمون

 خطا سطح آماره خطا سطح آماره شده

 الزحمهحق برای (2) مدل

 حسابرسی
 ثابت اثرات روش 013/0 86۹/26 000/0 711/1

 تعهدی اقالم برای (3) مدل

 اختیاری
 ثابت اثرات روش 013/0 71۹/26 000/0 710/1

 انتخاب تداوم برای (5) مدل

 حسابرس
 ثابت اثرات روش 000/0 ۹۹/37 000/0 730/1

 رویکرد با تابلویی هایداده روش که است آن از حاکی نتایج است، مشاهده قابل (2) جدول در که همانطور

 (4) و (1) هایمدل تخمین به ادامه در بنابراین، است. ارجح روش پژوهش هایالگو برای ثابت اثرات

 بررسی از حاصل نتایج شد. پرداخته ارجح روش به توجه با چهارم و اول فرضیه بررسی منظور به پژوهش

  است. شده ارائه (3) جدول در فرضیه این
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 پژوهش (4) و (1( هایمدل تخمین نتایج (.3) جدول

 حسابرس( )تخصص (4) مدل شده(تعدیل )اظهارنظر (1) مدل 

 ریمتغ
 ضریب

 متغیر
 z آماره

 سطح

 خطا

 ضریب

 متغیر
 z آماره

 سطح

 خطا

 0/000 10/5۹- 5/8۹8- 0/000 3/542 1/7۹7 مبداء از عرض

-0 گذارانسرمایه احساسی گرایش /181 2- /357 0/018 0- /001 0- /011 0/۹۹1 

 0/000 14/4۹8 0/401 0/144 1/460 0/033 شرکت اندازه

 0/013 2/480- 0/۹36- 0/000 4/680- 1/688- ثابت هایداریی

 0/000 5/144 1/068 0/478 0/70۹ 0/147 مالی اهرم

 0/000 4/272 1/840 0/000 4/254- 1/723- هادارایی بازده

 0/00۹ 2/605- 1/3۹2- 0/024 2/255- 1/105- جاری نسبت

 0/417 0/812 0/261 0/051 1/۹52- 0/602- عملیاتی نقدی جریان

 0/562 0/580- 0/074- 0/010 2/574 0/323 شرکت زیان

 0/546 0/603 0/043 0/۹03 0/122- 0/008- بودن دولتی

 0/282 1/075 0/002 0/000 5/376- 0/008- سهامدار بزرگترین

 0/360 0/۹16- 0/168- 0/161 1/403- 0/245- مدیره هیئت استقالل

 0/012 2/517 1/078 0/882 0/14۹ 0/05۹ دریافتنی هایحساب نسبت

 0/0۹7 1/660 0/7۹4 0/005 2/828- 1/245- کاال موجودی نسبت

 178/0 188/0 فادنمک تعیین ضریب

 LR 8۹5/205 640/415 آماره مقدار

 (000/0) (000/0) آماره( )احتمال

 برای آن یخطا سطح و آمده بدست LR یآماره توجه با و (3) جدول در مشاهده قابل جینتا به توجه با

 در که کرد ادعا توانیم صنعت، در حسابرس تخصص و حسابرس شدهتعدیل اظهارنظر وابسته متغیرهای

 توجه با همچنین، است. برخوردار ییباال یمعنادار از پژوهش یالگو مجموع در درصد، ۹۹ اطمینان سطح

 متغیرهای مجموع در که کرد بیان توانیم (،4) و (1) هایمدل برای آمده بدست فادنمک تعیین ضریب به

 صنعت در حسابرس تخصص و حسابرس شدهتعدیل اظهارنظر متغیرهای برای پژوهش کنترل و مستقل
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 برای تئوریک مبانی مطابق .دهندیم توضیح را وابسته متغیر تغییرات درصد 17 و 18 از بیش ترتیب به

 معناداری منفی تاثیر گذارانسرمایه احساس گرایش که داشت وجود انتظار این حسابرسی، کیفیت تاثیر

 احساسی گرایش اثر برای آمده بدست خطا سطح به توجه با باشد. داشته حسابرسی کیفیت بر

 در حسابرس تخصص و حسابرس شدهتعدیل اظهارنظر وابسته متغیرهای برای ترتیب به که گذارانسرمایه

 منفی اثر گذارانسرمایه احساسی گرایش که کرد ادعا توانمی باشدمی ۹۹1/0 و 018/0 برابر صنعت،

 کیفیت افزاینده معیار عنوان به حسابرسی اظهارنظر تعدیل بر درصد( 5 خطای سطح )در معناداری

 حسابرس تخصص متغیر برای اثر این اما، [(.15] همکاران و ما پژوهش نتایج با )مطابق دارد حسابرسی

 متخصص حسابرسان وجود به توجه عدم سبب به فرضیه این رد احتمالی دالیل شود.نمی تایید صنعت در

 متفاوت صنایع در حسابرسی انجام جهت متخصص حسابرسان وجود اصوال و است مختلف صنایع در

 است. بوده کمرنگ

 روش از استفاده  با پنجم و سوم دوم، هایفرضیه بررسی منظور به (5) و (3) (،2) هایمدل بررسی نتایج

 است. شده ارائه (4) جدول در ثابت، اثرات رویکرد با تابلویی هایداده
 پژوهش (5) و (3) (،2) هایمدل تخمین نتایج (.4) جدول

خطا سطح تی آماره متغیر ضریب ریمتغ  

حسابرس( الزحمه)حق (2) مدل   

 0/000 ۹/305- 4/41۹- مبداء از عرض

-010/0 گذارانسرمایه احساسی گرایش  374/0-  0/70۹ 

 0/000 31/۹85 0/7۹۹ شرکت اندازه

 0/26۹ 1/107- 0/30۹- ثابت هایداریی

 0/645 0/461- 0/066- مالی اهرم

 0/045 2/006- 0/418- هادارایی بازده

 0/350 0/۹35 0/302 جاری نسبت

 0/001 3/252 0/3۹5 عملیاتی نقدی جریان

 0/0۹2 1/6۹0 0/082 شرکت زیان

 0/044 2/023 0/334 بودن دولتی

 0/218 1/234- 0/002- سهامدار بزرگترین

 0/226 1/211- 0/131- مدیره هیئت استقالل

 0/288 1/064 0/233 دریافتنی هایحساب نسبت
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خطا سطح تی آماره متغیر ضریب ریمتغ  

 0/036 2/107 0/5۹1 کاال موجودی نسبت

 822/0 شده تعدیل تعیین ضریب

 (000/0) 5۹8/3۹ آماره( )احتمال F آماره

 650/1 واتسون دوربین آماره

 اختیاری( تعهدی )اقالم (3) مدل

 0/556 0/58۹ 0/02۹ مبداء از عرض

 0/017 2/37۹ 0/00۹ گذارانسرمایه احساسی گرایش

 0/82۹ 0/216 0/001 شرکت اندازه

 0/4۹7 0/67۹- 0/015- ثابت هایداریی

 0/000 4/475 0/063 مالی اهرم

 0/000 5/0۹5 0/117 هادارایی بازده

 0/001 3/1۹2 0/100 جاری نسبت

 0/۹۹۹ 0/001- 0/000 عملیاتی نقدی جریان

 0/023 2/27۹ 0/013 شرکت زیان

 0/002 3/045- 0/026- بودن دولتی

 0/000 3/6۹0 0/001 سهامدار بزرگترین

 0/45۹ 0/742- 0/008- مدیره هیئت استقالل

 0/000 6/207- 0/157- دریافتنی هایحساب نسبت

 0/000 4/363- 0/128- کاال موجودی نسبت

 25۹/0 شده تعدیل تعیین ضریب

 (000/0) 626/۹ آماره( )احتمال F آماره

 07۹/2 واتسون دوربین آماره

 حسابرس( انتخاب )تداوم (5) مدل

 0/3۹1 0/85۹- 2/105- مبداء از عرض
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خطا سطح تی آماره متغیر ضریب ریمتغ  

188/0 گذارانسرمایه احساسی گرایش  1۹1/2  0/02۹ 

 0/004 2/۹12 0/451 شرکت اندازه

 0/321 0/۹۹2- 0/۹88- ثابت هایداریی

 0/43۹ 0/775- 0/2۹۹- مالی اهرم

 0/128 1/524- 1/034- هادارایی بازده

 0/117 1/567- 1/644- جاری نسبت

 0/254 1/142 0/450 عملیاتی نقدی جریان

 0/247 1/15۹- 0/18۹- شرکت زیان

 0/000 4/215 1/۹10 بودن دولتی

 0/711 0/371- 0/002- سهامدار بزرگترین

 0/664 0/434- 0/160- مدیره هیئت استقالل

 0/000 3/801 2/8۹2 دریافتنی هایحساب نسبت

 0/۹03 0/122- 0/102- کاال موجودی نسبت

 858/0 شده تعدیل تعیین ضریب

 (000/0) 622/51 آماره( )احتمال F آماره

 ۹58/1 واتسون دوربین آماره

 برای آن یخطا سطح و آمده بدست F یآماره توجه با و (4) جدول در مشاهده قابل جینتا به توجه با

 کرد ادعا توانیم حسابرس، انتخاب تداوم و تعهدی اقالم کیفیت حسابرسی، الزحمهحق وابسته متغیرهای

 همچنین، است. برخوردار ییباال یمعنادار از پژوهش یالگو مجموع در درصد، ۹۹ اطمینان سطح در که

 در که کرد بیان توانیم (،5) و (3) (،2) هایمدل برای آمده بدست شده تعدیل تعیین ضریب به توجه با

 تعهدی اقالم کیفیت حسابرسی، الزحمهحق متغیرهای برای پژوهش کنترل و مستقل متغیرهای مجموع

 .دهندیم توضیح را وابسته متغیر تغییرات درصد 85 و 25 ،82 از بیش ترتیب به حسابرس، انتخاب تداوم و

 احساس گرایش که داشت وجود انتظار این حسابرسی، کیفیت تاثیر برای تئوریک مبانی مطابق

 آمده بدست خطا سطح به توجه با باشد. داشته حسابرسی کیفیت بر معناداری منفی تاثیر گذارانسرمایه

 حسابرسی، الزحمهحق وابسته متغیرهای برای ترتیب به که گذارانسرمایه احساسی گرایش اثر برای

 کرد ادعا توانمی باشدمی 02۹/0 و 017/0 ،70۹/0 برابر حسابرس، انتخاب تداوم و تعهدی اقالم کیفیت
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 انتخاب تداوم بر درصد( 5 خطای سطح )در معناداری مثبت اثر گذارانسرمایه احساسی گرایش که

 [(.15] همکاران، و ما پژوهش نتایج با )مطابق دارد حسابرسی کیفیت کاهنده معیار عنوان به حسابرس

 5 خطای سطح )در معناداری مثبت اثر گذارانسرمایه احساسی گرایش که است آن موید نتایج همچنین،

 پژوهش نتایج با )مطابق دارد حسابرسی کیفیت کاهنده معیار عنوان به اختیاری تعهدی اقالم بر درصد(

 دالیل شود.نمی تایید حسابرس، الزحمهحق وابسته متغیرهای برای اثر این اما،  [(.15] همکاران، و ما

 حسابرسان توسط حسابرسی کار پذیرش در شدید رقابت وجود سبب به تواندمی فرضیه این رد احتمالی

 سطح حداقل حفظ جهت در قوانینی اجرای و است رسانده آسیب حسابرسی کیفیت به که .باشد

  کند. کمک هاشکنی نرخ از جلوگیری و حسابرسی کیفیت افزایش به تواندمی الزحمهحق

  گیرینتیجه و بحث

 در حسابرسی کیفیت معیارهای بر گذارانسرمایه احساسی هایگرایش اثر بررسی به پژوهش این در

 بررسی برای هاییفرضیه منظور بدین شد. پرداخته تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ هایشرکت

 کلی، طور به شد. پرداخته آن تحلیل و تجزیه به دسترس در اطالعات از استفاده با و تدوین موضوع این

 کاهش را کیفیت با حسابرسی عرضه تواندمی گذارسرمایه باال احساسات که کندمی استدالل پژوهش این

 در است. گذارانسرمایه تقاضا از تابعی کیفیت با حسابرسی عرضه کند،می ادعا استدالل نخستین دهد.

 باشند، داشته کیفیت با حسابرسی برای کمتری تقاضا باال احساسات با مدیران و گذارانسرمایه که صورتی

 است ممکن حسابرسان دوم، استدالل دهند. کاهش را کیفیت با حسابرسی عرضه است ممکن حسابرسان

 باال احساسات با که عواملی همان باشند. سهیم شرکت ارزش از گذارانسرمایه خوشبینانه دیدگاه در

 اگر بنابراین، دهد. قرار تاثیر تحت مسیر همان در را حسابرسان تواندمی دارد مشارکت گذارانسرمایه

 از خوشبینانه برآوردهای با زیاد احتمال به آنان شوند، سهیم خوشبینانه احساسات همان در حسابرسان

 دهند. افزایش را حسابرسی تعدیالت و هاتالش کمتری احتمال به و بود خواهند موافق شرکت عملکرد

 دست از ،دادرسی احتمال در باال کیفیت با حسابرسی ارائه برای حسابرسان هایانگیزه سوم، استدالل

 نظارت دارد، وجود باال احساسات با گذارسرمایه که زمانی دارد. ریشه آنان هاینگرانی و شهرت دادن

 توجه است ممکن گذارانسرمایه زیرا، یابدمی کاهش احتماال حسابرسان بر گذارانسرمایه از خارجی

 دست از و دادرسی هایهزینه است ممکن حسابرسان نتیجه، در بدهند. حسابرسی کیفیت به را کمتری

 منافع از حمایت در قانونی مداخله دلیل به این، بر افزون بگیرند. نظر در کمتر را شهرت رفتن

 کمتر دفعات به )پایین( باال احساسات وجود زمان در است ممکن قانونی هایبررسی گذاران،سرمایه

 ارائه برای حسابرسان انگیزه قانونی ریسک و شهرت دادن دست از دادرسی، کمتر درک باشد. )بیشتری(

 منابع محدودیت با حسابرسان کند،می ادعا آخر استدالل نهایت در دهد.می کاهش را کیفیت با حسابرسی

 افزایش را اولیه هایعرضه تعداد و مخارج هاشرکت باال، احساسات هایدوره طول در هستند. مواجه

 این شوند.می مواجه شرکت حسابرسی خدمات برای بیشتری تقاضای با حسابرسان نتیجه، در دهند.می

 سبب احتماال گذاران،سرمایه طرف از کمتر نظارت با همراه حسابرسی، خدمات میزان برای تقاضا افزایش

 احساسی گرایش که داد نشان نتایج ها،تداللاس این با مطابق شود.می کیفیت با حسابرسی عرضه کاهش
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 معیارهای عنوان به اختیاری تعهدی اقالم و حسابرس تصدی دوره بر معناداری و مثبت تاثیر گذارانسرمایه

 آن موید نتایج همچنین، [(.15] همکاران، و ما پژوهش نتایج با )مطابق دارد حسابرسی کیفیت کاهنده

 عنوان به حسابرس شده تعدیل گزارش بر معناداری منفی تاثیر گذارانسرمایه احساسی گرایش که است

 افزون [(.15] همکاران، و ما پژوهش نتایج با )مطابق است داشته حسابرسی کیفیت افزاینده معیارهای

 و حسابرس الزحمهحق بر معناداری تاثیر گذارانسرمایه احساسی گرایش که است آن بیانگر نتایج براین،

 ندارد. حسابرس تخصص

  کاربردی پیشنهادهای

 شود:می مطرح زیر شرح به پیشنهادهایی پژوهش، از آمده بدست نتایج راستای در

 اقالم کیفیت و حسابرسی تصدی دوره بر گذاران سرمایه احساسی گرایشات مثبت تاثیر به توجه با 

 از قبل اعتباردهندگان و گذارانسرمایه به حسابرس، شده تعدیل گزارش بر آن منفی اثر و تعهدی

 است، باال احساسی گرایشات که زمانی در حتی گردد،می پیشنهاد اعتبار اعطای یا و گذاریسرمایه

 بر  را خود تصمیمات و باشند داشته بیشتری توجه مالی اطالعات کیفیت و حسابرسی کیفیت به

 نمانید. اتخاذ شده حسابرسی مالی هایصورت مبنای

 گذاران،سرمایه احساسی گرایشات و هیجانات از فارغ گردد،می توصیه هاشرکت مدیره هیئت به 

 کنند انتخاب شرکت به رسیدگی مسئول عنوان به را حسابرسانی و بوده کیفیت با حسابرسی خواهان

 گیرند.می قرار احساسی هایسوگیری تاثیر تحت کمتر و برخوردارند باالی کیفیت از که

 با مطابق را خود هایحسابرسی شرایطی هر در شود،می پیشنهاد حسابرسان به نتایج، به توجه با 

 قرار مدنظر را مدیران و گذاران سرمایه احساسی گرایشات و داده انجام حسابرسی استانداردهای

 و کند پیدا تغییر نیز دادخواهی ریسک احساسی، گرایش تغییرات از پس است ممکن که چرا ندهند،

 گردند. رو روبه زیادی مشکالت با حسابرسان
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The aim of this study is to investigate the effect of Investor Sentiment on audit quality 

in companies listed on Tehran Stock Exchange. In this study, to review the audit 

quality criteria, five criteria have been used, including qualified audit reports, auditor 

fees and Auditor specialist, audit tenure and accrual quality. For this purpose, 

hypotheses were developed and data were analyzed for Companies listed on Tehran 

Stock Exchange during 2009 to 2018. The statistical population of the study, 

according to the circumstances considered for sample selection, is for the variable of 

auditor's modified report, audit tenure and Auditor specialist, including 169 

companies, for the variable of accrual quality, including 164, and for the variable of 

auditor fees, including 61 Selected by Systematic removal method. The regression 

models using Panel data method with fixed effects approach and Logistic regression 

method reviewed and tested. The results of this study showed that the Investor 

Sentiment has a significant positive impact on the auditor's tenure and Discretionary 

accruals as lowering criteria for audit quality. Also, the results indicate that the 

Investor Sentiment had a significant negative impact on the qualified audit reports as 

increasing audit quality criteria. In addition, the results indicate that the Investor 

Sentiment does not have a significant impact on auditor fees and Auditor specialist. 
   

Keywords: Investor Sentiment, Audit Quality Criteria and Transparency of Corporate 

Information Environment. 
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