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 چکيده:

بقر ایقدش اقوا       یقوی  بینق   پقی   توانقدی   و حسدبریق   غیرعقدی   الزحمق   حق   بقین  سابطق  بق  برسیق    این تحقیق   

( ار صققوسم  ققد   ققدل  1393القق  1388یققدل    اقق بققرا  یققر یوس   اطالعققدم  ققوسی نیققدرپریاختقق  ایقق   بققدراس یققر دی  

بقق  گققریروس  اقق    یس بققدر   ققوسی ن ققر  اققر    ققد  پتیرشتقق  اقق   یس بققوسش اوسات  بنققدیاس تنققرا    حسدبریقق  اقق   

تحلیققد یای   ققد بققد ایققتردی  ار سو    وشرضققی  رر ققو   یقق تحقیقق   و پدیققویوی  بقق  یققوا   ققد   ن ققوس تحققق  ا قق ا   

، یقق   یقوی پقی  بینق    یس یق  حقور     یقوی توانقدی  پقی  بینق     یس ایقن تحقیق     انجقدا پقتیرش     Rپدند ییتقد یس نقرا اشقزاس    

سگریقیو  ننق   تریقر     بقر ایقدش تحلیقد ر قدس       ایق     یقوی تویقم  ق یری  یس ن قر گرشتق  اق        پقی  بینق     و شراوان 

غیرعققدی  الزحمقق   حقق بققین نشققد  یای   نتققدید یس یققطا خطققد  پققند یسصقق     تصققدیش  رثققدسبققد سویدققری  پققدنل یس  قق   

بینقق   یققق  پققی و حسدبریقق   غیرعققدی الزحمقق   حقق بققین    سابطقق   ینقق  یاس  ودققوی یاسی و پققی  بینقق  یققویحسدبریقق  

سابطقق   ینقق  یاس   بینقق   پققی  و شراوانقق حسدبریقق  غیرعققدی  الزحمقق   حقق بققین  سابطقق   ینقق  یاس  ودققوی یاسی   یققوی

 ودوی یاسی 

 فراوانی سود پيش بينی شده. -پيش بينی سود آتی، دقت سود پيش بينی شده  - حسابرسی الزحمه حق  :کليدی واژه های

 مقدمه -1

 وسی برسی   یوی پی  بین تواندی    و حسدبری  غیرعدی  الزحم  ح  بین سابط  ابت ا یس این تحقی  خدص، طوس ب 

 یق  یین  یوی  بین  پی  یییر ویژگ  یو و حسدبری  الزحم  غیرعدی  ح  بین استبدط برسی  ب  ر  ار پس واقع    گریی 

 وایط  یو تحلید  د   دل    یرا  و حسدبرید     واقیی  این ودوی بد  بین  پراخت     اوی پی  شراوان  و بین  پی 

 یس اطالعدم  یری  تحلید و تجزی  بد ید اعتبدس اشزای  بد یر دی  بدراس د  عملدری یس  نم  نق      ستن  اولی  اطالعدم

تحلید   یرا   گیر  تصمیم بر حسدبری  تدثیر نیونی   وسی یس  م  بسیدس تجرب  اوا    نن ،    ایرد  دل   د  صوسم

 پریاخت  الزحم  ح  توان     بدال غیرعدی   د   زین      نن     ایت ال  ن ر  ایبیدم  یاسی ودوی یس پی  بین  یوی

 ری سا تح  تدثیر قراس  خوا ن  اعمد  حسدبرید     اضدش  تال  اراءیس  حسدبرید  ب  سیسر یاسا   د  ار   تویم
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 ید بدالتر  یری  بد حسدبری  ب  ر ین ، ب  بست  توان ،    بدالتر غیرعدی الزحم   ح  نتیج ، یس(  1،2013یانتد  و  مددسا   ی  

 بد بدالتر حسدبری  غیرعدی   د   زین     ی      نشد  (2016 2تحقی  ابرندت  و  مددسا   نتدید    اوی  نجر    تر پدیین

  و  مددسا  ابرندت  ای  استبدط یس ،(2014 3 ریبدس و  مددسا    د  یدشت  بد  طدب  تر، پدیین  یری  بد اطالعدم  حیم یر

 ، یوی ت اوا   ، ای   یند ب ا     یوی، بین  پی  برا  شیل  یوی تواندی  او ،  نموین   ستن  سا  لی   یدشت  نن ین(2016 

 غیرعدی  الزحم  ح  یوا،  ای  تر پدیین بدال، حسدبری  غیرعدی  الزحم  ح  بد  شد  ام برا  تودن  قدبد طوس ب 

 یق  و حسدبری  غیرعدی  الزحم  ح  بین استبدط این  ای  استبدط یوی یس بین  پی  یق  بد  نر  طوس ب  حسدبری 

 حسدبری ، غیرعدی  الزحم  ح  یس  ییدس انحرا  اشزای   برا   بدا  تود  قدبد اقتصدی  لحدظ ار سی     ن ر ب  بین  پی 

 یس یوی بین  پی  پرا ن گ  بد  ثب  طوس ب  حسدبری  غیرعدی  الزحم  ح  یوا،  یدب      د   ٪7.56 بین  پی  یق 

 ٪5.79 یوی بین  پی   شراوان ( پرا ن گ  حسدبری ، غیرعدی  الزحم  ح  یس ایتدن اسی انحرا  اشزای   برا   ای  استبدط

 ی      نشد  و ای ( 2014   مددسا  و  ریبدس نتدید بد  طدب ( 2016ابرندت  و  مددسا    نتدید  ل ، طوس ب   یدب     اشزای 

 یاسا  حدضر  طدلی   ای  حسدبری   یری   وسی یس بیشتر قطیی  ع ا ی ن   نشد  حسدبری  غیرعدی  الزحم  ح    

 اسریدب  یی گد  ار  نم خصوص ب  ویژگ  یر    ،یوی  پی  بین  او ،  ای  یر دی  بدراس شیدال  برا  بدلقو  پید   نن ین

(  4،2007اولسو   ای   وتلف ن ر  اسریدب   د      حیدت   ولر  یر یوی ر دن  یر  ویژگ  خدص، طوس ب   ای 

 بدراس شیدال  برا  بدلقو  طوس ب  یوی، پی  بین  و حسدبری  غیرعدی  الزحم  ح  سابط   وسی یس تجرب  اوا   بندبراین،

 تحقیقدم یس ریدی  ح  تد   یرا  گیر  تصمیم و حسدبری  بین استبدط ا ، اادس  قبالً     مدنطوس یوا،  ای   نم یر دی 

 ار  لی   ی ن   اسائ  یر عنوا  ب    یرا     ی ن     نشد  اولی  تحقی   د   ای   دن   بدق  نداندخت  حسدب اس 

    سوی    انت دس حسدبری   یری  و یوی  یری  این و( 5،1991ایچیپر   نن     خ    یر دی  بدراس د  برا  اطالعدم

سو ب  سا  یس  وسی  ایبیدم مچنین ب   انجدا این تحقی (  6،2008بنن و  مددسا   ی   قراس تدثیر تح  سا یوی بین  پی 

 غیرعدی الزحم    د ودوی یاسی    رید ح    برخ  ار ندل  ن   مر    پی  بین  یویالزحم  حسدبری  و  سابط  بین ح 

( ید  یدی  ر ، 7،2006نیچد و ویلدنسای    صدحبددسی ن   تال  اشزایش  حسدبرش خوایت  ا   تویم  حسدبری ، نشد 

ب  طوس خدص،  ستن  ( 2016ابرندت  و  مددسا    (  2014 ریبدس و  مددسا ،بدا    یف   نشد  ی ن    یری  حسدب اس  ضی

 غیرعدی  الزحم  ح    یس استبدط ای یوی   بین    د  پی  حسدبری  ب  طوس  نر  بد ویژگ  غیرعدی  الزحم     ح  نموین 

حد ،  این بد  یدب  اشزای  بدی  حسدبری   یری   نیدس نموی  و نشد  ی ن   ر  ای     سا حسدبرش تال  حسدبری 

 صدحبددس     نن  یسک ر   د    ر دن  سا حسدبری  تال  حسدبرید      نن     ایت ال  (2014 ریبدس و  مددسا   

 ا د بوش  بنبوی حدای  یس سا حسدب اس   یری  ای   مدن تالا  ننین ی ن ،     اشزای  یاسا  سیسر عملیدت  بدال ای ،

                                                 
1 Dontoh et al. 
2 Abernathy et al. 
3 Hribar et al. 
4 Ohlson 
5 Schipper 
6 Behn et al. 
7 Knechel & Willekens 
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 غیرعدی  الزحم  ح  رنید  اگر این بید  صحیا بدا ،  نیس  بدال حسدب اس   یری  ب   م حسدب اس   یری  تب ید لزو دً

 خوا    نجر یوی بین  پی  برا  تواندی   د   ب  و ای  استبدط یس تر پدیین  یری  بد اطالعدم  حیم یر بد حسدبری 

 غیرعدی  الزحم  ح     ی ن     نشد ( 2014   مددسا  و  ریبدسپژو    ار حدصد نتدید و ن ر  ایت ال  یو   ر  ا 

  ای  استبدط یس  دل  گزاس  و حسدبری   یری   وسی یس بیشتر قطیی  ع ا بد بدالتر حسدبری 

 ادبيات نظري -2

و  حققد  سا ب  یم   یانشید ید  ،گتاسا  الزحم  حسدبری  تود  ریدی  ار ت وین  نن گد  ایتدن اسی، یر دی  ح 

  د  حسدبری  اندخت  ا   ب  تی ای  ار ترییرام قدنون   نم  دنن  قدنو  ای ، ب  ویژ  ب  یلید ادس  خوی دلب نموی 

الزحم  حسدبری  بد  یزا  تال  حسدبری  و یطا  ان     ح   نجر ا   ای   ب  طوس  ل ، تحقیقدم نشد  یای  1 ید س

ان     این سابط ، ترسیر بسیدس   ( اادس   ری 2014 2و ژانگ  یشون اوی  بد این حد ،  ن   سیسر یایخوا   حسدبرش تییی

الزحم  بدالتر   ن  نرا    ا ثر  طدلیدم قدیس ب  سیی گ  این    رید ح  الزحم  حسدبری  سا  ح وی    ار  طدلیدم ح 

( 2008 3و لنو س   دس دنیسوا   ثد ، ار یر یو، ا  ار اشزای  تال  ید اشزای  سیسر ای  ید ن ، نیستن   ب  عن نتیج 

ی  ،    بیدنیر ر  ای     اشزای   ان     اشزای  تال   یری  گزاسایر   دل  سا اشزای     اوا    اسائ   ری 

( اوا    2005 4الزحم  حسدبری  بدی  ب  عنوا  یر اشزای  یس  یری  حسدبری  ترسیر اوی  بد این حد ، لیو  و  د ر  ح 

بد سیسر  سب و  دس بدالتر  زین   صدحبددسا الزحم  حسدبری  بدالتر  ب    د  حسدبری  ح   نن     ار   اسائ    

تر ای    وگد  و ویلدینز  ی ن   سیسر و ب  نوب  خوی، یسر   بد  یری  پدیین الزحم  بدالتر، نشد   نن ،     طدب  بد ح    
 نن ، ا د تص ی   الزحم  حسدبری  بدالتر  پریاخ     یاس ح   د  سیسر  نن     ار   ( اوا    اسائ    2008 5

دوی یر سیسر ای  ید الزحم  بدالتر یس نتیج  اشزای  تال  ید و توانن  تردیر  نن     رید این ح   رین     رنند نم 

  یری  یوی   وسی انت دس ار الزحم  حسدبری  تر یب  زین  نن     ح  ( ایت ال    2014و  مددسا     ریبدساخیراً، ؟ ن 

 د   رتبم بد حسدب اس  بد  یری  پدیین، حسدبرید   ضییف ای   بندبراین، یس پدیخ ب  سیسر انرم و یایخوا    زین 

 د سا اشزای  ی ن ، ید  ر یو   م  این اق ا دم ب  ح  الزحم  حسدبری   سیسر، یا ن  حسدبری  ر یس خصوص توانن     

الزحم  حسدبری  غیر قدبد توضیا بر ایدش عوا د یس      زین  حسدبری ،  ا   یس نتیج ، یطا ح  بدالتر  نجر خوا  

اطالعدت  یس  وسی اسریدب  حسدبرش ار ییستم حسدب اس  صدحبددس اسائ  خوا    ری  این ب ا   یند ای    ، ر دن     یر 

 ن ، ر  یدع  حسدبری  و ح  الزحم   یدب    ار   حسدبری ،  یری  حسدب اس  یر  شتر  سا ب  عنوا  پدیین اسر

، اشزای  ارایط   نن     یس ننین ( ایت ال    2014و  مددسا     ریبدسحسدبری  سا اشزای  خوا   یای  بد این حد ، 

   ر تال  حسدبری  تنند بدعث بنبوی  یری  حسدب اس  یس حدای  ای  ا د ن  لزو دً تردم   یری  حسدب اس  ار پدیین ب  بدال

 حسدبری  و  یری  حسدب اس  نشد  یای  ا   بد  یری  اقالا تین  ، غیرعدی  الزحم    د یر استبدط  نر  بین ح 

                                                 
1 Sarbanes-Oxley (SOX) 
2 DeFond and Zhang 
3 Caramanis and Lennox 
4 Lyon and Maher 
5 Hogan and Wilkins 
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 پووند  بین  و یدشتن   سا پی   صوسم  د   دل  ، تقلب، اسائ   ج ییویگزاس  ا  
    یاین  ( نشد 2003 مددسا    و1

    سیی ن  نتیج  ب  این  مچنین ر   د.یاسی یاس   ین  سابط  بدراس  ار   اسر  بد   یری  یوی بین  پی 

  د ار    رین     ثدب  (2004او دسا   و ایزل  .یای  د   اششد د این طری  سا ار ار   سیسر    توا 

    یاین  نشد  بدان   ر   د خوی تدثیرگتاس یر دی   زین  بر  نتشر  یق  اطالعدم بری  بدال طری  ار توانن    

  ندبع  نن ؛ اسائ     تر  یقی  اطالعدم     دی  ار   ی   و    نشد  وا ن  اطالعدم یق  ب  بدراس یر دی 

 ار    ینم  ر یوی بین  یق  پی  سوی    انت دس ایدش، این بر .گیرن  اختیدس    یس  متر   زین  بد سا  دل 

وا ن   بر اوی؛    گیر  ان ار  ا   بین  ینم پی   ر یوی و یدشت  تحق  ینم  ر یوی اختال  بین طری 

 خدلق و  دام   یاات  بدا   یندیاس  سابط  ار   سیسر و بد اسر  نتیج  یس و بوی  تدثیرگتاس گتاسا  یر دی 

 این ب  ییتیدب   ن وس ب   پریاری    یوی بین  پی  یشیدم و یق  بد  دس   حدش   بین استبدط برسی  ب ( 1390 

 بوسش یس ا   پتیرشت   د  ار   بین ار ا  نمون   د، شرضی  این رر و  دن  و ا   ت وین شرضی  یو    ،

 ان ار   ن وس ب  پژو   این یس  مچنین  گریی  انتودب 1387 لردی  1381  د  ید  ط  تنرا  بندیاس اوسات

 نن  خط  سگرییو  سو  ار  د شرضی  رر و  برا  و و تین   اقالا بر  بتن   ییدس ار  دس   حدش   گیر 

  دس   حدش   بین    ای  ر  ار حد   پژو    د  یدشت  .ا  ایتردی  تر یب   د  یای      و  تریر 

  دس   حدش   بین سابط  ودوی خصوص یس لدن یاسی ودوی  یدوش سابط  یوی بین  پی  یشیدم و حسدب اس 

 پی  استبدط برسی  ب  تحقی  ( این1393   حموی حی سپوس و خواد  .نش  یدش  اوا    یوی، بین  پی  یق  و

 خوی رین   ار واضح  تصویر     دی  ار   .پریاری    ار   سیسر و اسر  بد   یری  تویم یوی بین 

 یند  اسا ، برا  تصویر  ننین ترییم ار طرت ید  .یاسن  بیشتر   قبولی  یندا بدراس یس ان ، نموی  اسائ 

 یس ار      ی      اطمیند  بدراس یر دی  ب  اطالعدم این انتشدس .بدا     ینم  ر یوی بین  پی  اششد 

 رر و  برا  و گرشت  انجدا ییستمدتیر حتش  سو  گیر  ب  نمون  نمدی   عمد طرشدن  ب  اطالعدم، اسائ 

 ار    د  ار ار   178 اد د تحقی  این نمون  ر دس  .ای  ا   ایتردی  سگرییو  تحلید ار شرضیدم

  وسی1390 تد 1385 ید   د  طو  یس ر   د  د     یای     بدا  تنرا  بندیاس اوسات بوسش یس ا   پتیرشت 

 ار حدصد نتدید .ای  سیی  1068 ب  پژو   یس این نمون  حجم لتا ای ؛ گرشت  قراس ر دس  تحلید و تجزی 

 تود   وسی بدلقو  بطوس ار   ددنب ار ا   ینم  نتشر  ر یوی بین  پی     یای نشد  سگرییون   د  رر و 

  ن وس ب  رین   برا  گیر  تصمیم  د  یس     سا  ت وس اسقدا بدراس، این شیدال  و بدا     یر دی  بدراس

 د دن  اطالع سیدن  ب  عموا  ار  ( 1393    حروظ  و  شیض   رتروی  .نمدین     لحدظ گتاس  یر دی 

 طدلب  وتلر  سا اششد     نن   ید  ار  واسی     یس ایرا  تویم   یرا  اششد    اوی پی  بین  یوی    بدا   

پی  بین  یوی  مدن ای  ب  یشیدم تدراس اوی  یس این تحقی  اثر تواندی    یر بر یشیدم پی  بین  یوی  وسی 

ار      بدا     ار  ید  ار تند  پتیرشت   110سی برسی  یس پژو   اد د برسی  قراس    گیری  نمون   و

                                                 
1 Pownall 
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انتودب ا   ای   این تحقی  بر ایدش    ، ار  1391تد  1385ا   یس بوسش اوسات بندیاس تنرا  ط  ید   د  

دصد نوع  دسبری  بوی  و ار لحدظ سو  گریروس  اطالعدم، ار نوع تحقی  توصیر   مبستی     بدا   نتدید ح

   اوی  دن  رر و   Eviews ار ان ار  گیر   تریر د ب   ن وس رر و  شرضی   د  پژو   واسی نرا اشزاس

شرضی  ار سگرییو  نن گدن  ایتردی  ا   ای   یس این پژو   ی   تریر  نترل  یسص   دلدی  نندی ، یسص  

شزای  یسر  ، انحرا   ییدس ترییرام   یرا  غیر  وظف یس  یئ    یر ، ان ار  ار  ، تمر ز شرو ، رید ، ا

یدالن  یوی، بتد، انحرا  ایتدن اسی  درای بر الیو  بدراس و ب   وقع بوی  پی  بین  نیز    ن ر قراس گرشت  ان   ب  طوس 

 د  تحقی  بید  گر این  طلب ای     بین تواندی    یر و یشیدم پی  بین  یوی تویم   یرا  استبدط   ل  یدشت 

 .ودوی یاسی  یندیاس 

 تحقيق هاي فرضيهبسط . 3

حسدبری  و  یری  حسدب اس  بد تود  غیرعدی  الزحم   بر ایدش تحقی  قبل  بد برسی  سابط  بین ح  حدضر طدلی  

 یری  حسدب اس  ب   یزان     »، این تیریف عبدسم ای  ار  انجدا ا   ای  (2004 1اران ا  ار ینو و  ب  تیریف گستری 

بین  عملدری  ری  ای ، و ب  اسریدب   حسدب اس  ب  طوس یقیق   نیدس  نن   عملدری شیل  ار   بدا ، یس پی اطالعدم 

الزحم  حسدبری      رید ح  اویب  طوس خدص، برسی       «(2014 511 ریبدس و  مددسا  ن   اسر  ار    مر   

یس این بین  عملدری یس استبدط ای  ید ن    اندی  برا  پی ا  ار  یری  حسدب اس ، بد تو غیر قدبد توضیا، ب  عنوا  نشدن 

  بدان  یویی ن    یری   ای     رنند نشد  ا    نیم، ریرا یس ن ر گرشت  سا برسی     یوی پی  بین استبدط بین  تحقی 

و  وینی ای   یویترین ای   ار  یری   ساید پدی اس یویی        د  اخیر نیز نشد     عالو  بر این، برسی 

حسدبری  نشد  ی ن   اشزای  تال  حسدبری      یری  حسدبری  سا اشزای  غیرعدی  الزحم   اگر ح  ( 2،2013 مددسا 

بدا   بد این حد ، ب    پی  بین  یویحسدبری  و غیرعدی  یر سابط   ثب  بین ح  الزحم   بر ر  ای ی  ، بدا  انت دس    

حسدبری  نشد  ی ن   اطالعدم خصوص  غیر قدبد  شد    حسدبرید  یس  وسی ییستم غیرعدی  الزحم   ح      ح 

، بد ثدب  نین ااتن پی  بین  یویو   حسدبریغیرعدی  الزحم   ا  ار   ای ، یر استبدط  نر  بین ح  حسدب اس  ر ین 

یاس ت وین و  ا  غیر دن  ب  ایو حقی  ت د   تضدی بدال، اولین شرضی   ، ودوی خوا   یاا   بد تود  ب  یی گد یدیر  تریر د

     اویشر ول  

  سابط   ین  یاس  ودوی یاسییوی و پی  بین  حسدبری  غیرعدی  الزحم   ح بین   1شرضی  

تر  اطمیند  حسدب اس  قدبد یویی ن     حسدبری  بد  یری  بدالتر  نجر ب   ( نشد    2008  و  مددسا  بنن

صدیس ا    یوی د   بین   د  پی  اوی،    ویژگ     صوسم  د   دل  گیر   دسبرا  اوی،    بدعث بنبوی تصمیم   

بین  یسر   ار   ایتردی   تدسیو  یس پی  یوی، ار اطالعدم   یر ی ن      قبل  نشد     ایبیدمای      یرا تویم 

ی    این  طدلیدم  بین  سا توضیا    پی یس تدسیو  تنوع یس تج ی  ن ر  یوی( یسیدشتن     1997 3ربدسبدند و بو  نن      

                                                 
1 Dechow and Schrand 
2 Dichev et al. 
3 Abarbanell and Bushee 
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 د  ب  احتمد  ریدی بد  یری   ب  عنوا   ثد ، قدبلی  اطمیند ( اطالعدم  دل     ر  یویبین   ی ن     تواندی  پی  نشد    

تدسیو  اد د خطد دی  ای     نشد  ی ن    یوییدب ؛ بیشتر اطالعدم   نن ، اشزای     ایتردی     یویبین   برا  پی 

سو   م   نن  بر ر   د تدی   د  یقی   بین  وضیی  اقتصدی  ر ین  ید عملدری ار   نیس ،  متر احتمد  یاسی    پی 

بین  ای ، این ب  احتمد  ریدی  وسی ایتردی  برا  پی   یویحسدبری  نشد  ی ن    یری   غیرعدی  سشت ، ب  ح       زین 

 غیرعدی الزحم   ای   بد این حد ، بد تود  ب  ع ا قطیی  یس  وسی استبدط بین ح  یویبین    د  پی  برا  نروذ ویژگ 

وس تح  تدثیر قراس خوا ن  گرش   ب  ط  د بین   د  پی     نیون  ویژگ حسدبری  و  یری  حسدبری ،  شوص نیس  

گد   حسدبری  بدالتر نشد  ی ن   تال  بیشتر  نجر ب  اشزای   یری  حسدبری  بدا ، ر  غیرعدی الزحم   خدص، اگر ح 

الزحم   حسدبری  بدالتر، بیشتر خوا   بوی  بد این حد  اگر ح  غیرعدی  د  بد ح  الزحم   بین  برا  ار   یق  پی 

 د  بد ح   بین  برا  ار   گد  یق  پی  تر بدا ، ر  ت  بد  یری  پدیینحسدبری  نشد  ی ن   یر  حیم اطالعد غیرعدی 

 غیرعدی الزحم   تر خوا   بوی  ب  این ترتیب این شرضی  سا یسبدس  سابط  بین ح  حسدبری  بدالتر، پدیین غیرعدی  الزحم 

     اویبین  اسائ   حسدبری  و یق  پی 

 سابط   ین  یاس  ودوی یاسی  یویبین   یق  پی  وحسدبری   غیرعدی الزحم   ح بین   2شرضی  

بین   ربوط بدا ،    نشد  ی ن   ع ا  پی   شراوان ( ح  الزحم  حسدبری   مچنین  مدن ای  ب  پرا ن گ 

بین  سا ب  عنوا   پی  شراوان ( 1992 2و لوبو  ایم  د (  1،2000پدین و سابقطیی  یس  وسی  حیم اطالعدم ار   ای   

قبد ار این    رنند اعالا اون (   یوی نن   یین  ع ا قطیی  یس  وسی  رین   ترسیر    یویبین  ع ا قطیی      پی ی ن نشد 

پی  بین   شراوان  حسدبری   ربوط ب   یری  گزاسایر   دل  بدالتر بدا ،غیرعدی  ابی  ب  بحث بدال، ب   یزان      زین  

حسدبری   ربوط ب   د   اعتمدی گزاسایر   دل  بدا ،  غیرعدی  الزحم   متر خوا   بوی  بد این حد ، ب   یزان     ح 

 د  بد  بین   مدن ای  برا  ار   پی  شراوان توان  ع ا قطیی  یس  حیم اطالعدم ار   سا اشزای  ی  ،       

     اویبین  ب  صوسم ریر ت وین و شر ول   پی  شراوان  ریر بر این ایدش، یس شرضی بیشتر بدالتر بدا   غیرعدی  الزحم   ح 

 سابط   ین  یاس  ودوی یاسی  بین   پی  و شراوان حسدبری  غیرعدی  الزحم   ح بین   3شرضی  

 تحقيق ناسیش روش -4
 تریر د   ستقد   ید  پتیر  تدثیر و سابط   مبستی   وسی یس  دسبری  یان  تویی   یلید ب ین حدضر، تحقی 

 تحلید و گریروس  ایو  ن ر ار  م ، تحقیق  شررین ، بی   دسبری ، ار ن ر     ار و وابست  بد  نتر  عوا د اثرگتاس،

 برا  نیدر  وسی  د  یای  روس  دمع  ن وس ب  ایتقرای  ای   تحقی  یر  نطق ، بی   مبستی  و ار -توصیر  اطالعدم،

 این یس  ودوی  د  یای      واسی  یس  ا  ایتردی  «نوین روسی س » اطالعدت   د  بدنر ار پژو  ،  تریر د   حدیب 

 اینترنت  یدی  و بندیاس اوسات بوسش یدر د   تدبودن  یس  ودوی ییت  رسایو د  ب  بدا ، ندقص اطالعدت   د  بدنر

ب    ا   رادی (  www.rdis.ir یدی  وب  بندیاس اوسات بوسش یدر د  -ایال    طدلیدم و تویی  پژو  ،   یری 

 ن ر   بدن  و  وضوع  ایبیدم تدسیوچ ، ت وین دن   او  طوس  ل   رحل  گریروس  یای  اد د یو  رحل  ای    رحل 

                                                 
1 Payne & Robb 
2 Imhoff and Lobo 
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 دستجو   د  پدیید  و  ودوی  قدالم ار  مچنین و یانشید   د  تدبودن  یس  ودوی  د  ند   پدید  و   اسک ار تحقی 

 تولی    د  ار   واقی  اطالعدم ار تحقی  این نیدر  وسی واقی   د  یای   یوا  رحل   ای  ا   ایتردی  اینترن  یس علم 

( یدل  ا  یوس   1393 ال  1388 ر دن    یوس  ط  ،(تحقی  این ر دس  دد ی   تنرا  بندیاس اوسات بوسش یس ا   پتیرشت 

  ا  خوا   گریروس 

 او  تحقی      رر و  شرضی  

EARN-LEADit= β0 + β1 AB_AUDit  + β2LOSSit + β3LOSSit*EARNit+ 

β4STDROAit + β5STDROAit*EARNit + β6SIZEit + β7SIZEit*EARNit + β8 EARNit  

+ β9 AB_AUDit*EARNit + Industry dummies + εit 

     رر و  شرضی  یوا تحقی  

ACCYit= β0 + β1 AB_AUDit  + β2LOSSit + β3LOSSit*EARNit+ β4STDROAit + 

β5STDROAit*EARNit + β6SIZEit + β7SIZEit*EARNit + β8 EARNit  + β9 

AB_AUDit*EARNit + Industry dummies + εit 

     رر و  شرضی  یوا تحقی  

DISPit = β0 + β1 AB_AUDit  + β2LOSSit + β3LOSSit*EARNit+ β4STDROAit + 

β5STDROAit*EARNit + β6SIZEit + β7SIZEit*EARNit + β8 EARNit  + β9 

AB_AUDit*EARNit + Industry dummies + εit 

الزحم   ح     ربوط ب   تریر  β1 شوت دن  رر و  شرضی  تحقی  ار ضریب  ین  یاس  ضریب  د  یس     

بدا  ایتردی     اوی اگر این ضریب یس یطا خطد  پند یسص   ین   ( یس       AB_AUDit   حسدبری غیرعدی  

    وسی تدیی  واقع    گریی  دیاس بدا  شرضی  

 نحوه محاسبه و گردآوري داده ها در مدل: .1-4

 متغير وابسته:

 EARN_LEAD    یققوی پققی  بینقق  اقق   ار پققی  بینقق  اسائقق  اقق   تویققم   یققنج  دنقق  یس ایققن تحقیقق

  یس پدید  یوس   دل  بنر  گرشت     اوی   یری  

ار انحققرا   یقوی  بینق   پقی   شراوانقق  یقنج   دنق   یس ایققن تحقیق    (DISP  یقوی  بینقق  پققی  شراوانق  

 ایتدن اسی یوی پی   بین  ا   ط  ی  ید  گتات  بنر  گرشت     اوی 

 پی  یوی بد واقی  یوی  ید  اختال   طل  ق س یوی، بین  پی  یق  ینج  دن (  ACCYبین   پی  یق 

    یوی بین  پی  یس  متر یق  ار بدا ؛ حد   بزسگتر سقم این  رن  اوی     ینم  حدیب   ر ا   بین 

  اون      ( ضرب-1یس  نر  یر   ر    ب ی  اسقدا یق ،  یزا  برا   حدیب  بندبراین، بدا  

ACCY = (−1) ×
|ACTUAL _ FORECAST|

PRICE
 

    متغير مستقل
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AB_AUDit         ابرنقققدت  و نشقققد  ی نققق   حققق  الزحمققق  غیرعقققدی  حسدبریققق   ققق   بنقققد بققق  سو  پقققژو

  .(بنر  گرشت     اوی2016 مددسا  

LNAUDFEEit = β0 + β1LNTAit+ β2SQSEGSit + β3INVRECit+ β4FOROPSit + 

β5CRit+ β6BTMit+ β7LEVit + β8SQEMPLSit + β9DECEMBERit+ β10ROAit+ 

β11LOSSit + β12GCit+ β13INITIALit + β14SHORTit+ β15MEDIUMit + 

β16AGEit + β17RESTATEit + Industry Effects + εit 
LNAUDFEE    ایقق   قق  پیویقق  صققوسم  ققد    حقق  الزحمقق  حسدبریقق   لیققدسیتم طبییقق     تریققر وابسققت

دققد  قق     ار ر  اششققدء ننمققوی  انقق   سایس خصققوص اققر    ققدی   قق  ایققن  زینقق      دل  ایققتورام  قق  اققوی   قق

 ایتردی     اوی الزحم  حسدبری   ح یین صنی   ار  یدن لیدسیتم طبیی  صرر ب   یند ای  بندبراین

LNTA          انقق ار  اققر   ایقق  و لیققدسیتم طبییقق  اسر  یشتققر  یاسایقق   ققد  اققرi   یس یققدt   حدیققب 

    اوی 

SQSEGS    تی ای واح  د  شرع  ید تدبی  ار   اصل  ای 

INVREC         حدصققد دمققع  ودققوی   ققدال و حسققدب  ققد  یسیققدشتن  تقسققیم بققر اسر  یشتققر  یاسایقق   ققد

 ای   tیس ید   iار   

CR     نسب  ددس  ار تقسیم یاسای   د  ددس  ب  ب     د  ددس   ارi   یس یدt   ای 

BTM     نسب  اسر  یشتر  ب  اسر  بدراس حقوت صدحبد  یندا ارi   یس یدt   ای 

Lev د  ار      عبدسم ای  ار ا را  دل  یین  نسب  اسر  یشتر   د ب     د ب  اسر  یشتر   د یاسای i   یس یدt؛ 

SQEMPLS   ار    سیش  یوا تی ای  دس ندi   یس یدt   ای 

DECEMBER    جققدر  ایقق  اگققر اققر       تریققریققر i    یققدt     ایققرن   ققد     29یاسا  پدیققد  یققد   نتنقق  بقق

 بدا   ق اس ر  یر یس غیر این صوسم  ق اس ر  صرر ای ؛

ROA           بققدری  یاسایقق   ققد ایقق  ار تقسققیم یققوی قبققد ار بنققر  و  دلیققدم بقق  اسر  یشتققر   ققد یاسایقق   ققد

 ای   tیس ید   iار   

LOSS جدر  ای  اگر ار     تریر  یر i   یس یدt   یاسا  رید  بدا   ق اس ر  یر یس غیر این صوسم  ق اس ر

 صرر ای ؛

GC   جققدر  ایقق  اگققر اققر       تریققریققر i   یس یققدt       یس گققزاس  حسدبریقق  اظنققدسن ر شققرف تقق اوا شیدلیقق

 یسیدش  نموی  بدا   ق اس ر  یر یس غیر این صوسم  ق اس ر  صرر ای ؛

INITIAL   جققدر  ایقق  اگققر  ویسقق  حسدبریقق  اققر     تریققر یققر i   یس یققدt   نوسققتین یققد  شیدلیقق  و   بداقق

  ق اس ر  یر یس غیر این صوسم  ق اس ر  صرر ای ؛

SHORT   جققدر  ایقق  اگققر  ویسقق  حسدبریقق  اققر       تریققریققر i   یس یققدt    یو ققین یققد  شیدلیقق  و   بداقق

  ق اس ر  یر یس غیر این صوسم  ق اس ر  صرر ای ؛
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MEDIUM   جققدر  ایقق  اگققر  ویسقق  حسدبریقق  اققر         تریققریققر i   یس یققدt      یققو ین یققد  شیدلیقق  و

 بدا   ق اس ر  یر یس غیر این صوسم  ق اس ر  صرر ای ؛

RESTATEit   جققدر  ایقق  اگققر اققر      تریققریققر i   یس یققدt     تج یقق  اسائقق  صققوسم  ققد   ققدل  یااققت  بداقق

  ق اس ر  یر یس غیر این صوسم  ق اس ر  صرر ای ؛

INDUSTRY      دن   نتر  صندیع  وسی  طدلی  یس      د   وسی برسی  1391 طدب  بد سویدری ایر  و حمی )

  ر    ودوی یس بوسش یس و یس سایتد   مین نموی  صندیع انتودب  ار بوسش اوسات بندیاس تنرا  گرو   د  صنی

 ریرگرو  ریر قراس یای  ا ن  
 دسته بندي صنایع بورس اوراق بهادار تهران 1جدول  

  جموع  ریر صندیع گرو  صنی  صنی  نمدی

IND1 1  وای و  حصوالم یاسوی  یاسوی  

IND2 2 داین رالم و تجنیزام  
  داین رالم و تجنیزام

  داین رالم و ییتید ند  برق 

IND3 3 خویسو و یدخ  قطیدم خویسو و یدخ  قطیدم 

IND4 4  دن  و  ی ن  

  دا  و یرا یر

 ایتورام یدیر  یدی 

  د  شلز  دن  

  دن   د  غیر شلز 

 ییمد 

 ر ر و گچ

IND5 5  ایمیدی 

  حصوالم ایمیدی 

 الیتیر و پالیتیر

  د  نرت شرروسی 

IND6 6   و راد ی ن غتای 
  حصوالم غتای  و راد ی ن  ب  دز قن  و ادر

 قن  و ادر

IND7 7  صندیع شلز 
  حصوالم شلز 

 شلزام ایدی 

    در مدل هاي اصلی متغيرهاي کنترلی

EARN      نشد  ی ن   نسب  یوی خدلص ب  اسر  بدراس حقوت صدحبد  یندا ارi   یس یدt   ای 

STDROA    ید  گتات  ای  نحو   حدیب  بدری  یاسای   د یس بو   3ایتدن اسی بدری  یاسای   د ط  انحرا

 قبل  اادس  ا   ای  
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STDROE    ید  گتات  ای  دن   حدیب  بدری  حقوت  3انحرا  ایتدن اسی بدری  حقوت صدحبد  یندا ط

بنر   tیس ید   iحبد  یندا ار   صدحبد  یندا ار تقسیم یوی قبد ار بنر  و  دلیدم ب  اسر  یشتر  حقوت صد

 گرشت     اوی 

 . جامعه و نمونه آماري2-4

 وسی  طدلی  یس بوسش    یاسا  ارایم ذید بدان  ب  عنوا  نمون  ر دس  یس این تحقی   تولی  ار    د  

 اون    اندخت    

  د  تولی   پتیرشت  ا   بدا   یس شنری  ار   1/1/1388بدی  قبد ار تدسیخ  د  ندا ار    1

  بدا  اسائ   ری  بوسش ب  سا  د یای  1393تد  1388یدل  ار  ا  یوس  یر برا  ح اقد  2

ار    وسی ن ر ط  یوس  تحقی  شیدلی   ستمر یاات  و یندا ر   وسی  ید ل  قراس گرشت  بدا  و وقر    3

 ن اات  بدا    ا   د  ( ید الت 

 ار   ار دد ی  انتودب و یس ایا   ب  تشریا یدشت   د  تحقی  پریاخت  ا   ای   183بد تود  ب  اعمد  ارایم شوت تی ای 

 یافته هاي تحقيق -5
   آمار توصيفی

یس یققر دمققع بنقق  ، بققد ایققتردی   ندیققب ار ر ققدس توصققیر   قق  تققوا  ویژگقق   ققد  یققر ییققت  ار         

بنتققر نتققدید یققر رر ققو ،  قدیسقق  ر  رر ققو  سا بققد رر ققو   ققد و      اطالعققدم سا بیققد   ققری و عققالو  بققر شنققم    

 ( اسائ  گریی   ای  2 شد  ام یییر نیز تسنید نموی  ر دس توصیر  پژو   یس د و   

 ر دس توصیر   تریر د   وسی  طدلی  2د و  

  شی گ  نولی  انحرا  ح ا ثر ح اقد  یدنیین  قیدش  تریر د

LNAUDFEE 100/2 099/0 711/0 606/9 708/2 523/6 لیدسیتم 

LNTA 070/1 740/0 425/1 009/19 103/10 829/13 لیدسیتم 

SQSEGS 176/63 518/6 179/5 69 0 075/2 تی ای 

INVREC  741/0 -136/0 203/0 943/0 019/1 441/0 نسب- 

CR  660/316 548/15 833/1 688/43 131/0 492/1 نسب 

BTM  027/132 -407/8 932/0 147/5 -036/17 519/0 نسب 

Lev  473/15 432/2 276/0 060/3 012/0 616/0 نسب 

SQEMPLS 591/16 506/3 804/17 619/149 732/1 197/24 سیش  یوا 

DECEMBER  307/1 -818/1 370/0 1 0 836/0  جدر 

ROA  949/0 405/0 157/0 705/0 -386/0 151/0 نسب 

LOSS  537/19 683/4 299/0 1 0 099/0  جدر 

GC  537/19 636/4 198/0 1 0 040/0  جدر 

INITIAL  757/1 496/0 485/0 1 0 379/0  جدر- 
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SHORT  853/0 071/1 441/0 1 0 264/0  جدر- 

MEDIUM  328/7 052/3 274/0 1 0 081/0  جدر 

RESTATE  002/2 -032/0 500/0 1 0 508/0  جدر- 

EARN  118/185 -455/10 372/0 452/1 -628/7 109/0 نسب 

 یققدنیین بقق  عنققوا   نمتققرین پققدسا تر  ر ققز  و انحققرا   ییققدس بقق  عنققوا   نمتققرین پققدسا تر پرا نقق گ    

 ققد  حقق اقد و حقق ا ثر یس ایققن دقق و  اسائقق  گرییقق   انقق   نتققدید حدصققد ار  یققدنیین یس       بقق   مققرا  اققدخص 

بقرا  یقر    وع  یقنج  پرا نق گ   انحقرا   ییقدس نق    تریر د  تحقیق  بیقدنیر نقطق  تیقدی  و  ر قز ثققد ایق          

 ق  بداق   یس ر قدس   قد  توصقیر  اقدخص انق ار  گیقر  پدسا تر قد  تییقین            یقد  تریقر تصقدیش     توریقع احتمقد   

 و( -Busy  818/1 قققق اس نقققولی  یس  تریر قققد   انحقققرا  ار قرینیققق  ضقققریب نقققولی  ایققق   نتقققدید یس 

RI/T  137/0-)        د   شققدب   نشققد  ار ر  یاسی  قق     نرقق  گرییقق   قق   نرقق  بققوی  نققولی  تمققد    تریر قق

ایقق   اققدخص یققنج  پرا نقق گ    نرقق (نققولی     ققوندترتوریققع ند تقققدس  بققد  شققی گ  بقق  یققم   قققدییر 

  ثبق  بقوی    بق   تودق   دد یق  نسقب  بق  توریقع نر قد  ضقریب  شقی گ  نقدا یاسی  نتقدید نشقد   ق  ی ق  بقد             

  (-RI/T  676/0( و -Opinion  932/1بققق  دقققز یس  تریر قققد      شقققی گ   تریر قققد  تحقیققق    ضقققریب

  متر    بدا   نر د  توریع ار ر  نتیج  پرا ن گ  یس ای  بلن تر نر د  ار توریع دد ی  توریع

 :آمار استنباطی

1تر یب   د  یای 
 وییل  ب   شد  ام ر  ایدش بر    اوی    گرت   دی  یای  ار  جموع  یر ب  

 ر دن  یوس  یر طو  یس، اون     انتودب تصدیش  صوسم ب  اغلب     قطی  ار  تریر د  ریدی  تی ای

  د  یای  دنب  یو  ر برگیرن   یس تر یب   د  یای     یلید این ب   بدان  گرشت  قراس برسی   وسی  شوص

 ر   د  ویژگ      ندیب  ر دس  ی ن   توضیا  د       دسگیر  ب  ای ،  قطی   د  یای  و ر دن  یر 

   ای  ر دن  یر  و  قطی   د  یای  یس ا   ایتردی   د      ار تر پیچی    ن ، توصیف سا  تریر د

  :ليمر F  آزمون
2تلریقق  یقد حق اقد  ربیقدم  یمقول        قد   یای  سو  بق    ق     ق   اقوی   شقوص  الرا ایق   ابتق ا  یس

 

 شرضقی  اقوی     ق   لیمقر ایقتردی    Fرر قو    ار  ن قوس  ایقن   ق  بق    اقوی  بقرار   تقدبلوی   پدنقد ییتقد(     د  یای  ید

ضقریب   و  ققدطع  تقر  تقر  بقرا   بقرروسی اق     ضقرایب   یقد   ترقدوت    نق   ق     ق   بیقد   رر قو   ( H0صرر  

تقدبلوی     قد   یای  ار ایقتردی   بقد   ق    بقرروسی  بق   لزو ق    ق    ینقد  بق ین  نق اسی  ودقوی  دمیق   اق    بقرروسی  

 ثدبق   رثقدس   ق    بق   تلریقق  یقد حق اقد  ربیقدم  یمقول        قد   یای   ق    یییقر  عبقدسم  نیسق ، بق     پدند ییتقد( 

اقوی     ق    قدیسق  F ر قدس    بحرانق    قق اس  بقد  اق     حدیقب  F ، ر قدس   F رر قو    انجقدا  ار ایق   پقس   اسدقا 

 پتیرشتق   صقرر  شرضقی   بداق   05/0  قق اس  ار  متقر  اق     حدیقب  F ر قدس    ق   قق اس احتمقد     صقوست   یس

                                                 
1 Panel Data 
2 Ordinary Least Squares (OLS) 
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( نتیجق  رر قو    3دق و     اقوی   بقرروسی  تقدبلوی   پدنقد ییتقد(     قد   یای  سو  بق    ق    ایق   الرا و اقوی  نمق  

F     ی     لیمر سا نشد 

 ار ر ق    ییق   بق   ر قدس    قق اس   ق   تقوا  یسیدشق    ( ار رر قو  لیمقر  ق    3نتقدید دق و      تودق   بقد 

اقق   ایقق   05/0 قق   متققر ار H0 بققد تودقق  بقق   ققق اس احتمققد  حدصققد ار رر ققو  شرضققی     و لیمققر F رر ققو 

 پتیرشتقق  پنققد ییتققد(  تققدبلوی   ققد  یای  سو  و اقق   سی اسدحیقق  سو  حقق اقد  ربیققدم  یمققول  یینقق 

  اوی   

  منتصریح هاس  آزمون

تویققم  دیققمن اسائقق  اقق ، بققر پدیقق  ودققوی یققد عقق ا ودققوی  1978 قق  یس یققد   1رر ققو  تصققریا  دیققمن 

استبققدط بققین خطققد  سگریققیو  بققرروسی اقق   و  تریر ققد   سققتقد اققدد گرشتقق  ایقق   اگققر ننققین استبققدط         

ودققوی یااققت  بداقق ،  قق   رثققدس تصققدیش  و اگققر ایققن استبققدط ودققوی ن ااققت  بداقق ،  قق   رثققدس ثدبقق   ققدسبری      

 س  این رر و  ب  صوسم ریر ای  خوا   یاا   شرضی  ر د

{
𝐻0: رثدس تصدیش  بنتر ای    

𝐻1:  رثدس ثدب  بنتر ای    
 

برابققر بققد ضققرایب  k-1خوا قق  بققوی    k-1ر ققدس  ایققن رر ققو  یاسا  توریققع  ققد  یو بققد یسدقق  ررای     

X ) بقق  اگققر  ققق اس ر ققدس   ققد  یو  حدیققب  اقق   ار  ققق اس بحرانقق   ققد  یو دقق و  بیشققتر بداقق  و یققد    ققد ایقق

سی  𝐻0یسصقق ( بداقق ، یس ایققن صققوسم شرضققی    5تققر ار رلرققد تییققین اقق       ققق اس ایققن رر ققو   ققم - pعبققدست 

اققوی  یینقق   قق   رثققدس ثدبقق  بققر  قق   رثققدس تصققدیش  برتققر  یاسی  نتققدید حدصققد ار رر ققو   دیققمن یس         قق 

 ( نمدی  یای  ا   ای   4د و   
 رثدس ثدب       قدبد  رر و   دیمن انجدا ا   برا  تییین     رثدس تصدیش  یس 4د و  

 نتیج   ق اس رر و  -𝜒2 pر دس  رر و  (H0شرضی  صرر     

 صرر ی شرض تدیی  071/0 611/8  دیمن ایتردی  ار سو  رثدس تصدیش  1

 صرر ی شرض تدیی  160/0 567/6  دیمن ایتردی  ار سو  رثدس تصدیش  2

                                                 
1 Hausman Test 

 لیمر انجدا ا   برا  انتودب سو  ح اقد  ربیدم  یمول  ید پدند ییتد F  نتیج  رر و  3د و  

 نتیج   ق اس رر و  -p ر دس  رر و  (H0شرضی  صرر  سییف

 شرضی  صررسی  <001/0 782/11 لیمر F اسدحی  سو  ح اقد  ربیدم  یمول  1

 سی شرضی  صرر <001/0 333/13 لیمر F اسدحی  سو  ح اقد  ربیدم  یمول  2

 سی شرضی  صرر <001/0 304/4 لیمر F اسدحی  سو  ح اقد  ربیدم  یمول  3

 سی شرضی  صرر  <001/0 301/4 لیمر F اسدحی  سو  ح اقد  ربیدم  یمول  4

  نبع   حدیبدم  حق  
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 صرر ی شرض تدیی  117/0 379/7  دیمن ایتردی  ار سو  رثدس تصدیش  3

 صرر ی شرض تدیی  226/0 356/9  دیمن ایتردی  ار سو  رثدس تصدیش  4

  نبع   حدیبدم  حق  

 توا  یسیدش  تحقی      د  ( حدصد ار رر و   دیمن قبد ار رر و      شرضی 4نتدید د و    تود  بد

 یس تمد        د بیشتر و بد تود  ب   ق اس احتمد  حدصد ار رر و      رر و  ار ر    یی  ب  ر دس   ق اس   

   ای   وسی قبو  واقع ا   تصدیش اسدحی      رثدس  یین ا    تدیی H0 ای  شرضی   05/0

 بررسی فروض کالسيک در مدل ها :

ا  ار شققروف تحقق    جموعقق  ققد   الیققیر سگریققیو  خطقق  یاسا   یانیقق   قق   گونقق   قق   قق   مققد 

بداقق   قق  یس صققوسم عقق ا برقققراس  ایققن شققروف، نتققدید سگریققیو  بقق  صققوسم    عنققوا  شققروف  الیققیر  قق 

 ققدذب خوا قق  بققوی  ار اینققرو اتدققد بققر نتققدید سگریققیو  بققرروسی اقق  ، یس صققوسم برقققراس  شققروف  الیققیر   

ا بقرا  سگریقیو  ننقدی     ای   ایقن شقروف یس شصقد قبلق  تبیقین اق    قد یس ایقن قسقم  شقروف  طقر  اق   س            

بققرروسی اقق    ققوسی برسیقق  قققراس  قق  گیققری  ار  یققد  شققروف  طققر  اقق   یس شصققد قبققد، شققروف نر ققد  بققوی    

ا  برخققوسیاس ایقق   نققق      ققد ار ا میقق  ویققژ    خطد ققد، عقق ا ودققوی خوی مبسققتی  و  مسققدن  واسیققدنس     

توانقق   اققوی  قق   قق  شققروف شققوت الققت ر  ودققب ایجققدی  شققدالم  وتلرقق  بققرا  سگریققیو  بققرروسی اقق    قق   

نتققدید بقق  ییقق  ر قق   ار بققرروسی سگریققیو  سا  وقق و  و ند ندیققب یققدری  نندنچقق  حتقق  یدقق  ار ایققن شققروف  

 انجدا اوی     بد ایتردی  ار سو  پدند پوید ید پدند تیمیم یدشت  برقراس نبدا ، بدی  برروسی  

یو  خطقق ، شرضققی  یدقق  ار  رروضققدم  قق   سگریقق هووا در موودل: مانووده آزمووون نرمووال بووودن بووا ی

تققوا  ار  نر ققد  بققوی  توریققع خطد ققد ایقق   بقق ین  ایقق   قق  یس صققوسم عقق ا برقققراس  ایققن پققی  شققرف نمقق   

 1بقرا  -دقدس و  رر قو   ار خطقد  دملق   بقوی   نر قد   رر قو    ن قوس  بق  سگریقیو   الیقیر ایقتردی   قری      

یسصق  بداق ،    5 ار ربیشقت  ر قدس   احتمقد   اگقر   اقوی   ق   ایقتردی   (1981  2طراحق  اق   تویقم دقدس و و بقرا     

 05/0یس یققطا خطققد     بنقق  بققر نر ققد  بققوی  توریققع خطد ققد پتیرشتقق   قق  اققوی  نتققدید نشققد  یای     H0شرضققی  

 توریع دمالم خطد نر د  ای   

   رر و  ددس وبرا یس      د  تحقی  دن  برسی  نر د  بوی  بدق   دن    د 5د و  

 نتیج   ق اس احتمد   ر دس  ندا رر و  (H0شرضی  صرر     

 صرر ی سی شرض 208/0 260/6 برا -ددس و ع ا نر د  بوی  بدق   دن    د 1

 صرر ی سی شرض 930/0 144/0 برا -ددس و ع ا نر د  بوی  بدق   دن    د 2

 صرر ی سی شرض 312/0 277/5 برا -ددس و ع ا نر د  بوی  بدق   دن    د 3

 صرر ی سی شرض 861/0 277/9 برا -ددس و ع ا نر د  بوی  بدق   دن    د 4

  نبع   حدیبدم  حق 

                                                 
1 Jarque-Bera 
2 Bera and Jarque 
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   در مدلبا ی مانده ها  يها واریانس همسانی

 - p ن      شدد ند مسدن  واسیدنس ودوی ن اسی بد تود  ب  پدگد  بید     -شرضی  صرر رر و  برو 
نتیج  سگرییو   شدد ند مسدن  پتیریم و یس اگر ار پند یسص  بیشتر اوی شرضی  صرر سا    ق اس رر و  

 واسیدنس ودوی ن اسی 
 پدگد  ب   ن وس تشویص  مسدن  واسیدنس بین خطد -برو      نتدید رر و 4د و  

 نتیج  احتمد  ر دس  رر و  شرضی  صرر    

 تدیی  شرضی  صرر 631/0 681/4 پدگد  -برو   مسدن  واسیدنس بین خطد 1

 تدیی  شرضی  صرر 105/0 349/12 پدگد  -برو   مسدن  واسیدنس بین خطد 2

 تدیی  شرضی  صرر 204/0 078/12 پدگد  -برو   مسدن  واسیدنس بین خطد 3

 تدیی  شرضی  صرر 425/0 689/16 پدگد  -برو   مسدن  واسیدنس بین خطد 4

  نبع   حدیبدم  حق  

پدگد  یس یطا خطد  پند یسص  شرضی  صرر این رر و  سی  -بد تود  ب  نتدید حدصد ار رر و  برو  

 نش   و یس نتیج  یس سگرییو   د  شدد ند مسدن  واسیدنس ودوی ن اسی  

  در مدل: سریالی خطاها عدم وجود خودهمبستگی

یریدل  ودوی ن اسی بد تود  ب   ن      شدد خوی  مبستی  گدیشر  بید     -شرضی  صرر رر و  برو 

p -   پتیریم و یس نتیج  سگرییو   شدد خوی اگر ار پند یسص  بیشتر اوی شرضی  صرر سا    ق اس رر و

  مبستی  یریدل  ن اسی 

 گدیشر  ب   ن وس تشویص خوی مبستی  یریدل  بین خطد -برو      نتدید رر و 5د و  

 نتیج  احتمد  ر دس  رر و  شرضی  صرر    

 تدیی  شرضی  صرر 331/0 163/35 گدیشر  -برو  ع ا ودویخوی مبستی  بین خطد 1

 تدیی  شرضی  صرر 468/0 368/33 گدیشر  -برو  ع ا ودویخوی مبستی  بین خطد 2

 تدیی  شرضی  صرر 954/0 763/69 گدیشر  -برو  ع ا ودویخوی مبستی  بین خطد 3

 تدیی  شرضی  صرر 624/0 294/23 گدیشر  -برو  ع ا ودویخوی مبستی  بین خطد 4

  نبع   حدیبدم  حق  

گدیشر  یس یطا خطد  پند یسص  شرضی  صرر این رر و  سی  -بد تود  ب  نتدید حدصد ار رر و  برو  

 نش   و یس نتیج  یس سگرییو   شدد خوی  مبستی  یریدل  بین خطد د یس      د  تحقی  ودوی ن اسی  

 تحقيقآزمون فرضيه 

 ققد  سگریققیون   تحقیقق  ار  قق    ققد   مققد  گونقق   قق  یس قبققد تشققریا اقق  بقق   ن ققوس رر ققو  شرضققی  

تحقیق  بدیسقت  برسیق  نمقوی       قد   سگریقیون  شرضقی     قد   ر   ق   ااقوی  قبقد ار بقر    ایقتردی   ق    نن   تریقر  

 یققر ار یو سو  رثققدس ثدبقق  و تصققدیش  سا یس بققرار  ایققن  قق   بدیقق  ایققتردی  نمققوی  بقق ین دنقق  ار   قق   قق اا 
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 ققد  انجققدا اقق  ،  قق     بققد تودقق  بقق  رر ققو   تصققدیش پققس ار تدییقق   قق   رثققدس   ایققتردی  اقق  رر ققو   دیققمن 

وسی سگریققیو   قق   شققوت سا اسائقق  نمققوی    ( بققرر6اققوی  دقق و  اققمدس     سگریققیون   ققوسی ن ققر بققرروسی  قق   

گونق   قق  ققبالً ااققدس  اقق   ایق ، ضققروس  ایق  قبققد ار برسیقق   تریر قد و برسیقق  تدییق  یققد عقق ا        ایق    مققد  

  قق اس  -pو  Fیاس بقوی   قد  ق    قوسی رر قو  ققراس گیقری  ایقن ا قر بقد  حدیقب  ر قدس                قد،  ینق    تدیی  شرضقی  

ایق ، ار   05/0تقر ار    حدیقب  اق   بقرا  ایقن ر قدس   قم        قق اس  -p ق    ایقن اوی  بقد تودق  بق      این ر دس   یسر   

 یاس بوی   د     سا  وسی تدیی  قراس یای   توا   ین  اینرو یس یطا خطد  پند یسص    
 نتایج برآورد ضرایب مدل هاي رگرسيونی  14-4جدول 

 ندا  تریر سییف
EARN-LEAD ACCY DISP 

 ضریب  تریر

  ر دس  ت  ایتیوین ( 

 ضریب  تریر 

  ر دس  ایتیوین (

 ضریب  تریر

  ر دس  ت  ایتیوین ( 

1 C 
950/0*** 

 639900/1) 

227/0*** 
 362/0) 

847/0*** 

 470037/1) 

2 AB_AUDit 

002/0-** 

 973/0-) 
008/0-*** 

 059/0-) 
0003/0-** 

 615/0-) 

3 LOSS 
090/0-** 
 986/0-) 

154/0-*** 
 747/1-) 

087/0-** 
 948/0-) 

4 LOSSit*EARNit 
002/0** 

 131/1) 
002/0** 
 987/0) 

002/0** 

 330/1) 

5 STDROA 
001/0-** 
 089/0-) 

005/0-*** 
 434389/0-) 

0004/0-** 
 031/0-) 

6 STDROAit*EARNit 
0006/0 

 131/1) 
0004/0-*** 
 721/0-) 

0006/0 

 136/1) 

7 SIZEit 
062/0* 
 125/1) 

016/0*** 
 279/0) 

062/0* 
 125/1) 

8 SIZEit*EARNit 
005157/0-* 

 143/0-) 

012/0-* 
 158/0) 

005/0-* 
 146/0-) 

9 EARN 
197/0* 
 534/0) 

223/0 
 586/1) 

202/0* 
 549/0) 

10 AB_AUDit*EARNit 
010/0** 
 554/2) 

004/0 
 979/0) 

010/0** 
 475/2) 

11 IND1 
002/0- 

 793/0-) 
007/0- 

 188/2-) 
002/0- 

 817/0-) 

12 IND2 
228/0 
 863/1) 

066/0 
 433/0) 

223/0 
 823/1) 

13 IND3 
027/0 

 267/0) 
012/0 
 133/1) 

024/0 

 238/0) 

14 IND4 
005/0 
 418/1) 

002/0- 
 526/0-) 

005/0 

 384/1) 

15 IND5 
121/0 

 489/1) 
018/0 
 204/0) 

140/0 

 585/1) 
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16 IND6 
002/0- 

 475/0-) 
004/0 
 046/0) 

016/0 
 166/0) 

 657/0 498/0 811/0 ضریب تییین

 517/0 413/0 770/0 ضریب تییین تی ید ا  

 F 059/20 074/6 749/125ر دس 

p-  ق اسر دس F 001/0> 001/0> 001/0> 
 یسص  1 ین  یاس  یس یطا خطد   متر ار ***
 یسص   5 ین  یاس  یس یطا خطد   متر ار  **
 یسص  10یطا خطد   متر ار  ین  یاس  یس *

  نبع   حدیبدم  حق 

سگرییون   وسی ن ر برروسی   د  د  انجدا ا  ،      بد تود  ب  رر و  تصدیش پس ار تدیی      رثدس 

گون     قبالً اادس  ا   ای ،  برروسی سگرییو      شوت سا اسائ  نموی  ای    مد  (6 ا   د و  امدس  

یاس بوی   د      وسی رر و    د،  ین   تریر د و برسی  تدیی  ید ع ا تدیی  شرضی  ضروس  ای  قبد ار برسی 

    ق اس احتمد   حدیب   اوی  بد تود  ب  این  ق اس این ر دس   یسر    -pو  Fقراس گیری  این ا ر بد  حدیب  ر دس  

یاس بوی   د     سا  وسی تدیی    ین توا   یسص     95ای ، لتا بد اطمیند   05/0تر ار  ا   برا  این ر دس   م

 شرضی  او  تحقی  بید      ن    مد  گون     تشریا ا  قراس یای  

  «سابط   ین  یاس  ودوی یاسی و پی  بین  یویحسدبری  غیرعدی  الزحم   ح بین » 

 بید  ر دس  این شرضی  ب  ادد ریر ای  

 H0  ن اسی سابط   ین  یاس  ودوی و پی  بین  یویحسدبری  غیرعدی  الزحم   ح بین 

 H1   سابط   ین  یاس  ودوی یاسی و پی  بین  یویحسدبری  غیرعدی  الزحم   ح بین 

پدند بد  ایتردی     اوی  پس ار تدیی      AB_AUDitیس  تریر  1βدن  رر و  این شرضی  ار ضریب 

یاس  و برسی  شرف  د  ریربندی  سگرییو ،     سگرییون   وسی ن ر برروسی ا    ین  تصدیش رثدس  سویدری

شیشر  وسی تدیی  قراس گرش   نتدید یس یطا خطد  پند یسص  نشد   ر دسبوی   د     بد ایتردی  ار  ق اس احتمد  

 یاسی  د   پی  بین  یوی  یدوش و  ین  یاس ب  طوس  اشزای     یدب حسدبری  غیرعدی  الزحم   ح   نید   یای

نتدید حدصد ار این   تحقی  تدیی     گرییاو  شرضی  ( p=  <001/0***  یسص  95لتا شرضی  صرر بد اطمیند  

تحقی  بید      یواشرضی    مد  گون     تشریا ا (  مووان  یاا   2016ابرندت  و  مددسا    شرضیی  بد نتدید 

  ن  

  «سابط   ین  یاس  ودوی یاسی یویبین   یق  پی و حسدبری  غیرعدی  الزحم   ح بین » 

 بید  ر دس  این شرضی  ب  ادد ریر ای  

 H0  ن اسی سابط   ین  یاس  ودوی پی  بین  یوی یق  وحسدبری  غیرعدی  الزحم   ح بین 

 H1   سابط   ین  یاس  ودوی یاسی پی  بین  یوییق  و حسدبری  غیرعدی  الزحم   ح بین 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

17 

 

ایتردی     اوی  پس ار تدیی      پدند بد  AB_AUDitیس  تریر  1βدن  رر و  این شرضی  ار ضریب 

یاس  سویدری رثدس تصدیش  و برسی  شرف  د  ریربندی  سگرییو ،     سگرییون   وسی ن ر برروسی ا    ین 

شیشر  وسی تدیی  قراس گرش   نتدید یس یطا خطد  پند یسص  نشد   ر دسبوی   د     بد ایتردی  ار  ق اس احتمد  

  د   پی  بین  یوی یق   یدوش و  ین  یاس ب  طوس  اشزای     یدب حسدبری  غیرعدی  الزحم   ح   نید  یای 

ر این نتدید حدصد ا  تحقی  تدیی     گریی یواشرضی  ( p=  <001/0***یسص    95لتا شرضی  صرر بد اطمیند   یاسی

 مد  گون     تشریا ا  شرضی  یوا تحقی  بید     (  مووان  یاا   2016ابرندت  و  مددسا    شرضیی  بد نتدید 

  ن  

  «سابط   ین  یاس  ودوی یاسی یویبین   پی  و شراوان حسدبری  غیرعدی  الزحم   ح بین » 

 بید  ر دس  این شرضی  ب  ادد ریر ای  

 H0  ن اسی سابط   ین  یاس  ودوی پی  بین  یوی شراوان  وحسدبری  غیرعدی  الزحم   ح بین 

 H1   سابط   ین  یاس  ودوی یاسی پی  بین  یوی و شراوان حسدبری  غیرعدی  الزحم   ح بین 

ایتردی     اوی  پس ار تدیی      پدند بد  AB_AUDitیس  تریر  1βدن  رر و  این شرضی  ار ضریب 

یاس  سویدری رثدس تصدیش  و برسی  شرف  د  ریربندی  سگرییو ،     سگرییون   وسی ن ر برروسی ا    ین 

شیشر  وسی تدیی  قراس گرش   نتدید یس یطا خطد  پند یسص  نشد   ر دسبوی   د     بد ایتردی  ار  ق اس احتمد  

 پی  بین  یوی شراوان   یدوش و  ین  یاس ب  طوس  اشزای     یدب حسدبری  غیرعدی  الزحم   ح   نید  یای 

نتدید   شرضی  یوا تحقی  تدیی     گریی( p=  <001/0***یسص    95لتا شرضی  صرر بد اطمیند   یاسی  د  

 (  مووان  یاا  2016ابرندت  و  مددسا    حدصد ار این شرضیی  بد نتدید 

 گيري  نتيجه بحث و
حسدبری  و تواندی  برا  غیرعدی  الزحم       ار این  طدلی  اسائ  اوا    ستقیم یس  وسی استبدط بین ح 

، یوی ن   حسدبری غیرعدی  الزحم   الزحم  حسدبری ، ب  خصوص ح  بوی  این  سئل     رید ح  یویبین   پی 

تر ار طری   یری  گزاسایر   دل   متر سا نشد      مبنبوی یدشت  ار طری  اشزای  تال  حسدبری  ید یوی ن 

  تحقیقدم    وتلف یس بدراس د  یر دی  ای ار    نن گد تویمایدی   و  عالق   وسیی  ، یر یوا     

حسدبری  نشد  ی ن   ادخص  غیرعدی  الزحم  ی      ح  ( نشد    2014  و  مددسا   ریبدساخیر تویم 

، اطالعدم خصوص  غیر قدبد  شد    غیرعدی الزحم  غیر  ی  ای  نرا    ح ا  ار  یری  حسدبر گستری 

  برا  پریاختن ب  این  سئل ، ابت ا سابط  بین بید      ن سا  صدحبددسحسدبرش یس  وسی  یری  حسدب اس  

  الزحم    مچنین نیونی  استبدط ح قراس گرش برسی    وسی پی  بین  یویحسدبری  و  غیرعدی الزحم   ح 

 غیرعدی  الزحم  ی      ح  اوا   نشد     یس ن ر گرشت  ا  ،  د بین  پی  یق  و شراوان  حسدبری  بد غیرعدی 

حسدبری  ب   غیرعدی الزحم   یس استبدط ای   عالو  بر این، ح  پی  بین  یویحسدبری  ب  طوس  نر  بد تواندی  

 د  تحلید یس استبدط ای   نتدید  طدب  بد این  بین  یس پی  بد پرا ن گ   نر بین  و ب  طوس  طوس  نر  بد یق  پی 
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حسدبری  نشد  ی ن    یری  گزاسایر   دل  ضییف ای     اثر یوء بر  غیرعدی الزحم   تصوس ای     ح 

یاسا  پید   د   نم  برا  تحلیلیرا ،  میت  حدصد   تحقی  د   یدشت   حیم اطالعدت  یر ار   یاسی 

نیدر ب  اختصدص    یرا بندبراین،   ای  یییر ایتردی   نن گد  ار صوسم  د   دل گتاسا ، و  حسدبری ، یر دی 

حسدبری   غیرعدی  د       زین  ب  خصوص یس ار    دی  یاسن   یویبین   تال  و تود  بیشتر یس پی 

حسدبری   غیرعدی  د    د برا   یئ    یر  و  میت  حسدبری  ب  یلید  زین    این یدشت  نن  بدالتر  پریاخ    

گ  پرا ن یاسا    متر یقی  و    یرا  د   بین   مدن ای  تنوع رین   بیشتر  یس قیم  یندا نشد  ی   اگر پی 

 بدان    متر 

 هاي تحقيق محدودیت

( 2016ابرنققدت  و  مدققدسا     سققدبرش ار  قق    حقق  الزحمقق  غیرعققدی  ح یس ایققن تحقیقق  دنقق   حدیققب    

بنققر  گرشتقق  اقق   مدققن ایقق  بدققدس گیققر  یققدیر عوا ققد  ققوثر بققر حقق  الزحمقق  حسدبریقق  یس بققدراس یققر دی  حققد           

حدضققر  تریر د  بققو   و  سققدع  یس اققرابم بققدراس یاخلقق (  یققزا  حقق  الزحمقق  غیرعققدی  حسدبریقق   قق  ار بققدق   دنقق       

بنققدبراین بقق  تققدثیر قققراس ی قق  و نتققدید تحقیقق  سا تحقق  الشققیدع خققوی قققراس ی قق     ایققن  قق    حدیققب   قق  اققوی سا تحقق   

 ددنب احتیدط سا    ن ر قراس ی ن   ایتردی   نن گد  ار نتدید تحقی   توصی     اوی

 شنهادهاي پژوهشیيپ

  ح  الزحم  غیرعدی  حسدبرش بر  یری  پی  بین  یوی تویم   یری تدثیر برسی    1

 برسی  تدثیر ح  الزحم  غیرعدی  حسدبرش بر پی  بین  یوی رت  تویم   یری    2

 نوید  پی  بین  یوی تویم   یر  برسی  تدثیر ح  الزحم  غیرعدی  حسدبرش  3
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The relationship between abnormal audit fees and the ability to 

predict earning 
 

Abstract: 
 

This study examines the relationship between abnormal audit fees and the ability to predict 

interest on the basis of market capitalization .The information required for a Period of 6 

Years in 2009 until 2014 on the audited financial statements of listed companies in Tehran 

Stock Exchange were collected during the period in question. In order to achieve the 

objectives of the study and to answer questions three test and data analysis hypotheses 

were performed using panel in software R. 

 

In this study, we consider the ability to predict interest in three earnings forecast areas, 

earnings forecast frequency and accuracy intended by management. Based on 

multivariate regression analysis on panel model with random effects approach results in a 

five percent error level show that there is a significant relationship between abnormal 

audit fees and interest forecasts, a significant relationship between abnormal audit fees 

and benefit accuracy forecast, and a significant relationship between abnormal audit fees 

and the frequency of predicted earning. 

 

 

Keywords: audit fees - predict future earnings - predict earnings accuracy - frequency of 

predict 
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