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 :چکیده        

با توجه به اهمیت شفافیت اطالعات صورت هاي مالی در تصمیم گیري استفاده کنندگان، 
نظر می رسد تا در زمان وجود این عوامل، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت حسابرسی ضروري به 

در این . استفاده کنندگان  بتوانند حقیقت صورت هاي مالی و حسابرسی انجام شده را بهتر درك کنند
راکم کار حسابرسی بر کیفیت حسابرسی صورتهاي مالی ارائه شده توسط حسابرسان مستقل تحقیق تاثیر ت

ابرسی به این علت به وجود می آید که بیشتر شرکت ها، سال تراکم کار حس.مورد بررسی قرار گرفته است
مالی خود را با سال تقویمی تنظیم کرده اند و در اولین فصل هر سال حجم عمده اي از کار به حسابرسان 

. روش مورد نظر براي انجام این تحقیق همبستگی و با استفاده از اطالعات گذشته است .تحمیل می گردد
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بیانگر وجود رابطه ي معنادار بین تراکم کار  1388تا 1381قیق در دوره زمانی ي تح بررسی فرضیه
حسابرسی و سطح اقالم تعهدي اختیاري به عنوان معیار اندازه گیري کیفیت حسابرسی صورت هاي مالی 

بدین صورت که تراکم کار حسابرسی منجر به افزایش سطح اقالم تعهدي اختیاري و کاهش . می باشد
  .برسی صورت هاي مالی می شودکیفیت حسا

 اقالم تعهدي اختیاري ،کیفیت حسابرسی ، تراکم کار حسابرسی :کلمات کلیدي

  بیان مساله
آیا بین تراکم کار حسابرسی و  :مسئله اصلی این تحقیق یافتن پاسخی براي این سوال است که

  کیفیت حسابرسی صورت هاي مالی انجام شده ارتباط معنا داري وجود دارد؟

  روري بر پیشینه تحقیق و چارچوب نظريم
  کیفیت حسابرسی

 منافع، نیازهاي تضاد وجود و ارتباطات فناوري توسعه اقتصادي، واحدهاي افزون روز گسترش

 حرفه شده است اطالعات، موجب انقالب و اقتصاد شدن جهانی مسئله .آورد می وجود به نظارتی را

نیازهاي  راستاي در فناوري تغییرات با همگام و نماند قبع قافله از تا کند تالش تدریج حسابرسی به
 جمله از اطالعات مختلفی به گیري تصمیم براي کنندگان استفاده محیط، این در .کند حرکت جامعه

 مجموعه مهم ترین عنوان مالی به هاي صورت. دارند نیاز اقتصادي هاي بنگاه درباره مالی اطالعات

 که است مزبور اطالعات اتکاي مورد قابلیت در تردید مهم مسئله اما .شود می محسوب مالی اطالعات

 مستقیم دسترسی عدم قبیل از دیگري مسائل تضاد منافع بر عالوه . گیرد  می سرچشمه منافع تضاد از

 واقع یکی از در. است شده مستقل حسابرسی خدمات براي موجب تقاضا اطالعات به کنندگان استفاده
  .است کنندگان استفاده براي کیفیت اطالعات رزیابیا ،حسابرسی هاي نقش

جا که کیفیت حسابرسی در عمل به سختی قابل مشاهده است، تحقیقات در این  به هرحال، ازآن
  .زمینه همواره با مشکالت زیادي روبرو بوده است
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 1دي آنجلو ها درباره کیفیت حسابرسی، تعریفی است که توسط  ترین تعریف یکی از متداول
ارزیابی بازار از احتمال این  :گونه تعریف کرده است کیفیت حسابرسی را این او .ارائه شده است) 1981(

موارد تحریفات با اهمیت در صورت هاي مالی و یا سیستم حسابداري صاحب کار را ) 1(که حسابرس 
د احتمال این که حسابرس موار. تحریف با اهمیت کشف شده را گزارش دهد) 2(کشف کند، و 

تحریفات با اهمیت را کشف کند به شایستگی حسابرس، و احتمال این که حسابرس موارد تحریفات با 
 استوار فرض این بر تعریف این. اهمیت کشف شده را گزارش کند، به استقالل حسابرس بستگی دارد

 سابرسیح واقعی کیفیت بیانگر ،)بازار استنباط( کیفیت حسابرسی از کنندگان استفاده درك که است
  .باشد می

 تحریفات حذف و کشف در حسابرس ییتوانا را حسابرسی کیفیت) 1993( 2دیویدسون و نیو
 .داند می خالص سود در شده انجام دستکاري نیز کشف و اهمیت با

 کرده تعریف اطالعاتی درستی و صحت میزان را حسابرسی کیفیت)1986( 3تیتمان و ترومن
 .گیرد می قرار گذاران سرمایه راختیا در از حسابرسی پس که اند

از . کیفیت حسابرسی را بر حسب میزان اعتباردهی حسابرس تعریف می کند)1988( 4پالمروز
جا که هدف حسابرس، ایجاد اطمینان نسبت به صورت هاي مالی است، لذا، کیفیت حسابرسی به معنی  آن

 حسابرسی نتایج بر تعریف این. سترسی شده از تحریفات با اهمیت اهاي مالی حساب بودن صورت  عاري
 .ورزد می تاکید

 بطور حسابرسی کار هر براي باید حسابرسی بیان می کنند کیفیت) 1994( 5و چانگ الم

 تمام است ممکن حسابرسی موسسه زیرا شود تعریف) شده خدمات انجام تفکیک به( جداگانه
  .دنکن اعمال و اجرا مشابه کیفی سطح یک در را هاي خود حسابرسی

 کیفیت واقعی حسابرسی غیر قابل مشاهده است و فقط می توان آن را پس از اجراي حسابرسی

جا که کیفیت واقعی حسابرسی قبل از انجام حسابرسی و یا در حین حسابرسی قابلیت  از آن. ارزیابی کرد

________________________________________________________________ 
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در  .رزیابی کردمشاهده ندارد، نیاز به متغیرهایی است تا بر اساس آن بتوان کیفیت واقعی حسابرسی را ا
  ادامه به چند نمونه از معیار هاي اندازه گیري کیفیت حسابرسی اشاره می گردد ؛

علیه  حقوقی دعاوي میزان از حسابرسی واقعی کیفیت گیري اندازه با رابطه در )1988(پالمروز 
 با موسسه حسابرسی اندازه و حسابرسی کیفیت که داد نشان مضافاً و کند  می استفاده حسابرسان

 .دارند مثبت همبستگی یکدیگر

 کیفیت سنجش براي معیاري را موسسات در کیفیت کنترل بررسی)1992( 1وگیروس دایز

 .کند می حسابرسی تلقی واقعی

 بینی پیش سود بین تفاوت را حسابرسی کیفیت گیري اندازه مقیاس) 1993( نیو و دیویدسون

 .گردد می قلمداد بیشتر حسابرسی کیفیت معنی به بیشتر تفاوت و داده قرار شده سود گزارش و شده
  .باشد می کانادایی هاي شرکت مزبور تحقیق دامنه

 می و تائید حسابرسی جداگانه بطور نیز شده بینی پیش سود که در کشور سنگاپور آنجائی از

شده  گزارش سود و شده بینی پیش سود در اختالف که دهند می نشان )1994(چانگ  و شود، الم
 .باشد نمی حسابرسی کیفیت از مستقل

 اصول رعایت عدم گزارش را واقعی کیفیت گیري اندازه مقیاس) 2000( 2وشوئر کریشنان
  .داند می توسط موسسات حسابداري

کیفیت سود می تواند به عنوان معیاري براي سنجش  در تحقیقش بیان می کند،) 2007( 3لوپز
هاي مالی حسابرسی شده به کار رود زیرا  رتکیفیت حسابرسی و میزان قابل اعتماد بودن صو

وي معیار . دارانه مدیریت در گزارشگري مالی می کاهد هاي با کیفیت باال، از تصمیمات جانب حسابرسی
  . در نظر گرفتاختیاري اقالم تعهدي میزان گیري کیفیت سود و به تبع آن کیفیت حسابرسی را  اندازه

، کیفیت حسابرسی توانایی حسابرس براي )2007(لوپز در تحقیق حاضر به اقتباس از تحقیق 
محدود کردن تصمیمات جانبدارانه مدیریت در گزارشات مالی تعریف شده است و با اقتباس از تحقیق 

________________________________________________________________ 
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معیار اندازه گیري کیفیت حسابرسی، کیفیت سود که از طریق اندازه ) 2007(و لوپز ) 2003( 1یر  می
  .ندازه گیري می شود در نظر گرفته شده استگیري میزان اقالم تعهدي اختیاري ا

 تراکم کار حسابرسی و کیفیت حسابرسی
شرکت هاي % 75درصد باالیی از شرکت ها سال مالی خود را با سال تقویمی تنظیم کرده اند، 

موجود است   1388تا  1374پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که سوابق شان طی سال هاي 
  .ی شان در اسفند ماه بوده استمالپایان سال 

تجمع پایان سال مالی شرکت ها در اسفند، حجم کار عمده اي را در اولین فصل هر سال به 
ها در ماه هاي خرداد، شهریور و آذر را نیز  تمرکز پایان سال مالی شرکت. حسابرسان تحمیل کرده است

حتمالی دیگر، نیز این است که این ماه ها، دلیل ا. که ممکن است دلیل آن اثر نوع صنعت باشد وجود دارد
اگر چه، تمرکز پایان سال مالی شرکت ها در ماه هاي خرداد، شهریور و . ماه هاي پایان هر فصل هستند

  .سال مالی در اسفند ماه بسیار کمتر است آذر در مقایسه با شرکت هاي با پایان
ان موسسات حسابرسی شده و فشارهاي بودجه زمانی ممکن است باعث کاهش عملکرد کارکن

  )2003 2جانسون، مورنو و هی.(منجر به کاهش روحیه و غیبت از کار در موسسات حسابرسی شود
همچنین هنگامی که حسابرسان تحت فشارها و محدودیت هاي زمانی هستند ممکن است متوسل 

ودجه زمانی است، که بر  به امور غیر حرفه اي شوند که یکی از رایج ترین روش هاي مقابله با فشارهاي ب
 3ماریم و کلی: (از جمله این امور می توان به موارد ذیل اشاره کرد. کیفیت حسابرسی تاثیر گذار است

  )1380مهرانی  – 1990
  بررسی سطحی و زودگذر مدارك صاحبکار -1
  حذف برخی از مراحل حسابرسی به طور پنهانی -2
  صرف شده انجام کار در زمان شخصی و بدون گزارش نمودن زمان -3
  میانبر زدن غیر منطقی بعضی از دستورالعمل هاي حسابرسی -4
  کاهش دادن غیر معقول زمان حسابرسی -5

________________________________________________________________ 
1Myers 

2Johnson&Moreno& Hayes 
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  تکیه زیاد به توضیحات صاحبکار -6
 قصور در پیگیري هاي الزم -7

با توجه به حجم عمده کار در اولین فصل هر سال به علت تنظیم سال مالی بیشتر شرکت ها با سال 
ایی که پایان سال مالی آن ها در اسفند ماه است به عنوان حسابرسی هاي تقویمی، حسابرسی شرکت ه

  .انجام شده در شرایط تراکم کار در نظر گرفته می شوند
تنظیم سال مالی شرکت ها با سال تقویمی فقط خاص کشور ایران نمی باشد، به عنوان مثال 

کت هایی که سوابق مالی آن ها درصد از  شر 63لوپز در تحقیقش بیان می کند که پایان سال مالی 
  .موجود است، منتهی به دسامبر می باشد Compustatدر  2005تا  1950طی سال هاي 

روش دیگر براي تعیین تراکم کار حسابرسی این است که اطالعات شرکت هاي حسابرسی  مورد 
اگانه بررسی بررسی قرار گیرد و تراکم کار در ماه هاي مختلف براي هر شرکت حسابرسی به طور جد

اما چون در این تحقیق فقط شرکت هاي عضو بورس مورد بررسی قرار می گیرند و اطالعاتی در . شود
هاي حسابرسی در دسترس نمی باشد استفاده از این روش در شرایط فعلی   مورد سایر صاحبکاران شرکت

  .مقدور نمی باشد
نگامی که حسابرسان تحت فشارها و شواهدي را یافتند که نشان می دهد، ه) 1990( ماریم و کلی

 .شود هاي زمانی هستند عملیاتی را به کار می گیرند که باعث کاهش کیفیت حسابرسی می  محدودیت

بررسی سطحی و زودگذر مدارك صاحبکار، کاهش دادن غیر معقول زمان حسابرسی و پذیرفتن 
  . توضیحات ضعیف صاحبکار از این قبیل هستند

ک بررسی پرسش نامه اي از حسابرسان شرکت هاي بین المللی، دریافت که در ی) 1991( 1راناتان
  .درصد از عوامل امضاي گزارش حسابرسی پیش از موعد است 24هاي بودجه زمانی تا   محدودیت

دریافتند که گزارش حسابرسی در فصل پرمشغله کاري براي شرکت هاي ) 2001( 2نچل و پاین
روز پس از شرکت هاي با پایان سال مالی غیر دسامبر  17.34متوسط با پایان سال مالی دسامبر به طور 

این نتیجه شواهدي فراهم می کند که نشان می دهد صاحبکاران شرکت هاي با پایان سال مالی . است

________________________________________________________________ 
1Ragunathan  

2Knechel & Payne  
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ها  دسامبر توجه و دقت تقسیم شده اي را دریافت می کنند و روزهاي بیشتري نیاز است تا حسابرسی آن
  .تکمیل شود

هاي   سه موضوع خستگی مفرط روحی، افسردگی و کاهش مهارت) 2002( 1سامرز سوونی و
ها نشان داد که در پایان فصل پر مشغله کاري   نتیجه مطالعه آن. فردي را در مورد حسابرسان بررسی کردند

حسابرسان مقادیر بیشتري از خستگی مفرط و احساس افسردگی و نا امیدي نسبت به کارشان را تجربه می 
  . دکنن

در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که تقاضاي زیاد در فصل پرمشغله ) 2003(  یجانسون، مورنو و ه
کار، ممکن است باعث کاهش عملکرد کارکنان شود و منجر به کاهش روحیه و غیبت از کار در 

  .موسسات حسابرسی شود
ر نظر نادرست را بر محدودیت زمان و ریسک اظها  تواما اثرات) 2004( 2در مطالعه اي کورام

ها یافتند که به نظر می   آن. گرایش حسابرس به تحویل زیر استاندارد کار به صاحبکار را بررسی کردند
رسد حسابرسان با وجود محدودیت هاي زمانی بدون در نظر گرفتن ریسک اظهارنظر نادرست، حسابرسی 

  .پذیرند مشکوك را می
متغیر در نظر می گیرد که اگر پایان سال مالی شرکت تراکم کار را به عنوان یک ) 2006(3هرتز

محقق دریافت که بعد از قانون ساربنز . در دسامبر بود عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر را میگیرد
، استعفا حسابرسان در حسابرسی شرکت هاي با پایان سال مالی دسامبر نسبتا بیشتر از اخراج آن 4اکسلی
هاي زمانی منجر به  ن تئوري استوار است که خستگی مفرط حسابرس و محدودیتاین مطالعه بر ای. هاست

  .هاي با حجم کار باال اتفاق می افتد و این شرایط نسبتا در حسابرسی. کاهش کیفیت حسابرسی می شود
. اثر تراکم کار حسابرسی بر کیفیت حسابرسی را مورد آزمون قرار داد مطالعه ايدر ) 2007(لوپز 

هاي با پایان سال  فاده از یک نمونه تفکیکی بر اساس پایان سال مالی شرکت ها دریافت که شرکتاو با است
 .مالی دسامبر کیفیت حسابرسی پایین تري نسبت به سایر شرکت ها دارند

________________________________________________________________ 
1Sweeney & Summers  

2coram  
3Hertz 

4Sarbanes-Oxley 
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به بررسی تاثیر فشارهاي بودجه زمانی بر رفتارهاي غیر معمول حسابرسان ) 2008(1مک نامارا
سش نامه اي او نشان داد، زمانی که حسابرسان تحت فشارهاي بودجه زمانی نتایج تحقیق پر. پرداخت

گیرند که باعث کاهش کیفیت حسابرسی می شود و همچنین حسابرسان  هستند، عملیاتی را به کار می
 .زمان هایی را که صرف انجام کار حسابرسی کرده اند را کمتر از میزان واقعی گزارش می کنند

قیق پرسش نامه اي به بررسی عوامل موثر بر رفتارهاي غیرمعمول در یک تح) 2010(2یون
او با این فرض که یکی از عوامل موثر بر رفتارهاي غیر معمول حسابرسان، فشار . حسابرسان پرداخت

بودجه زمانی است به این نتیجه رسید که بین فشار بودجه زمانی و بروز رفتارهاي غیرمعمول در حسابرسان 
  .ردارتباط وجود دا

در یک تحقیق پرسش نامه اي به بررسی عوامل موثر بر رفتارهاي غیرمعمول ) 2011(3پاینو
نتایج تحقیق او نشان داد بین بودجه زمانی و رفتارهاي غیر معمول حسابرسان ارتباط . حسابرسان پرداخت

  .مستقیمی وجود ندارد
حسابرسی بر عملکرد و  به بررسی رابطه بین محدودیت زمانی و ساختار برنامه 1387اکبري 

اجراي حسابرسی پرداخت و بیان نمود که افزایش محدودیت زمانی، منجر به کاهش کارایی و اثربخشی 
  .ساختار برنامه اي می گردد

نتایج . تاثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل را مورد بررسی قرار داد 1382مهرانی 
هرچند حسابرسان خود را مقید به رعایت اخالق حرفه اي می دانند اما اي نشان داد  این تحقیق پرسش نامه

همچنین نتایج نشان می دهد . در برابر فشار بودجه زمانی، اقدام به اعمال رفتارهاي غیر حرفه اي می نمایند
  .شود  که متناسب با افزایش فشار بودجه زمانی، احتمال بروز رفتارهاي غیر حرفه اي نیز بیشتر می

در تحقیقی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه استفاده  1383زاده و آقایی مجتهد
گر این است که  نتایج به دست آمده بیان. کنندگان خدمات حسابرسی و حسابرسان مورد مطالعه قرار دادند

  .یکی از عوامل موثر بر کفیت حسابرسی فشارهاي بودجه زمانی می باشد

________________________________________________________________ 
1McNamara 

2Yuen 
3Paino 
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قی به بررسی این موضوع پرداخت که آیا مسئولیت پاسخگویی براي کار در تحقی 1390برزیده 
حسابرسی انجام شده و فشار زمانی منجر به کتمان شواهدي می گردد که تصمیمات اتخاذ شده مبتنی بر 

گر این است که در صورت مواجه شدن حسابرسان  نتایج به دست آمده بیان .هاي اولیه را نقض کند یافته
هاي اولیه در فرآیند حسابرسی مسئولیت پاسخگویی براي کار حسابرسی انجام  نقض با یافتهبا شواهد متا

شده و وجود فشار زمانی منجر به ایجاد نگرانی مربوط به از دست دادن شهرت گردیده و احتمال کتمان 
  .شواهد حسابرسی افزایش می یابد

ابرسان تحت فشارهاي بودجه زمانی تمرکز بیشتر مطالعات رفتاري بر روي رفتارهاي غیر عادي حس
است که به نظر می رسد منتج از رفتارهاي فردي حسابرسان است در حالی که تحقیق حاضر تاثیر تراکم 

  .کار حسابرسی را از منظر کل شرکت حسابرسی، بررسی می کند
  هاي تحقیقفرضیه

  :گرددبا توجه به مبانی نظري مطروحه فرضیه هاي تحقیق به شرح ذیل طراحی می
 شوند نسبت به حسابرسی حسابرسی هایی که تحت شرایط تراکم کار باال انجام می: فرضیه اول

 .هاي فاقد تراکم باال اقالم تعهدي اختیاري بیشتري را ارائه می دهند

شرکت هاي با پایان سال مالی منتهی به اسفند ماه، که مدیریت سود افزایشی دارند، : مفرضیه دو
دهند که نسبت به شرکت هاي با پایان سال مالی غیر اسفند ماه مثبت  اري را نمایش میاقالم تعهدي اختی

 .تر است

شرکت هاي با پایان سال مالی منتهی به اسفند ماه، که مدیریت سود کاهشی دارند،  : ومفرضیه س
ماه منفی تر  دهند که نسبت به شرکت هاي با پایان سال مالی غیر اسفند اقالم تعهدي اختیاري را نمایش می

  . است
به این دلیل که شرکت هاي با . آزمون احتمال وجود جهت گیري هاي مدیریت ضروري است

اقالم تعهدي افزاینده سود، نسبت به شرکت هایی که اقالم تعهدي کاهنده سود دارند، سطوح بیشتري از 
ود توسط مدیرانی استفاده عالوه بر این اقالم تعهدي کاهنده س. ریسک دعاوي حقوقی را به همراه دارند

می شود که سعی می کنند عملکرد مالی را هموار سازند یا از این اقالم براي ایجاد ذخایري جهت سال 
 .هاي بعد استفاده می کنند
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کند ارتباط دارد،  با میزان اقالم تعهدي اختیاري که مدیریت گزارش می اولفرضیه  در مجموع،
  .جهت گیري اقالم تعهدي اختیاري را بررسی می کند مسوفرضیه و  دومفرضیه که  در حالی

  روش تحقیق
در این . روش مورد نظر براي انجام این تحقیق همبستگی و با استفاده از اطالعات گذشته است

اي مبانی نظري تحقیق گردآوري و سپس با استفاده از صفحه گسترده  تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه
هاي مالی  هاي صورت ها، با استفاده از داده نیاز جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اکسل اطالعات مورد

 .گرددمیهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه  شرکت

  هاي گردآوري اطالعاتروش
و از جمله نرم افزار تدبیر پرداز (اطالعات مالی از نرم افزارهاي موجودبه طور کلی در این تحقیق 

یا صورت هاي مالی مربوط به شرکت هاي مورد مطالعه و لوح هاي فشرده منتشره از سوي  )آورد نوین ره
 .سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع آوري شده است

 
 

  هاي تحقیقمعرفی مدل
در تحقیقات حسابداري از چند نوع مدل براي ارزیابی و سنجش جهت و اندازه مدیریت سود در 

سطح اقالم تعهدي اختیاري که در این مطالعه به عنوان معیار کیفیت . ستفاده می شودشرکت ها، ا
برآورد . شود حسابرسی در نظر گرفته شده اند با استفاده از مدل تعدیل شده عملکردي جونز تعیین می

ه کل در این مطالع. است  1در مرحله اول نیاز به تخمینی از کل اقالم تعهدي. مدل شامل دو مرحله است
اند  معرفی شده) 2002( 2اقالم تعهدي با استفاده از رویکرد جریان هاي نقدي که توسط هریبر و کالینز

 . تعیین می شود

  .تحت رویکرد جریان هاي نقدي کل اقالم تعهدي این گونه تعیین می شوند
 

TA_CFit = Opit – CFOit  

________________________________________________________________ 
1 Total accruals  

2Hribar & Collins  
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 TA_CF  =کل اقالم تعهدي تحت رویکرد جریان هاي نقدي  

    Op       = سود عملیاتی  
  CFO        = خالص جریان هاي نقدي عملیاتی  
i و t به ترتیب شرکت و سال می باشد.  

در گام بعدي، کل اقالم تعهدي بر روي متغیرهایی که جانشین هایی براي اقالم تعهدي عادي 
انده اجزاي کل اقالم تعهدي اختیاري، آن هایی هستند که باقی م.  هستند رگرسیون زده می شوند

  .اقالم تعهدي هستند
تفاوت . و همکاران ارائه شد 1توسط کوثري 2005مدل تعدیل شده عملکردي جونز در سال 

ارائه شده بود، استفاده از نرخ  1995اصلی این مدل با مدل تعدیل شده جونزکه توسط دچو در سال 
ها در مدلش ریشه در  ز نرخ بازه داراییبراي استفاده ا» کوثري«انگیزه . ها  در مدل بود بازده دارایی

ها به   در آن مقاله پیشنهاد گردیده بود از نرخ بازه دارایی. داشت) 1998( 2مقاله دچو و همکاران
  .گیري شده، استفاده شود منظور کنترل آثار عملکرد بر اقالم تعهدي اختیاري اندازه

به اقالم تعهدي غیر اختیاري به جهت محاس  α4 و α1 ، α2 ، α3تحت این مدل ،ابتدا ضرایب 
  . صورت ذیل تعیین می شوند

TAit / Ai, t-1 = α1(1/Ai,t-1) + α2 ((ΔREVit –ΔRECit) / Ai,t-1)+ α3(PPEit / Ai,t-1) + 
α4(ROAit / Ai,t-1) + єit 

A         =جمع دارایی ها  
 REV =تغییرات در درآمدها    

PPE     =هیزات ناخالص ماشین آالت، اموال و تج  
 REC = تغییرات در حساب هاي دریافتنی  

ROA   =ها  نرخ بازده دارایی  
i و t به ترتیب نشانگر شرکت و سال می باشد.  

با استفاده از رابطه ذیل تعیین  (NDA)پس از محاسبه ضرایب مذکور، اقالم تعهدي غیر اختیاري
  :می گردد

________________________________________________________________ 
1 Kothari 
2 Dechow et al. 
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NDAit / Ai, t-1 = α1(1/Ai,t-1) + α2 ((ΔREVit –ΔRECit) / Ai,t-1) + α3(PPEit / Ai,t-1) + 
α4(ROAit / Ai,t-1) + єit  

  
در پایان اقالم تعهدي اختیاري از تفاوت کل اقالم تعهدي و اقالم تعهدي غیر اختیاري و به شرح 

  :ذیل محاسبه می گردد 
DAit = TAit - NDAit 

  :ئه شده استمعادله مدل رگرسیون خطی چندگانه براي بررسی هاي اصلی در ذیل ارا
DA=α+β1WLC+β2TENURE+β3AUDIT+β4SIZE+β5ΔNI+  
β6ΔASSETS+β7LOSS+β8DISTRESS+ΣYEAR+ΣINDUSTRY+ є 

DA             = اقالم تعهدي اختیاري 

WLC          =اگر پایان سال مالی شرکت اسفند ماه است یک و در غیر این صورت صفر  
TENURE   =کت توسط یک حسابرس انجام شده است و تعداد سال هایی که حسابرسی یک شر

 11تا  1لذا این متغیر عددي از . در نظر گرفته شده است 1378سال مبنا سال . تغییر حسابرس نداشته است
  .می باشد

AUDIT            =و در غیر این صورت  اگر حسابرس شرکت سازمان حسابرسی بوده است یک
  .صفر

SIZE                =رایی لگاریتم کل دا  
NI                  = درصد تغییرات در سود خالص  

ASEETS        =  درصد تغییرات در کل دارایی  
LOSS               = اگر شرکت در طی سال زیان داشته است برابر یک و در غیر این صورت صفر  

DISTRESS       = ضریب ورشکستگی مدل ژنتیک فرج زاده  
YEAR            =یسی از متغیر مجازي سالماتر  

ΣINDUSTRY   =ماتریسی از متغیر مجازي صنعت  
  جامعه آماري

جامعه آماري تحقیق شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که جزو شرکت 
با . هاي سرمایه گذاري و بانک ها نباشند و اطالعات تمامی متغیر هاي مدل براي آن ها در دسترس باشد

ها از جامعه  به نوع فعالیت و ساختار مالی متفاوت شرکت هاي سرمایه گذاري و بانک ها این شرکتتوجه 
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سال در طی دوره  -جامعه آماري به صورت واحدهاي آماري شرکت .اند  مورد بررسی کنار گذاشته شده
  . می باشدزمانی معین می باشد و هم چنین فرض می شود که اطالعات شرکت سال ها به یکدیگر وابسته ن

  نمونه آماري
در این تحقیق جامعه آماري و نمونه آماري با یکدیگر تفاوتی ندارند و کلیه شرکت هایی که 

در دسترس بوده اند به روش سرشماري مورد  1388تا  1381اطالعات مالی آن ها در طی سال هاي 
 .بررسی قرار گرفته اند

تا  1381از سال اطالعات مالی آن ها است که  ي عضو بورسنمونه اولیه شامل همه شرکت ها 
  .در دسترس می باشد 1388

ها  ها این شرکت گذاري و بانک با توجه به نوع فعالیت و ساختار مالی متفاوت شرکت هاي سرمایه
  .از جامعه مورد بررسی کنار گذاشته شده اند

ها  طالعات مالی آنهایی که ا سال -پس از بررسی کلیه اطالعات مالی شرکت ها و حذف شرکت
در دسترس نبود اطالعات شرکت ها مورد بررسی قرار  1388تا  1381در محدوده زمانی سال هاي 

  .گرفت
در این مطالعه نمونه گیري تصادفی صورت نگرفته است و کلیه شرکت هاي واجد شرایط در 

  . دسترس مورد آزمون قرار گرفته اند
ها با  در این مطالعه برخی از صنعت. در نمونه وجود داردطبقه بندي صنعت  9در این مطالعه تعداد 

  :لیست صنایع مختلف به شرح ذیل می باشد. توجه به تشابه شان با یکدیگر با هم ادغام شده اند
فلزي،  خودرو و ساخت قطعات، محصوالت دارویی، محصوالت شیمیایی، صنایع غذایی، کانی غیر

  .تجهیزات، معادن و فلزات، منسوجات الستیک و پالستیک، ماشین آالت و نفت و

شرکت ) درصد 80( سال - شرکت 1273 .وجود دارد سال - شرکت 1531در نمونه نهایی  
 اسفندهاي با پایان سال مالی غیر شرکت) درصد20( سال -شرکت 258و  اسفندهاي با پایان سال مالی 

  .بوده اند
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استفاده  Eviewsبا استفاده از نرم افزار   1یهاي ترکیبدر تحلیل رگرسیون در این تحقیق، از داده
  .گرددمی

 هاي ترکیبیداده
پردازند که هم در طول زمان و هم با توجه به هاي ترکیبی به بیان خصوصیات یک متغیر می داده

هاي   در داده. هاي سري زمانی و مقطعی هستندها ترکیبی از داده به عبارتی،این داده. کنند  مقاطع تغییر می
یبی یا پانل، اگر هر واحد مقطعی داراي تعداد یکسانی از مشاهدات سري زمانی باشد، آن گاه چنین ترک

ها در میان اعضاي پانل متفاوت اما اگر تعداد مشاهده. شودنامیده می 2یک پانل متوازن) ايداده(پانلی 
یک پانل نامتوازن بر روي  هاي پژوهش حاضربررسی. شودنامیده می3باشد، چنین پانلی، یک پانل نامتوازن

  .انجام شده است
هاي استفاده از تحلیل داده: هاي مقطعی و سري زمانیهاي تابلویی نسبت به دادهداده مزایاي 

هاي   هاي زمانی استاندارد و یا دادهترکیبی براي تحقیقات حسابداري، مزایاي زیادي نسبت به مطالعه سري
  :باشنده شرح ذیل میمقطعی دارد که برخی از این مزایا ب

هاي مختلف طی زمان ارتباط دارند، وجود ناهمسانی هاي ترکیبی به شرکتجا که دادهاز آن -1
  ).1387؛ گجراتی، 1989،  5؛ کلو مارکن2005، 4سیائو(گردد واریانس محدود می

بیشتر،  هایی با اطالعات بیشتر، تغییرپذیريهاي سري زمانی و مقطعی، دادهبا ترکیب مشاهده -2
  ).همان(گردد تر ارائه می هم خطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادي بیشتر و کارایی بیش

هاي ترکیبی به منظور مطالعه پویاي تغییرات، هاي مقطعی تکراري، دادهبا مطالعه مشاهده  -3
  ).همان(کنند هاي مختلف اقتصادي را بهتر کنترل میتر و بهتر هستند و دورهمناسب

تواند تورشی را که ممکن است در هاي ترکیبی با ارائه داده براي هزاران مشاهده، میداده -4
  ).همان(ها حاصل شود، حداقل سازد نتیجه لحاظ شرکت

________________________________________________________________ 
1. Panel data  

2.Balanced Panel 
3 . Unbalanced Panel 

4. Hsiao 
5 . Klevmarken 
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اي و هاي پانل شامل اطالعاتی در مورد دینامیک بین دورهبا توجه به این حقیقت که داده -5
ل آثار متغیرهاي حذف شده و یا مشاهده نشده، کمک بیشتري باشد، به کنترمنحصر به فرد بودن مقاطع می

هاي آن متغیر خاص تري را از یک متغیر مشخص به وسیله تکمیل مشاهدهاین روش، تحلیل دقیق. نمایدمی
  ).2005؛ سیائو، 2005، 1کامرون و تریودي(دهد در مسأله، در کنار سایر متغیرهاي مشابه به دست می

هاي ترکیبی به جاي یک سري زمانی منفرد، گر براي استفاده از دادهدر نهایت دلیل دی -6
هاي ترکیبی، به جاي  با استفاده از داده. باشدهاي آماري میها در آزمونهاي مرتبط با توزیعمحدودیت

ماند و تقریباً براي حجم نمونههاي غیرمرسوم، توزیع آماري به طور مجانبی نرمال باقی میتبعیت از توزیع
 3؛ کوه،22002لوین و لین،(گردد ها نرمال میشود، توزیع دادههایی که در بازارهاي مالی استفاده می

  ). 1999 4؛ پسران، شین و اسمیت،1994
 هاي ترکیبی با وجود مزایاي زیاد، با چند مشکل مانند مسئله تخمین و استنباط مواجهالبته داده      

هاي اند، مشکالت پدید آمده از کاربرد دادهامل ابعاد مقطعی و زمانیها شجا که این دادهاز آن. است
سیائو، (نیز باید بررسی شود ) مثل خودهمبستگی(هاي سري زمانی و داده) مثل ناهمسانی واریانس(مقطعی 
 ).1387؛ گجراتی، 2007

ین مدل تخم: هاي تشخیصی هاي ترکیبی به همراه آزمونهاي به کار رفته در داده انواع مدل
. ها درباره عرض از مبدأ، ضرایب شیب و جمله خطا بستگی داردهاي ترکیبی به فرضرگرسیون با داده

هاي ترکیبی به چند روش قابل تخمین با پذیرفتن ضرایب شیب و جمله خطاي ثابت، رگرسیون با داده
 :است

 .کندروشی که معادله را بدون عرض از مبدأ برآورد می -1

مدل (گیرد هاي ترکیبی در نظر مییب ثابت مشترکی را براي تمام اعضاي دادهروشی که ضر -2
 ).تلفیقی

________________________________________________________________ 
1. Cameron and Trivedi 

2. Levin and  Lin 
3.Quah 

4.Pesaran, Shin and Smith 
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ها یا هر ها یا سالشرکت(هاي ترکیبی متفاوتی را براي هر عضو داده روشی که ضرایب ثابت -3
 ).FEMیا  1مدل آثار ثابت(نماید برآورد می) دو

اي ترکیبی به صورت متغیر تصادفی هستند هروشی که در آن ضریب ثابت براي اعضاي داده  -4
  ).REMیا 2مدل آثار تصادفی(

ترین روش است، ابعاد مختلف شرکت و زمان نادیده انگاشته شده و در روش تلفیقی که ساده
در مدل آثار ثابت فرض بر این است که عرض از مبدأ براي . گرددرگرسیون به روش معمول برآورد می

بنابراین، با وارد کردن متغیرهاي مصنوعی . هاي مختلف، متفاوت هستندالهاي مختلف و براي سشرکت
مشکل اصلی این روش از دست دادن درجات آزادي بسیاري در مدل می. گرددها کنترل میاین تفاوت

در مدل آثار تصادفی فرض بر این است . ها زیاد باشندها و سالباشد؛ به خصوص هنگامی که تعداد شرکت
ها مقدار ثابتی است و ها مقادیر متفاوتی هستند اما میانگین همه آنها و سالمبدأ تمامی شرکت که عرض از

حال . گرددتک عرض از مبداها با این مقدار میانگین در جمله خطاي رگرسیون منعکس میاختالف تک
  هاي مذکور، روش مناسب را انتخاب کنیم؟پرسش این است که چگونه از بین روش

این . شوداستفاده می) مقید F( 3تخاب بین مدل تلفیقی و مدل آثار ثابت از آزمون چاوبراي ان 
تر از کند که آیا ضریب تعیین رگرسیون با آثار ثابت به صورت معناداري بزرگآزمون مشخص می

شده ها و آماره مربوط به این آزمون در ذیل ارائه فرضیه. ضریب تعیین مدل رگرسیونی تلفیقی است یا خیر
  :است 

⇔Pooled Model تمام عرض از مبدأها با هم برابرند H0 : α1=α2=α3=α4=α5⟺  

⟺FEM حداقل یکی از عرض از مبدأها با بقیه متفاوت است H1: ∃ r≠s⇒αr≠αs⇔ 

)/(
)1/()(

)/()1(
)1/()(

2

22

KTNTRSS
TRSSRSS

KTNTR
TRRFChow

LSDV

LSDVPooled

LSDV

PooledLSDV










 

________________________________________________________________ 
1. Fixed effect model 

2. Random effect model 
3. Chowe test 
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که در آن 
2
LSDVR  وLSDVRSS هاي حاصل از ماندهبعات باقیبه ترتیب ضریب تعیین و مجموع مر

و  )FEM(مدل نامقید 
2
PooledR  وPooledRSS ماندهبه ترتیب ضریب تعیین و مجموع مربعات باقی

یعنی (طول دوره زمانی  Tو ) هاشرکت(تعداد مقاطع  N. است) Pooled(هاي حاصل از مدل مقید 
  .1باشد می) هاسال

ولی اگر مدل آثار ثابت ارجح بود، باید . ی بهتر بود، کار به اتمام رسیده استاگر مدل تلفیق
آن، در مقابل مدل آثار تصادفی آزمون گردد تا از میان آن دو، مدل مناسب جهت برآورد معین شود 

بوده و  3دوآزمون هاسمن داراي توزیع مجانبی کاي. گیردصورت می 2که این کار با آزمون هاسمن
مربوط به این  ها و آمارهفرضیه. است) رگرسورها(ادي آن برابر با تعداد متغیرهاي توضیحی درجات آز

  :اندآزمون در ذیل ارائه شده
H0: مدل آثار تصادفی⟺بین آثار فردي و متغیرهاي توضیحی همبستگی وجود ندارد 

H1: مدل آثار ثابت⟺بین آثار فردي و متغیرهاي توضیحی همبستگی وجود دارد 

)())()(()( 1
REMFEMREMFEMREMFEM VarVarHusman   

  

ضرایب برآوردي REMضرایب برآوردي تحت روش آثار ثابت وFEMکه در این آماره 
  .تحت روش آثار تصادفی می باشد

  یافته هاي تحقیق و نتایج
 - سال  1277شرکت اولیه، پس از حذف داده هاي پرت تعداد -مشاهده سال  1531از تعداد 

  .شودبراي آزمون فرضیه ها  از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده می.مانده است  شرکت باقی
هاي پانل نامتوازن و با روش حداقل مربعات پانل ، انجام برآورد این مدل با استفاده از داده   

ل ترکیبی در نمایی چاو ، انتخاب مدل آثار ثابت مقاطع را در قیاس با مدآزمون نسبت درستنتایج . گرفت

________________________________________________________________ 
زمانی که می خواهیم آزمون چاو را براي مدل آثار مکانی استفاده کنیم، جاي . آماره فوق براي مدل آثار ثابت زمانی است1.

T  وN در آماره فوق عوض می شود. 
2. Hausman test 

3 . Asympotic chi-squared distribution 
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حاکی از نتیجه آزمون هاسمن، . یابدداند و لذا انجام آزمون هاسمن ضرورت میهر سه فرضیه برتر می
  .انتخاب مدل آثار تصادفی مقاطع است

، اعتبار مدل را در سطح 0.001داري کمتر از  و سطح معنی 47.179با  Fي  برابري مقدار آماره
توان پذیرفت که مدل به طور کلی توان تبیین بخشی از  ین اساس میبر ا. کند درصد تأیید می 95اطمینان 

  . باشد تغییرات متغیر وابسته را توسط متغیرهاي مستقل، دارا می
دهد متغیرهاي مدل، در مجموع توان  است که نشان می 0.229برابر با ) R2(مقدار ضریب تعیین 

ي متغیرهاي مستقل اثرگذارِ  این ترتیب، مجموعه به. درصد از تغییرات متغیر وابسته را دارند 22.9تعیین 
  . دهند درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می 22.9حاضر در مدل نهایی،  

  .می باشد 0.214و  0.282به ترتیب  3و  2مقدار ضریب تعیین مدل در فرضیات 

Fضریب تعیین سطح معناداريآماره  
0.001>0.22947.179فرضیه  1
0.001>0.28238.186فرضیه  2
0.001>0.21417.77فرضیه  3

ــاره F و سطح معنـاداري  نگاره1-  مقادیر و ضریب تعیین و آم

 
  ضریب  متغیر ها

متغیر  0.023عنی داري مشخص است سطح م 2در خصوص فرضیه اول، چنان که در نگاره 
و سطح اقالم  تراکم کار حسابرسیبیانگر معنی دار بودن رابطه بین ) تراکم کار حسابرسی(مستقل آزمون 

که  همچنین ضریب متغیر تراکم کار حسابرسی. درصد می باشد 95تعهدي اختیاري در سطح اطمینان 
کار حسابرسی و سطح اقالم تعهدي می باشد بیانگر وجود رابطه مثبت میان تراکم  3857.945معادل 

بدین صورت که با افزایش تراکم کار حسابرسی ، سطح اقالم تعهدي اختیاري افزایش . اختیاري می باشد
با سطح اقالم تعهدي اختیاري در  اندازه شرکتهاي کنترلی صرفاً رابطه بین متغیر  از بین متغیر. یابد  می

با توجه به ضریب مثبت براي متغیر مذکور می توان گفت ین همچن .دار است درصد معنی 95سطح اطمینان 
  .مستقیم و در یک سو است) سطح اقالم تعهدي اختیاري (که رابطه این  متغیر با متغیر وابسته 
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) تراکم کار حسابرسی(متغیر مستقل آزمون  0.0208در خصوص فرضیه دوم، سطح معنی داري 
و سطح اقالم تعهدي اختیاري مثبت در سطح اطمینان  ر حسابرسیتراکم کابیانگر معنی دار بودن رابطه بین 

اندازه شرکتبا سطح اقالم تعهدي از بین متغیر هاي کنترلی صرفاً رابطه بین متغیر .درصد می باشد 95
با توجه به ضریب مثبت براي متغیر مذکور همچنین  .درصد معنی دار است 95اختیاري در سطح اطمینان 

مستقیم و در یک سو ) سطح اقالم تعهدي اختیاري(طه این  متغیر با متغیر وابسته می توان گفت که راب
  .است

متغیر مستقل آزمون بیانگر عدم وجود رابطه  0.766در خصوص فرضیه سوم، سطح معنی داري 
از بین .درصد می باشد 95و سطح اقالم تعهدي اختیاري منفی در سطح اطمینان  تراکم کار حسابرسیبین 

اندازه شرکت و زیان ده بودن، با سطح اقالم تعهدي اختیاري اي کنترلی صرفاً رابطه بین متغیر هاي متغیر ه
براي  متغیر هاي اندازه  منفیبا توجه به ضریب همچنین  .درصد معنی دار است 95در سطح اطمینان 

م تعهدي اختیاري سطح اقال(توان گفت که رابطه این متغیر ها با متغیر وابسته   شرکت و زیان ده بودنمی
  .مستقیم و در یک سو است) منفی
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  :ها به شرح ذیل می باشد به طور خالصه نتایج تجزیه و تحلیل داده
 0.02ضریب . متغیر تراکم کار در فرضیه اول، این فرضیه تایید می شود 0.023با توجه به ضریب 

متغیر تراکم کار در  0.766و ضریب . نگر تایید این فرضیه می باشدمتغیر تراکم کار در فرضیه دوم، بیا
  .فرضیه سوم، بیانگر عدم تایید این فرضیه می باشد

  

 پیشنهادهاي تحقیق
گذاران به جهت سرمایه گذاري در شرکت ها گزارش با توجه به این موضوع که سرمایه -

و زیان را نیز مورد حسابرسی مستقل و اطالعات صورت هاي مالی به خصوص صورت سود 
بررسی قرار می دهند و از این بابت کیفیت سود گزارش شده مهم است لذا در مواردي که پایان 
سال مالی شرکت ها منتهی به اسفند ماه است با دقت و حساسیت بیشتري اطالعات صورت هاي 

  .مالی و به خصوص صورت سود و زیان را تجزیه و تحلیل کنند
ه نیاز به تنظیم آیین نامه اي که کار حسابرسان را به طور معقوالنه اي در طی یافته هاي این مطالع -

براي مثال، قوانین جدید می توانند تعداد شرکت هاي با . سال پخش کند را برجسته تر می کند
پایان سال مالی اسفند را محدود کنند یا سهم کارهایی را که حسابرسان اجازه دارند یا قادرند قبل 

استفاده از  حسابرسی مستمر نیز ممکن است اثرات . سال مالی انجام دهند را افزایش دهد ناز پایا
 .تراکم کار حسابرسی را کاهش دهد
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Abstract: 
 
According to Importance  Transparency of financial information in decision-users, Identify 
factors affecting audit quality Essential Looks Despite these factors to Time, Users of the 
financial statements and the audit was conducted in order to better understand. This study 
investigates the effect of workload compression demands on audit quality. Workload 
compression, occurs as a result of most companies having their fiscal years aligned with the 
calendar year and impose a significant burden on auditors during the first calendar quarter 
of each year.in this paper, discretionary accruals are used as d proxy measure for earning 
management and concomitant audit quality. The result indicate that Esfand year-end 
companies display magnitudes of discretionary accruals. This result is consistent with 
compressed workload impairing audit quality, thus giving Esfand year-end companies more 
freedom to manage earning. 
 
 Keywords: audit quality, workload compression, discretionary 
accruals 

  


