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Abstract 

Linguistic features of information provided by business unit management could 
facilitate the goals of the transmission of economic facts. In recent years, these 
characteristics have always been considered in research in the field of accounting 
and behavioral finance. Therefore, this study seeks to examine the effect of 
financial reporting tone on audit fees. The sample consists of 63 companies listed 
in Tehran Stock Exchange for the period from 2012 to 2019. Financial reporting 
tone is measured using the model introduced by Muhammad et al (2019). Also, a 
natural logarithm is used to measure audit fees. The data are analyzed and the 
hypotheses are tested based on the multivariate regression model and panel data. 
The findings show that financial reporting tone has a significant negative effect 
on audit fees. In other words, if the financial reporting tone conveys an optimistic 
tone, the audit fee will be less. Results indicate that financial reporting tone 
reflects factors that auditors consider in assessing audit risk. 
Keywords: Audit fees, Audit pricing, Audit risk, Financial reporting tone, 
Textual analysis. 
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 هايشرکت حسابرسی الزحمهحق بر مالی گزارشگري لحن تأثیر

 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته
 

 
  چکیده

 انتقال اهداف به نیل در تسهیل موجب تواندمی تجاري، واحد مدیریت توسط شده تهیه اطلاعات زبانشناختی هايویژگی
 حوزه هايپژوهش توجه مورد همواره هاویژگی این اخیر سالیان در اساس بر همین. شود اقتصادي هايواقعیت

 بر الیم گزارشگري لحن تأثیر بررسی حاضر، پژوهش انجام از هدف بنابراین. است بوده رفتاري مالی و حسابداري
 شرکت 63 شامل پژوهش نمونۀ و بوده 1397 تا 1390 زمانی دورة پژوهش، زمانی قلمرو .باشدمی حسابرسی الزحمهحق

) 2019( همکاران و محمد الگوي براساس مالی، گزارشگري لحن. است تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته 
 .است شده هگرفت لگاریتم طبیعی آن بهره از حسابرسی الزحمهحق محاسبه منظور به همچنین،. است شده گیرياندازه
 شده نجاما ترکیبی هايداده و چند متغیره رگرسیون الگوي از منديبهره با هافرضیه آزمون و اطلاعات تحلیل و تجزیه
 الزحمهحق بر مالی تأثیر منفی و معناداري گزارشگري که لحن است آن از حاکی فرضیه آزمون از حاصل نتایج .است

 عنوان هب کمتري مبلغ حسابرسان باشد، تربینانهخوش مالی گزارشگري لحن چقدر هر حسابرسی دارد. به بیانی،
کند که مالی معیارهایی را منعکس می گزارشگري دهد که لحنمی نشان آمدهدستبه نتایج .کنندمی مطالبه مهالزححق

 دهند.حسابرسان در ارزیابی ریسک حسابرسی آنها را مد نظر قرار می

 متن. لمالی، تحلی گزارشگري حسابرسی، لحن ی، ریسکخدمات حسابرس يبهای، الزحمه حسابرسحق :هاکلیدواژه

  :نویسنده مسئولMahdiMahannejad@gmail.com 
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  مقدمه

 و دگیپیچی دلیل به مختلف علوم و شده برداشته علمی هايگرایش بین موجود مرز امروزه
 ر،حاض قرن در حسابداري. اندگشته هم مکمل یا و شده ادغام یکدیگر در زیاد علمی بار

 واحدهاي بر مالی اثر داراي رویدادهاي و معاملات که است تحلیلی -توصیفی دانشی
 ارائه و تهیه در انسانی رفتار ردپاي امروز جهان در. کندمی تحلیل و توصیف را اقتصادي
 تفکیک سهامی هايشرکت هايویژگی مهمترین از. است شده ثابت مالی هايگزارش
 هايگیريتصمیم براي اطلاعاتی مهم منابع مالی، هايگزارش و است از مدیریت مالکیت

 سایر و اعتباردهندگان گذاران،سرمایه مدیران، که روندمی شمار به اقتصادي
 . کنندمی استفاده آنها از خود نیازهاي رفع براي کنندگاناستفاده
 لحن زا استفاده با توانندمی هاشرکت مدیران حسابداري، هايتوصیف حجم افزایش با
 ادراك کردن منحرف براي هافرصت این مزیت از ،1نوشتار مدیریت بوسیله یعنی نوشتار

 رايب نوشتار مدیریت از توانندمی مدیران صحیح، شکل در چه اگر. کنند استفاده افراد
 زمینه در حسابداري استانداردهاي و ارقام هايمحدودیت به توجه با رسانیعاطلا اهداف

 لحن روي رب گذشته هايپژوهش نتایج حال این با کنند،استفاده اقتصادي هايواقعیت انتقال
 ندگانخوان فریب هدف با نوشتار مدیریت از مدیران راهبردي استفاده دهندهنشان نوشتار،
 به). 2014 همکاران، و هانگ( استبوده آنها ادراك بر تأثیرگذاري و سالانه هايگزارش
 ادراك رب گذاريتأثیر دنبال به نوشتار مدیریت از سوءاستفاده با مدیران دیگر عبارت
 . دانبوده شرکت بنیادي اطلاعات خصوص در سالانه هايگزارش از کنندگاناستفاده

 نتایج با شرکت مدیریت سالیانه هايگزارش در شده ارائه هايپیام زبانشناختی لحن
 حالیکه در ،)2016 همکاران، و یکینی ؛2014 همکاران، و هانگ( است مرتبط آن اقتصادي

 ظارانت توانمی است، گذارانسرمایه و تحلیلگران دیدگاه بر اثرگذاري اقدام، این هدف
 و وپاتول( بگذارد اثر نیز حسابرسی خطر ارزیابی بر مدیریت هايگزارش لحن که داشت

ــتار را به این صــورت تعریف مییمدیر)، 2014ن (هانگ و همکارا   1. ــطح لحن نوشــتار در "کنند ت نوش انتخاب س
 ."اي که با اطلاعات کمّی همزمان، منطبق نیستگونهبه هاي کیفیمتن
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 گزارشگري لحن که رودمی انتظار بنابراین ،)2018 همکاران، و یانگ ؛2017 ،1همکاران
 به). 2019 همکاران، و محمد( باشد اثرگذار نیز حسابرسی ریسک بر مؤثر عوامل بر مالی
 شمرده انسهامدار نظارتی سیستم از بخشی و مستقل حرفه یک که حسابرسی رسدمی نظر
 نآ کمک به و دارد برعهده را مدیرههیئت مالی هايگزارش به اعتباردهی وظیفه شود،می
 تفاوتم ساختارهاي دلیل به نیز، ایران کشور در .کرد اطمینان ایجاد نفعانذي براي توانمی

 در تغییر که موضوع این بررسی ها،شرکت برخی شدن خصوصی روند و هاشرکت مالکیتی
 ار مالی هايصورت به اعتباردهی وظیفه که حسابرسان دیدگاه از مالی گزارشري لحن

 نظر هب اساسی نیازي دارد، حسابرسی الزحمهحق مسئله شدت در تأثیري چه دارند، برعهده
 ارتباط سیبرر به است، شده تلاش روپیش پژوهش در پاسخ، این به دستیابی براي. رسدمی
 ت،اس سرمایه بازار مهم مسائل از که حسابرسی الزحمهحق و مالی گزارشگري لحن بین

 مورد در مهمی اطلاعات حسابرسی، الزحمهحق تعیین در بتوان آن کمک به تا شود پرداخته
 یگر،د سوي از و داد قرار اعتباردهندگان و گذارانسرمایه اختیار در مالی گزارشگري لحن

 مناسبی نحو به را خود خدمات بتوانند مدیریت هايگزارش لحن شناسایی با نیز حسابرسان
 .کنند گذاريقیمت

بهاي  لی نظري پژوهش شامنابابتدا م ،در ادامه، ساختار مقاله به این ترتیب خواهد بود
به س سپشده است.  رسی و لحن گزارشگري مالی ارائهخدمات حسابرسی و ریسک حساب

ژوهش شناسی پروشبه در ادامه پرداخته شده است. پژوهش  طرح فرضیه تجربی وه پیشین
 . بخش پایانی نیز پس از بیان نتایج پژوهش،شد اشاره خواهد پژوهش مدل شامل متغیرها و

 اختصاص یافته است.پیشنهادها  گیري ونتیجه به
 

 پژوهشپیشینه 

  یحسابرس سکیو ر یخدمات حسابرس يبها
 مالی هايگزارش اعتباردهی جهت در خطیري وظیفه مستقل، ايحرفه به عنوان حسابرسی

 زارياب شدهحسابرسی مالی اطلاعات لذا دارد، مالی اطلاعات کنندگانجامعه استفاده براي
1. Lopatta, K et al 
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 برون و سازمانی درون گیريتصمیم کیفیت بهبود ها،گذاريسرمایه کاهش مخاطره براي
 سبد ساختار بهبود و بهادار اوراق ستد و داد از ناشی بازده افزایش سطح سازمانی،

 نیاز مهمتر). 1389 همکاران، و یگانه است (حساس هاي مختلفگروه و افراد گذاريسرمایه
ر د همواره و کندیمشغول م که معمولاً ذهن صاحبکار و حسابرسان را به خود یموضوعات

. باشدیم یالزحمه خدمات حسابرسحق دهد،یرخ م یمذاکرات شانیا نیمورد آن ب
و مطابق  یخدمات حسابرس افتیاست که بابت در یوجوه هیشامل کل یلزحمه حسابرساحق

در حال  .گرددیپرداخت م یمؤسسه حسابرس ایو  يتوافق با حسابرس به و ایو  قرارداد با
 یحسابرس از مباحث مهم در حرفه یکی ،یالزحمه حسابرسحداقل نرخ حق نییتع حاضر
اده از آن استف يکننده آن حاضر است برااست که مصرف یمتیکالا، ق ایخدمت  يبها است.

ته و انحصار نداش ییفرمول کارا نیهستند، ا یکه فاقد اقتصاد رقابت ییکشورها اما ،بپردازد
اد، به اقتص ي. همه ساله شوراباشدیم متیکننده قنییتع ،یشتیمزد مع حداقل ایموجود و 

خدمات  يرا برا یحسابرس الزحمه سازمانحق ،ییاقتصاد و دارا امور وزارت شنهادیپ
 یالزحمه حسابرسحق) 1390ي (طبر ي. علو)1388 ،یو دوان یامان( کندیم نییتع یحسابرس

ه منظور ارائه ب یمؤسسه حسابرس ایشرکت طبق قرارداد با سازمان  که کندیم یمعرف یرا مبلغ
 .شودیمستقل متحمل می خدمات حسابرس

 حسابرسی ریسک حسابرسی، خدمات الزحمهحق در مهم بسیار هايجنبه از یکی
 و حسابرسی کار میزان که دادند نشان پیشین هايپژوهش). 2011 استنلی،( باشدمی
 ستند،ه بالایی ریسک داراي که هاییشرکت با مستقیم صورتبه حسابرسی الزحمهحق

 تحریف خطر حسابرس حسابرسی، جریان در). 2008 ، همکاران و بل( باشدمی مرتبط
 ارزیابی مورد را شودمی کنترل خطر و ذاتی خطر شامل که مالی هايصورت در بااهمیت

 یک ات بااهمیت تحریف خطر کاهش براي لازم حسابرسی هايفعالیت میزان و دهدمی قرار
 تحریف خطر که هنگامی). 2019 همکاران، و محمد( نمایدمی مشخص را مناسب سطح

 حسابرس شود،می ارزیابی بالا حسابرس توسط مشتري مالی هايصورت در بااهمیت
 کندمی ریزيبرنامه خطر، این کاهش براي حسابرسی تلاش افزایش جهت هاییطرح

 وانعن به حسابرسی تلاش میزان افزایش بنابراین). 2009 حسابداران، المللیبین فدراسیون(
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 همکاران و گال( شودمی گرفته نظر در حسابرسی الزحمهحق براي مهمی و کنندهتعیین عامل
 و هاي( شرکتی حاکمیت توانایی مشتري، اندازه مانند نیز دیگري عوامل اگرچه). 2018 ،

 الزحمهحق بر) 2013 هاي،( حسابرسی مؤسسه اندازه و حسابرس تخصص ،)2006 ، همکاران
 .گذاردمی اثر حسابرسی

 طلاعاتا سایر تنها نه تا کندمی ملزم را حسابرسان حسابرسی، استانداردهاي حال هر به
 گزارشگري ریسک ارزیابی از بخشی عنوانبه را مالی هايصورت همراه به شدهارائه

) 2009 حسابداران، المللیبین فدراسیون( قراردهند بررسی مورد تقلب، واسطه به نامناسب
 شدهسابرسیح اطلاعات با شدهارائه اطلاعات انطباق میزان ارزیابی براي مزبور، رسیدگی بلکه

 شدهحسابرسی اطلاعات بین محتوایی مطابقت عدم صورت در حسابرسی گزارش اصلاح و
 هیئت ؛2012 حسابداران، المللیبین فدراسیون( گیردمی صورت شدهضمیمه هايگزارش و

 اطلاعاتی منابع از حسابرسان براین، علاوه). 2013 دولتی، هايشرکت حسابرسی بر نظارت
 و یانگ. دکننمی استفاده حسابرسی کار میزان و حسابرسی ریسک ارزیابی براي وسیعی

 انهسالی هايگزارش در افشاءشده هايریسک که رسیدند نتیجه این به ،)2018( همکاران
 و محمد پژوهش نتایج. هستند مرتبط حسابرسی الزحمهحق با مثبتی شکل به مدیریت،
 هايویژگی گرفتن نظر در با توانندمی حسابرسان که دهدمی نشان نیز) 2019( همکاران

 طرخ پیرامون خود ارزیابی ها،بنگاه مالی هايگزارش افشائیات به مربوط شناختیزبان
 .دهند ءارتقا را حسابرسی
 که گردد اطلاعاتی ارائه موجب سالیانه هايگزارش لحن رودمی انتظار ترتیب بدین

 همچنین. نندک توجه آن به حسابرسی ریسک بر مؤثر عوامل ارزیابی با ارتباط در حسابرسان
 کاهش با مرتبط عوامل با مثبتی رابطه سالیانه هايگزارش) بینانهخوش(لحن  رودمی انتظار

 در و شده حسابرسی فعالیت حجم کاهش به منجر نهایت در و باشندداشته حسابرسی ریسک
 تحمیل اهشرکت به کمتري الزحمهحق حسابرسی، گزارش صدور براي حسابرسان نتیجه

 به ور مالی گزارشگري لحن میان رابطه پیرامون هايپژوهش تعداد اینکه رغمعلی. نمایند
 سالیانه هايگزارش در هاپیام انتقال لحن چگونه که استنشده روشن هنوز ولی است افزایش

 .اشدب مرتبط حسابرسی خدمات گذاريقیمت  و حسابرسی ریسک ارزیابی بر تواندمی
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 مالی گزارشگري لحن

شود (هانگ و همکاران، هاي سالیانه منعکس میها در گزارشعقاید و افکار با لحن پیام
نوشتار، به معنی استفاده از کلمات مثبت در برابر  لحن). 2016، 1؛ یکینی و همکاران2014

هاي ). پژوهش1398(محسنی و رهنماي رودپشتی،  هاي کیفی استکلمات منفی در متن
 هاي مدیریت شرکتشده در گزارشدهد که بازار سهام به لحن استفادهپیشین نشان می

هاي مالی، واکنش زارش)، در حالیکه لحن بدبینانه گ2008دهد (هنري، واکنش نشان می
؛ لوقران و مک 2010، 2گذاران را در پی خواهد داشت (فلدمن و همکارانمنفی سرمایه

هاي پیشین نشان دادند که لحن گزارشگري مالی با نتایج ). همچنین پژوهش2011دونالد، 
)، 2000( 3اقتصادي و ریسک تجاري شرکت مرتبط است. براي نمونه، لانگ و همکاران

سهام مرتبط است.  بینانه در افشائیات شرکت به شکل مثبتی با قیمتد که لحن خوشدریافتن
و  يذارگهستند از تأثیر یلحن منف يکه دارا یکلمات افتندی) در2011لوقران و مک دونالد (

 جینتا يدر راستا گاه،دید نی. اباشندینسبت به کلمات مثبت برخوردار م يشتریاتکاء ب تیقابل
 لیها  تمااز آن جهت که انسان باشد،یم یروانشناخت دگاهی) از د2015( 4لزیپژوهش لاو و م

ش کنند. اطلاعات مثبت را پرداز نکهیا يرا پردازش کنند به جا یاطلاعات منف شتریدارند تا ب
هاي مدیریت ارشد با )، اثبات نمودند که لحن بدبینانه گزارش2009( 5کوتاري و همکاران

ه لحن دهد کهاي تجاري شرکت، مرتبط است. نتایج پژوهش دیگري نشان میمیزان ریسک
). 2013، 6گیري خوانندگان دارد (گارسیابدبینانه از لحاظ آماري، تأثیر معناداري بر تصمیم

گذاران استفاده راهبردي از دارند که سرمایهبیان می )، در این رابطه2016( 7هنري و لئون
لحن  دهند، بنابراین بر لحن بدبینانه بیش ازلحن گزارشگري را توسط مدیریت مدنظر قرار می

ر و مرور مبانی نظري پشتیبان مدیریت نوشتا باشود. از طرف دیگر، بینانه تاکید میخوش

1. Yekini, L et al 
2. Feldman, R et al  
3. Lang, M et al 
4. Law, K. K and Mills, L. F 
5. Kothari, S et al 
6. Garcia, D 
7. Henry, E And Leone, A. J 
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رفتار، قصد و نیّت مدیریت براي هر دو  شود، وجه مشتركمشخص می مدیریت سود
است  نسبت به اطلاعات بنیادي شرکت کنندگانتفادهاس متأثر ساختن ادراك دهی و یاشکل

 ). 2015 ،1یتون و لامت، کارلسنمونه(براي 
هاي ها و دیدگاهمدیر ارشد اجرایی، مدیریت اجازه می یابد عقاید، ارزش ز طریق نامها

بنابراین این نامه بینشی در خصوص انگیزش و قصد مدیران  کند،سهامداران بیان  خود را براي
رو نامه مدیر ارشد اجرایی از این). 2010دهد (آمرنیک و همکاران، ارائه می ارشد اجرایی

هاي فیهاي شرکت باشد. در نتیجه، توصاجمالی از عملکرد و فعالیت تواند یک نظرمی
ی و طلبآویزي براي فرصتتساجرایی به د شده در نامه مدیر ارشد داري گنجاندهابحس

؛ 2007، آمرنیک و کریگ، نمونهمحققان دیگر (براي  .است شده دستکاري مدیریت بدل
ر مطالعه ) د2015، یتون و لامت؛ کارلس2014؛ پاتلی و پدرینی، 2010و همکاران،  آمرنیک

 نامه مدیر ارشد اجرایی امداران یا همانهبرنامه سالانه مدیران به سبر نوشتار،  مدیریت لحن
 اند. تکیه کرده

هاي گوناگونی هاي مدیران از روشپژوهشگران براي سنجش لحن نوشتار در گزارش
 فراوانی مارشش بر مبتنی رویکردیکی  ،دو روش معمول براي تحلیل محتوا .انداستفاده نموده

 استنی ماشی دگیريکننده یابنديطبقه الگوریتمو دیگري روش  خاص (لغتنامه) هايواژه
 زا استفاده با خاص هايطبقه به داده آزمایشی مجموعـه یـک تخصـیص مسـتلزم کـه

 ،از بین این دو روش ).1398پور و همکاران، (کاشانی .است دستی کدبندي سازوکار
است و  ترمالی رایج هايپژوهشدر  خاص هايواژه فراوانی شمارش بر مبتنی رویکرد

و  (لوقران دهددر طبقات مختلف قرار می ،شده قواعد از پیش تعریف کلمات را بر اساس
 خاص هايواژه فراوانی شمارش بر مبتنی رویکرداز  پژوهشدر این ). 2011 ،2مک دونالد

ار نوشت فهرست کلمات لحناجماع کلی در مورد  پژوهشدر ادبیات . استاستفاده شده
بندي براي استفاده در تجزیه و ترین طبقهمناسب ،کلماتاز  و فهرستد ولیوجود ندارد 

فهرست اول شامل لغتنامه  ).2015 ،دیویس و همکاران(د ندهارائه می را نتهاي متحلیل

1. Carlsson, S and Lamti, R 
2. Loughran, T and McDonald, B 
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به صورت تخصصی براي تجزیه و تحلیل متن باشد که می )2011( و مک دونالد لوقران
 1ه محمد و تونیلغتنام ،هاي مالی و حسابداري طراحی شده در حالی که فهرست دومگزارش

). نتایج 2019 و همکاران، محمد( باشدفهرست کلمات عمومی میشامل  )2013(
پور و همکاران و کاشانی ) 2016)، هنري و لئون (2011هاي لوقران و مک دونالد (پژوهش

 ترجیح عمومی، و تخصصی واژگان بین مقایسه مقام در مدیران دادند که ) نشان1398(
 انتظارهاي یانب براي خنثی واژگان همراه به یا تنهایی به تخصصی واژگان مثبت از که دهندمی

 .کنند استفاده شرکت آتی عملکرد از خود
فعالیت  هاي مالی از متن گزارشبراي تجزیه و تحلیل گزارش حاضر پژوهشدر 

به مجمع عمومی صاحبان سهام استفاده  درباره فعالیت و وضع عمومی شرکتمدیره هیئت
و  شوندمدیره در پایان دوره مالی تهیه میهاي فعالیت هیئتاست، زیرا اولاً: گزارشهشد

، ثانیاً: گزارش فعالیت شودالزحمه حسابرسی دوره مالی پس از آن تعیین میمعمولا حق
ها و افشائیاتی است که مدیریت واحد تجاري در مدیره به عنوان چکیده سایر گزارشهیئت

هاي مالی در  هاي توضیحی همراه با صورتنماید، ثالثاً: یادداشترائه میطول دوره مالی ا
هاي مالی بوده و داراي لحن و ساختار برگیرنده افشائیات مرتبط با اقلام مندرج در صورت

 هاياین گزارش از جنبه) و رابعاً: 2019باشند (محمد و همکاران، زبانشناختی مشخصی نمی
ادي و محتوایی، تاحد زی مدیریت در زمینه تهیه و تنظیم شکلیمختلف از جمله اختیارات 

(محسنی و رهنماي رودپشتی،  به نامه سالانه مدیر ارشد اجرایی به سهامداران است شبیه
1398.( 
مدیره شرکت باید پس از انقضاي سال مالی، هیئتقانون تجارت،  232بق ماده ط

و به مجمع عمومی عادي سالانه درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت تنظیم  گزارشی
شده نزد هاي ثبتقانون بازار اوراق بهادار، شرکت 5 ماده 3س بند اهمچنین بر اس .دهدئهارا
باشند آن طبق دستورالعمل اجرایی سازمان، می ئهبورس و اوراق بهادار، مکلف به ارا ازمانس

تجارت، بازرس  اصلاحیه قانون 148علاوه بر این، اگر چه طبق مفاد ماده  ). 1391 (فریدونی،
مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی واحد تجاري، ئتنسبت به گزارش هی قانونی بایستی

1. Mohammad, S. M and Turney, P. D 
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قانون مزبور، اظهارنظر کند، با این حال، این گزارش صرفاً به منظور اطمینان  232وع ماده ضمو
مدیره با ئتهی از جانب شدهئهبااهمیت که حاکی از مغایرت اطلاعات ارا از نبود موارد

شود. بنابراین رسیدگی و اظهارنظر حسابرس مستقل و باشد، بررسی می هاي مالیصورت
 .دشوجوانب این گزارش از جمله زبان و لحن نوشتار را شامل نمی بازرس قانونی، سایر

هاي مالی تمایل به نتایج خاصی مانند تأثیر در قیمت در نهایت، از آنجا که لحن گزارش
). چنین تمایلاتی، ممکن 2009یا هزینه سرمایه را در پی دارد (کوتاري و همکاران، سهام و 

ها را شکل دهد. براي نمونه لاو و میلز هاي گزارشگري مالی شرکتگیرياست جهت
فاده هاي سالیانه خود استهایی که از لحن بدبینانه در گزارش)، دریافتند که شرکت2015(

جر به کنند که ممکن است مناجتناب مالیاتی تهاجمی استفاده می هايکنند، از استراتژيمی
المللی اقدامات تنبیهی مالیاتی علیه شرکت شود که از منظر حسابرسی (فدراسیون بین

هایی حاکی از ریسک عدم انطباق مشتري با قانون بوده و ) چنین موقعیت2009حسابداران، 
یفی هاي کرود که ویژگیاین انتظار مییاید. بنابردر نتیجه ریسک ذاتی افزایش می

گزارشگري مالی با عوامل مرتبط با ریسک حسابرسی نیز در ارتباط باشد که حسابرسان آنرا 
ذاتی  بینانه ریسکتوان گفت، کلمات با لحن خوشدهند. بدین ترتیب میمدنظر قرار می

بینانه با خوش رود که لحنکمتري نسبت به کلمات با لحن بدبینانه دارند، بنابراین انتظار می
 الزحمه حسابرسی کمتري همراه باشد.کار حسابرسی کمتر و در نتیجه حق

 

 مطالعات پیشین  
 بکس و خوانایی زبانی، احساس تاثیر" عنوان با پژوهشی در ،)1399( فغفورمغربی و همکاران

 کبااستفاده از ی  "آزمایشی شواهد: گذارانسرمایه بر قضاوت) خبرگی( اطلاعات پردازش
یدند آزمودنی به این نتیجه رس عنوان به حسابداري دانشجویان با بین گروهی 2*2*2 آزمایش

 تاثیر ذارانگسرمایه قضاوت بر سود اعلان اطلاعیه ضعیف و خوانایی مثبت زبانی که احساس
 ضاوتق بر سود اعلان ضعیف اطلاعیه خوانایی و مثبت زبانی احساس همچنین. دارد مثبت

 پردازش براي شهودي سبک از و برخوردارند کمتري خبرگی از که گذارانیسرمایه
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 بیشتري گیخبر از که گذارانیسرمایه قضاوت بر و مثبت تاثیر کنند،می اطلاعات استفاده
 .دارد نفیم تاثیر کنند،می استفاده پردازش اطلاعات براي تحلیلی سبک از و برخوردارند
 بر مالی گزارشگري بدبینانه لحن تاثیر بررسی به )،1399( همکاران و میرزائی
از  نهاآ .پرداختند سهامداران حقوق از نقش حفاظت به باتوجه متهورانه مالی گزارشگري

 1396تا  1392هاي سالدر شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت پذیرفته 105اطلاعات 
 زارشگريگ بر مالی بدبینانه گزارشگري لحناستفاده نمودند. نتایج پژوهش نشان داد که 

 حقوق حفاظت از شد، مشخص همچنین. دارد معناداري و منفی تاثیر متهورانه مالی
 مالی ريگزارشگ بر مالی گزارشگري بدبینانه لحن منفی تاثیر تشدید باعث سهامداران

 شود.متهورانه می
 تسلط میانجی درك،)، در پژوهشی به بررسی اثر 1399فغفورمغربی و همکاران (

 انایی،خو زبانی، احساس رابطه بین بر افشاء اعتبار از گذارانسرمایه برداشت و پردازش
دهد ان میآنها نشگذاران پرداختند. نتایج پژوهش گیري سرمایهتصمیم و قضاوت و خبرگی

 واناییخ افزایش همچنین، و شرکت کمی عملکرد با متناسب زبانی احساس از که استفاده
 خبره، مترک گذارانسرمایه پردازش تسلط تقویت و درك در بهبود توانـدمی کیفی افشاءهاي

 باشد هاکتشر براي مدیران احتیاطی اخطار نوعی تواندمی طرفی، از. کند ایفا سزاییبه نقش
 افشاءهاي اعتبار از ترخبره گذارانسرمایه برداشت است ممکن که دهد هشدار آنها به و

 شود. دارخدشه کیفی افشاءهاي خوانایی و زبانی دستکاري احساس با شرکت
 مالی هاينسبت میان رابطه بررسی به پژوهشی در ،)1398( همکاران و خانقاه برزگري

 الگوریتم زا بااستفاده را کلمات معنایی بار آنها. پرداختند مدیرههیئت هايگزارش محتواي و
 81 و مالی درمانده غیر شرکت 219 مدیرههیئت هايگزارش متن از کلمات، استخراج

 در که است این از حاکی آمدهدستبه نتایج. نمودند استخراج مالی درمانده شرکت
 معیارهاي با معناداري رابطه منفی کلمات برخوردارند مالی سلامت از که هاییشرکت

 یمال بحران کردن پنهان در سعی مدیران هاشرکت این در این، بر علاوه. دارند عملکردي
 اتکلم میان معناداري ارتباط مالی، درمانده هايشرکت با رابطه در مقابل، در. ندارند خود

 .نشد مشاهده هاشرکت این عملکرد هايشاخص با
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لحن افشاي اطلاعات و "تحت عنوان  یدر پژوهش ،)1398( پور و همکارانکاشانی
رداختند. آنها پ یمال يلحن گزارشگرعملکرد آتی شرکت با رابطه  یبه بررس "عملکرد آتی

 نیبه ا 1395تا  1391 یدر بازه زمان گزارش 1445هاي نوشتاري با استفاده از لحن افشاي پیام
ها استفاده بیشتر از واژگان مثبت تخصصی، همراه با بازده مناسب دارایی که دندیرس جهینت

دنبال دارد. استفاده بیشتر از این واژگان همراه با هعملکرد آتی را ب در سال جاري، بهبـود
از واژگان  استفاده بیشتر ها بهبود یابد؛ امـاشود که بازده آتی داراییواژگان خنثی، موجب می

گـان ، واژآنها شـود. بـر اسـاس نتـایجها همراه میعمومی مثبت با کاهش بازدهی آتی دارایی
  .دهندگی عملکرد آتی شرکت دارندضیحمناسبی براي تو تخصصـی توانـایی

رابطه بین لحن گزارشگري مالی " عنوان تحت در پژوهشی )،2019( محمد و همکاران
الی با لحن گزارشگري م رابطه بین بررسی به "الزحمه حسابرسی، شواهدي از استرالیاو حق

 مربوط هاياز دادهفاده است با هاي استرالیایی پرداختند. آنهاالزحمه حسابرسی در شرکتحق
لحن گزارشگري مالی  که رسیدند نتیجه این به 2014 تا 2002 زمانی در بازه شرکت 387 به

چنین نتایج آنها نشان باشد. همالزحمه حسابرسی داراي رابطه منفی و معناداري میبا حق
 .باشددهد که لحن گزارشگري مالی داراي تأثیر مثبت و معناداري بر کیفیت سود میمی

 ءهاي زبانشناسی افشاپژوهشی با عنوان پیچیدگی در )،2019( 1همکاران و سوزا
وضیحی هاي تهاي مالی به بررسی رابطه بین خوانایی گزارشهاي توضیحی صورتیادداشت

ت شرک -سال 1643براي یک نمونه از  2نلاهاي پاز دادهاستفاده با حسابداري و عملکرد مالی
آنها به این نتیجه رسیدند، هنگامی . در کشور برزیل پرداختند 2016تا  2010در دوره زمانی 

رت صوهاي توضیحی حسابداري را بهمدیران گزارش ضعیف است، که عملکرد شرکت
توضیحی  هايبر پیچیدگی گزارش عمدامدیران ، د. به عبارتینکنتري منتشر میپیچیده

 فی شرکت را پنهان نمایند.افزایند، تا عملکرد ضعیف و اطلاعات منحسابداري می
 زمانی چه که پرداختند سوال این بررسی به پژوهشی در )،2018(3همکاران و بویودت

 شرکت 1800 سود اعلام گزارش 50000 از اينمونه ؟. آنهاهمیت استا با سود انتشار لحن

1. Souza, B et al 
2. Panel 
3. Boudta, K et al 
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 آنها. دادند قرار بررسی مورد را متحده ایالات 2015 تا 2004 هايسال زمانی بازه در دولتی
 یا لعوام بینی، پیش اطمینان عدم و سن اندازه، شرکت، رشد که رسیدند نتیجه این به

 دار است،تند. این اثر از لحاظ اقتصادي معناهس دهندگی لحن اطلاع کلیدي هايمحرك
 دو حنلکه ضریب شیب واضح است  ،چون در مقایسه با نمونه مرجع از یک شرکت شفاف

 عدم با طیمحی در شرکت که زمانینل، اهاي پبرابر در رگرسیون داده چهاربرابر و یا حتی تا 
 است. کند،می عمل اطلاعاتی تقارن

شرکت  105در پژوهشی به بررسی لحن افشاء و عملکرد مالی  )،2017( 1الی و همکاران
پرداختند.  2013تا  2011هاي در بورس اوراق بهادار کشور مصر در فاصله زمانی سال

هاي عضو نمونه آماري، اخبار خیلی خوب را بیشتر از آنها نشان داد که شرکتهاي یافته
شرحی اخبار  يکند. تجزیه و تحلیل تجربی یک ارتباط مثبت بین افشامنتشر می بداخبار 

نتایج  ،دهد. در نهایتها را نشان میخوب یا بد و عملکرد مالی بر اساس بازده دارایی
دهد که علیت بین دو متغیر از عملکرد مالی به نشان می 2رگرسیون حداقل مربعات معمولی

 مالی ملکردع توسط افشاء لحن بنابراین،. شوندمی داده استفاده یا ترتیبشده  ءلحن افشا
 . شودمی تعیین
 آزمون طرح ومفرضیۀ زیر  نوشتار این ، درۀ پژوهشنظري و پیشین اتوجه به مبانیب

  شود:می
 .دارد معناداري و منفی تأثیر حسابرسی الزحمهحق بر مالی گزارشگري لحن

  روش

 روش لحاظ از. است روش، علّی و ماهیت لحاظ از و کاربردي هدف، لحاظ از پژوهش این
 اجزایی مشاهده از استفاده با که است استقرایی هايپژوهش نوع از پژوهش این نیز استدلال

 از ،حاضر پژوهش. نمایدمی اقدام جامعه کل براي الگویی ارائه به نسبت) نمونه( جامعه از
 آزمون و هاداده تحلیل و تجزیه منظور دارد. به قرار اثباتی هايپژوهش زمره در تئوري، لحاظ

 جامان منظور به. استشده استفاده چندگانه خطی رگرسیون مدل از پژوهش هايفرضیه

1. Eli, D et al 
2. OLS 
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و گزارش  هاشرکت شده حسابرسی مالی هايصورت از نیاز مورد کمی هايداده پژوهش،
 ایتنوین و س آوردافزار رهنرم همچنین، و مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهامهیئت فعالیت

 تردهگس صفحه در آوريجمع از پس هاداده. استشده استخراج بورس شرکت رسانی اطلاع
 و تجزیه مورد 101 ایویوز افزارنرم از بااستفاده نهایت در و شده بنديطبقه و مرتب اکسل،
 .اندگرفته قرار تحلیل

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از جامعه آماري شامل کلیه شرکت
باشد. براي انتخاب جامعه آماري اند میدر بورس اوراق بهادار تهران بوده 1397تا  1390سال 

هاي باشد، در ابتدا شرکتدر دسترس که یک نماینده مناسب براي جامعه آماري مورد نظر 
ها موجود در جامعه آماري مورد بررسی قرار گرفتند و سپس با توجه به یک سري محدودیت

ها حذف و مطالعه بر روي انجام پژوهش بود، تعدادي از شرکت و قیدهاي معین که لازمه
تفاده رد اسگیري موتوان گفت روش نمونههاي باقیمانده صورت گرفت. بنابراین، میشرکت

شود که داراي هایی انتخاب میباشد. شرکتدر پژوهش حاضر، روش حذفی می
 هاي زیر باشد:ویژگی

 گري مالی، بیمه، لیزینگ و صنعت بانکداري نباشند،گذاري و واسطه. هلدینگ، سرمایه1
 باشد، شان تغییر نکرده. در طول دوره پژوهش سال مالی2
 مر داشته باشند،.  در طول دوره پژوهش فعالیت مست3
 هایی که پایان سال مالی آنها پایان اسفند هر سال باشد،.  شرکت4
هاي مدنظر، براي تحلیل محتوا در خصوص اسناد کیفی شرکتها و بههاي شرکت. داده5

 دسترس باشد، 
شده باشند و تا پایان دوره پژوهش در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته 1390. قبل از سال 6

 بورس حضور داشته باشند، در
اي تهیه مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت به گونه. قالب گزارش سالانه هیئت7

صورت هباشد (ب افزار تحلیل محتوا وجود داشتهشده باشد که امکان ارزیابی آن توسط نرم
 عکس نباشد). 

1. Eviews 10 
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. اندشده انتخاب پژوهش نمونه عنوان به شرکت 63 فوق، معیارهاي گرفتن نظر در با
 .رسدمی شرکت - سال 504 به 1397 لغایت 1390 زمانی بازه طی پژوهش مشاهدات بنابراین

 نمونه انتخاب : روند1 جدول
 تعداد هامحدودیت  شرح

براساس  1397شده در پایان سال هاي پذیرفتهتعداد کل شرکت
 بورس اوراق بهادار تهرانمدیره شرکت گزارش فعالیت هیئت

  327 

    ها:محدودیت
 سال تغییر یا نبوده اسفند 29 شانمالی سال که هاییشرکت

 .اندداده مالی
 )55(  

  )51(  پولی موسسات و هابانک بیمه، گذاري،سرمایه هايشرکت

 در آنها اطلاعات پژوهش، زمانی دوره در که هاییشرکت
 .نیست دسترس

 )52(  

 افزارنرم توسط آنها گزارش ارزیابی امکان که هاییشرکت
 .استنداشته وجود محتوا تحلیل

 )55(  

  )51(  .اندشده وارد بورس به پژوهش دوره طی که هاییشرکت

 63   هاي نمونهتعداد شرکت

 

 پژوهش مدل
)، جهت تخمین فرضیه پژوهش از مدل 2019با توجه به پژوهش محمد و همکاران (

 شد: زیر استفاده خواهد متغیره چند رگرسیون

..8765

43210

εββββ

βββββ

+++++

++++=

itGrowthSitTenureitAuditSizeitLoss
itLevitRoaitSizeitToneitAuditFee

 
 متغیرهاي پژوهش

 متغیر وابسته
): لگاریتم طبیعی بهاي خدمات حسابرسی شرکت در Audit Feeبهاي خدمات حسابرسی (

 ).1389سال مالی (حساس یگانه و همکاران 
 متغیر مستقل
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 تعداد تفاوت )2019( همکاران، و محمد از پیروي به): Tone( مالی گزارشگري لحن
ر مجموع تقسیم ب )منفی کلمات(بدبینانه  کلمات و) مثبت کلمات( خوشبینانه کلمات

  مدیره.هاي موجود در متن گزارش فعالیت هیئتواژه

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =
𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑡𝑡𝑝𝑝

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑡𝑡𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 
 

pw  هاي مثبت موجود در متن، تعداد واژهnw هاي منفی موجود در متن، تعداد واژهtotal 

words مدیره.هاي موجود در متن گزارش فعالیت هیئتمجموع واژه 
یره به مدهاي فعالیت هیئتاز آنجا که هدف پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل متن گزارش

)، 2019( همکاران و محمد هايپژوهش از پیروي به دشبامجمع عمومی صاحبان سهام می
از آخرین نسخه لغتنامه )، 1398) و محسنی و رهنماي رودپشتی (2015( همکاران و دیویس
در دسترس  1ت مربوطهبه روز شده و از طریق سای 2015و مک دونالد که در سال  لوقران

نامه شامل این لغت. استمدیره استفاده شدههاي هیئتبراي تجزیه و تحلیل متن گزارش ،است
 سیفار به واژگان مذکور، فهرست. باشدمیکلمه منفی  2355داد کلمه مثبت و تع 354تعداد 
 معنایی ارب واژه یا ترجمه خصوص در ایران، محیط در اتکا قابلیت افزایش براي و شده ترجمه

 دهش دریافت بورس فعالان و هاشرکت مالی مدیران دانشگاه، (استادان خبرگان نظر واژه،
 جمعم بهمدیره تحلیل محتواي گزارش فعالیت هیئتاز ترجمه این لغتنامه براي است). 
براي شناسایی و شمارش  2ايديکیومکس افزارنرماستفاده از صاحبان سهام با  عمومی

ا تعداد کند تاین نرم افزار کمک می نمونهاست. براي ستفاده شدها کلمات مثبت و منفی
انند بهبود و کلمات منفی مو موفقیت  ،اثربخشی، عالی ،مطلوب ،کلمات مثبت مانند سود

 گردد.شمارش ها درون متن ضرر و زیان ،ضعیف ،نامطلوب
 

 متغیرهاي کنترلی
جش ها براي سن): در این پژوهش از متغیر لگاریتم طبیعی کل داراییSize. اندازه شرکت (1

زرگتر از هاي باند که شرکتهاي پیشین نشان دادهاندازه شرکت استفاده شده است. پژوهش

1. http://www3.nd.edu 
2. MAXQDA 
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ها و رشد فروش به دلیل داشتن حجم معاملات بیشتر، نیازمند زمان حـاظ اندازه داراییل
 ).1389باشند (نیکبخت و تنانی، بیشتري براي رسیدگی می

ده ها محاسبه ش): این متغیر از تقسیم سود عملیاتی به مجموع داراییRoaها (. بازده دارایی2
ار الزحمه حسابرسی اثرگذري صاحبکار بر حق) نشان داد که ریسک تجا2002است. نایمی (

ها به عنوان نمایندگان ریسک تجاري وارد مدل است. زیان، اهرم شرکت و بازده دارایی
 اند.شده

 ها.دار به کل داراییهاي بهره): عبارت است از نسبت کل بدهیLev. اهرم شرکت (3
کار زیان خالص گزارش کرده باشد زمانی که صاحب 1): متغیر مجازي برابر با Loss. زیان (4

 و در غیر اینصورت صفر.
): مطابق پژوهش حساس یگانه و همکاران Audit Size. اندازه مؤسسه حسابرسی (5
مؤسسه بزرگ عضو جامعه حسابداران  3)، اگر شرکت توسط سازمان حسابرسی و 1389(

سات عضو جامعه و در غیراین صورت (سایر موس 1رسمی، مورد حسابرسی قرار گیرد عدد 
 استفاده خواهدشد.  0حسابداران رسمی ایران) عدد 

): دوره تصدي به صورت تعداد سنواتی که حسابرس Tenure. دوره تصدي حسابرس (6
در استخدام یک شرکت واحد است؛ تعریف شده است. طول دوره تصدي منجر به شناخت 

جویی در فهتواند منجر به صرمیگردد؛ بنابراین هاي صاحبکار میبیشتر حسابرس از فعالیت
د تا وي شوهاي حسابرسی گردد. از طرفی، حضور حسابرس در بازار رقابتی باعث میهزینه

الزحمه نسبت به مؤسسه فعلی، تخفیف بسیاري قائل شود در ارائه مبلغ پیشنهادي حق
 ).1392(عزیزخانی و آقابیگی، 

: نرخ رشد فروش نسبت به سال قبل که از تقسیم تفاضل S.Growth). نرخ رشد فروش (7
با فروش سال گذشته، بر فروش سال گذشته شرکت به دست   tدر سال  iفروش شرکت 

 آید. می
 

 ها یافته
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 آمار توصیفی
 ). خلاصه آمار توصیفی1نگاره (

 انحراف معیار حداقل حداکثر میانه میانگین تعداد نماد متغیر
الزحمه حسابرسیحق  Audit Fee 501 7/152 6/980 9/884 5/154 1/368 

 Tone 501 0/002 0 0/020 -0/020 0/011 لحن گزارشگري مالی
 Size 501 13/639 13/550 16/622 11/784 1/230 اندازه شرکت

هابازده دارایی  Roa 501 0/114 0/090 0/343 0/180- 0/093 
 Lev 501 0/623 0/640 0/900 0/270 0/175 اهرم شرکت

شرکت زیان  Loss 501 0/068 0 1 0 0/252 
 مؤسسه اندازه

 Audit Size 501 0/345 0 1 0 0/476 حسابرسی

 Tenure 501 2/619 2 7 1 1/685 دوره تصدي حسابرس
 S.Growth 501 0/187 0/180 1/285 -0/620 0/417 نرخ رشد فروش

 ضریب همبستگی

از  مستقل يرهایمتغ میان یخط یعدم وجود وابستگ ایکسب اطلاع از وجود در راستاي 
مدل  کیتقل در مس يبین متغیرها یبودن همبستگ ادیز .استشدهاستفاده  یهمبستگ لیتحل

 یبستگبالا، هم ی. منظور از همبستگشودیم جیرگرسیون احتمالاً منجر به مخدوش شدن نتا
 شیب یهمبستگ شود،یمشاهده م) 2درصد است. همانگونه که در نگاره ( 50از  شیب ای دیشد
 ریتغم نیب یگهمبست مقدار نیوجود ندارد. بیشتر بین متغیرهاي مستقل و کنترلی درصد 50از 

وجود دارد  )Tenureحسابرس ( تصدي دوره) و Audit Size( حسابرسی مؤسسه اندازه
 بیضر لذا وجود دارد. ریدو متغ نیا نیب يدرصد 38 مثبتنزدیک به  یکه همبستگ

یم گریکدیآنها به  ادیز یاز عدم وابستگپژوهش، نشان مستقل  يهاریمتغ انیم یهمبستگ
 ونیدر برآورد مدل رگرس پژوهشمستقل  يرهایمتغ در استفاده از همه یتیلذا محدود ،باشد

  وجود ندارد.
 پژوهش مستقل متغیرهاي میان همبستگی ). ضریب2نگاره ( 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نماد
1. Audit Fee 1         

2. Tone 0/164 1        
3. Size 537/0 0/254 1       
4. Roa 088/0- 0/129 134/0- 1      
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5. Lev 243/0 -0/012 0/070 325/0- 1     
6. Loss 0/037 -0/074 038/0 -0/280 126/0 1    

7. Audit Size 349/0 011/0 291/0 032/0- 176/0 121/0 1   
8. Tenure 347/0 0/014 0/303 135/0- 0/222 118/0 0/379 1  

9.S.Growth 0/054 0/046 076/0 0/282 0/003- 0/119- -0/060 0/030 1 

 

 آمار استنباطی

 مفروضات بررسی به و شد تعیین ترکیبی هايداده تخمین روش پژوهش، مدل تخمین از پیش
) 3( ارهنگ در که چاو آزمون از حاصل نتایج به توجه شد. با پرداخته رگرسیونی الگوهاي

 تابلویی هايداده روش از باید و است بوده %5 از کمتر لیمر Fمعنادار سطح اند،شده داده نشان
حاکی ) 3( نگاره در اثرات نوع تشخیص براي هاسمن آزمون نتایج همچنین، .شود استفاده

 %5 از کوچکتر پژوهش مدل براي نیز 1اسکوئر کاي آمارة معناداري از آن است که سطح
 ررسیب جهت .است ثابت اثرات روش مدل برآورد در شدهاستفاده رویکرد بنابراین، است؛

 یسریال همبستگی خود ارزیابی منظور به و) LR( راستنمایی نسبت آزمون واریانس، همسانی
 الگوي در ،)3( نگاره با مطابق. شودمی استفاده واتسون دوربین آزمون از اخلال اجزا بین

 مونهن بالاي تعداد به توجه با نهایت در ندارد. وجود واریانس ناهمسانی پژوهش، رگرسیون
 و اهمیتبی معمولاً پسماند جملات بودن نرمال فرض از انحراف مرکزي، حد قضیه و

  .است ناچیز آن هايپیامد
 هايمتغیر میان خطیهم نبود شوند،می بررسی پژوهش این در که مفروضاتی ازجمله

 استفاده 2واریانس تورم عامل از مدل، متغیرهاي میان خطیهم نبود بررسی براي. است مدل
 باشد، 5 عدد از تربزرگ واریانس تورم عامل اگر دهندمی نشان عملی تجربیات. شودمی

 یادآور را جدي اخطاري باشد، 10 از تربزرگ عدد این اگر. دارد وجود احتمالی اخطار یک
 صورتچندگانه به خطیهم علتبه مربوطه رگرسیونی ضرایب دهدمی نشان و شودمی

 ارائه )3( نگاره در مستقل هايمتغیر براي واریانس تورم عامل مقادیر. اندشده برآورد ضعیف

1  . Chi-Sq. Statistic 
2. VIF 
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 هايمتغیر بین خطیهم وجود فرض درنتیجه، است؛ 5 از است که در همه موارد کمترشده
 .شودمی رد مستقل

 ).  نتایج آزمون آماري فرضیه پژوهش3(نگاره 

Audit Feei,t =β0 + β1 Tonei,t + β2 Sizei,t + β3 Roai,t + β4 Levi,t + β5 Lossi,t  + β6 Audit 
Sizei,t +β7 Tenurei,t + β8 S.Growthi,t + ε. 

 VIF معناداري Tآماره  ضریب متغیر

 - 0/822 -1/023 0/307- (C) مدل  ثابت مقدار

 1/112 0/046 -2/006 4/930- مالی گزارشگري لحن

 1/291 0/000 5/316 0/332 شرکت اندازه

 1/382 0/996 0/005- 0/002- هادارایی بازده

 1/195 0/688 402/0 0/097 شرکت اهرم

 1/107 0/058 -1/902 0/179- شرکت زیان

 1/272 0/002 3/099 0/217 حسابرسی مؤسسه اندازه

 1/275 0/033 2/142 0/034 حسابرس تصدي دوره

 1/133 0/168 1/382 0/076 فروش رشد نرخ

 0/915 شدهضریب تعیین تعدیل 0/929 ضریب تعیین

 F 0/000 سطح معناداري F 68/179آماره 

 0/000 سطح معناداري آزمون چاو 2/713 آماره آزمون چاو

 0/000 سطح معناداري آزمون هاسمن 134/736 آماره آزمون هاسمن

 LR 0/052سطح معناداري  LR 82/159آماره 

   2/285 واتسون نیآماره دورب
 

توان گفت که در سطح می 000/0آمده و سطح معناداري آن به دست Fباتوجه به آماره 
است  929/0برابر با  تعیین ضریب میزاندرصد الگوي پژوهش معنادار است.  95اطمینان 

وارد  يرهایمتغالزحمه حسابرسی توسط درصد از تغییرات مربوط به حق 93یعنی در حدود 
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باشد می 915/0شده برابر با گردد. همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیلتبیین می شده در مدل
دهنده عدم وجود رگرسیون کاذب که اختلاف چندانی با ضریب تعیین نداشته و نشان

 .کندیم دییمدل را تأ يهاماندهیواتسون، استقلال باق نیمقدار آماره دورب نیهمچنباشد. می
حاکی از  046/0مالی برابر با  گزارشگري سطح معناداري متغیر مستقل پژوهش، یعنی لحن

مالی و بهاي خدمات حسابرسی است و علامت  گزارشگري وجود رابطه معنادار میان لحن
ه الزحممالی بر حق گزارشگري ) نشان از اثر منفی و معنادار لحن-930/4ضریب این متغیر (

تر) باشد، تتر (مثببینانهمالی خوش گزارشگري حسابرسی دارد. به عبارت بهتر هر چقدر لحن
تایج حاصل به ن توجه با نهایت، کند. درالزحمه مطالبه میحسابرس مبلغ کمتري به عنوان حق

 .شودمی تأیید پژوهش فرضیۀ مربوطه، ضرایب ) و3از نگاره (

 

 گیري بحث و نتیجه
 و مکمل نقش داراي تجاري، واحد مدیریت سوي از شدهارائه کیفی اطلاعات افشاء امروزه

 ؛2014 همکاران، و هانگ( باشدمی مالی هايصورت در شدهارائه اطلاعات براي بااهمیتی
 هتوج رفتاري، مالی و حسابداري نوین مباحث در اساس براین). 2009 همکاران، و کوتاري
 نتایج و تاررف با هاشرکت سالیانه هايگزارش زبانشناختی هايویژگی بین رابطه به خاصی

 موضوعات). 2014 همکاران، و هانگ ؛2012 همکاران، و دیویس( استشده آنها اقتصادي
 ختلفم نهادهاي وجود و المللیبین هايشرکت متفاوت صنایع تنوع افشاء، قابل مختلف
 بررسی تا است شده موجب جهانی، سطح در حسابداري استانداردهاي کنندهتدوین

 رد حسابداري تجربی هايپژوهش توجه مورد مالی گزارشگري زبانشناختی هايویژگی
 در آن، ینتعی در مختلف عوامل تأثیر و حسابرسی الزحمهحق اگرچه. گیرد قرار اخیر سالیان

 عنوان به مالی گزارشگري لحن تأثیر اما استگرفته قرار بررسی مورد مطالعات از بسیاري
 قرار بررسی مورد تاکنون شرکت، مدیریت هايگزارش هاي زبانشناختیویژگی از یکی

 .است نگرفته
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 معنادار رابطه وجود از ) حاکی3آزمون فرضیه پژوهش در نگاره ( از آمده بدست نتایج
 نشان رمتغی این ضریب علامت و است حسابرسی خدمات بهاي و مالی گزارشگري لحن میان

 بهتر ارتعب به. دارد حسابرسی الزحمهحق بر مالی گزارشگري لحن معنادار و منفی تأثیر از
 به متريک مبلغ حسابرس باشد،) ترمثبت( تربینانهخوش مالی گزارشگري لحن چقدر هر

 مربوطه، ضرایب دست آمده وبه نتایج به توجه با نهایت، در. کندمی مطالبه الزحمهحق عنوان
 مطالعات ایجنت با فرضیه این درباره پژوهش هايهمچنین یافته .شودمی تأیید پژوهش فرضیۀ
 .دارند ، مطابقت)2019( همکاران و محمد
 یزن و جدید قوانین تدوین در شودمی پیشنهاد تهران بهادار اوراق و بورس سازمان به

 مدیران، ازسوي ادراك مدیریت انجام ەٴنحو از باآگاهی قبلی موارد اصلاح درخصوص
. دکنن طراحی مشخص واژگان با توضیحی هايتدوین گزارش براي مشخصی چارچوب

 کریس سطح از خود هايارزیابی در حسابرسی مؤسسات شود،می پیشنهاد براین افزون
 وامل،ع سایر کنار در حسابرسی هايآزمون حجم و عملیات ریزيبرنامه و صاحبکار شرکت

 .باشند داشته توجه نیز مالی هايگزارش لحن به
 :رندگی قرار بررسی مورد زیر موارد آتی، هايپژوهش در که شودمی پیشنهاد پایان در

 مالی. هايصورت مقایسه قابلیت بر مالی گزارشگري لحن . تأثیر1
 متقلبانه. مالی گزارشگري احتمال بر مالی گزارشگري لحن تأثیر .2
  نمونه یک در و ساله 8 زمانی بازه یک در پژوهش متغیرهاي حاضر پژوهش در همچنین .3

 با و تریطولان زمانی بازه یک در موضوع بررسی لذا گرفتند قرار بررسی مورد شرکتی 63
 .باشد مفید تواندمی بزرگتر نمونه

 یول باشد،می کنترل از خارج که دارد وجود مواردي و شرایط مجموعه پژوهش، فرآیند در
 مدنظر اب پژوهش، نتایج دارد ضرورت دهد، قرار تأثیر تحت را نتایج تواندمی بالقوه طور به

 به پژوهش این هايمحدودیت. گیرد قرار بررسی مورد موجود، هايمحدودیت دادن قرار
 :استبوده زیر شرح

 تاندارداس يکه بتواند به عنوان ابزار یمال قاتیدر حوزه تحق ینامه فارسعدم وجود لغت .1
 و یسیانگل نامهشود. لذا باتوجه به استفاده از ترجمه لغتسنجش لحن نوشتار استفاده يبرا
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 تیقابل ،ینامه استاندارد به زبان فارسدر صورت وجود لغت ،یزبان يهاعنایت به تفاوتبا
 .یافتیافزایش م پژوهشابزار  اتکاء

مدیره به مجمع عمومی هاي فعالیت هیئتگزارش word. با توجه به در دسترس نبودن فایل 2
  بود. دشوارصاحبان سهام، محاسبه شاخص لحن گزارشگري مالی بسیار 

 تدسبه گزارش در موجود نوشته شرح کـل از شـدهاستنباط لحن با پژوهش . نتایج3
 بندد،می نقـش گـذارسـرمایه ذهـن در مـتن از کسـري خواندن با که لحنی اما است؛آمده

 یکسـان عیتـوزی که ندارد وجود تضمینی زیرا است، متن کل از شده استنباط لحن از متفاوت
 باشد. شده رعایت هاپاراگراف همه در خنثی یا منفی مثبـت، واژگـان از
 متغیر لحن گزارشگريمربوط به  هايداده گردآوري و میزان به . آخرین محدودیت مربوط4

کشورهاي انگلیسی زبان، عمدتاً بار معنایی کلمات  مشابه در هايپژوهش در. باشدمالی می
ه داراي شده در جملباشد (بطور نمونه، اگر کلمات استفاده و بار معنایی جملات یکسان می

ال یا قیود باشد و بااستفاده از افعلحن مثبت بوده، در پایان جمله نیز بار کلی جمله مثبت می
 هايشود). در بررسیمعنایی جمله منفی نمی ، بار"Not ،Althogh"موجود در دستور زبان 

گرفته در پژوهش حاضر نیز در برخی از موارد مشاهده شد که بار معنایی کلمات با صورت
شرایط  این رفتنگ نظر در با باید پژوهش هايیافته نتیجه باشد. دربار معنایی جمله متفاوت می

 .گیرد قرار استفاده مورد
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