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Abstract  

Audit fee, which is one of the signs of an audit effort, is an important factor in the 
acceptance or rejection of an audit by owners and auditors. The characteristics of the 
client and especially the characteristics of financial reporting are important factors 
that can affect the timing of the audit and subsequently the audit fee. The main 
purpose of this research is to investigate the relationship between accounting 
comparability (as qualitative financial reporting characteristic) and audit fees. For 
this purpose, a sample of 70 companies listed in Tehran Stock Exchange between 
2015 and 2019 has been studied. Research hypotheses have been tested using 
regression analysis based on cross-sectional data. Evidence shows that there is a 
negative and significant relationship between the accounting comparability and audit 
fees. This result can be interpreted in terms of inherent risk of audit and information 
efficiency, because accounting comparability reduces audit risk and evidence 
acquisition costs. Also, the results show that there is a significant negative 
relationship between comparability and audit delay. In addition, the results suggest 
that there is not a significant negative relationship between audit fees and board 
independent, ownership concentration, and institutional ownership as corporate 
governance mechanisms.  
Keywords: Accounting Comparability, Audit Fees, Audit Delay, Corporate 
Governance Mechanisms. 
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 یو تلاش حسابرس ياطلاعات حسابدار سهیمقا تیقابل

 
 

 رانیا بد،یم بد،یدانشگاه م ،يحسابدار اریاستاد  يمحمدگل یمجتب
  

 کارشناسی ارشد حسابداري، دانشگاه یزد، یزد، ایران ابوالفضل زارع

 
  چکیده

از  یکار حسابرس کیرد  ای رشیمهم در پذ یعامل ،یتلاش حسابرس يهااز نشانه یکیعنوان به یالزحمه حسابرسحق
 يهایژگیخصوص وکار و بهشرکت صاحب يهایژگی. وشودیکاران و حسابرسان محسوب مجانب صاحب

الزحمه و به دنبال آن بر حق یسحسابر اتیعمل يبر زمان اجرا تواندیاست که م یاز عوامل مهم یمال يگزارشگر
عنوان (به ياطلاعات حسابدار سهیمقا تیقابل نیرابطه ب یپژوهش بررس نیا یبگذارد. هدف اصل ریتأث زین یحسابرس

 70متشکل از  يامنظور، نمونه نیا ياست. برا یحسابرسالزحمه ) و حقیمال يگزارشگر یفیک يهایژگیاز و یکی
مورد مطالعه قرار گرفته است.  1397تا  1393 يهاسال نیبهادار تهران در فاصله ب اوراقدر بورس  شدهرفتهیشرکت پذ

آزمون شده است. شواهد پژوهش نشان  یمقطع يهابر داده یمبتن ونیرگرس لیپژوهش با استفاده از تحل اتیفرض
وجود دارد.  یحسابرس لزحمهاو حق ياطلاعات حسابدار سهیمقا تیقابل نیب داری(معکوس) و معن یرابطه منف دهدیم
اطلاعات  سهیمقا تیاست؛ چراکه قابل ریقابل تفس یاطلاعات ییو کارا یحسابرس یذات سکیاز منظر ر جهینت نیا

رابطه  دهدیپژوهش نشان م جینتا ن،یچنهم. دهدیکسب شواهد را کاهش م نهیو هز یحسابرس سکیر ،يحسابدار
است رابطه  نیاز ا یحاک جیعلاوه، نتاوجود دارد. به یگزارش حسابرس ریأخو ت سهیمقا تیقابل نیب داریو معن یمنف
 يعنوان سازوکارهابه ينهاد تیو مالک تیتمرکز مالک ره،یمدئتیو استقلال ه یالزحمه حسابرسحق نیب یمنف

 . ستین داریمعن ،یشرکت تیحاکم

 يسازوکارها ،یگزارش حسابرس ریتأخ ،یالزحمه حسابرسحق ،ياطلاعات حسابدار سهیمقا تیقابل ها:کلیدواژه
  .یشرکت تیحاکم

  :نویسنده مسئولGolmohammadi@meybod.ac.ir 
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  مقدمه
 تیکه بـا کسـب اطـلاع از وضـع کنندیو اعتباردهندگان همواره تلاش م گذارانهیسرما

هـا را انتخاب نیبهتر ب،یرق يهاآن با اطلاعات شرکت سهیها و مقاشرکت یاتیو عمل یمـال
منـابع مـورد اسـتفاده در  نیها از سـودمندترشرکت یمال يهاگزارش شک،یانجـام دهند. ب

 ردیگیسرچشمه م يمتعدد یفیک يهایژگیها از وگزارش نیا ي. سودمنداندنهیزم ـنیا
 سهیمقا تی). قابل1396 ،ییو قشقا ی(رحمان هاستیژگیو نیاز ا یکی سه،یمقا ـتیکـه قابل

 يهاست. براشرکت ریاز سـا شـتریها مشـابه اسـت، بکه ساختار سود آن ییهاشرکت يبرا
 ان،یگزارش ز یسـود و حتـ يسود، هموارساز يریپذ ینیبشیپ ،ياقلام تعهد تیفیمثال، ک

، 1و همکاران فرانکو يها مؤثر باشـند (داطلاعات شرکت سهیمقا تیبر قابل توانندیم
و  یسـازمان ییربنایز یمسـتقل، بخش مهم نظارت و بازرسـ یحسابرسـی، طرف از ).2011

که  آوردیرا فراهم م نانیاطم نیاسـت که ا یبر منافع عموم یمهم مبتن تیفعال کی
ارائه شـده اسـت (جنسن و  حیطور منصفانه و صحبه یمال يهااطلاعات موجود در گزارش

 ).1976، 2نگیمکل
واضح است که  ،یو پردازش اطلاعات مال یحسابرس ه،یته يهانهیدر نظر گرفتن هز با

 شودیمحسوب م یمال يگزارشگر يضرورت برا کی ياطلاعات حسابدار سهیمقا تیقابل
همان صنعت  يهاشرکت با شرکت کی ی). اگر اطلاعات مال2010، 3و همکاران ي(کوتار

موجود در صنعت  يهاو پردازش اطلاعات شرکت بکس یینها نهیباشد، هز ترسهیمقاقابل
(مثل  تیاقل يها(شامل سهامداران و اعتباردهندگان) و گروه گذارانهیسرما يبرا

، 5؛ انگلبرگ و همکاران2016، 4(سون افتی) کاهش خواهد یمال لگرانیحسابرسان و تحل
شرکت را بهتر  دعملکر توانندیم تیاقل يهاو گروه گذارانهیسرما ن،یبنابرا ؛)2018

به  نیچنشرکت، به عوامل خاص شرکت و هم کی يتجار يهاتیکنند. فعال یابیارز

1. De Franco et al. 
2. Jensen and Meckling 
3. Kothari et al. 
4. Sohn, B. C. 
5. Engelberg et al. 
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، 1دارد (گنگ و همکاران یبستگ کندیم تیکه در آن فعال یعوامل مربوط به صنعت
شرکت  کیکه مربوط به  یاطلاعات يهاافراد سخت است که نشانه يعلاوه، برا). به2013

قضاوت و  ندیرا در فرا يدارند که اطلاعات فرد لیو تما ندخاص است را پردازش کن
 ).2000، 2ویو سالتر پیکنند) (لا يگذارکمتر به کار برند (کم ارزش يریگمیتصم

کسب اطلاعات و  نهیباشد، هز شتریب ياطلاعات حسابدار سهیمقا تیکه قابل یهنگام  
و  می(ک ابدییم شیافزا یمال يهافهم صورت تیو قابل ابدییکاهش م یعدم تقارن اطلاعات

 يبرا يرا در قالب مبالغ حسابدار ياقتصاد يدادهایرو انی). حسابرسان ب2013، 3همکاران
راستا،  نی. در اکنندیدارند بهتر درك م يشتریاطلاعات ب سهیقام تیکه قابل ییهاشرکت

 شیافزا زین یحسابرس تیفیو ک ابدییم شیافزا تیریمد ياثبات ادعاها يها براآن ییتوانا
 یابیو ارز یحسابرس يزیربرنامه ،ياطلاعات حسابدار سهیمقا تیعلاوه، قابل. بهابدییم
 نیهمچن ،ياطلاعات حسابدار سهیمقا تی. قابلبخشدیکار را بهبود مصاحب يتجار سکیر

گفته  يریگمیقضاوت در شناخت و تصم ینوعبه يادارد (اثر هاله ریتأث يابراثر هاله
 ).2018، 4) (ژانگردیگیکننده شکل مقضاوت یقبل تیذهن ریکه تحت تأث شودیم

اطلاعات  سهیمقا تیقابل ،یرونیب یاطلاعات ییو کارا یحسابرس یذات سکیاز منظر ر
و  يزیرکسب اطلاعات، برنامه نهیو کاهش هز يشترم سکیر یابیحسابرسان در ارز يبرا

قرار  ریرا تحت تأث یالزحمه حسابرسحق تیامر درنها نیاست. ا دیمف یحسابرس يهاآزمون
 یالزحمه حسابرسعوامل مؤثر بر حق رانیا طیدر مح یقبل يها. اگرچه در پژوهشدهدیم

 ياطلاعات حسابدار سهیمقا تیقابل ریتاکنون تأث حال،نیا ؛ بااستقرار گرفته  یمورد بررس
آزمون نشده  یالزحمه حسابرسبر حق یمال يگزارشگر یفیک يهایژگیاز و یکیعنوان به

 ندیحسابرس در فرآ يبرا یشرکت تیعوامل حاکم یقبل يهاطبق پژوهش ،یاست. از طرف
). 2011، 5و همکاران سندریدارد (د تیاهم یمال يگزارشگر یگواه يبرا یحسابرس

 است: رانیا يتجار طیدر مح ریسؤالات ز يبرا یپاسخ افتنیپژوهش درصدد  نیا نیبنابرا

 
1. Lipe and Salterio 
2. Kimet al. 
3. Zhang, G. H. 
4. Desender et al. 
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گزارش  ریو تأخ یالزحمه حسابرسو حق ياطلاعات حسابدار سهیمقا تیقابل نیب ایآ
رابطه  نیبر ا یشرکت تیحاکم يسازوکارها ایوجود دارد؟ و آ يداریحسابرس رابطه معن

 دارد؟ ریتأث

 

 پیشینه پژوهش
هیئت استانداردهاي حسابداري مالی، تصمیمات  2اساس بیانیه مفهومی شماره بر

 کهیدرصورتي جایگزین بوده و هافرصتمالی مستلزم ارزیابی  نیتأمي و گذارهیسرما
ي اقتصادي سودمند باشد ریگمیتصممنطقی در  طوربه تواندینماطلاعات قابل مقایسه نباشد 

 کندیم). بیانیه مفاهیم حسابداري مالی بیان 1980الی، (هیئت استانداردهاي حسابداري م
 مشابه اطلاعات با یراحتبه را آن بتوان که است مفید صورتی در صادقانه و مربوط اطلاعات
 مقایسه مختلف يهادوره در شرکت همان توسط و دیگر يهاشرکت توسطشده گزارش

ي مالی در گزارشگر). طبق مفاهیم نظري 2010کرد (هیئت استانداردهاي حسابداري مالی، 
 يتجار يواحدها یمال يهاباید بتوانند صورت یمال يهاکنندگان صورتاستفادهایران نیز 

ها را نسبت آن یمال يریپذو انعطاف یمالی، عملکرد مال تیکنند تا وضع سهیمختلف را مقا
 ).1397ي مالی، گزارشگر(مفاهیم نظري  دبه یکدیگر بسنجن

 ،جهیدرنت و کاهش را پردازش اطلاعات و کسب هزینه مالی يهاصورت مقایسه قابلیت
 .)1395(مهرورز و مرفوع،  دهدیم را افزایش دسترس در اطلاعات کلی کیفیت و کمیت

 تـرعیقابلیت مقایسه، موجب بالا رفتن سرعت پردازش اطلاعات و درك سر ،نیچنهم
، هرچـه قابلیـت گریدانیب. بهدشویها کاهش مموجود در گزارش يهاها و تفاوتشباهت

کننـدگان ارقام حسابداري افزایش پیدا کند، این اطلاعات براي استفاده همقایس
 گذارانهی، سرمارونیازا). 2016(سون،  شوندیتر مو فعالان بازار شفاف یسازمانبرون
 بیشتري داشته باشند. هرا دریافت کنند که قابلیت مقایس ییهـاگزارشهستند  مندعلاقه

خدمات حسابرســی، از عوامل گوناگونی استفاده  يگذارمتیبراي ق حسابرسان
 است. زیادي در رابطه با شناســایی و ارزیابی این عوامل انجام شــده يهاپژوهش .کنندیم

 
 



 1400تابستان  |70شماره  |سال هجدهم  |مطالعات تجربی حسابداري مالی    |118

ل عوامل ریســک، حجم و پیچیدگی ها، عوامل توصیفی شــامدر اغلب این پژوهش
عملیات واحد مورد رسیدگی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات گذشته، اهمیت 

حظات اولیه در ارزیابی ریسک و اعنوان یکی از ملبالقوه حسابرسی را به يهاالزحمهحق
اري از بسی). 2004، 1و بدارد استونجان( دهدیکار احتمالی نشان مبازده مرتبط با صاحب

که ارتباط مثبتی بین بعضی از مفاهیم ریســک و  کنندی، این نظریه را تأیید مپژوهشگران
بدین  ).2001، 3و همکاران ؛ بــل1980، 2ســیمونیک( الزحمه حسابرسی وجود داردحق

ریســک  يهاالزحمه حسابرســی، مشخصهترتیب، حسابرســان باید در تعیین حق
تر ابال يهاالزحمهمربوط را از طریق حق يهاســکیر گرفته و رکار خود را در نظصاحب

 جبران کنند.
حسابرسی از دو جنبـه  الزحمهدر ادبیات حسابداري و حسابرسی، عوامل مؤثر بر حق

کنندگان خدمات عواملی که به عرضهالف.  ):8200، 4اند (الحرشانیبررسـی شده
شهرت و اعتبار حسابرس، استقلال حسابرسی، مانند تخصص حسـابرس در صـنعت، 

د؛ ب. حسابرسی اختصاص دار هسسوم هحسـابرس، کیفیـت حسابرسـی و انـداز ياحرفـه
کاران)، مانند دعاوي حقوقی شـرکت عواملی که به متقاضیان خدمات حسابرسی (صاحب

کار و ریسـک شرکت صاحب هکار، اندازکار، شهرت و اعتبار شرکت صاحبصاحب
قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداري بر ریسک  کهنیا. با توجه به ختصاص داردکار اصاحب
تخصص حسابرس در صنعت و کیفیت حسابرسی را تحت  تواندیمدارد و هم  ریتأثشرکت 

 الزحمهحقکه از هر دو جنبه فوق بر  شودیمقرار دهد؛ لذا از عواملی محسوب  ریتأث
 .گذاردیم ریتأثحسابرسی 

 باید ، حسابرس5ي سهامیهاشرکتي هیئت نظارت بر حسابداري هاهیرومطابق با 
 شرایطازجمله  کندیم فعالیت آن درکار صاحبشرکت  که عوامل مربوط به صنعتی

 قبیل از موضوعات بگیرد. سایر نظر را در فناوري تغییر و دولت مقررات اقتصادي،

1. Johnstone and Bedard 
2. Simunic, D. 
3. Bell et al. 
4. Al-Harshani, M. O. 
5. Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 119 | زارعو  گل محمدي

 و روندها وجود تصور در و رقابت شرایط صنعت، در مشترك حسابداري يهاوهیش
قابلیت  که رودیم انتظار حقیقت، در .ملاحظه شود حسابرس توسط باید نیز مالی يهانسبت

کارایی  ،1حسابرسی شدهرفتهیپذ استانداردهاي همراه با رعایت اطلاعات حسابداري مقایسه
 .)2018و اثربخشی حسابرسی را ارتقا دهد (ژانگ، 

 یاز تلاش حسابرس يانشانه ی،حسابرس يگذارمتیاند که قدادهنشان  یمطالعات قبل
 یتلاش حسابرس .)2011، 3؛ فرانسیس1988، 2؛ پالمروز1980(سیمونیک،  شودیمحسوب م

(کارامانیز و  شودیموجود را کشف کند مربوط م فیتحر ،حسابرس نکهیاحتمال ابه
 یمنطق اریمع کی تواندیساعت کار حسابرسان م ار،یمع کیعنوان . به)2008، 4لینوکس

 يدعاو سکی. ر)1993، 5(دیویس و همکاراندر نظر گرفته شود  یتلاش حسابرس يبرا
از تلاش  یمناسب رجهتا د دهدیم زهیبه حسابرسان انگ يااعتبار حرفهحفظ و  ییقضا

تلاش  ي،تجار یدگیچیپ کهينحوبه)؛ 1981، 6(دي آنجلو رندیرا به کار گ یحسابرس
قابلیت مقایسه، دسترسی به اطلاعات داخلی شرکت را تسهیل . دهدیم شیرا افزا یحسابرس

و  کندیممدیران در مدیریت سود را محدود  طلبانهفرصت. این موضوع، رفتار کندیم
) نیز 1392آقایی و همکاران ( ).1398(ظفري و همکاران،  ابدییمکیفیت سود افزایش 

و  کنندگانهیتهدید حسابرسان، نشان دادند که ویژگی قابلیت مقایسه حسابداري از 
و اهمیت نسبی آن در  شودیمي مالی داراي اهمیت محسوب هاصورت کنندگاناستفاده

فرض بر . استي گزارشگري مالی از دید اشخاص یادشده یکسان هایژگیومقایسه با سایر 
 يکه سطح کمتر دهدینشان م يقابلیت مقایسه اطلاعات حسابدار ياست که درجه بالا نیا

 وجود دارد.  یو اعتبارده یحسابرس ندیدر فرا یاز ابهام اطلاعات

کـه حاکمیت شرکتی ضعیف اغلـب باعـث پـایین  دهـدیشواهد تجربی نشان مـ
و بـیش از حـد نشان دادن سود و تقلب در  يکارآمـدن کیفیت گزارشگري مـالی، دست

1. Generally Accepted Audit Standards (GAAS) 
2. Palmrose, Z. V. 
3. Francis, J. R. 
4. Caramanis and Lennox 
5. Davis et al. 
6. De Angelo, L 
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کارهاي حاکمیت شرکتی ). سازو2000، 1(کارسلو و همکاران شودیمالی م يهاصورت
از طریق اعمال کنترل و نظارت بر مدیریت باعث حفظ منافع ذینفعان شده و تضاد  تواندیم

 ابدییمریسک حسابرسی نیز کاهش  متعاقباًمنافع بالقوه بین مدیر و مالک را کاهش دهد و 
). همچنین سازوکارهاي حاکمیت شرکتی در کاهش ریسک 2009، 2و ویر تینامک(

 ارتباط در شدهانجام مطالعات ). بنابراین،1396خواهند بود (مرادي و محقق،  مؤثر تجاري

 الزحمهحق بر داخلی يهاکنترل و شرکتی حاکمیت سازوکارهاي ریتأث و نقش با

 اینکه بر است شاهدي خود اطلاعات، کیفیت بر سازوکارها این ریتأث واسطهبهحسابرسی 

 قرار مدنظر را آن بر مؤثر عوامل و اطلاعات کیفیت ،الزحمهحق مطالبه هنگام در حسابرس

 .دهدیم
 سکیر شیرا از عوامل افـزا فیضع یشرکت تی) حاکم1391و همکاران ( انیملک

و  یحسابرسـ یبودجـه زمـان شیمحسوب کردنـد کـه سـبب افـزا یکنترل سکیو ر یذات
و  یالزحمه حسابرسـحق نیب یها رابطه منفآن يهاافتهیخواهد شد.  یحسابرس زحمهالحق

الزحمـه و حـق رعاملیمـد یدوگانگ نیکرد و نشان داد ب دییرا تأ رهیمدئتیاستقلال ه
هر چه  استدلال کردند) 1394و همکاران ( یرجببرقرار است.  یرابطه مثبت یحسابرس

 يو سـطح سلامت گزارشـگر شـتریب يهااعمال نظارت یسـود بالاتر باشـد، به معن تیفیک
مسـتلزم صرف منابع  ،ینظارت سمیمکان کیعنوان به یحسابرسـ جهیبالاتر اسـت و درنت

 رهایمتغ نیا نیب داریاز عدم وجود رابطه معن یها حاکپژوهش آن جینتا یاسـت. ول يکمتر
 است.

و  يادرعیالزحمه غحق نیب يداریارتباط معن دادند) نشان 1397و همکاران ( واعظ
این نتیجه به عادي بودن موضوع تجدید ارائه وجود ندارد.  یمال يهاارائه صورت دیتجد

 یزنو قدرت چانه يارحرفهیروابط غ اسالزحمه صرفاً بر اسحقدر محیط ایران و تعیین 
 یشرکت تیاگرچه حاکم دادند) نشان 2014و همکاران ( حسن .نسبت داده شده است

اطلاعات  سهیمقا تیو قابل یمال يهاصورت تیفیک شیسبب افزا یاست ول برنهیخوب، هز

1. McKnight and Weir 
2. Hassan et al. 
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و  یحسابرس سکیخواهد شد که خود سبب کاهش ر یمال يهان صورتیب يحسابدار
 نیب یارتباط منف نشان دادند) 2017( 1و همکاران چو. گرددیم یالزحمه حسابرسحق

. وجود دارد یسابرسالزحمه حو متعاقباً حق یو ساعات کار حسابرس ياقلام تعهد تیفیک
و  ياطلاعات حسابدار سهیمقا تیقابل نیب داریو معن یرابطه منف نشان داد) 2018ژانگ (

) وجود یگزارش حسابرس ریو تأخ یالزحمه حسابرسحق يرهای(شامل متغ یتلاش حسابرس
 دوین شده است:هاي پژوهش به شرح زیر ت، فرضیهشدهانیببا توجه به مطالب دارد. 

حسابرسی رابطه منفی  الزحمهحقفرضیه اول: بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداري و 
 ي وجود دارد.داریمعنو 

فرضیه دوم: سازوکارهاي حاکمیت شرکتی، ارتباط منفی بین قابلیت مقایسه اطلاعات 
 .کندیمالزحمه حسابرسی را تقویت حسابداري و حق

 

 روش
و ازلحاظ هدف کاربردي است  همبستگی –توصیفی روش استنتاج، پژوهش ازلحاظ نیا

در بورس اوراق بهادار  شدهرفتهیپذ يهاشرکت یتمام شامل ،جامعه آماري پژوهش .است
آزمون فرضیات پژوهش،  منظوربه. است 1397سال  انیتا پا 1393 يهاسال یتهران ط

 :باشد ریز طیکه حائز شراي انتخاب شده است انمونه
 ها منتهی به پایان اسفندماه هر سال باشد.سال مالی آن .1
ي مالی هايگرواسطهي و سایر گذارهیسرماي املاك و مستغلات، هاشرکتجزو  .2

 نباشند.

 از اطلاعات مالی غیر تلفیقی حسابرسی شده برخوردار باشند. .3

 متغیرهاي پژوهش در بازه زمانی پژوهش قابل دسترسی باشد. .4

اطلاعات حسابداري در سطح صنعت تعریف شده  سهیمقاغیر قابلیت با توجه به اینکه مت
طبقه بورسی انتخاب شد و متغیر قابلیت مقایسه حسابداري  8شرکت از  108است؛ تعداد 

) الزحمهحقشرکت محاسبه شد. با این حال، با توجه به عدم افشاي هزینه ( 108براي این 
1. Cho et al. 
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شرکت  70نمونه مورد مطالعه به  ي مذکور، تعدادهاشرکتحسابرسی توسط برخی از 
 .است سال –شرکت  350پژوهش  نمونه نیبنابراکاهش یافت؛ 

 

 مدل و متغیرهاي پژوهش
الزحمه حسابرسی معرفی شده بر حق مؤثري قبلی، شمار زیادي از عوامل هاپژوهشدر 

). با در نظر گرفتن 1392؛ تنانی و علوي، 1397؛ نوشادي و همکاران، 2018است (ژانگ، 
شرایط محیطی ایران و براي آزمون فرضیه اول (رابطه بین قابلیت مقایسه اطلاعات 

 به شرح زیر استفاده شده است: 1حسابرسی) از رابطه  الزحمهحقحسابداري و 
 

)1( 

𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛼𝛼 +  𝛽𝛽 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 
+  𝛾𝛾1 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 +  𝛾𝛾2 𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 
+  𝛾𝛾3 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 +  𝛾𝛾4 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 
+  𝛾𝛾5 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 +  𝛾𝛾6 𝐵𝐵𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖 
+  𝛾𝛾7 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖 +  𝛾𝛾8 𝑅𝑅𝐴𝐴𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 
+  𝛾𝛾9 𝐿𝐿𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 +  𝛾𝛾10 𝑅𝑅𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑂𝑂𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 
+  𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
 به شرح زیر استفاده شده است: 2براي آزمون فرضیه دوم نیز از رابطه 

 

)2( 

𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛼𝛼 +  𝛽𝛽1 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 +  𝛽𝛽2 𝐴𝐴𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 
+  𝛽𝛽3 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 ×  𝐴𝐴𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖
+  𝛾𝛾1 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 +  𝛾𝛾2 𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 
+  𝛾𝛾3 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 +  𝛾𝛾4 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 
+  𝛾𝛾5 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 +  𝛾𝛾6 𝐵𝐵𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖 
+  𝛾𝛾7 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖 +  𝛾𝛾8 𝑅𝑅𝐴𝐴𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 
+  𝛾𝛾9 𝐿𝐿𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 +  𝛾𝛾10 𝑅𝑅𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖𝑂𝑂𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 
+  𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

 

 ي قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداريریگاندازه
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مقایسه، مدلی ارائه کردند که بر منظور سنجش قابلیت به) 2011( همکارانفرانکو و  يد
در صورت رخداد یک  کنندیمها بیان آنسیستم حسابداري متمرکز است.  يهایخروج

 کنندیمیی که از ورودي (رویه) یکسان استفاده هاشرکترویداد اقتصادي یکسان، 
 ي دارايهاشرکت. اما این امکان وجود دارد که کنندیمخروجی (سود) یکسانی را مخابره 

عنوان مثال، در شرایطی که سطح ي متفاوت نیز خروجی یکسانی داشته باشند. بههايورود
ي (روش اولین صادره گذارارزشي مختلف هاروشثابت باشد استفاده از  هامتیقعمومی 

منجر به خروجی یکسانی  در مقایسه با روش اولین صادره از آخرین وارده) از اولین وارده
به منزله عدم  تواندینمي گوناگون حسابداري هاهیرو؛ بنابراین صرف کاربرد شودیم

باشد؛ بنابراین استفاده از خروجی  کنندگاناستفادهي مالی از منظر هاصورتقابلیت مقایسه 
 سیستم حسابداري در این راستا راهگشا خواهد بود.

ن مدل در محیط ایران تغییرات ای نیچنهم) و 2011و همکاران ( فرانکو يدمدل  طبق
 :شودیبرآورد م ریز به شرح 3رابطه  ماهه، 6دوره  8 يابتدا برا )،1396(رحمانی و قشقایی، 

)3( it𝜀𝜀 + itReturni β +iα = itEarn 

itEarn :و  ماهه 6دوره  يدر ابتدا سهامبه ارزش بازار  ينسبت سود خالص حسابدار
itReturn :ينسبت سود خالص حسابدار سپسه. ماه 6م در طول دوره اسه متیق یبازده 

یکی از این دو  صرفاًبازدهی قیمت سهم  بر اساس jو  iدو شرکت  سهامبه ارزش بازار 
 به 4در رابطه  iشرکت  صرفاً(با استفاده از بازدهی  شودیبرآورد م 4رابطه به شرح شرکت 

 :)شودیمرویدادهاي اقتصادي ثابت در نظر گرفته  ریتأثنتیجه  وضوح

)4( E(Earn)it;Return i+�̂�𝛽 i= 𝛼𝛼� iit 

itReturn j+�̂�𝛽 j= 𝛼𝛼� ijtE(Earn) 
 ماههششي هادورهدر طول  iبراي شرکت  شدهینیبشیپسود  iitE(Earn)، 4در رابطه 

در طول  iبراي شرکت  شدهینیبشیپسود  ijtE(Earn) و iو با استفاده از ضرایب شرکت 
 3نیز طبق رابطه  itReturnاست.  jو با استفاده از ضرایب شرکت  ماههششي هادوره

برآورد  5رابطه به شرح  يقابلیت مقایسه اطلاعات حسابدار تیدرنهاتعریف شده است. 
 :شودیم
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× ∑ |𝑆𝑆(𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖) −𝑡𝑡
𝑡𝑡−7 −1

8
 = ijtAccComp

𝑆𝑆 (𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐿𝐿𝑖𝑖𝐸𝐸𝑖𝑖)| 
 

)5( 

ijtAccComp  ي هاشرکتقابلیت مقایسه بین زوجi  وj  که  دهدیمدر هر صنعت را نشان
ي موجود در هاشرکتبراي هر شرکت بر مبناي میانه کلیه مقادیر قابلیت مقایسه براي زوج 

تعریف شده است.  4طبق رابطه  ijtE(Earn)و  iitE(Earn)و  شودیمیک صنعت محاسبه 
ین سود مورد باشد، تفاوت کمتري ب ترسهیمقاقابلهر چه اطلاعات حسابداري دو شرکت، 

 مورد انتظار است.  5انتظار طبق رابطه 
 

 ي سازوکارهاي حاکمیت شرکتیریگاندازه
براي عملیاتی کردن سازوکارهاي حاکمیت شرکتی در این پژوهش از معیارهاي زیر 

 استفاده شده است:
 رموظفیصورت تعداد اعضاي غبه رهیمدئتی: استقلال هرهیمدئتیاستقلال ه •

تعریف  رهیمدئتیتقسیم بر تعداد کل اعضاي ه رهیمدئتی(مستقل) در ترکیب ه
 د.شویعملیاتی م

مالکیت نهادي: منظور از مالکیت نهادي درصدي از سهام یک شرکت سهامی است  •
هلدینگ، سازمان و  يهانهادهاي مالی، شرکت ها،مهیها، بکه متعلق به بانک

 ت.دولتی اس يهانهادها و شرکت
درصد سهام شناور آزاد هر شرکت  سهیمقا قیکز مالکیت: تمرکز مالکیت از طرتمر •

 ید.آیها به دست مکل شرکت نیانگیبا م

 هایافته
 آمار توصیفی

الزحمه حق ریمتغ نیانگی. مدهدیپژوهش را نشان م يرهایمتغ یفی، آمار توص1جدول  
 تمیبدون در نظر گرفتن لگار یالزحمه حسابرسحق نیانگیم نیاست. بنابرا 291/7 یحسابرس
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درصد  2/30 نیچنبوده است. هم الیر ونیلیم 467/1مورد مطالعه  يهاشرکت يبرا یعیطب
اند و صدور بوده دراهبریمف یو موسسه حسابرس یها سازمان حسابرساز حسابرس شرکت

گزارش  ریتأخ نیانگیبرخوردار بوده است. م يشتریب یمقبول از فراوان یگزارش حسابرس
 67طور متوسط است که به یمعن نیاست و به ا 212/4 یعیطب تمیبرحسب لگار یحسابرس

 صادر شده است. یان اسفندماه گزارش حسابرسیپا خیروز پس از تار
 

 آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش. 1جدول 
 اریمعانحراف کشیدگی چولگی حداکثر حداقل میانه میانگین متغیر

 621/0 016/2 147/0 413/8 243/6 241/7 291/7 هالزحمحق
 043/0 480/6 -964/1 -026/0 -201/0 -047/0 -063/0 قابلیت مقایسه

 183/0 134/2 086/0 857/0 400/0 600/0 665/0 استقلال
 257/0 825/3 -271/1 000/1 000/0 800/0 708/0 مالکیت نهادي
 419/0 722/2 312/1 1 0 0 225/0 تمرکز مالکیت
 842/0 901/2 305/0 090/16 663/12 131/14 165/14 اندازه شرکت

 205/0 217/2 -077/0 971/0 214/0 603/0 588/0 اهرم مالی
 093/0 856/4 604/1 326/0 -044/0 025/0 059/0 نرخ بازده

 522/0 516/4 469/1 120/1 -898/0 -541/0 -366/0 نرخ رشد فروش
 243/0 976/13 602/3 1 0 0 062/0 تداوم فعالیت

 460/0 736/1 858/0 1 0 0 302/0 اندازه حسابرس
 424/0 574/2 255/1 1 0 0 234/0 تغییر حسابرس

 487/0 232/1 -482/0 1 0 1 617/0 تجدید ارائه
 387/0 692/3 641/1 1 0 0 182/0 بودن دهانیز

 481/0 340/1 583/0 1 0 0 360/0 نوع اظهارنظر
 358/0 827/1 -162/0 745/4 465/3 219/4 212/4 گزارش ریتأخ

 

 نتایج آزمون فرضیه اول

. دهدیمنشان  ، نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون مربوط به آزمون فرضیه اول را2جدول  
است. به عبارتی،  داریمعندرصد  99و در سطح اطمینان  -688/2ضریب متغیر مستقل 
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رابطه  دهدیم. همچنین نتایج آزمون فرضیه اول نشان گرددیم دییتأفرضیه اول پژوهش 
حسابرسی با اندازه شرکت و اندازه حسابرس وجود دارد.  الزحمهحقبین  داریمعنمثبت و 

و نوع  هاییداراحسابرسی با نرخ بازدهی  الزحمهحقبین  داریمعن، رابطه منفی و علاوهبه
در ایران با توجه به اندازه شرکت،  ی، حسابرسانعبارتبهحسابرس وجود دارد.  اظهار

هم در مقایسه با  راهبر دیمفو سازمان حسابرسی و موسسه  کنندیممطالبه  الزحمهحق
هر چه  هاییدارانرخ بازدهی  نیهمچنبالاتري برخوردارند.  الزحمهحقحسابرسان دیگر از 

حسابرس هم  متعاقباًو  دهدیمبیشتر باشد ریسک حسابرسی را براي حسابرس کاهش 
 .کندیمکمتري مطالبه  الزحمهحق

 
 نتایج رگرسیونی آزمون فرضیه اول پژوهش. 2جدول 

 

 ضریب متغیر علامت عنوان متغیر متغیر
خطاي 
 استاندارد

 tآماره 
سطح 

 يداریمعن

α 019/0 356/2 971/0 287/2** ± مقدار ثابت 

itAccComp 000/0 -775/3 712/0 -888/2*** ̵ قابلیت مقایسه 

itSIZE 000/0 118/5 068/0 347/0*** + اندازه شرکت 

itLev 402/0 -838/0 199/0 -167/0 + اهرم مالی 

itROA  051/0 -953/1 455/0 -888/0* ̵ هاییدارانرخ بازده 

itSalesG 743/0 -329/0 104/0 -034/0 + نرخ رشد فروش 

itGCAO 765/0 299/0 134/0 040/0 + عدم تداوم فعالیت 

itBigN 000/0 137/7 069/0 491/0*** + اندازه حسابرس 

itAudChg 681/0 -411/0 072/0 -030/0 ± تغییر حسابرس 

itRestate 166/0 -390/1 062/0 -087/0 + تجدید ارائه 

itLoss 551/0 -597/0 098/0 -/0580 + بودن دهانیز 

itOpitype 049/0 -977/1 067/0 -132/0** ± نوع اظهارنظر 
 822/1آماره دوربین واتسون:  431/0شده: یلتعدضریب تعیین 
 F:000/0ي آماره داریمعن F :576/18آماره 

 .دهدیمدرصد نشان  90درصد و  95درصد،  99ي را در سطح اطمینان داریمعنبه ترتیب  * و **، ***
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 نتایج آزمون فرضیه دوم

سازوکارهاي حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین قابلیت مقایسه اطلاعات  ریتأثدر فرضیه دوم 
 لیو تحل هیتجز جی، نتا3جدول حسابرسی آزمون شده است.  الزحمهحقحسابداري و 

 سهیمقا تیقابل ریمتغ بیضر .دهدیدوم پژوهش را نشان م هیآزمون فرض یونیرگرس
 ریمتغ بیاست. ضر داریندرصد مع 90 نانیو در سطح اطم -239/4 ياطلاعات حسابدار

علاوه، . بهستین داریدرصد معن یول -350/0 زیطور مستقل در الگو نبه رهیمدئتیهاستقلال 
شود دار نیست؛ بنابراین فرضیه دوم تایید نمیاثر تعاملی استقلال و قابلیت مقایسه هم معنی

 ریعنوان متغبه يحسابدار سهیمقا تیو قابل رهیمدئتیهاستقلال  يرهایمتغ تعاملی بیضر(
 ).ستین داریمعن ولیاست  794/1 گرلیتعد

 
 )رهیمدئتیهنتایج رگرسیونی آزمون فرضیه دوم تحقیق (استقلال . 3جدول 

 ضریب متغیر علامت عنوان متغیر متغیر
خطاي 
 استاندارد

 tآماره 
سطح 

 يداریمعن

α 003/0 039/3 017/1 0692/3*** ± مقدار ثابت 

itAccComp 098/0 -661/1 551/2 -239/4* ̵ قابلیت مقایسه 

itCG 218/0 -236/1 283/0 -350/0 ̵ استقلال 

  ×itCG
itAccComp 

قابلیت مقایسه و 
 596/0 531/0 377/3 794/1 ̵ استقلال

itSIZE 000/0 450/4 065/0 292/0*** + اندازه شرکت 

itLev 912/0 110/0 171/0 019/0 + اهرم مالی 

itROA  518/0 646/0 060/0 038/0 ̵ هاییدارانرخ بازده 

itSalesG 727/0 -350/0 105/0 -037/0 + نرخ رشد فروش 

itGCAO 649/0 455/0 135/0 061/0 + عدم تداوم فعالیت 

itBigN 000/0 343/7 069/0 510/0*** + اندازه حسابرس 

itAudChg 734/0 -340/0 071/0 -024/0 ± تغییر حسابرس 

itRestate 213/0 -248/1 063/0 -078/0 + تجدید ارائه 

itLoss 915/0 106/0 097/0 010/0 + بودن دهانیز 

itOpitype 044/0 -018/2 067/0 -124/0** ± نوع اظهارنظر 
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 قیاز طر یشرکت تیحاکم يسازوکارها تیتقو ينظر یبه ذکر است که طبق مبان زملا

را  نشدن داری. معن)گرددیم یالزحمه حسابرسباعث کاهش حق یحسابرس سکیکاهش ر
طور مستقل که به یشرکت تیحاکم ياز سازوکارها کیدانستن هر  يبعدتک به توانیم

 بیها از ترکاز پژوهش یراستا در برخ نینسبت داد. در ا ردیگیمورد مطالعه قرار م
 .ردیگیو مورد مطالعه قرار م يریگاندازه یکل اریمع کی یشرکت تیحاکم يسازوکارها

میت شرکتی هم مشابه حالت قبل عنوان سازوکار حاکضریب متغیر تمرکز مالکیتی به
 است. داریمعن) منفی است ولی غیر 3جدول (

 

 ي اضافیهاآزمون
ي مورد مطالعه هاشرکتجهت استحکام نتایج پژوهش، فرضیه اول در قالب تفکیک 

نتایج مربوط به این آزمون را نشان  4نوع حسابرس نیز آزمون شده است. جدول  برحسب
 . دهدیم
 

 حسب اندازه حسابرسي مورد مطالعه برهاشرکتآزمون فرضیه اول در قالب تفکیک . 4جدول 

 929/1آماره دوربین واتسون:  439/0شده: یلتعدضریب تعیین 
 F :0,000ي آماره داریمعن F :370/16آماره 

 .دهدیمدرصد نشان  90درصد و  95درصد،  99ي را در سطح اطمینان داریمعنبه ترتیب  * و **، ***

 حسابرسی مؤسساتگروه دوم: سایر  گروه اول: سازمان حسابرسی و موسسه مفیدراهبر متغیر

 244سال:  –تعداد شرکت  106سال:  –تعداد شرکت 
 يداریمعن tآماره  خطا ضریب يداریمعن tآماره  خطا ضریب

α ***389/7 606/1 600/4 000/0 ***007/4 699/0 728/5 000/0 
itAccComp *927/1- 132/1 702/1- 093/0 ***727/2- 793/0 438/3- 000/0 

itSIZE 052/0 107/0 488/0 627/0 ***231/0 049/0 734/4 000/0 
itLev ***991/0- 328/0 016/3- 003/0 056/0- 223/0 252/0- 801/0 
itROA 056/0 190/0 295/0 769/0 ***979/0- 310/0 158/3- 002/0 

itSalesG **056/0 022/0 200/2 031/0 ***318/0 089/0 546/3 000/0 
itGCAO *680/0 383/0 777/1 079/0 241/0 189/0 273/1 205/0 
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. گروه اول اندشدهي مورد مطالعه به دو گروه تفکیک هاشرکتبراي این منظور، 

بر عهده سازمان حسابرسی و موسسه مفیدراهبر بوده  هاآنیی که حسابرسی هاشرکتشامل 
ها است. ضریب متغیر قابلیت مقایسه براي گروه اول و گروه دوم شامل سایر موسسه

، ضریب متغیر قابلیت مقایسه نیچنهماست.  داریمعندرصد  90و در سطح اطمینان  -927/1
 است.  داریمعندرصد  99و در سطح اطمینان  -727/2براي گروه دوم نیز 

در صدور گزارش  ریتأخدر آزمونی دیگر، رابطه بین قابلیت مقایسه حسابداري و 
نتایج رگرسیونی مربوط به این آزمون را نشان  5حسابرسی نیز مطالعه شده است. جدول 

 . دهدیم
 

 گزارش حسابرس ریتأخنتایج رگرسیونی رابطه بین قابلیت مقایسه و . 5جدول 

itAudChg 022/0- 234/0 093/0- 926/0 052/0- 086/0 604/0- 547/0 
itRestate 033/0 142/0 233/0 817/0 107/0- 086/0 244/1- 215/0 

itLoss 089/0 268/0 331/0 742/0 149/0- 119/0 247/1- 214/0 
itOpitype 026/0- 167/0 157/0- 876/0 *187/0- 096/0 938/1- 054/0 

2R 301/0 259/0 شدهلیتعد 
 130/2 587/1 دوربین واتسون

 F 832/3 513/8آماره 
 F 000/0 000/0ي داریمعن

 .دهدیمدرصد نشان  90درصد و  95درصد،  99ي را در سطح اطمینان داریمعنبه ترتیب  * و **، ***

+  itGCAO 5+ γ itSalesG 4+ γ itROA 3+ γ itLev 2+ γ itLn SIZE 1+ γ itmp= α + β AccCo itAlag
it+ ε itOpitype 10+ γ itLoss 9+ γ itRestate 8+ γ itAudChg 7+ γ itBigN 6γ 

خطاي  ضریب متغیر علامت عنوان متغیر متغیر
 استاندارد

سطح  tآماره 
 يداریمعن

α 000/0 471/6 519/0 362/3*** ± مقدار ثابت 
itAccComp 026/0 -231/2 494/0 -101/1** ̵ قابلیت مقایسه 

itSIZE 049/0 972/1 036/0 071/0** + اندازه شرکت 
itLev 000/0 -651/3 118/0 -432/0*** ± اهرم مالی 
itROA  110/0 -602/1 272/0 -436/0 ̵ هاییدارانرخ بازده 
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بر زمان  رگذاریتأثرعایت استانداردهاي حسابداري و کیفیت افشاي اطلاعات از عوامل 

). ضریب متغیر مستقل (قابلیت 2018(ژانگ،  شوندیماجراي عملیات حسابرسی محسوب 
درصد). این بدین  95در سطح اطمینان  -101/1است ( داریمعنمقایسه حسابداري) منفی و 

گزارش  ریتأخبا  داریمعنحسابداري رابطه معکوس و معنی است که قابلیت مقایسه 
 حسابرس دارد.

 

 گیريبحث و نتیجه
حسابرسی،  الزحمهحقدر این پژوهش، رابطه بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداري با 

در صدور گزارش حسابرسی و سازوکارهاي حاکمیت شرکتی مورد مطالعه قرار  ریتأخ
بین قابلیت  داریمعنرابطه منفی و  دهدیمهش نشان گرفته است. آزمون فرضیه اول پژو

حسابرسی وجود دارد. این نتیجه مطابق با نتایج  الزحمهحقمقایسه اطلاعات حسابداري و 
، اگر کیفیت سود علاوهبه. است) 2017) و چو و همکاران (2018پژوهش ژانگ (

ي در نظر بگیریم؛ با عنوان شاخصی از قابلیت مقایسه اطلاعات حسابدارحسابداري را به
) نیز سازگار است. قابلیت مقایسه اطلاعات 1394نتیجه پژوهش رجبی و همکاران (

ي ارزیابی خطر هاروشعنوان یکی از ي تحلیلی بههاروشزمینه اجراي  تواندیمحسابداري 

itSalesG 813/0 -237/0 069/0 -016/0 + نرخ رشد فروش 
itGCAO 000/0 765/3 087/0 328/0*** + عدم تداوم فعالیت 

itBigN 453/0 751/0 045/0 034/0 ± اندازه حسابرس 
itAudChg 612/0 -507/0 045/0 -023/0 ± تغییر حسابرس 

itRestate 320/0 996/0 039/0 039/0 + تجدید ارائه 
itLoss 768/0 295/0 061/0 018/0 + بودن دهانیز 

itOpitype 591/0 537/0 042/0 023/0 ± نوع اظهارنظر 
 820/1آماره دوربین واتسون:  103/0شده: یلتعدضریب تعیین 
 F:000/0ي آماره داریمعن F :436/4آماره 

 .دهدیمدرصد نشان  90درصد و  95درصد،  99ي را در سطح اطمینان داریمعنبه ترتیب  * و **، ***
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با  یلیتحل يهاروشطبق استانداردهاي حسابرسی  چراکهتحریف بااهمیت را تسهیل کند. 
 طیشرا شیدایها وجود دارد که تا پداده نیب یکه روابط ندشوض به کار گرفته میفر نیا

 همچنان پابرجاست ،هاناقض آن
همچنین، قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداري سبب افزایش شناخت حسابرس از 

ی شامل چارچوب گزارشگري مالی و سازمانبرونصنعت، قوانین و مقررات و سایر عوامل 
 شدهصرف. همه این عوامل در کاهش ساعات شودیمي حسابداري خاص صنعت هاهیرو

حسابرسی را در بر  الزحمهحقبوده و بنابراین کاهش  مؤثربراي اجراي عملیات حسابرسی 
ي مورد هاشرکتدارد. جهت استحکام نتایج پژوهش، آزمون فرضیه اول در دو گروه از 

رابطه منفی بین قابلیت مقایسه و  دیمؤد که اندازه حسابرس نیز انجام ش برحسبمطالعه 
 حسابرسی است.  الزحمهحق

 الزحمهحقرابطه منفی بین سازوکارهاي حاکمیت شرکتی و  اگرچهنتایج پژوهش 
این موضوع،  رغمیعلنیست.  داریمعناین رابطه  حالنیباا؛ کندیمحسابرسی را مستند 

) و ملکیان و 2014حسن و همکاران (با نتیجه پژوهش  تواندیموجود رابطه منفی صرف 
طور مطلق رابطه منفی ي داخلی نیز بههاپژوهش) سازگار باشد. از طرفی، 1391همکاران (

حسابرسی مستند  الزحمهحقبین هر یک از سازوکارهاي حاکمیت شرکتی و  داریمعنو 
حسابرسی مطابق با  الزحمهحقمثال، رابطه منفی بین تمرکز مالکیت و  عنوانبه. اندنکرده

 نشده است.  داریمعن) 1391پژوهش ملکیان و همکاران (
بین قابلیت مقایسه اطلاعات  داریمعنرابطه منفی و  دییتأاز دیگر نتایج پژوهش 

گزارش حسابرس است. از این بعد هم نتایج پژوهش با نتایج ژانگ  ریتأخحسابداري و 
 مقایسه قابلیت که نمود استدلال توانیم این نتیجه تفسیر ) سازگار است. در2018(

 و مالی رویدادهاي ارائه يهاتفاوت وها شباهت تشخیص در حسابرسان به حسابداري
زمان اجراي عملیات حسابرسی  بنابراین. کندیم کمک حسابداري مبالغ قالب در اقتصادي
 .شودیم حسابرسی گزارش صدور در ریتأخ کاهش سبب که ابدییمکاهش 
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 پیشنهادهاي پژوهش

با توجه به اینکه قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداري بر فرایند حسابرسی و کارایی و 
 :شودیمحسابرسی  الزحمهحقمطلوبی دارد و باعث کاهش  ریتأثاثربخشی آن 

عنوان متولی امر حسابرسی در به سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران به .1
از طریق سازوکارهاي معین، نظر حسابرسان را به اهمیت  ددگریمکشور پیشنهاد 

قابلیت مقایسه اطلاعات مالی در کاهش ریسک حسابرسی و افزایش کارایی 
ي دولتی توسط دیوان هاسازمانحسابرسی جلب کند. این موضوع براي حسابرسی 

 است.  تصورقابلمحاسبات کشور نیز 

ي هاهیروي حسابرسی از هانهیهزکاهش جهت  گرددیمپیشنهاد  هاشرکتبه مدیران  .2
در ثبت رویدادها ثبات رویه را حفظ نمایند.  وحسابداري خاص صنعت استفاده کنند 

، حسابرسان تدابیري اتخاذ کنند که بتوانند زمینه انعقاد قرارداد حسابرسی علاوهبه
 ي موجود در یک صنعت را براي خود فراهم آورند. هاشرکت

قبل از پذیرش کار حسابرسی و در فرآیند حسابرسی  گرددیمبه حسابرسان پیشنهاد  .3
ي موجود در صنعت مقایسه کنند تا برآورد هاهیرورا با  کارصاحبي شرکت هاهیرو

 حسابرسی تسهیل شود. الزحمهحقمبلغ 

سطح  توانندیمبا توجه به اینکه ریسک و اهمیت رابطه معکوس دارند حسابرسان  .4
در این پژوهش و  شدهارائهمدل  برحسبت را با توجه به درجه قابلیت مقایسه (اهمی

ي هاسکیریا برآورد قضاوتی) هر شرکت برآورد کنند. این رویکرد توجه به 
 . کندیمرا برجسته  شودیمدر محیط ایران نادیده گرفته  غالباًحسابرسی که 

ي قابلیت مقایسه ریگاندازهگري براي ي آتی از معیارهاي دیهاپژوهشدر  گرددیمپیشنهاد 
) علاوه بر استفاده از رویکرد 2017( 1مثال، نیل عنوانبهاطلاعات حسابداري استفاده شود. 

)) از رگرسیون بین سود خالص حسابداري و 2011و همکاران ( فرانکويدبازار (الگوي 
ي نقدي آتی براي هاانیجررگرسیون بین اقلام تعهدي و  نیچنهمي نقدي آتی و هاانیجر

متغیرهاي  ریتأث نیچنهمي قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداري استفاده کرده است. ریگاندازه

1 . Neel, M. 
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از قبیل تخصص حسابرس در صنعت، سبک حسابرس، اندازه حسابرس، کیفیت  گرلیتعد
و کار و سایر متغیرها بر رابطه بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداري کنترل داخلی صاحب

 حسابرسی نیز آزمون شود.  الزحمهحق
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