
 

 انجمن حسابداری ایران                                           ۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکد

 دانش حسابداری ۀمجل

 4ۀ شمارۀ هشتم، دور
 31، پیاپی 1396زمستان 

 159تا  141صص. 
 

 الزحمۀ حسابرسیحقبر  هاداراییتجدید ارزیابی  تأثیربررسی 
 

 دکتر فردین منصوری

 مسلم سعیدی گراغانی

 ناهید اسدی دوبانی
 چکیده

های متعددی به منظور اصالح ساختار مالی و خروج از های اخیر شرکتدر سال

هاای ییراااری و قانون تجارت، اقدام به تجدید ارزیابی دارایی 141شمولیت مادۀ 

این عمل )با تواه به شارای   اند.افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی کرده

های شرکت گردیاده و تورمی اامعه( در ایلب موارد، مواب افزایش میزان دارایی

یان مئاهله ائابرساان نیاز کند و ناشی از اهای مالی ایجاد میتغییراتی در صورت

خود تجدید نظر نمایند. هدف این پژوهش بررسی  ۀالزامممکن است نئبت به اق

ها است. بدین منظاور های ائابرسی شرکتها بر هزینهتأثیر تجدید ارزیابی دارایی

هاای خاود را تجدیاد شرکت که دارایی 62شرکت )شامل  127نمونه ای به اجم 

های خود را به بهای تماام شاده تااری ی رکت که داراییش 65اند و ارزیابی نموده

در باازار  87-94هایی که طای دورۀ زماانی کنند( از فهرست شرکتنگهداری می
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های مورد نیاز نیز از گزارشات مالی آنها سرمایه ایران اضور داشته، مش ص و داده

هاای دهو دا Eviews9افازار است راج گردید. برای آزماون فریایۀ تحقیاق از نرم

هاا دهد تجدید ارزیابی داراییهای پژوهش نشان میشده است. یافتهتابلویی استفاده

های ماورد ماالعاه شاده اسات. های ائابرسای در شارکتمنجر به افزایش هزینه

کنند در مقایئاه باا ارزیابی می هایی که دارایی های خود را تجدیدهمچنین شرکت

ائابرسای  ۀکنند، هزیناتاری ی استفاده می هایی که از مدل بهای تمام شدهشرکت

 شوند.بیشتری متحمل می

 .هزینۀ ائابرسی، قانون تجارت، هاداراییبورس اوراق بهادار، تجدید ارزیابی کلیدی:  هایواژه

 مقدمه

و منطبه  بهر و ه  بهوده  تیهواقع انگریهاست کهه ب یاطالعات ازمندین ،حیصح یریگمیتصم

 یههامتیعمهده در ق راتییهپول کشورها در طول زمهان و ت  دیموجود باشد. کاهش قدرت خر

 یههاییدارا یخیتهار ۀشهدتمام یبهر باها یمبتنه اطالعات شودیکاال و خدمات، موجب م ینسب

 یههاتیواقع ۀکننهدانیب عنوانبهه یجهار یههااز ارزش ،یمهال یهاصورتدر  شدهگزارشثابت 

در  یحسهابدار یاحرفهه یههامسهئله، انممن نیهحه  ا ی. بهرارنهدیفاصهله بگ شدتبه ،یاقتصاد

 یمهال یهابابود گزارش یرا برا ییکارهاکانادا و انگلستان، راه کا،یاز کشورها مث  آمر یاریبس

ثابهت  یههاییدارا یبا عنهوان حسهابدار 11شمارۀ استاندارد  اسبر اس زین رانیاند. در اارائه کرده

رحمهانی و اسهت   شهدهرفتهیپذروش ممهاز  عنوانبههثابهت  یههاییدارا یابیارز دیمشاود، تمد

 (.1385 ،یدیحم

در بهورس  شدهرفتهیپذ یهاشرکتتوجیای افزایش سرمایه  یهاگزارشمحتوای  اساس بر

، اصالح ساختار مالی و خهرو  از هاییدارا یابیارز دیتمداهداف  نیترماماوراق باادار تاران، 

اما از مدیریت سود و باتهر نشهان دادن و هعیت  است. شدهعنوانقانون تمارت  141 ۀشمول ماد

 یاسهتانداردها ئهتیه ی تمدید ارزیابی نام بهرد.هاتوان به عنوان سایر انگیزهمیمالی شرکت نیز 
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 ابیهنسهبتا  کم ههاییدارا یبرخه یفعال برا یکه بازارها داردیم انیب FASB)1  یمال یحسابدار

متعهارف را بها اسهتهاده از بهرآورد و  یههاارزش دیهثاله  با اشهخا کهه  یمعنه نیهبهه ا ،هستند

بهه متعهارف  یهها(. انتخهاب ارزش2013 ،2کهوالویو ن ستنسهنیکرکند   نیمع یابیارز یهاروش

شههدن  تردهیههچیپموجههب  ،رآوردیی مههالی بههه دلیهه  ماهیههت بهههاصههورتعنههوان مبنههای تایههه 

 یهانههیهزتهالش حسابرسهان و بهالطب   ی مهالی شهده وهاصهورتپذیری ارقام مندر  در اتباث

 4شههریو ف یریکوماراسهه، عالوهبههه(. 2013، 3اتههر  و همکههاران دهههد میحسابرسههی را افههزایش 

تحق  ارزش متعارف برآورد شهده  یبرا یمعموال  اطالع کاف زیکه حسابرسان ن افتندیدر (2011 

افهزایش ریسهح حسابرسهی و بهالطب  منمهر بهه  توانهدیارزش متعهارف م ن،یهندارند. عالوه بر ا

 دیههبا زیههحسابرسههان ن .(2015، و همکههاران فههیدای  افههزایش باههای خههدمات حسابرسههان شههود

بایهد  حسابرس. در این راستا حداق  برسانند ریسح این ارقام را بهکه  رندیکارگبهرا  ییهاروش

 بهودن منطقهیکنهد تها از  گردآوری حسابداری برآوردهای ۀدرباررا  قبولی قاب و  کافیشواهد 

 ند، زیهرا شهواهدک حاص  اطمینانآناا  مناسب افشای، لزوم صورتموجود و در  شرایطآناا در 

در  منههدر  اقههالمسههایر  پشههتوانهدشههوارتر از شههواهد  اغلههب حسههابداری برآوردهههای پشههتوانه

امهر باعه   ت. ایهننیهز برخهوردار اسه کمتهری قطعیهتآیهد و از می دسهته ب مالی یهاصورت

 .ابدی شیافزا یبرسحسا یهانهیهز ،یانمام کار حسابرس یحسابرسان برا شتریبا تالش ب شودیم

 را مهالی گزارشهگری المللهیبین اسهتانداردهای کشهورها بیشهتر تهاکنون، ،2005 سهال از

 مهالی، یگزارشهگر ةمقایس قابلیت و افزایش کیهیت هدف بر عالوه. اندگرفته به کار و پذیرفته

 کارگیریبهه و پذیرش اما ؛است متصور استانداردها این برای فراوانی مثبت اقتصادی پیامدهای

 و پهذیرش هایهزینهه جملهه باشهد. از داشهته همهراه به نیز هاییهزینه تواندمی استانداردها، این

 باشد. الزحمة حسابرسیح  افزایش تواندمی استانداردها، این اجرای
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 یارزش متعههارف جاههت ارتقههان سههودمند یریکارگبهههو  شههدهانیببهها توجههه بههه مطالههب 

 اتمیمناسب جات اتخاذ تصهم ةنیآوردن زم همدر فرا یحسابدار هاگزارشو  یمال یهاصورت

 یرسبر یحسابرس یهانهیو هز هاییدارا یابیارز دیاستهاده از تمد رابطة بینالزم است  یاقتصاد

لیه  دمنهعت، گزارشگری ارزش متعارف بهه -زیرا ممکن است بر اساس مالحظات هزینه گردد.

ی احهد تمهاری حسابرسهی، بهرای وهاباال بودن مخار  تمدید ارزیابی و باالرفتن احتمالی هزینه

 باشد.صرفه اقتصادی به همراه نداشته 

 نظری چارچوب

از محققهان  یاریمهورد عالقهه بسه یهااز مو هوع یکهی ،یخدمات حسابرسه یگذارمتیق

  یهچه روش تحقر است. اگ شدهانمام نهیزم نیدر ا یادیز هایهاست و تاکنون مطالع یحسابرس

ههدف  حیه آناهااکثهر  یمتهاوت است، ول گریکدیبا  یمطالعات تا حدود نیا درمورد استهاده 

 نیهاز ا یاست. آگاه الزحمة حسابرسیح عوام  مؤثر بر  صیو آن تشخ کنندیمدنبال  راعمده 

 (.1389 ،یتنان و کبختیناست   دیحسابرس مه یو هم برا کارصاحب یهم برا ،عوام 

 ارزش ،6حسهابداری اسهتانداردهای المللهی بهین هیئت و 5مالی استانداردهای تدوین هیئت

 کهه کنندمی ادعا منصهانه ارزش طرفداران دانند،می گیری اندازه مبنای تریناساسی را منصهانه

 ارزش کهه طوریه ب دهستن مالی گیریتصمیم به مربوط اطالعات تناا منصهانه ارزش اطالعات

های همخاطر و بندیزمان بعالوه هاتعاد و هادارایی ارزش از کاملی و بروز برآوردهای منصهانه

 ،و همکهاران بهراتن دههد مهی قهرار کننهدگاناسهتهاده در اختیهار را آینده نقدینگی هایجریان

2016.) 

بههر  تأکیههدگزارشههگری مههالی،  المللههیبینهای زیربنههایی اسههتانداردهای یکههی از دیههدگاه

د قصهد دار در این اسهتانداردهاهیئت تدوین استانداردهای حسابداری های منصهانه است. ارزش

های منصهانه را جایگزین باای تمام شده تاریخی کنهد کهه از زمهان پیهدایش تا استهاده از ارزش
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 منصههانه (. ارزش1394و همکهاران،  محمدر هاییثبهت دوطرفهه مهورد اسهتهاده بهوده اسهت  

 مبنهای بهر ارزش نیگردد. ایم نییتع آناا بازار ارزش اساس بر معموال  مشاود ثابت هایدارایی

 یدفتهر مبهال  هکه آنمها شهود ازیم نیهیتع ایحرفهه باصهالحیت ابانیارز توسط و بازار شواهد

 بهر یمبتنه ابهد،ییم شیترازنامهه نمها در یابیهارز دیهتمد مبل  به هک یمشاود ثابت هایدارایی

اطالعهات  دستیابی بههبنابراین در شرایط کنونی  ،برآوردهای ارزیابان و کارشناسان مستق  است

 کنندگانتایههایی است که چالش ترینمامهای منصهانه، از در مورد ارزش نمرتبط و قاب  اتکا

 اطالعهات اتکهای و قابلیت هستند. ماهیت روروبه آنااحسابرسان با  آناااطالعات مالی و به تب  

 ههایارزش اسهاس بهر شهده انمام برآوردهای حسابداری از حمایت برای مدیریت دسترس در

 مبتنی بهر برآوردهای اطمینان عدم درجه روی بر مو وع این که کندت ییر می شدتبه منصهانه

 در بهازار ههایقیمت وجود ندارنهد، فعال بازارهای که گذارد. زمانیمی اثر منصهانه هایارزش

 درجهه ،لهذا .گیرد صورت اطالعات سایر اساس بر برآوردها باید بنابراین بود، نخواهد دسترس

 ریسهح روی بهرایهن مو هوع،  و یافتههافزایش ی مالیهاصورتارقام مندر  در  اطمینان عدم

و  محمدر هاییگهذارد  می تهأثیر کارصهاحبتوسهط  مهالی یهاصهورتاهمیهت  بها تحریه 

 (.1394همکاران، 

تمدیهد  ثابهت مشهاود، ههایداراییبها عنهوان  11شهمارۀ در ایران نیز استاندارد حسابداری 

سهت. طهی اعم  مماز جایگزین تحت شرایطی ممهاز دانسهته  ۀنحو عنوانبهرا  هاداراییارزیابی 

قهانون تمهارت  141 ۀبهورس اوراق باهادار کهه مشهمول مهاد عضهو هایشهرکتاخیهر  هایسال

ش و سهس  افهزای ههاداراییفت از شمول این ماده اقدام به تمدید ارزیهابی ، برای برون راندشده

رای ههای فعهال بهکه در اغلب موارد بازار ازآنما. نمایندمیسرمایه از مح  مازاد تمدید ارزیابی 

عای ارزش، حسابرسان برای اثبات اد رودمیوجود ندارد، انتظار  هاشرکتثابت این  هایدارایی

 بیشتری مطالبه نمایند.ة الزحمح زمان بیشتری صرف کنند و بالطب  
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 تجربی پژوهش ۀپیشین

 ةدر پژوهشی با هدف بررسی ارتباط بین گزارشهگری بها سهنم (2016آلکسیوا و لیکوزوا  

کشور اروپهایی  24بانح در  177به حمم  یانمونهروی  الزحمة حسابرسیح ارزش منصهانه و 

 ههاییدارانسهبت بهه ارزش متعهارف  ینهانیاطم نانتیمه گرفتند که  2008-2013 دورۀ زمانیطی 

بهه بررسهی  (2015فهی و همکهاران  دای دارد. الزحمهة حسابرسهیح با  یدارمعناو  رابطة مثبت

با اسهتهاده از یهح  الزحمة حسابرسیح و  یجار ریغ یهاییدارا یهایابیارزارتباط بین تمدید 

تحقیه   یهاافتهی .پرداختند 2003-2007 یهاسالاسترالیایی طی  یهاشرکتتایی از  300نمونه 

خهود نمودنهد، بها  یجهار ریهغ یهاییداراکه اقدام به تمدید ارزیابی  ییهاشرکتنشان داد  آناا

 مواجه شدند. هزینة حسابرسیدر  یامالحظهافزایش قاب  

های فعهال در ای متشهک  از شهرکتبها اسهتهاده از نمونهه (2013گونماروف و همکهاران  

متعارف در مقایسه بها  باارزشحوزه امالک و مست الت اروپا دریافتند که حسابرسان برای اموال 

اتهر   کننهد.کمتری مطالبه می هزینة حسابرسیشوند های تاریخی ارزیابی میاموالی که با هزینه

حسابرسهان  الزحمهح خود نشان دادند بین  الزحمة حسابرسیح  الگویدر  (2013و همکاران  

 دارمعنهاو  رابطهة مثبهتمتعهارف،  ههایارزشنای آمریکایی بر مب هایبانح هایداراییو افشای 

 بودند. یافتهدستبه نتایج مشابای  قبال  (2004فیلدز و همکاران  وجود دارد. 

 ایمالحظهههقابهه   طوربهههارزش منصهههانه  ةدریافتنههد سههنم (2012ن و همکههاران  نکریسههتی

ممکن است برای حسابرسان مشهک  سهاز  پیچیدگی برآوردها را افزایش داده و در برخی موارد

متعهارف در  ههایارزشحسابداری بر اسهاس  الگویدریافتند در  (2011مولر و همکاران   شود.

 .یابهدمیکاهش  گذارانسرمایهتاریخی، عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و  هایارزش بامقایسه 

نشان داد هدف اصلی تمدیهد ارزیهابی، بابهود کیهیهت اطالعهات  (1988الیوت و شاو  پژوهش 

 .شودمیمالی  یهاصورتاست که منمر به ارتقا کیهیت  ترآگاهانه گیریتصمیممالی برای 
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تحقیقی در خصو  مو هوع حا هر در  تاکنون، مشخص گردید شدهانمام یهایبررسبا 

وامه  عو  الزحمهة حسابرسهیح ، حول محهور شدهانماماست. بیشتر تحقیقات  نشده انمامایران 

تهه در ایهن خصهو  پرداخ شهدهانماماههم تحقیقهات  مروربهه. در این قسهمت استبر آن  مؤثر

 .شودیم

عهدم قطعیهت مهدیریت و حه   ةرابطهدر پژوهشی به بررسی  (1395خدادادی و همکاران  

تایج پژوهش نشان داد که عدم قطعیت مهدیریت، ارتبهاط مثبهت و ن تند.خحسابرسی پردا ةالزحم

های پژوهش بیانگر ایهن اسهت کهه انهدازۀ الزحمة حسابرسی دارد. همچنین، یافتهمعناداری با ح 

مثبت و معناداری بهر رابطهة بهین عهدم قطعیهت ی حسابرس، تأثیر مؤسسة حسابرسی و دورۀ تصدّ

الزحمة حسابرسی دارند. افزون بر این، نتهایج پهژوهش نشهان داد کهه در صهورت مدیریت و ح 

ده بودن شرکت قب  از سال ت ییر مهدیرعام ، ارتبهاط مثبهت بهین عهدم قطعیهت مهدیریت و زیان

دهندۀ ایهن اسهت کهه حسابرسهان طور کلی، نتایج نشانتر است. بهالزحمة حسابرسی، برجستهح 

الزحمة حسابرسی( را برای رسیدگی به ریسهح مهرتبط کنندۀ ح های حسابرسی  منعک تالش

 .دهندبا عدم قطعیت مدیریت، افزایش می

و  هزینهة حسابرسهیکیهیهت حسابرسهی بهر  تأثیربه بررسی  (1394پورحیدری و همکاران  

اولیههه پرداختنههد کههه نمونههه ایههن پههژوهش شههام   هایعر هههز واقهه  در کمتههر ا گههذاریقیمت

ساام خود را در بورس اوراق باادار تاران عر ه  1392الی  1382هایی است که از سال شرکت

 بها حسابرسهی بهزر)  مؤسسهات مؤسسهات کهه دههدمی نشهان پهژوهش اند. نتهایجاولیه کرده

رابطهة  کیهیهت حسابرسهی و دارنهد مؤسسهات سایر به نسبت بیشتری هزینة حسابرسی( ترکیهیت

 دارد ساام اولیه هایعر ه در واق  از کمتر گذاریقیمت با معناداری و منهی

، کیهیهت سهود و الزحمهة حسابرسهیح  رابطهة بهینبهه بررسهی  (1394رجبی و همکاران  

 70در بورس تاران پرداختند. برای ایهن منظهور  شدهپذیرفتههای در شرکت مدیرهتئهیاستقالل 
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مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود  1388الی  1384های شرکت طی سال

وجهود  رابطهة معنهاداری ،مهدیرهتئهیو کیهیهت سهود و اسهتقالل  الزحمة حسابرسهیح که بین 

 الزحمة حسابرسیح تئوری نمایندگی و با  رابطة بینبه بررسی  (1393زلقی و همکاران   ندارد.

 هایشاخص نیکه نتایج پژوهش حاکی از آن بود که ب اندپرداخته 1390-1392 بازۀ زمانیطی 

 دارد.  وجود رابطة معناداری الزحمة حسابرسیح  و یندگینما یتئور

 فرضیۀ پژوهش

ریسح حسابرسی را به عنهوان مت یهر مامهی در  (2002مان و همکاران  راسیتا تحقی نتایج 

بها افهزایش  گویهدمی. سهیموتیح نیهز در ایهن بهاره نمایهدمیمعرفی  الزحمة حسابرسیح تعیین 

(. 2012کریشنان و همکاران،   کنندمیبیشتری مطالبه  ةالزحمح ریسح حسابرسی، حسابرسان 

، دارای شهدهتماممنصههانه در مقایسهه بها باهای  هایارزش برحسباز آنما که گزارشگری مالی 

حسابرسهان در ایهن خصهو   رودمهیانتظهار  ،قابلیت اتکا کمتر و بالطب  ریسح بیشهتری اسهت

تحقیه ، گهروه تحقیه  را متقاعهد  ةادبیات مورد مطالعهه و پیشهین بیشتری مطالبه کنند. ةالزحمح 

 .این پژوهش به شرح ذی  تدوین شود ةفر یکرد که 

 هاشهرکتحسابرسهی  هایهزینههمنمهر بهه افهزایش  ههاداراییپژوهش: تمدیهد ارزیهابی  ةفر ی

 .شودمی

 روش پژوهش

 یتمربه نیمههطرح این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن پیمایشی و همچنهین پژوهشهی 

 ها،هفر هی مسهئله، بیهان شام  که گیردمیحسابداری قرار  اثباتی هایتحقی  ۀحوز که دراست 

 شگهزار ةتایه ناایهت درو  هافر یه و آزمون وتحلی تمزیه اطالعات، بندیطبقه و یآورجم 

 پذیرد.می صورت تحقی 
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 های همراه، یادداشتیمال یهاصورتا استهاده از متن مورد نیاز ب یهان پژوهش دادهیدر ا

ت موجود ز اطالعایمدیره و نتئسالیانه، گزارش فعالیت هی، تصمیمات ممم  عمومی عادی آناا

 ت کهدال وبورس اوراق باهادار تاهران  سهای ین و سایت رسمیآورد نوره یافزار اطالعاتدر نرم

آوری شده اوراق باادار( جم مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس  مرکز

 ایویههوزافههزار تههابلویی و نرم هههایدادههههای تحقیهه  از داده وتحلی تمزیههه منظوربهههو سههس  

 است. شدهاستهاده

 آماری پژوهش ۀجامعه و نمون

ن در ایهرا ةدر بهازار سهرمای شهدهیرفتهپذهای کلیة شرکتن پژوهش شام  یا یآمار ةجامع

مدیهد که طی این مدت حداق  یهح بهار اقهدام بهه ت است 1394الی  1389 هایسال بازۀ زمانی

از جامعهه  هابه دالیه  زیهر برخهی از شهرکتن پژوهش یدر ا .ندای خود نمودههاارزیابی دارایی

 :آماری حذف گردید

 ههادر دسترس نبهود، بهرای نمونهه برخهی از شهرکت هااطالعات مالی برخی از این شرکت .1

 کنند.میحسابرسی را افشا ن ةالزحمح 

سههند ا 29بایسهت بهه میی مورد مطالعهه هاسال مالی شرکت ،هابه منظور همگن بودن داده .2

 ختم شود.

متههاوت بهه دلیه  ماهیهت  ههاو لیزین  ههانح، باهاگذاری، هلهدین ی سهرمایههاشرکت .3

 فعالیت، مورد مطالعه قرار نگرفتند.

ه تمدیهد ه کهه اقهدام بهشرکت در دورۀ زمهانی موردمطالعه 62با استهاده از معیارهای فوق، 

 در مممهوع  انهدکردهنارزیابی  های خود را تمدیدشرکت که دارایی 65ارزیابی کرده بودند و 

 .سته اها انمام شدهای این شرکتها بر اساس دادهتحلی  و انتخاب و تمزیه شرکت(، 127
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 پژوهش الگوی

های حسابرسههی، مت یههر تمدیههد ارزیههابی ههها بههر هزینهههبههرای بررسههی تههأثیر تمدیههد ارزیابی

 itevaluationR از پهژوهش الگو شوند. این رگرسیونی زیر می الگوی( و مت یرهای کنترل وارد

 اسهتهاده 1شماره الگوی است که برای بررسی فر یه از  شدهاقتباس (2015و همکاران   فیدای

 است: شده

 1)  
LogAUDITFEESit = α0 + α1REVALUATIONit + α2SIZEit + α3LEVERAGEit + 

α4CURRENTit + α5INHERENTit + α6ROAit+ εit 
 

 فوق: الگویدر 

بهر حسهب در گهزارش سهاالنه  شهده افشا (Audit Fees)های حسابرسی هزینه :متغیر وابسته

ی حسابرسهی، لگهاریتم طبیعهی گرفتهه هااز مبال  هزینه هاسازی دادهنرمال شده است. برای  ریال

  .(2015فی و همکاران، دای  شده است

اسهت اگهر  1است که مت یر ممازی برابهر بها  (Revaluation)تمدید ارزیابی  :متغیر مستقل

گیری انهدازه tمتعارف پ  از اولین تشخیص در سهال  باارزشرا  ثابت ی هاهر دارایی iشرکت 

 .(2015فی و همکاران، دای  است 0 صورت این غیر درکند؛ 
 متغیرهای کنترلی

 .است شرکت هایداراییکه برابر با لگاریتم طبیعی  (Size): اندازۀ شرکت

 .شودگیری میها اندازهها بر ک  داراییکه از تقسیم ک  بدهی (Leverage):اهرم 

 .آیدیمجاری به دست  هاییبدهجاری بر  هایییداراکه از تقسیم  :(Current)نسبت جاری 

دریهافتنی بهر  یهاحسهابو  ههایموجودبرابر است با تقسیم مممهوع  :(Inherent)ریسح ذاتی 

 .(2015فی و همکاران، دای  هاییداراک  

آن بهه دسهت  ههایییداراسود خالص شرکت بر مممهوع  یمتقسکه از  :(ROA) هابازدۀ دارایی

 .آیدیم
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 پژوهش هاییافته
 آمار توصیفی

 شهده اسهت. ایهنشهده ارائههای تمدیهد ارزیابیآمار توصهیهی شهرکت 1در جدول شمارۀ 

 وای مسهتق  میانگین، انحراف معیار، میانه، بیشینه و کمینه مربوط بهه مت یرهههای جدول شاخص

ای الزحمة حسابرسی بهرشود، میانگین ح طور که مشاهده میگیرد. همانمت یر وابسته را دربرمی

و  81/26اسهت. میهانگین انهدازه برابهر  25/6و میانهه آن  49/6شهده ارزیابی های تمدیهدشرکت

ف معیار آن برابر و انحرا 66/0باشد. همچنین میانگین اهرم مالی برابر می 14/2انحراف معیار آن 

 ست.برخوردار ا 48/0و انحراف معیار  28/1است. نسبت جاری از میانگینی برابر  31/0
 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1هشمار جدول

 شدهیابیارزی تمدید هاشرکت
 مت یر

 میانگین انحراف معیار میانه بیشینه کمینه

 الزحمة حسابرسیح  49/6 22/1 25/6 90/9 04/2

 اندازه 81/26 14/2 37/26 21/30 45/18

 اهرم 66/0 31/0 63/0 6/3 18/0

 نسبت جاری 28/1 48/0 28/1 05/3 26/0

 ریسح ذاتی 44/0 21/0 46/0 77/0 1/0

 ها درصد(بازدۀ دارایی 60/4 85/14 85/0 91/49 -78/24

 استنباطیآمار 
 متغیرها خطیبررسی هم

ه اسهت اسهتهاده شهد (VIF)خطی مت یرها از معیار عام  تورم واریان  به منظور بررسی هم

کهه مقهادیر  از آنمها 2 شمارۀبا توجه به جدول  ارائه شده است. 2 ۀشمار که نتایج آن در جدول

VIF ؛ 2004مکهاران، است  البته در برخی مناب  مانند کهاتنر و ه 5 برای تمامی مت یرها کمتر از

 نیز بیان شده است( بین مت یرها همبستگی شدیدی وجود ندارد.  10مقدار 
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 . نتایج عوامل تورم واریانس2 ۀشمار جدول

 VIF مت یر
 068/1 تمدید ارزیابی

 342/1 اندازۀ شرکت

 650/1 اهرم مالی

 095/2 نسبت جاری

 812/1 ریسح ذاتی

 125/1 هابازدۀ دارایی
 

 هابررسی ناهمسانی واریانس

ها مورد بررسهی یکی دیگر از فروض کالسیح که باید قب  از اجرای آزمون ناایی فر یه

ههای سهری داده  پن ( نیز مانند های تابلویی. در دادهاستآزمون ناهمسانی واریان   ،قرار گیرد

 بهین جمههالت وجههود دارد. بههرای کشهه  ناهمسههانی زمهانی احتمههال وجههود ناهمسههانی واریههان 

 3 ۀرشهماایهن آزمهون در جهدول  ةواریان  خطاها از آزمون وایت استهاده شده است کهه نتیمه

 نشان داده شده است.
 آزمون وایت ۀ. نتیج3 ۀشمار جدول

 یرهامت 
 آزمون وایت

 آزمون ةنتیم سطح معناداری  Fۀآمار

 ناهمسانیوجود  000/0 328/8 اصلی ةفر ی

 

 ،یناسهت، بنهابراشهده  تأییهد، وجود ناهمسانی واریان  جمهالت 3 شمارۀ بر اساس جدول

 استهاده شده است. GLSاز روش  الگوبرای تخمین 
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 فرضیۀ پژوهشآزمون نتایج 

 از سهتهادها بها اسهت الزمهها الگو تخمین از قب  پان ، یهاداده اقتصادسنمی ادبیات اساس بر

 مهورد پانه  یههاداده تخمهین روش از اسهتهاده مههینت در وهها داده همگنی لیمر F آمارۀ آزمون

تلهیقهی و  یالگهومناسهب از بهین  الگویتعیین  به منظورتوان بیان کرد که می .گیرد قرار آزمون

 الگهویدن صههر آن بیهانگر مناسهب بهو ةاستهاده شود که فر هی لیمر Fتابلویی از آزمون  الگوی

ولهی اگهر  تر بود نیازی به انمام آزمهون هاسهمن نیسهت؛تلهیقی مناسب الگویتلهیقی است. اگر 

ا تهزمهون شهود اثرات ثابت در برابر اثرات تصهادفی آ الگویتر باشد، باید تابلویی مناسب الگوی

 ةگیرد و فر هیسمن صورت میها مناسب جات برآورد تعیین شود که این کار با آزمون الگوی

هاسهمن  و لیمهر Fنتایج حاص  از آزمهون اثرات تصادفی است.  الگویصهر بیانگر مناسب بودن 

 است.  شدهارائه 4 ۀشمار در جدول پژوهشفر یة ی هالگوابرای 
 و هاسمن لیمر Fنتایج آزمون  .4 ۀشمار جدول

 سطح معناداری آزمون

Cross-section F 000/0 

Cross-section random 034/0 

 با روش اثرات ثابت تخمین و هاسمن Fتهسیر آزمون 

ی جها بههی پانه  ههادادهبودن استهاده از روش  دارمعناداللت بر  لیمر F آمارۀ آزموننتایج 

انتخهاب روش  منظوربهههاسمن  آمارۀ آزمون جینتا نیهمچنروش حداق  مربعات معمولی دارد. 

سهبت بهه اسهتهاده از روش بها اثهرات ثابهت ن ،الگهو نیتخم یکه برا دهدیمناسب نشان م نیتخم

 هشپهژوفر یة  الگوی حاص  از تخمین نتایج .است یترروش مناسب ،یروش با اثرات تصادف

 است. شده ارائه 5ۀ شماردر جدول 

عنوان مت یهر ارزیهابی بهه تمدیهد الگویشود، مشاهده می 5گونه که در جدول شمارۀ همان

های حسابرسهی در درصد، رابطة معناداری بها هزینهه 5مستق  با توجه به سطح معناداری کمتر از 
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درصد دارد که با توجه به مثبت بودن مقدار  ریب بتها بهرای آن، جاهت ایهن  95سطح اطمینان 

سبت جاری، ریسهح جمله اندازۀ شرکت، ن رابطه نیز مستقیم است. همچنین مت یرهای کنترلی از

های درصهد، روابهط معنهاداری بها هزینهه 5هها بها توجهه بهه سهطح کمتهر از ذاتی و بهازدۀ دارایی

درصد دارا بوده، اما مت یر اههرم مهالی بهه دلیه  سهطح  95ها در سطح اطمینان حسابرسی شرکت

طمینهان ها در سهطح اهای حسابرسی شهرکتدرصد رابطة معناداری با هزینه 5معناداری بیشتر از 

 درصد ندارد. 95
 پژوهشفرضیۀ الگوی نتایج حاصل از برآورد  .5 ۀشمار جدول

 سطح معناداری t ۀآمار  ریب مت یر مت یر

 000/0 169/6 618/0 تمدید ارزیابی

 000/0 65/35 654/0 اندازۀ شرکت

 155/0 454/1 032/0 اهرم مالی

 000/0 970/4 041/0 نسبت جاری

 000/0 744/2 114/0 ریسح ذاتی

 000/0 -665/6 -001/0 هابازدۀ دارایی

 000/0 -7/7 -898/0 جز ثابت

 سطح معناداری Fآمارۀ 

929/2 000/0 

  ریب تعیین تعدی  شده واتسون آمارۀ دوربین

816/1 469/0 

رگرسهیونی بهرازش  الگهوی، الگهودر  F ۀدرصد آمار 5به سطح معناداری کمتر از  توجه با

تهأثیر  الگهومعنادار بوده و این امر حاکی از آن است که مت یرهای تو هیحی  طورکلیبهشده نیز 

، الگهوباالی  نسبتا  شدهتعدی اند. همچنین با توجه به  ریب تعیین معناداری بر مت یر وابسته داشته

ها را تبیهین های حسابرسی شرکترگرسیون مت یرهای تو یحی درصد مناسبی از ت ییرات هزینه
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بهرازش شهده فاقهد  الگهویدهد که برازش شده نشان می الگویواتسون  آمارۀ دوربینکنند. می

 .استخودهمبستگی جدی 

 های اضافیتحلیل

ر دحسابرسهی  ةدر این بخش به منظور بررسی استحکام نتایج به دسهت آمهده، حه  الزحمه

ر حسابرسهی سهای ةالزحمهانهد بها ح های خهود را تمدیهد ارزیهابی کردههایی که داراییشرکت

ارائهه  6ه مقایسه شده است. نتهایج ایهن آزمهون در جهدول شهمار tها با استهاده از آزمون شرکت

 شده است.
 ارزیابی نشده های تجدید ارزیابی شده و تجدیدشرکت ۀالزحمحق ۀ. مقایس6جدول شماره 

 نتیمه نشدههای تمدید ارزیابیشرکت شدههای تمدید ارزیابیشرکت مت یر

 ةالزحم ح 

 حسابرسی

 سطح معناداری t ۀآمار انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

49/6 25/1 12/5 38/1 65/3 000/0 

 95 بهه دسهت آمهده در سهطح اطمینهان t ۀهمانطور که مشاهده می شهود بها توجهه بهه آمهار

های تمدیهد های تمدید ارزیابی شده بها شهرکتتوان گهت هزینه حسابرسی شرکتدرصد، می

بیشهتری  ةالزحمههای تمدید ارزیابی شده ح ی دارد. یعنی شرکتادارارزیابی نشده تهاوت معن

 کنند.به حسابرسان پرداخت می

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه

های بههر هزینههه هههاداراییتمدیههد ارزیههابی  تههأثیرهههدف اساسههی پههژوهش حا ههر، بررسههی 

 ههایداراییکهه  هاییشهرکتدههد مینشان  الگواز تخمین  آمدهدستبهنتایج  .استحسابرسی 

 هایهزینهههمههالی بعههد افههزایش محسوسههی در  هههایدوره، در انههدنمودهخههود را تمدیههد ارزیههابی 

توجه به سطح معناداری کمتر از  با .اندداشته ارزیابیقب  از تمدید  هایدورهحسابرسی نسبت به 

طورکلی معنادار بوده و ایهن امهر رگرسیونی برازش شده نیز به الگوی، الگودر  F ۀدرصد آمار 5

اند. همچنهین تأثیر معناداری بر مت یر وابسته داشته الگوحاکی از آن است که مت یرهای تو یحی 
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، رگرسهیون مت یرههای تو هیحی درصهد الگهوشهده نسهبتا  بهاالی با توجه به  ریب تعیین تعدی 

واتسهون  آمهارۀ دوربهینکننهد. ها را تبیهین میبرسهی شهرکتهای حسامناسبی از ت ییرات هزینهه

 .استبرازش شده فاقد خودهمبستگی جدی  الگویدهد که می برازش شده نشان الگوی

 ،(2004فیلهدز و همکهاران ، (2013اتهر  و همکهاران  پهژوهشاین پژوهش با نتایج  ةنتیم

گونمهاروف و  پژوهشمنطب  و با نتیمه  (2016الکسیوا و لیکوزوا  ، (2015فی و همکاران دای

 گونماروف و پژوهش هاییافتهمتناقض است. تناقض نتایج پژوهش حا ر با  (2013همکاران  

انتخهابی از که  صهنای   ةنمونه ،حا هر پهژوهششاید به این دلی  باشد که در  (2013همکاران  

فعهال در حهوزه امهالک و مسهت الت  هایشهرکت، تناها ذکرشدهدر پژوهش  کهدرحالی، است

دارایهی  تهرینمامبه دلی  وجود بازار فعال برای امالک که  احتماال و  اندقرارگرفته بررسی مورد

 ةالزحمهح و در نتیمه حسابرسان  ترراحتبازار  هایقیمتاست، دستیابی به  هاشرکت گونهاین

، نسهبت جهاری، انهدازۀ شهرکت جملهه ازهمچنهین مت یرههای کنترلهی  .کننهدمیکمتری مطالبهه 

های بها هزینهه رابطة معنهاداریدرصد،  5ها با توجه به سطح کمتر از بازدۀ داراییریسح ذاتی و 

اما مت یر اههرم مهالی بهه دلیه  سهطح ، درصد دارا بوده 95در سطح اطمینان  هاحسابرسی شرکت

ها در سهطح اطمینهان های حسابرسی شهرکتبا هزینه رابطة معناداریدرصد  5معناداری بیشتر از 

 درصد ندارد. 95

حسابرسهی  هایهزینههموجود بر سر راه این پژوهش، عهدم افشهای  هایمحدودیتیکی از 

آماری بود که در ناایهت محقه  ممبهور بهه  ةموجود در جامع هایشرکتساالنه توسط تعدادی 

 برای انمام تحقی  شد. تریکوچح ةاستهاده از نمون

منمهر بهه افهزایش  ههابا توجه به این که بر مبنای نتیمه این تحقیه ، تمدیهد ارزیهابی دارایی

شهود قبه  از میپیشهنااد  هابهه مهدیران شهرکت ،شهودمی هاشهرکت هزینة حسابرسهیمحسوس 

هر چند که گهزارش  منهعت آن را مد نظر قرار دهند. ، مالحظات هزینههاتمدید ارزیابی دارایی
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را افهزایش  های متعارف شههافیت و مربهوط بهودن اطالعهات مهالی شهرکتهابه ارزش هادارایی

 دهد.می
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