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 چکيده
 ینظر نامناسب ت،یبا اهم فیتحر یحاو یمال های صورت که حسابرسان نسبت به دیآ یبه وجود م یزمان یحسابرس خطر

)خطر  یمال یها صورت هیته ندیدر فرا تیبا اهم یها فیتحر ایاز خطر وقوع اشتباهات و  یبیخطر ترک نیارائه کنند. ا
. هدف از انجام این باشد یحسابرس )خطر عدم کشف( م یها یدگیرس قیو کنترل( و خطر کشف نشدن آن از طر یذات

تا  0931دوره  یپژوهش ط نیا .باشد یم یمحصول با اشتباهات حسابرس یرابطه تنوع ساز نییو تب یپژوهش بررس
به  یرو نمونه آمار لیوتحل هیانجام شد. نتایج این تجز کیلجست ونیمورد مشاهده قرارگرفته و با استفاده از رگرس 0933

محصول با  یتنوع ساز نیاست که ب نیاند بیانگر ا انتخاب شده کیستماتیشرکت که به روش حذف س 049عداد ت
 ابدی یم شیمحصول افزا یمعناست که، زمانی که تنوع ساز نیوجود دارد. به ا یرابطه معنادار و مثبت یاشتباهات حسابرس

در عدم  شیمنجر به افزا یندگینما هیاطالعات طبق نظر یدگیچیپ نیشود که ا می همراهاطالعات  یدگیچیشرکت با پ
 را به دنبال خواهد داشت.  یحسابرس یامر خطا نیخواهد شد که ا یتقارن اطالعات

 .یمحصول، اشتباهات حسابرس یتنوع سازخطر حسابرسی،  کليدی: اژگانو

 

 مقدمه
 هایصورت اعتبار مورد در گذاران هیدادن به سرما ینانو اطمی مال یهاصورت یفیتک یابیقش حسابرس مستقل در ارزن

را مدنظر قرار  حسابرسی سبب حسابرسان همواره خطر یناست. بد یرانکارناپذ و لیبد یب یریت،شده توسط مد یهته یمال
مالی حاوی تحریف بااهمیت، نظر  هایصورتکه حسابرسان نسبت به  دیآ یخطر حسابرسی زمانی به وجود م .دهندیم

های با اهمیت در  تحریف و یا قوع اشتباهاتو خطرترکیبی از ر این خط(. 7102، 0)لو و همکاراننامناسبی ارائه کنند 
خطر عدم )حسابرس  یها یدگیرس طریقو خطر کشف نشدن آن از  کنترل(خطر ذاتی و )های مالی فرایند تهیه صورت

های مالی و خطر عدم کشف به ف با اهمیت یعنی خطر وجود تحریف با اهمیت در صورت. خطر تحریباشد یم (کشف
ی ها روش باید حسابرس، (0931)مهدوی و نمازی،  نباشدمعنای آن است که حسابرس قادر به کشف این تحریفات 

حسابرسی  یاه حسابرسی را برای تشخیص و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت اجرا کند و با طراحی و اجرای روش
این هد. قبول کاهش د  مناسب در برخورد با خطرهای مزبور، خطر عدم کشف را محدود و خطر حسابرسی را تا سطح قابل

 (.0931)اکرمی،  شود حسابرسی نامیده می خطر فرآیند،مدیریت
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، اعم از  مختلف  کنندگان استفاده  ، ارائه اطالعات مالی به نهایی فرآیند حسابداری مالی  گزارشگری مالی محصول
از   حسابداری است. آن گروه یها ، در قالب گزارش کنندگان خارج از واحد تجاری کنندگان داخلی و استفاده استفاده
 ،شوند می  و ارائه  تهیه  از واحد تجاری  خارج  کنندگان استفاده  اطالعاتی  نیازهای  تأمین  با هدف  که  حسابداری  یها گزارش

دهند.  می  را تشکیل  مالی  فرآیند گزارشگری  اصلی  ، بخش مالی  هایصورت گیرند. می قرار  مالی  گزارشگری  عمل  طهیدر ح
و   جامع  سود و زیان  ، صورت سود و زیان  ، صورت ترازنامه  شامل  مالی  یها صورت  کامل  مجموعه  حاضر، یک  در حال
  از قبیل  مواردی  مالی، گزارشگری  دهنده لیباشد.دیگر موارد تشک توضیحی می  یها اشتاددینقد و   وجوه  جریان  صورت
)و   مستقل  حسابرس  با گزارش  همراه  باشد که می  مدیران  تحلیلی  و گزارش  واحد تجاری  فعالیت  درباره  مدیران  گزارش
دهند.  می  را تشکیل  ساالنه  مالی  گزارش  عنوان  تحت  ای مجموعهمالی،   های( و صورت قانونی  بازرس  مورد گزارش  حسب

مالی  یها گزارش  از قبیل  مواردی  شوند، دربرگیرنده می  تهیه  خاص  و با اهداف  طور موردی به  که  مالی  یها سایر گزارش
در مورد   سرمایه  افزایش  جهت  رهیمد ئتیه  توجیهی  ها، گزارش از بانک  مالی  تسهیالت  منظور دریافت به  شده  تهیه

حسابرسی منطبق بر  .(0931ین استانداردهای حسابداری، باشند )کمیته تدو می  یاتیو اظهارنامه مال  سهامی،  یها شرکت
عنوان  های مالی به شود که از نبود اشتباه و یا تحریفی با اهمیت در صورت طراحی می یا گونه استانداردهای حسابرسی به

های مالی اساسی منبع اولیه اطالعات در  جموعه اطمینان معقول به دست آید. همچنین با توجه به اینکه صورتیک م
ها افزایش یابد. اما حسابرس  از حسابرس،محتوای اطالعاتی آن دیبا دریافت مهر تائ رود یخصوص شرکت هستند انتظار م

های مالی  ممکن است در رسیدگی و اظهارنظر درباره صورت هد،د ای انجام می اینکه کار خود را با تردید حرفه به دلیل
حسابرسی به نحوی است که نسبت به کشف تحریفات با اهمیت  یزیر مسئولیت اصلی حسابرسان طرح. دچار اشتباه شود

 یا هها اطمینانی معقول به وجود آید در این راستا حسابرسان به میزان زیادی بر قضاوت حرفهای مالی شرکتدر صورت
-اطالع از ساختار و ویژگی .کنند یاشتباهات حسابداری اتکا م خود و تجربیات گذشته خود برای شناخت نسبت به انواع

های حسابرسی و بهبود و کارایی و در مورد رویه یزیر های اشتباهات حسابداری به حسابرسان در ارزیابی ریسک و برنامه
 .گردد دنبال مزبور هدف تا شد خواهد سعی پژوهش این . دردینما یکشف اشتباهات کمک م یاثربخش

 

 مبانی نظری و پيشينه پژوهش
که در طول یک دهه  یالملل نیساز در اقتصاد ب نتیجه رویدادهای ناشی از بحران مالی جهانی و سایر رویدادهای آشفته

برجسته حرفه حسابرسی در خصوص موضوع اهمیت  یها داده است منجر به بروز انتقاداتی از طرف انجمن گذشته رخ
ها همچنین توجه به نقش و اهمیت کیفیت خدمات حسابرسی را با  آن. با کیفیت باال شده است گزارشگری مالی معتبر و

اند و در زمینه گزارشگری مالی کیفیت آن را منوط به دستیابی به کیفیت  مطرح کرده گرینگاهی جدید و نو گرایانه بار د
عنوان یکی از  به ادشدهی یها درستی و صحت هر یک از چرخه یطورکل به و دانند یارشگری مالی و فرآیند حسابرسی مگز

گزارشگری  نیها و عواملی که در زنجیره تأم عنوان یکی از گروه به .گزارشگری مالی را مطرح کردند نیعوامل زنجیره تأم
در حمایت از کیفیت  یا اشاره داشت که نقش عمده )خارجی(به حسابرس مستقل  توان یمالی نقش اساسی دارد م

بخش خصوصی به عهده دارد.  گزارشگری مالی در سراسر جهان چه در زمینه بازار سرمایه، بخش دولتی و چه
نتیجه مجموع این  توجه به وجود زیرساختهای قانونی و نظارتی برای این بخش بسیار مهم است، زیرا که یطور به

خدمات  برای حفظ منافع عمومی تنها از طریق افزایش کیفیت شده نیدر دستیابی به اهداف تدو ها تیفعالاقدامات و 
 بر همین اساس است که توجه به ماهیت کیفیت حسابرسی برای انجمن استانداردهای .ردیپذ یحسابرسی صورت م

طور مستقیم در حمایت از  به یالملل نیاردهای بحسابرسی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و انجمن استاند یالملل نیب
کنترل کیفیت  یالملل نیحسابرسی و استانداردهای ب یالملل نیحسابرسی از طریق تدوین استانداردهای ب خدمات کیفیت
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عنوان یک بنیاد حمایتی  این استانداردها همواره به که یطور . بهکند یکیفیت خدمات حسابرسی م یساز نهیاقدام به به
، هدف این مطالعه بررسی رابطه تنوع گفته شیبا توجه به مطالب پ. روند یباال به شمار م رای انجام حسابرسی با کیفیتب

 . باشد یسازی محصول و اشتباهات حسابرسی م

 

 اشتباهات حسابرسی
ف تحری ودحسابرسی و ارزیابی و گزارشگری نتایج حاصل باید خطر وج یها رای روشو اج یزیر گام برنامهحسابرس هن

مالـی  یها ، در نظـر گیـرد. تحریـف در صورتشود یمالی را کـه از تقلب یا اشـتباه ناشـی م یها صورت در بااهمیـت
 تقلب. مالی یها هوی در صورتعبارت اسـت از هرگونـه تحریف س اشـتباه .از تقلب یا اشـتباه ناشـی شـود تواند یم

ان یا اشخاص ثالث، برای ران، کارکنهرگونه اقـدام عمدی یا فریبکارانه یک یـا چند نفر از مدیارت اسـت از عب
ابرس مربوط اروا یا غیرقانونی. هرچند تقلب یک مفهوم قانونی گسترده دارد، اما آنچه به حسی ناز یک مزیت ورداریبرخ

. هدف برخی از تقلبات ممکن انجامد یمالی م یها بـه تحریف بااهمیت در صورت ت کهاس یا ات متقلبانهاقدام شود یم
. تقلبی که بـا دخالت یک یا کنند یاوت حقوقی نممالی نباشد. حسابرسان درباره وقوع تقلب قض یها صورت ت تحریفاس
وسط کارکنان واحد مورد و تقلبی که تنها تعنوان تقلب مدیران  یدگی روی دهد بهمدیران واحد مورد رس د نفر ازچن
حسابرس در طی فرآیند  .(0939 شود )صالحی و همکاران، ان نامیده میتقلب کارکنعنوان  روی دهد به یدگیرس

 یا ر حرفهها بتواند اظهارنظ است تا به پشتوانه آن نانیاطم ی و قابلحسابرسی، ملزم بـه گردآوری شواهد و مدارک کاف
تباه است دچار دو نوع اش ابرس ممکنحس نید. در ااقتصادی مورد رسیدگی ارائـه نمای واحد یها تیب در مورد فعالمناس
 .شود

عمده در اشتباهی در بین نباشد.  تباهحسابرسی، اش یها ل از روشاشتباه نوع اول که در آن بـر اساس نتایج حاص -0
 (.ت)رد نادرس شود ین مها تعیی اشتباه نوع آلفا حساب

 تباهمالی اشتباه وجود دارد. اش یها تباه عمده در صورترسی، از نبود اشحساب یها ت که روشزمانی اساشتباه نوع دوم  -7

شده  واسطه ارقام تجدید ارائه به تواند یها، م اشتباهات صورت گرفته در حساب. کند ینادرست م دیت از تائنوع بتا حکای
محاسبه سود خالص ادواری   .گردد یاشته محاسبه مسود )زیان( انب ها و سرفصل تعدیالت سنواتی مندرج در شرکت

و  یریگ گذشته را اندازه و رویدادهای مالی ها تیاثر فعال توان یهمواره با مشکالتی همراه است. در بهترین حالت تنها م
تجاری تهیه  یمالی که توسط واحدها یها از اثرات فعلی رویدادهای احتمالی آتی ارائه کرد. صورت یا آگاهانه یبرآوردها

نشریه ) از موارد زیر ناشی شود تواند یمالی م یها شود ممکن است با اشتباهاتی همراه باشد. اشتباهات در صورت می
  (.0939 سازمان حسابرسی،

 (ریاضی اشتباه) محاسبه در اشتباه –الف 
 حسابداری( هایروش) اصول گیری بکار در اشتباه –ب 
 .مالی هایصورت تهیه زمان در موجود یها تیواقع از نادرست استفاده و گرفتن نادیده –ج 

 شده رفتهیحسابداری به یک اصل )روش( متداول و پذ رمتداولیاز اصالح اشتباه، تغییر از یک اصل )روش( غ یا نمونه
 .(0932 ،9نشریه حسابداری است )کمیته فنی سازمان حسابرسی،

برآوردهای حسابداری که ناشی از دسترسی به اطالعات جدیدتر یا وقوع باید توجه داشت آن گروه از تغییرات در 
عنوان اصالح اشتباه محسوب  نباید به گرددمی تر حیرویدادهای بعدی است و موجب آگاهی بیشتر و امکان قضاوت صح

 شود.
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یت مالی واحد تجاری وضع لیوتحل هیاحتمالی آتی و تجز یهای مالی که به ارزیابی درآمدهاصورتز کنندگان ا استفاده
 .کنند ی، بر اطالعات گذشته واحد تجاری تکیه مورزند یمبادرت م

قرار گیرد، روند سود واحد تجاری را  ریتحت تأث یتوجه گذشته به میزان قابل یها اشتباهی که باعث شود سود خالص دوره
های بر صورت یگذار هیمنظور سرما تصمیمات اشخاصی را که به تواند یاین نوع اختالل درروند سود م .کند یمخدوش م

اعمال تعدیل گرهای ناشی  جهیبسیاری از اشتباهات حسابداری درنت قرار دهد. ری، تحت تأثکنند یمالی واحد تجاری اتکا م
ث آشکار شود. اگرچه سیستم تعدیل گرهای داخلی در یک واحد تجاری ممکن است باع از سیستم ثبت دوطرفه کشف می

)آتی( مشخص نگردد . در  یها از اشتباهات نیز ممکن است تا دوره یا شدن برخی از اشتباهات حسابداری شود، اما پاره
شده  کشف نشود. مشکل اساسی زمانی است که اشتباهات واقع گاه چیشده ممکن است ه برخی اوقات، اشتباهات واقع

شود که  اهمیت این موضوع ازآنجا ناشی می گزارش گردد. یرواقعیو غباعث شود تا سود واحد تجاری به مبلغی نادرست 
های مختلف ، پرداخت وام و غیره، روند سود سالیگذار هیهای سرمامنظور ارزیابی موقعیت به گذاران هیبستانکاران و سرما

مورد  یطورجد آنان را به یها یریگ میتصم تواند ی، ارائه نادرست سود منی. بنابرادهند یم قرار یواحد تجاری را موردبررس
 (. 0939، سازمان  حسابرسی 91)نشریه  قرار دهد ریتأث

 

 متنوع سازی شرکت
. منطق کند یرا در یک پرتفوی ترکیب م ها یگذار هیتنوع سازی یک روش مدیریت ریسک است که انواع مختلفی از سرما

صورت معمول، سود باالتری تولید خواهد  ، بهها یگذار هیاز انواع مختلف سرما یا که مجموعه کند یاین روش بیان م پشت
 (0939یی و همکاران، شاه رضا) در یک پرتفوی به همراه خواهد داشت یگذار هیکمتری از هر سرما کرد و ریسک

در یک پرتفوی سهام را از بین ببرد تا عملکرد مثبت  کیستماتیس ریتا رویدادهای ریسک غ کند یمتنوع سازی تالش م
عملکرد منفی سایرین را خنثی کند؛ بنابراین، مزایای متنوع سـازی تنها زمانی خواهد بود که  ها یگذار هیسرما ازبعضی 

ریاضی  یها مطالعات و مدل(. 0939 پرتفوی سهام به شکل کاملی به هم وابسته نباشند )حاجیها و سعید، اوراق بهادار در
سطح ازنظر کارآمدی هزینه و  ، بهترین ها شرکتمتنوع سازی شده از سهام  یخوب اند که ایجاد یک پرتفوی به نشان داده

شود  متنوع سازی می بیشتر همچنان باعث بهبود یها در سهام شرکت یگذار هیکاهش ریسک را ایجاد خواهد کرد. سرما
 (.0939)شاهرضایی و همکاران،  اما تأثیر چندانی بر کاهش ریسک نخواهد داشت

ها با  شود، چراکه آن در اوراق بهادار خارجی نمایان می یگذار هیازی از طریق سرمامتنوع سمزایای بیشتر 
طور مثال، سقوط اقتصادی در اقتصاد آمریکا ممکن است به همان  داخلی همبستگی کمتری دارند. به یها یگذار هیسرما

تا  دهد یاجازه م گذاران هیژاپنی به سرما یها در شرکت یگذار هینگذارد. به همین دلیل، سرما شکل بر اقتصاد ژاپن تأثیر
بیشتر  (.0939 ناشی از سقوط اقتصادی آمریکا، داشته باشند )حاجیها و سعید، یها انییک پوشش نسبی در برابر ز

 محدودی هستند و ممکن است ایجاد یک پرتفوی یگذار هیشخصی و غیر نهادی دارای بودجه سرما گذاران هیسرما

توضیح دهد که چرا محبوبیت  تواند یم ییتنها متنوع سـازی شده برایشان مشکل باشد. این حقیقت به یخوب به
یک منبع  تواند یم یگذار هیمشترک رو به افزایش است. خرید سهام در یک صندوق سرما یگذار هیسرما یها صندوق

 .ارزان متنوع سازی باشد
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 انواع متنوع سازی محصول
هاست که بسیاری از مدیران برای بهبود عملکرد شرکتشان از آن  شکلی از استراتژی شرکتی برای شرکت یمتنوع ساز

ها فاقد هرگونه  باشند. بعضی شرکت ها ازنظر تنوع فعالیت و تنوع جغرافیایی متفاوت از هم می کنند. شرکت استفاده می
 شود:  بررسی می اند که این تنوع از دو بعد تنوع بوده و برخی دیگر متنوع شده

جغرافیایی که در آن شرکت دارای شعب گوناگون بوده و در شهرها و کشورهای مختلف فعالیت  یالف( متنوع ساز
از واحد تجاری است که به ارائه محصوالت یا خدمات در  کیتفک کنند. در واقع هر قسمت جغرافیایی جزیی قابل می

ای  مناطق جغرافیایی دیگر اشتغال دارد و دارای مخاطره یا بازده منطقه جغرافیایی مشخصی مشتمل بر یک منطقه یا
 71کند. با توجه به تعریف استاندارد حسابداری شماره  متفاوت از اجزایی است که در سایر مناطق جغرافیایی فعالیت می

سیاسی، ب( روابط  های جغرافیایی در نظر گرفته شود: الف( تشابه شرایط اقتصادی و عوامل زیر باید در تشخیص قسمت
بین عملیات در مناطق جغرافیایی مختلف، ج( مجاورت عملیات، د( مخاطرات خاص ناشی از عملیات در مناطق مشخص، 

 .ه( مقررات کنترل ارز، و( مخاطرات نوسانات ارزی

ازار فعالیت سازی تجاری که طی آن شرکت از نظر فعالیت دارای تنوع بوده و در دو یا چند بخش مختلف از ب ب( متنوع
از واحد تجاری است که یک محصول یا خدمت یا گروهی از محصوالت  کیتفک کند و هر قسمت تجاری جزیی قابل می

های واحد تجاری است. با توجه به  ای متفاوت از سایر قسمت کند و دارای مخاطره و بازده یا خدمات مرتبط را ارائه می
ل زیر باید در تعیین محصوالت و خدمات مرتبط در نظر گرفته شود: الف، عوام 71تعریف استاندارد حسابداری شماره 

ماهیت محصوالت یا خدمات، ب( ماهیت فرآیندهای تولید، ج( نوع یا طبقه مشتریان برای محصوالت یا خدمات، د( 
 .یا های توزیع محصوالت یا ارائه خدمات و ه( ماهیت مقررات مربوط برای مثال مقررات بانکی و بیمه روش

سازی افزایش سودآوری را از طریق حجم فروش بیشتر که از طریق محصوالت جدید و بازارهای جدید به دست  متنوع
 .کند وجو می آمده است، جست

 :باشد انتخاب استراتژی تنوع مستلزم پاسخگویی به دو سوال زیر می

 الف( جاذبه صنعتی که قرار است به ما ملحق شود، چگونه است؟

 کند؟ یگذار هیتواند یک مزیت رقابتی با صنعت جدید پا شرکت می ب( آیا این

تواند در ارتباط با ورود یک شرکت به کار صنعتی جدید دخیل باشند؛ اما تنوع در کار یک  عوامل زیادی است که می
ر صنعت رسانی باالی آن صنعت یا توانایی آن شرکت برای ایجاد مزیت رقابتی دتوان توسط امکان سود شرکت را می

 .جدید توجیه کرد

وکار،  وکار یا در سطح شرکتی روی دهد. در سطح یک واحد کسب تواند در سطح یک واحد کسب سازی می متنوع
وکار در حال حاضر در آن فعال است، گسترش یابد. در  سازی احتماالً به یک بخش جدید از یک صنعت که کسب متنوع

سازی قسمتی  وکار، مدنظر است. متنوع ارج از حوزه موجود در هر واحد کسبوکار، خ سطح شرکتی معموالً ورود به کسب
 .بازار آنسوف است -توسط ماتریس محصول شده انیاز چهار استراتژی رشد اصلی ب

نظر از سه استراتژی دیگر قرار دارد. سه استراتژی اول به دنبال  سازی صرف آنسوف اشاره کرده است که استراتژی متنوع
سازی معموالً به یک شرکت برای  متنوع که یتکنیکال، مالی و کاال برای استفاده خط اصلی تولید هستند؛ درحالمنابع 

ترین استراتژی از چهار نوع  سازی ریسکی ها و منابع و امکانات جدید نیاز دارد. متنوع های جدید، تکنیک تحصیل مهارت
گذاری در این استراتژی است. ورود به یک بازار  ند دقت در سرمایهاستراتژی ارائه شده در ماتریس آنسوف است و نیازم

است. بنابراین  ازیهای جدید موردن ها و تکنیک ناشناخته با محصوالت پیشنهادی ناآشنا به معنای کمبود تجربه در مهارت
 .شرکت قدم در عدم اطمینان بزرگی نهاده است

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

     (                                                                                                                            )جلد دوم1041، زمستان 96، شماره 5دوره 
 

011 
 

مدیران را از  یجا ار جدید یا محصول جدید دارد که باید درک مشتریان بهسازی بستگی به تفسیر ذهنی از باز مفهوم متنوع
شوند و بازارهای جدید  آن بازار یا محصول منعکس کند، در واقع محصوالت منجر به ایجاد یا تحریک بازارهای جدید می

 .دهند نوآوری محصول را ارتقا می

سازی و عملکرد  های گذشته، یک رابطه خطی منفی بین متنوع سازی دهه های متنوع یک بررسی تحلیلی از پژوهش راًیاخ
ای  سازی و عملکرد نشان داده؛ ولی زمینه شرکت نشان داده است. گرچه پالیکاز نظر تجربی رابطه عکس را بین متنوع

سازی و عملکرد شرکت نشان نداده است. پس از بررسی  ای خطی یا منحنی بین متنوع نظری برای وجود رابطه
سازی متوسط  گیری در خصوص متنوع دارند که تصمیم سازی، مؤلفان بیان می های مختلف موافق و مخالف متنوع زهانگی

های مختلف موافق و مخالف  یا باال )مثال ناهمگون( برای عملکرد شرکت در اولویت است. واقعیت آن است که انگیزه
سازی و عملکرد شرکت  شده باشد، بر سطح متنوع گان شناختهمثبت یا منفی تا آنجا که توسط نویسند یریسازی، تأث متنوع

وکار  ها معموالً از تنوع باالیی در کسب کنند. این شرکت های بزرگ نقش مهمی در اقتصاد کشورها ایفا می ندارد. شرکت
رای بیان استراتژی ب یسو به یوکار برخوردارند. توجهات از بیان کردن استراتژی برای واحدهای تجاری تک کسب

دهد؟ تجربه  ارزش یک شرکت را افزایش می محصولسازی  است.آیا متنوع افتهیرییواحدهای تجاری متنوع شده، تغ
و  0311دهد. در طول دهه  در قرن بیستم نشان می محصولسازی  شواهدی را هم دال بر و هم علیه متنوع متحده االتیا

نیز ادامه پیدا  0331بود. این روند تا دهه  متحده االتیهای ا سازی یک روند معمول برای بسیاری از شرکت ، متنوع0391
این روند مثبت از طریق  که یها شروع به تخصصی شدن کردند، معکوس شد. درحال شرکت که یکرد و سپس هنگام

شی از )منجر به افزایش ارزش نا دهد سازی را نشان می افزایش در ارزش شرکت به دلیل متنوع 0391سازی در دهه  متنوع
دهد )منجر به کاهش ارزش ناشی از  کاهش در ارزش شرکت را نشان می 0331سازی شد( روند معکوس در دهه  متنوع
سازی بیان  سازی از طریق معایب و مزایای ناشی از متنوع سازی شد(. کاهش یا افزایش ارزش ناشی از متنوع متنوع

 .شود می

 

 پيشينه پژوهش
ی در با اشتباهات حسابرس یاطالعات حسابدار یدگیچیو پ محصول یرابطه تنوع ساز ( به بررسی7103) 0چنگ هانگ و

دهد بین تنوع سازی محصول و اشتباهات حسابرسی رابطه مثبت و معنادار وجود  نتایج نشان می کشور تایوان پرداختند.
مرتبط  دهیچیمعامالت پ یکه شرکت دارا یزمان یا به ارائه کار حرفه دیکه حسابرسان با دهد ینشان م پژوهش نیادارد. 

همچنین نتیجه دیگر نیز حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین  نمایند. بیشتر توجه یحسابرس، و تنوع محصول است
 ی بوده است.اشتباهات حسابرس و یاطالعات حسابدار یدگیچیپ

و کیفیت اقالم  رهیمد ئتیههای  اشتباهات حسابرسی بر رابطه ویژگی ریتأثبه بررسی  (7103) 7لوکویرامن و همکاران
و کیفیت اقالم  رهیمد ئتیههای  ی، رابطه ویژگیحسابرس تعهدی در کشور اندونزی پرداختند. نتایج نشان داد اشتباهات

 دهد.  یکاهش متعهدی را 
رسی و مدیریت سود در بازار بورس کشور مالزی پرداخته است. (، به بررسی رابطه بین کیفیت حساب7102) 9ابراهیم سلیم

 که است مبنا این بر نتیجه. دارد وجود یدار یمعن رابطه مدیریت سود و حسابرسی کیفیت بین که داد نشان مقاله این
 این این، بر عالوه. است تر نییپا مستقل حسابرسان خدمات ازکننده  استفاده هایشرکت بین در مدیریت سود سطح

                                                           
1
 Hung and Cheng, 2018, 72 

2
 Loekarman et. Al., 2018, 24 

3
 Ebraheem Saleem Salem Alzoubi, 2017, 20 
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 از که هاییشرکت با مقایسه در حسابرس بزرگ، 4دارای  هایشرکت بین در مدیریت سود سطح که داد نشان مطالعه
 است. کمتر یتوجه طور قابل بهکنند،  می استفاده کمتری حسابرسی شرکت خدمات

های خانوادگی بورس  شرکت( به بررسی اشتباهات حسابرسی و همچنین تغییر حسابرس در 7109آ. خان و همکاران )
 که بنگالدش بورس هایشرکت توسط شده ثبت شرکت ساله 0113 کشور بنگالدش پرداختند. نتایج حاصل از مشاهدات

 خانوادگی، غیر هایشرکت با مقایسه در نشان داد که ،دهند یم تشکیل را نمونه بیشترین هاآن در خانوادگی هایشرکت
 .کنند یم انتخاب را تر نییپا کیفیت با حسابرسان را دارا هستند و بیشترمراتب  به حسابرسی اشتباهات نمونه یها شرکت

 باشد. های خانوادگی می همچنین نتیجه دیگر حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار تغییر حسابرس با شرکت
بازار نسبت به چرخش حسابرس در بورس استانبول پرداختند  العمل عکسپژوهش به بررسی     در  (7101) 0آریوغلو و توان

. قراردادندی موردبررسبازار نسبت به تغیر حسابرس به حسابرس گذشته و جدید را نیز  العمل عکسپژوهش خود     ایشان در 
 ی وجود ندارد.ا رابطهپژوهش ایشان نشان داد که بین دیدگاه سهامداران و چرخش حسابرس     نتایج 

پژوهشی به بررسی رابطه بین چرخش اجباری حسابرس و تمرکز حسابرس در صنعت     در  (7104) 7دیپادیای و همکارانبان
-7112های بین شرکت عمومی چینی را در طی سال 729های چینی پرداختند ایشان و کیفیت حسابرسی در شرکت

ی کیفیت حسابرسی از شاخص اقالم تعهدی استفاده ریگ اندازهجامعه آماری انتخاب کردند. ایشان برای  عنوان به 7100
 شود. پژوهش نشان داد که چرخش اجباری حسابرس باعث بهبود کیفیت حسابرسی نمی    کردند. نتایج 

شده  یحسابرس یمال یها ارائه صورت ریبر تأخ یاطالعات حسابدار یدگیچیپ ریتأث یبررس( به 0932صالحی و همکاران )
دهد پیچیدگی اطالعات ان مینش پژوهش های یافتهی پرداختند. حسابرس تیفیبر نقش ک دیبا تأک یو عدم تقارن اطالعات

در  ریها ندارد ولی منجر به افزایش تأخ های مالی توسط شرکت زمان تهیه صورت معناداری بر مدت ریحسابداری تأث
مالی حسابرسی شده سبب افزایش عدم  های در ارائه صورت ریگردد. از سوی دیگر تأخزمان فرآیند حسابرسی می مدت

شده از کیفیت حسابرسی باعث کاهش  عنوان معیاری شناخته گردد. تخصص حسابرس در صنعت بهتقارن اطالعاتی می
زمان فرآیند گزارش حسابرسی شده است. همچنین اثر تعاملی تخصص حسابرس و پیچیدگی اطالعات حسابداری  مدت
 .ش حسابرسی رابطه منفی معناداری داردزمان فرایند گزار مدت ریبا تأخ

نشان داد، بین  نتایجی پرداختند. بر عدم تقارن اطالعات محصول یمتنوع ساز نیرابطه ب یبررس( به 0939حاجیها و سعید )
سازی تجاری و جغرافیایی، دارد و از بین متنوع مثبت و معناداری وجود و عدم تقارن اطالعاتی رابطۀ محصولسازی متنوع
 .عدم تقارن اطالعاتی دارد سازی تجاری رابطۀ بیشتری بامتنوع

آن در ارائه گزارش  ریو تأث یمال یگزارشگر تیشفاف ،یحسابدار یدگیچیپ( به بررسی 0931محمدی و همکاران )
بودن  نییتوسط شرکت مادر و پا یقیتلف یمال یهاصورت هیته نینشان داد که ب قیتحق جینتاپرداختند.  حسابرس

نشان داد که  جینتا گر،ید عبارت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. به در گزارش حسابرس ریبا تأخ یمال یگزارشگر تیشفاف
 ریتأخ شیها موجب افزا شرکت یمالی گزارشگر تیبودن شفاف نییتوسط شرکت مادر و پا یقیتلف یمال یهاصورت هیهت

 در ارائه گزارش حسابرس خواهد شد.
 های شرکت سهام ینقد شوندگ بر حسابرس اختیاری و اجباری چرخش تأثیر ( به ارزیابی0931و حبیبی ) حسینی

 با حسابرس اجباری و اختیاری چرخش بین معنادار ارتباط بیانگر نتایج. تهران پرداختند بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ
  .باشد می تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ های شرکت سهام ینقد شوندگ

                                                           
1
 Arioglu& Tuan , 2015, 12 

2  
Bandyopadhyay, 2014, 9
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پژوهشی به بررسی تغییر حسابرس و نوع گزارش حسابرسی در بورس اوراق بهادار     ( در 0934وکیلی فرد و محمدی )
ی معناداری که بین تغییر حسابرس مستقل با گزارش حسابرسی رابطه دادنشان  ایشان نتایج پژوهش تهران پرداختند.

گر این مطلب است که بین نوع تغییر حسابرس ها بیانییر حسابرس نیز نتایج آزمون فرضیهوجود داشته و در بحث نوع تغ
 .ی معناداری وجود نداردرابطه یهای موردبررسمستقل با گزارش حسابرسی در شرکت

در بورس  شده رفتهیپذ یها وکار بر عملکرد و ارزش شرکت کسب یتنوع ساز ریتأث( به 0939شاهرضایی و همکاران )
است  نیا انگریپژوهش ب یها هیحاصل از آزمون فرض جینتای پرداختند. درجه تمرکز صنعت کیوراق بهادار تهران به تفکا

و معنادار، در  میرابطه مستق یرقابت عیدر صنا یموردبررس یها و عملکرد شرکت شمنیهر_ندالیشاخص هرف نیکه ب
 صشاخ نیوجود دارد. و ب یمعنادار ریمتمرکز رابطه معکوس و غ عیرابطه معکوس و معنادار و در صنا متمرکز مهین عیصنا
 ریو متمرکز رابطه معکوس و غ متمرکز مهین ،یرقابت عیدر صنا یمورد بررسی ها و ارزش شرکت شمنیهر_ندالیهرف

مثبت و  ریپژوهش تأث مورد یها وکار، بر عملکرد شرکت کسب یگفت که تنوع ساز توان یم جهیوجود دارد. درنت یمعنادار
 داشته است. یمعنادار ریو غ یمنف ریپژوهش تأث مورد یها معنادار و بر ارزش شرکت

 

 ارائه فرضيه پژوهش
 مناسب بودنگیری باید قابل فهم، مربوط، قابل اعتماد و قابل مقایسه باشند.  منظور مفید بودن برای تصمیم به اطالعات

-مذکور باید در کوتاه اطالعاتاست.  اطالعاتهای مالی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده مربوط بودن  تبودن صور

 عواملی که ممکن است بر به موقع یکی از .کنندگان خارجی باشد ترین زمان بعد از پایان سال مالی در دسترس استفاده
اشد، پیچیدگی اطالعات حسابداری است. با افزایش بودن ارائه صورت های مالی حسابرسی شده تاثیرگذار ب و مناسب

پیچیدگی واحدهای اقتصادی، حسابرسان باید اعمال مراقبت های حرفه ای الزم را در تمام مراحل حسابرسی رعایت 
در محیط اطالعات نمایند، زیرا وقوع اشتباه درحسابداری امری اجتناب ناپذیراست عواملی که باعث ایجاد پیچیدگی 

شوند، باعث افزایش عدم اطمینان در ارزیابی آینده واحد تجاری می شوند و عدم اطمینان ایجاد شده در شرکت می 
محیط تجاری می تواند تشدیدکننده سوءگیری مدیران در پردازش اطالعات شود که خود منجر به خطا در برآورد سود 

تواند  می اطالعاتموقع  دیگر، ارائه به به عبارت. شود و صحت پیش بینی سود را کاهش می دهد توسط مدیریت می
و عملکرد مالی شرکت باشد. عواملی  سالمتو کاهش پخش شایعات در مورد  اطالعاتراهی برای کاهش عدم تقارن 

 اطالعاتنظیر اندازه موسسه حسابرسی، اندازه شرکت، سطح نظارت خارجی، اخبار خوب و بد و غیره بر فرآیند ارائه 
حسابداری شرکت مورد بررسی و همچنین کیفیت گزارشگری مالی نیز میتواند بر اطالعات پیچیدگی  .باشند تاثیرگذار می

موقع بودن گزارشات مالی تاثیرگذار باشد کیفیت پایین گزارشگری مالی و پیچیدگی حسابداری میتواند باعث  میزان به
 خطاهایئه گزارش حسابرس و همچنین افزایش زمان حسابرسی گردد که در نهایت منجر به افزایش تاخیر در ارا

تواند موجب پیچیدگی اطالعات  ها نشان داده اند که تنوع محصول می همچنین پژوهش .حسابرسی شده خواهد شد
تواند خود باعث اشتباهات حسابداری و طبق نظریه نمایندگی عدم تقارن اطالعاتی را به همراه داشته باشد که می

 یچیدگیمحصول و پ یرابطه تنوع سازاین موضوع است که  داکردنیپپیش رو،  العهازمط هدفحسابرسان شود. لذا 
های مذکور،  چگونه است. لذا با توجه به سوال در بورس اوراق بهادار تهران یبا اشتباهات حسابرس یاطالعات حسابدار

 های این پژوهش به شرح ذیل تدوین شده است: فرضیه

 وجود دارد. یرابطه معنادار یو اشتباهات حسابرس محصول یتنوع ساز ینبفرضيه پژوهش: 
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 روش شناسی پژوهش
های توصیفی و همبستگی است، از نظر هدف کاربردی و از منظر استدالل، قیاسی  پژوهش حاضر در حوزه پژوهش

 های پس بندی بر حسب روش اجرا، روش همبستگی و بر پایه داده باشد. این پژوهش از نظر تقسیم می استنتاجی
توجه به اهداف پژوهش، روش آماری از نوع همبستگی ترکیبی )سری زمانی و مقطعی(  رویدادی انجام خواهد شد. با

 طریق رگرسیون می باشد یعنی بررسی وجود رابطه بین متغیرها از
ر های موجود د شود. در این روش مقاله ای استفاده می در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات از روش کتابخانه

های  ها، پایان نامه های علمی، نمایه که از سایتهای علمی اینترنتی اخذ گردیده است؛ به عالوه مجله نشریات معتبر
ها از سایت سازمان  آوری داده مرتبط با موضوع استفاده خواهد شد. در این پژوهش برای جمع ارشد و دکتری و کتابهای

 .ده میگردداستفا کدالافزار  سایتبورس و اوراق بهادار، 
طی دوره زمانی  بورس اوراق بهادار تهرانهای پذیرفته شده در  شامل کلیه شرکت جامعه آماری پژوهشهمچنین 

 .که روش نمونه گیری به شرح زیر می باشد باشد می 0939-0933
 در بورس فعال باشد. 0933در بورس پذیرفته شده و تا پایان سال  0939سال شرکت قبل از  (0

 . های سرمایه گذاری، هلدینگ ها و واسطه گری مالی باشداز گروه شرکتشرکت نباید  (7

 تغییر سال مالی نداشته باشد.بازه زمانی تحقیق اسفند باشد و طی  73سال مالی شرکت منتهی به  (9

 ماه داشته باشد. 9شرکت نباید وقفه معامالتی بیش از  (4

 ها در دسترس باشد.  اطالعات مالی شرکت (1

 اند. شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده 049 بر این اساس تعداد

 

 مدل آماری پژوهش

 مدل مورد استفاده به شرح زیر می باشد:
                                                                    

                                                               
     

 

 که در آن:
Sanctionit-  اشتباهات حسابرسی شرکتi  سالt؛ 

RPTit-  پیچیدگی اطالعات حسابداری شرکتi  سالt؛ 
Sizeit-  اندازه شرکتi  سالt؛ 
INVit- گذاری شرکت  نسبت سرمایهi  سالt؛ 
ARit- های دریافتنی شرکت نسبت حسابi  سالt؛ 

Zscoreit-  امتیازz  آلتمن شرکتi  سالt؛ 
Growthit-  رشد شرکتi  سالt؛ 

Bigit-  اندازه حسابرس شرکتi  سالt؛ 
Independentit-  استقالل هیئت مدیره شرکتi  سالt؛ 

Tenureit-  چرخش هیئت مدیره شرکتi  سالt؛ 
Specialistit-  تخصص حسابرس در صنعت شرکتi  سالt؛ و 
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εit-  خطای مدل 

 

 نحوه اندازه گيری متغيرها

(، در این پژوهش اشتباهات حسابرسی 0932محمدرضایی و همکاران )به تبعیت از پژوهش اشتباهات حسابرسی: 

 شود: است که به صورت زیر محاسبه می 0و  1یک متغیر دودویی و 
های مالی صاحبکار در سال بعد تجدید ارائه  چنانچه حسابرس گزارش غیر مقبول صادر کند و صورتخطای نوع اول: 

ود. اگر هیچگونه ش لحاظ می 0خطای نوع اول اتفاق افتاده و برای آن عدد  نشود )تعدیالت سنواتی شناسایی نشده باشد(،
 (.0932)محمد رضایی و همکاران،  شود رد، عـدد صـفر در نظـر گرفتـه میخطایی صورت نگی
های مالی الی بعد صورترش مقبول صادر کند، ولی در سال مچنانچه حسابرس در یک سال گزاخطای نوع دوم: 
 0اصـطالح خطای نوع دوم اتفاق افتاده و برای آن عدد  ارائه شود )تعدیالت سنواتی شناسـایی شـود( بـهصاحبکار تجدید 

)محمدرضایی و همکاران،  شود شـود. اگـر هـیچگونـه خطـایی صورت نگیرد، عدد صفر لحاظ می در نظر گرفته مـی
0932 ،13.) 

که در کشور تایوان انجام شده است، برای  (7103نگ )سط هانگ و چالزم به ذکر است که در پژوهش انجام شده تو
بررسی اشتباهات حسابرسی، از فهرست اسامی منتشر شده حسابرسان دارای خطا، طبق قوانین حسابرسی در بورس اوراق 
بهادار این کشور منتشر شده است، استفاده شده است. بدین صورت که اگر حسابرس شرکت در آن لیست باشد، مقدار این 

 (.7103است )هانگ و چنگ،  1رابر و در غیر این صورت ب 0متغیر برابر 

و از حاصل جمع توان هیرشمن  -الهرفینددر این پژوهش میزان این متغیر بر اساس شاخص  محصول: یتنوع ساز

 شود: های فعال در صنعت، به صورت زیر حاصل می دوم سهم بازار کلیه بنگاه

                  ∑  
 

 

   

 

 آید: ام است که از رابطه زیر به دست می iسهم بازار سهم شرکت  Siهای فعال در بازار و  تعداد بنگاه nدر آن که 

 
هیرشمن، میزان تمرکز -دهنده نو صنعت است. شاخص هرفیندال نشان lام و  jدهنده فروش شرکت  نشان Xjکه در آن 

  . (7103کند )هانگ و چنگ،  یری میگ صنعت را اندازه
 در این پژوهش متغیرهای کنترلی عبارتند از: 

   (.7103های شرکت )هانگ و چنگ،  اندازه شرکت: عبارت است از لگاریتم طبیعی کل دارایی

  .های شرکت گذاری: عبارت است از نسبت سرمایه شرکت به کل دارایی نسبت سرمایه
  .های شرکت به کل داراییهای دریافتنی های دریافتنی: عبارت است از نسبت حسابنسبت حساب

از  0393مطالعات آلتمن یکی از ارزشمندترین مطالعات در زمینه ورشکستگی می باشد. آلتمن درسال آلتمن:  zامتیاز 
نسبت مالی که  77 های مالی استفاده کرد. وی با این روش ازمیانروش تجزیه وتحلیل چند ممیزی برای انتخاب نسبت

مالی برای پیش بینی ورشکستگی بودند، پنج نسبت را بصورت ترکیبی که از نظرایشان های نسبت به نظراو بهترین
بهترین پیش بینی کننده ورشکستگی بود انتخاب نمود. آلتمن با ترکیب این پنج نسبت تابعی ساخت که بهترین عملکرد 

  :های مالی دارا بود. مدل آلتمن بصورت زیر می باشدرا درمیان دیگر نسبت
Z-ALTMAN=1.2x1+1.4x2+3.3x3+0.6x4+0.99x5 

 که در آن:
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X1=  ؛0کل دارایی \سرمایه درگردش 

=X2  ؛7کل دارایی \سودانباشته 

X3=  ؛9کل دارایی \سود قبل ازبهره ومالیات 

X4=  ؛ و4ارزش دفتری بدهی ها \ارزش بازار حقوق صاحبان سهام 

X5=  1کل دارایی ها \فروش. 

 رشد شرکت: عبارت است از نسبت تغییرات در فروش )درآمد( شرکت نسبت به سال قبل 

عبارت است از یک متغیر ( 0932و فرجی و همکاران ) (0931محمدرضایی و مهربانپور )اندازه حسابرس: طبق پژوهش 
و  کیاول باشد،  ۀمعتمد بورس در طبق یو مؤسسات حسابرس یدو وجهی که چنانچه حسابرس شرکت سازمان حسابرس

 صورت صفر است.  نیا ریدر غ
 رهیمد ئتیه یمستقل به کل اعضا ینسبت اعضااستقالل هیئت مدیره: عبارت است از 

است  1و در غیر این صورت برابر  0چرخش هیئت مدیره: اگر مدیرعامل شرکت نسبت به سال قبل تغییر کرده باشد برابر 
 (.7103)هانگ و چنگ، 

گیـری تخصـص حسـابرس در  در این پژوهش، سهم بازار شاخصی است که برای انـدازهنعت: تخصص حسابرس در ص
دهد. هر چه سهم بازار حسابرس بیشتر  شود؛ زیرا اولویت صنعت را نسبت به سایر حسابرسان نشان می صـنعت استفاده می

تن سهم باالی بازار )سهم غالب همچنین داش. تاالتر اسا بربه حسابرس نسبت بـه سایر رقبباشد، تخصص صنعت و تج
آمیزی خودش را از سایر رقبا از لحاظ کیفیت حسابرسی  طـور موفقیتاشاره دارد که حسابرس، به بازار( به این نکته

و ( 7109و )سان و لی(، 7119متمایز میکند. همچنین تخصص حسابرس در صنعت بر اساس مطالعات دان و ویلکنز )
ی خاص در یک تمام کارفرمایان یک مؤسسۀ حسابرسهای از حاصل تقسیم مجموع دارایی(، 0933ادی و همکاران )اعتم

گیری  این متغیر تنها برای اندازه .آیـد دست می های کارفرمایان آن صنعت بهصنعت خاص، تقسیم بر مجموع دارایی
اندازة شرکت مورد کار میرود و مستقل از ویژگی  تخصص حسابرس مورد نظر در حسابرسی یک صنعت مشـخص به

 .حسابرسی است
 

 یافته های پژوهش

 آمار توصيفی متغيرهای پژوهش
 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق در جدول زیر نشان داده شده است.

 آمار توصيفی متغيرهای پژوهش (:1جدول )
 حداکثر حداقل کشیدگی چولگی انحراف معیار میانه میانگین عالمت اختصاری

Sanction 19139 1 1973 7929 1910 1 0 

Diversification 1977 1 1940 0991 19907- 1 1 

Size 04913 09933 0947 1923 19343 01911 03999 

INV 1919 1917 1913 9904 00929 - 1992 

AR 19144 1917 1919 0992 7931 19114 19740 

                                                           
1
 .Working capital / Total assets 

2
 .Retained earning / Total assets 

3
 .EBIT / Total assets 

4
 .market value of reguity / Book value debt 

5
 .Sales / Total assets 
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Zscore 19193 0 1943 1901- 0933- 1 1 

Growth 1903 1904 19931 0932 3974 0911- 7943 

Big 1974 1 1949 0903 1913- 1 1 

Independent 0907 091 1949 1991- 1923 1971 791 

Tenure 1902 1 19930 0921 1931 1 1 

Specialist 1970 1977 1907 19910- 1991- 1 1941 

 

 آزمون نرمال بودن متغير وابسته
 شده است و همچنین برای استفاده شده استسازی متغیرهای مستقل، از تبدیل جانسون  در این پژوهش جهت نرمال

بررسی نرمال بودن متغیر وابسته این پژوهش یعنی متغیر دودویی اشتباهات حسابرسی شرکت از آزمون رویان جونیر 
دودویی اشتباهات  است که از این آزمون مشخص گردید که متغیر وابسته این پژوهش، یعنی متغیر استفاده شده

 .نرمال است حسابرسی شرکت دارای توزیع
 آزمون رویان جونير برای بررسی نرمال بودن متغير وابسته پژوهش (:2)جدول 

 مقدار احتمال RJمقدار  پارامترهای نرمال متغیرها

 انحراف معیار میانگین

Sanction 19317 .19792 09111 >0.100 

 

 آزمون فرضيه پژوهش
آمده  های پژوهش، از تحلیل رگرسیون لجستیک استفاده شده است که نتایج آن در جدول زیر  به منظور بررسی فرضیه
مورد خطای  33شرکت مورد نظر  201که تا چه حدی پیش بینی مدل درست است. برای  دهد میاست. این نگاره نشان 

های دارای  اند را به عنوان شرکت حسابرسی نداشته اشتباهاتکه  هایی شرکتاز  مورد ( 99دارد ) طبقه بندی وجود
اند را به عنوان  اشتباهات حسابرسی داشتهکه  هایی شرکتاز  مورد 071بینی نموده و همچنین  اشتباهات حسابرسی پیش

بدون اشتباهات  های شرکتحساسیت این مدل در تعیین بینی نموده(.  های بدون اشتباهات حسابرسی پیش شرکت
را به  ها شرکت% 2399به طور کلی  بوده و 9094دارای اشتباهات حسابرسی  های شرکتو در تعیین  %3993 حسابرسی،

 .درستی طبقه بندی کرده است
 مقادیر مشاهده شده و پيش بينی شده با استفاده از مدل(: 3)جدول 

 درصد صحیح یاشتباهات حسابرس مشاهدات 

1 0 

 3993 99 112 1 یاشتباهات حسابرس 0مرحله 

0 071 11 9094 

 2399  درصد کلی

باشد، برای پاسخ به  ای می غیر فعال( و متغیر مستقل متغیری فاصله -به دلیل اینکه متغیر وابسته متغیری دو حالتی )فعال
مناسب بودن مدل  بررسی برایهومر و لمشو شود. نتایج آزمون  این سؤال از مدل رگرسیون لجستیک استفاده می

 لجستیک در جدول زیر آمده است.
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 نتایج آزمون هومر و لمشو برای بررسی مدل لجستيک (:0)جدول 
 سطح معنی داری درجه آزادی آمار کای اسکوئر مدل پژوهش

 19192 3 099927 مدل اول 

 19102 3 039939 مدل دوم

که طبق نتایج آزمون هومر وو لمشو، توان نتیجه گرفت  کمتر است؛ لذا می 11/1در جدول فوق  سطح معنی داری از 
است  19111مناسب است زیرا سطح معناداری این آزمون برابر  11/1ها در سطح  مدل رگرسیون لجستیک برای این داده

 شود. ها جهت استفاده از مدل لجستیک نتیجه می کمتر بوده و لذا مناسب بودن داده 1911که از 

Rآماره و زیر  در جدول  .شود میدودیت و پیش فرضی وارد مدل تمام متغیرهای مستقل بدون هیچ مححال 
کاکس و  2

 درصد  1979تا  1903واریانس متغیر وابسته یعنی  باشد؛ می 1979و  1903 برابر بااسنل برای مدل رگرسیون لجستیک 
 . شود میرگرسیون لجستیک تبیین  توضیحی مدلتوسط متغیرهای 

Rکاکس و اسنل و  ضریب تعيين (:5)جدول 
 نگلکرک 2

Rآماره  لگاریتم درستنمایی مدل پژوهش
Rآماره  کاکس و اسنل 2

 نگلکرک 2

مدل رگرسیون 
 لجستیک

9199999 1903 19793 

 19793 1903 919.214 مدل دوم

 در نهایت برآورد مدل به شرح جدول زیر نشان داده شده است:
 ها ضرایب متغيرها و سطح معنی داری آن (:9) جدول

 داری سطح معنی درجه آزادی آماره والد B متغیرهای پژوهش

Diversification 79492 49907 0 192. 

Size 722.- 124. 0 231. 

INV 719104- 99903 0 107. 

AR 401. 49071 0 141. 

Zscore 730. 09132 0 731. 

Growth 012. 012. 0 244. 

Big 143.- 192. 0 342. 

Independent 19331 29324 0 111. 

Tenure 49390 79192 0 013. 

Specialist 009919- 299422 0 111. 

 .112 0 99997 -79492 مقدار ثابت

 19111 داری سطح معنی 19173 مقدار خطا

کمتر است لذا  1911. است که از 192 .برابر  Diversificationمتغیر سطح معنی داری  شود میطور که مشاهده  همان
رابطه  یو اشتباهات حسابرس محصول یتنوع ساز ینباین ضریب معنی دار و مثبت است و فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه 

گیرد. همچنین مدل برآورد شده رگرسیون لجستیک برای متغیرهای پژوهش، با  ، مورد تایید قرار میوجود دارد یمعنادار
بینی متغیر  نشان دهنده پاسخگویی مدل به پیش piشود که هر  ها به صورت زیر حاصل میناداری آنتوجه به سطح مع

 است: یاشتباهات حسابرسوابسته یعنی 

     
  

    
 =2.467Diversification𝑖,t+-25.514INV𝑖,t+.410AR𝑖,t+5.890Independent𝑖,𝑡-11.306 

Specialist𝑖,𝑡+ε𝑖,𝑡 
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 گيریبحث و نتيجه 
پرداخته شد با  در بورس اوراق بهادار تهران یمحصول با اشتباهات حسابرس یساز تنوعمرابطه در این تحقیق به بررسی 

بورس اوراق  در درآینده و کرد تنوع محصول و پیچیدگی اتکا از حاصل نتایج به توان توجه به تایید فرضیه پژوهش، می
 که هایی شرکت کلی حالت در .برد نام ها شرکت اشتباهات حسابرسی در مهم لعوام از یکی عنوان به آن بهادار تهران از

اشتباهات  ها، شرکت اینگونه در یعنی بیشتری دارند اشتباهات حسابرسی اند بوده میزان تنوع محصول باال دارای
 تعیین محصول عاملمیزان تنوع  که است مطلب این گویای نتایج ترتیب بدین افتد. می بیشتر نوع اول و دوم حسابرسی

 .است اشتباهات حسابرسی بر موثر کننده
 باشند: پژوهش، پیشنهادهای این پژوهش به شرح زیر می  با عنایت به نتایج فرضیه

و  رابطه معنادار یو اشتباهات حسابرس محصول یتنوع ساز ینببا عنایت به تایید فرضیه اول پژوهش مبتنی براینکه . 0
، می توان چنین استنباط کرد که افزایش در متنوع سازی محصول، افزایش در پیچیدگی اطالعات را به وجود دارد مثبتی

همراه دارد که این امر موجب عدم تقارن اطالعاتی خواهد شد. لذا به حسابرسان شرکت های دارای تنوع سازی باالی 
شتباهات حسابرسی در خالل رسیدگی به امور شود در تهیه گزارش ها، اهتمام بیشتری ورزند تا ا محصول پیشنهاد می

 حسابرسی شان رخ ندهد. 
و  رابطه معنادار یو اشتباهات حسابرس محصول یتنوع ساز ینب. با عنایت به تایید فرضیه پژوهش مبتنی بر اینکه 7 

مالی هستند که امکان مدیریت و دست دارند، به  اطالعاتتعهدی جزو آن دسته از  اقالمنظر به اینکه ، وجود دارد مثبت
در  اقالمشود که با مدنظر قراردادن کیفیت و الزامات افشای این  تدوین کنندگان استاندارد های حسابداری پیشنهاد می

ی مفید و قابل اتکا برااطالعاتی ها را فراهم آورند، تا استانداردهای حسابداری، موجبات کاهش قابلیت دستکاری آن
 .استفاده های کنندگان صورت مالی فراهم شود

های فرعی متعلق حسابرسان شرکت مادر را در انتخاب حسابرسان شرکت ،که مدیران شرکتشود  پیشنهاد میهمچنین . 9
توانند موسسات حسابرسی را پیشنهاد دهند به شرکت مادر مد نظر قرار دهند. با انجام این کار حسابرسان شرکت مادر می

های فرعی را به زمان مورد انتظار برای بررسی کار حسابرسان شرکت امربیشترین اطمینان را به آن دارند. با این که 
استفاده  پذیر زبان گزارشگری تجاری گسترشXBRL  گزارشگریها میتوانند از زبان حداقل رسانید. همچنین شرکت

حسابرسان و شرکت مادر ودرصورت لزوم سایر استفاده واحدهای تجاری فرعی به سرعت در دسترس  اطالعاتنموده تا 
 .گردد حسابرسی و به موقع ارسال شدن گزارش حسابرسان می امورشدن  تردقیقکنندگان قرار بگیرد که این اقدام باعث 

 به تشویق را حسابرسی مؤسسات رسمی، حسابداران جامعه و اوراق بهادار و بورس سازمان شود می پیشنهادهمچنین . 4

 مورد بررسی را حسابرسی شریک هر به کار تعداد نسبت باید نهادها این همچنین، کنند. شرکای حسابرسی تعداد افزایش

 پیشنهاد منظور، بدین نمایند. این بابت از مناسب هاینصاب حد رعایت به ملزم را معتمد حسابرسی مؤسسات و داده قرار

 شرکای از یک هر سطح درآمد( در میزان و کار )مانند تعداد الزم اطالعات ایران، رسمی حسابداران جامعه شود-می

 نمایید.  منتشر را حسابرسی
همچنین نتایج ان پژوهش دستاوردهای مهمی برای نهادهای تصمیم گیر مالی کشور مانند سازمان بورس و اوراق بهادار، 

این، نتایج حاصل از این پژوهش موجب شناخت  جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی و .... فراهم نماید. عالوه بر
دقیق تر حسابرسان از ماهیت خطرهای حسابرسی و عوامل موثر بر آن شده و به آنان کمک می کند تا در محییط 

 حسابرسی ایران ارزیابی مناسب تری از عوامل تاثیرگذار بر خطاهای حسابرسی به عمل آورند.
ی مورد آزمون قرار دهند تـا ترآماری متفاوت و برای سال های بیشهـای  جامعه با را مطالعه در نهایت می توان گفت این

تر یشایـن پژوهش نه تنها در بورس اوراق بهادار تهران، بلکه در سایر بورس های جهان، افزایش یابد و اطالعات ب اعتبار
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دارای خطای نوع ای بین شرکت های  و عمیق تری نیز در این زمینه فراهم گردد. همچنین مطالعات تطبیقـی و مقایسه
گردد. به عنوان مثال  های جهان نیز توصیه می در بورس اوراق بهادار تهران با سـایر بورس اول و نوع دوم حسابرسی

ی سنجش میزان تنوع سازی ها یر مدلساتاثیر سرمایه گذاری شرکت بر  ی،آت ایوهش هژپ یشود برا می یشنهادپ
 .شود بررسی ،(شده یللرنر و لرنر تعدمحصول )
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