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 حسابرسی هایهزینه برشویی پول احکامتأثیر  ارزیابی

 

 پژوهشي نوع مقاله:
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 2طاهره رحیمی باش محله

 3شعبان محمدی
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 13/02/1400 تاریخ پذیرش:                           03/09/1399 تاریخ دریافت:             

 چکیده
 –توصیفی نوع از حاضر پژوهش. است حسابرسی هایهزینه برشویی پول تأثیر بررسی حاضر پژوهش هدف

های شركت كلیه پژوهش این آماری جامعه. است كاربردی یهاپژوهش نوع از هدف،لحاظ  از و همبستگی
 از استفاده با. است 1396 الی 1390 سال ازپژوهش  زمانی دوره و تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ

 هایهزینه مستقل، متغیرشویی پولپژوهش  این در .شد انتخاب نمونهعنوان به شركت172 بالگریغر روش
 كمك به پژوهش یها. دادهاست وابسته متغیرهای شركت حسابرسی یرعادیغ هایهزینه و حسابرسی عادی

 بورس اینترنتی یهاگاهیپا و( كدال) بهادار اوراق و بورس سازمان اطالعاتی بانك و نوینآورد افزار رهنرم
 آزمون و هاداده لیتحل و هیتجز برای ایویوزافزار نرم و چند متغیره خطی رگرسیون روش از؛ و شد گردآوری

 نتایج ؛ كهو تحلیل اضافی نیز انجام شد PSMآزمون زایی، همچنین آزمون درون .شد استفاده هافرضیه
 هایهزینه بر شوییپول. دارد معناداری تأثیر رسیحساب عادی هایهزینه برشویی پول داد نشان پژوهش

 بین رابطه تواندینم زاییدرون كه داد نشان نتایج همچنین ؛ ودارد معناداری تأثیر حسابرسی غیرعادی
 .دهد توضیح را حسابرسی هایهزینه و شوییپول
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ی، دوره غیرعادی حسابرس هایعادی حسابرسی، هزینه هایهزینه شویی،پول کلیدي: کلمات

 تصدی حسابرس.

 JEL: G1, M21, M4, E31ي بندطبقه
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 مقدمه

 در سعی مختلف جرائم مرتکبین آن طی كه است فرآیندی كثیف یهاپول تطهیر یا ییشوپول

 مانند قانون خالف و مجرمانه یهاتیفعال از ناشی منافع اصلی مالکیت و منبع كردن تبدیل و پنهان

 و قضایی مسئولین پیگیری از ماندن مصون جهتبه ...و تروریستی یاهتیفعال مخدر، مواد تجارت

 به 1386 سال در كه ایران شوییپول با مبارزه قانون 2 ماده اساس ب .نددار را منافع این از استفاده

 شناخته دوم جرم عنوانبه شوییپول كه داشت توجه موضوع این به باید است رسیده تصویب

 لهیوسبه یا و افراد خود توسط آن از حاصل عواید و باشد افتاده اتفاق جرمی دبای یعبارتبه ،شودیم

 مفادی براساس دیگر منظر از .گردد قانونی و مشروع ظاهربه و قرارگرفته شوییپول مورد دیگر افراد

 سازمان یهانامهنییآ و 1988 سال در ملل سازمان مخدر مواد قاچاق علیه مبارزه كنوانسیون از

 دارایی انتقال یا تبدیل: است شدهواقع تصویب مورد شوییپول از زیر تعاریف شوییپول با زهمبار

 در كه شخصی با همکاری یا و آن اصلی منشأ كردن پنهان جهت اقتصادی جرائم از ناشی (پول)

 مالکیت یا موقعیت و مکان منبع، ماهیت، دادن تغییر یا كردن پنهان. است یجرائم چنین با ارتکاب

 آن به مربوط مباحث و شوییپول سابقه .مجرمانه و غیرقانونی یهاتیفعال از شدهحاصل یهاییدارا

 وجود متفاوت نظریه و دیدگاه چندین جرم، یك عنوانبه شوییپول واژه درباره .است این از بیش

 در رقما كه زمانی به دارد و بیستم قرن در ریشه لغت این كه است معتقد اول، نظریه. دارد

 كه داندیم فرآیندی را شوییپول واژه رواج دلیل دوم، نظریه .گرددیبازم شد ممنوع متحدهایاالت

 و پیچیده انتقاالت و نقل و مختلف مالی و پولی یهایصاف از عبور با غیرقانونی و كثیف پول آن در

 آن اصلی یهاشهیر ردیابی حالت این در .ردیگیم خود به تمیز ظاهری و شده شسته تودرتو

 اواسط در واترگیت رسوایی جریان در بار نخستین شوییپول اصطالح .شودیم دشوارتر مراتببه

د. گردی مطرح امریکا متحدهایاالت وقت یجمهورسیرئ نیکسون حقوقی مشاور توسط هفتاد دهه

 قبل سال 3000 به شوییپول تاریخچه است كرده مطرح سیگریو استرلینگ كه سوم هینظر

 نابود را خودشان و كرده تصاحب را شانثروت كه حکامی از را خود دارایی بازرگانان كه گرددیرمب

 را یالمللنیب سطح در آن شدنمطرح و شوییپول سابقه چهارم، هینظر .نمودندیم پنهان ،كردندیم

 قت،و جمهوریرئیس توسط زئیر كشور درآمد از دالر میلیارد 10 از بیش شدن دزدیده پی در

د. دانیم آباچا توسط نیجریه كشور از دالر میلیارد 6 حدود شدن دزدیده همچنین و موبوتو

 با متناسب و همگام و آمد پدید جدید جوامع یریگشکل با همزمان كه است مفاسدی از شوییپول

د. كر پیدا بیشتری گستردگی و پیچیدگی كشورها، مالی و پولی یهاستمیس ترقی و پیشرفت

 مخدر، مواد قاچاق مانند غیرقانونی یهاروش از كه ییهاپول و درآمدها :گفت توانیم كهیطورهب

 به باید باشند داشته استفاده قابلیت کهنیا برای شودیم حاصل ...و فحشا نامرسوم، هایبندیشرط
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د. دهیم شکل را شوییپول فرآیند همین كه شوند قانونی مبادالت و معامالت چرخه وارد هرطریقی

 هایفعالیت انجام بهمثال عنوانبه رفتار سوء مستعد بیشتر مدیریت كنند احساس حسابرسان اگر

 خواستار بنابراین، ،كنندیم عمل ای بیشتریحرفه شکاكیتها آن است، شوییپول به مربوط

 اقدام یك یی،شوپول هستند. حسابرسی هایهزینه افزایش و اضافی حسابرسی هایتالش

 از حاصل پول حركت یا مکان منبع، طبیعت، بودن مخرب یا كردن پنهانباهدف  ارانهكجنایت

 یا 1داخلی ناخالص تولید از درصد 5 تا 2 كه شودیم زده تخمین و فراگیر غیرقانونی، یهاتیفعال

 ملل سازمان جرائم و مخدر مواد دفتر) حاضر حال در آمریکا دالر تریلیون 2 $ دالر میلیارد 800

 مدل با مطابق خارجی حسابرسان كه كندیم تأیید قبلی مطالعات. است راه این از (22016متحد

 افزایش و بودجه هایحسابرسی افزایش خود، یهاآزمون یعنی: كنندیم رفتار حسابرسی ریسك

(. 3،2001بدارد و جانستوندهند )یم گسترش را پذیرریسك مشتریان برای حسابرسی هایهزینه

 افزایش برای بالقوه كه استشده  متمركز شركت خاص خطرات بر عمدتاً قبلی حقیقت ،حالنیباا

. است( 2004بدارد، و جانستون) مالیهای صورت كاریدست خطر مثالً مادی، تحریفات خطر

 كاهش طریق از اول،: دهد قرار تأثیر تحت صورت دو به را حسابرسی هایهزینه تواندمی ییشوپول

 گزارشگری كیفیت از ریغبه حسابرسی ریسك تقویت طریق از دوم، و الیم گریگزارش كیفیت

 احتمال از تا دارد وجود حسابرس به ازی( نSAS54) حسابرسی استانداردهای بیانیه طبق. مالی

 آگاهی است گرفته صورت مالی هایصورت بر غیرمستقیم تأثیرات با غیرقانونی اقدامات كهنیا

 از ناشی تحریفات گزارش و شناسایی برای حسابرس مسئولیت (،SAS54به ) توجه با. آید دست

 جعلی هایفعالیت از ناشی تحریفات برای كه اندازه همان به باید غیرقانونی اقدامات چنین

 سوء مستعد بیشتر مدیریت كنند احساس حسابرسان اگر. شود گرفته نظر در گیرد، قرارموردتوجه 

 ایحرفه شکاكیت به بیشترها آن است، شوییپول به مربوط هایلیتفعا انجام بهمثال عنوانبه رفتار

 حسابرسی هایهزینه افزایش و اضافی حسابرسی هایتالش خواستار بنابراین، ،كنندیم عمل

شویی به بررسی تأثیر پول كه است یامطالعه اولین پژوهش نیا (.2017همکاران، و 4كالهستند )

 .پردازدیم ی حسابرسی(رعادیغهای ای عادی حسابرسی و هزینهههزینه) یحسابرسهای بر هزینه

گیرد و های مجرمانه در مسیرهای قانونی قرار میشویی عواید ناشی از فعالیتدر جریان فرآیند پول

ی سیاسی، اقتصادی، ناپذیری را بر پیکرهشود؛ فرآیندی كه آثار جبرانظاهر تطهیر و پاک میبه

شویی از محدوده و میزان پول گرفتهانجامگذارد. برآوردهای ه بر جای میاجتماعی و فرهنگی جامع

                                                                                                                   
1 GDP 

2 UNODC 

3 Johnstone and Bedard 

4 Call 
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شویی از تولید ناخالص داخلی بسیاری از كشورهای جهان دهد حجم پولدر سطح جهان نشان می

توان پذیرفت كه ی میآسانبه رونیازادرصد تولید ناخالص داخلی جهان(،  5نیز بیشتر است )ساالنه 

های مجرمانه بتواند به یك نظام مالی از طریق اقدامات آگاهانه یا ل از فعالیتچنانچه وجوه حاص

شود كه های تبهکاری كشانده میهای سازمانناآگاهانه وارد شود آن نظام به همکاری با فعالیت

 المللیبین فعالیتی شوییپول كهییازآنجابرد. شهرت و اعتبار آن كشور را زیر سؤال می حالنیدرع

 به توجه و المللیبین تجارب از استفاده مناسب، ابزارهای كاربرد مستلزم آن با مؤثر مقابله ،است

 استفاده ،شوییپول با مقابله منظوربه آنها امکانات و المللیبین نهادهای از استفاده: است زیر موارد

 استانداردهای زا استفاده ،مشکوک هایمعامله و هاپول ردیابی منظوربه جدید ایفناوریه از

، مالی پولی، بازارهای بر نظارت ،مالی نهادهای و هابانك ایجاد برای مجوز كسب جهت رانهیگسخت

 جذب جهت وكار،كسب مناسب هایزمینه ایجاد، مالی و پولی بازارهای در مشتریان دقیق شناسایی

مالیاتی؛  فرار با مقابله و مالیاتی نظام كارآمدی جهت الزم اقدامات انجام، سرگردان مالی منابع

های حسابرسی، شویی بر هزینهپژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است كه آیا پول نیبنابرا

 .گذارد یا خیرهای غیرعادی حسابرسی تأثیر میهای عادی حسابرسی و هزینههزینه

 

 مباني نظري پژوهش .1

 

 شویيپول. 1-1

شویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام پول 1یفریالمللی پلیس كتعریف سازمان بین براساس

كه وانمود شود این عواید از منابع و طوریبرای مخفی كردن یا تغییر هویت عواید نامشروع، به

ترین دالیل افزودن موارد (. از مهم1387های قانونی سرچشمه گرفته است )رهبر و میرزاوند، فعالیت

های موجود در تعریف پیمان وین، باهدف جلوگیری از دن كاستیشویی، زدویادشده به تعریف پول

شویی بود. گروه كاری اقدام استخدام وكیل یا متخصصان مالی توسط مجرمان برای مقاصد پول

گونه تشریح كرده شویی را اینشویی در گزارشی فرآیند عمل و یا رفتار پولبرای مبارزه با پول 2مالی

طور ی، تصرف یا استفاده از عواید حاصل از جرم با علم به اینکه بهتحصیل، تملك، نگهدار است:

آمده باشد. تبدیل، مبادله یا انتقال عواید دستمستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به

طور مستقیم یا منظور پنهان كردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه بهحاصل از جرم به

كه مشمول آثار و تبعات قانونی نحویب جرم باشد یا كمك به مرتکب بهغیرمستقیم ناشی از ارتکا

                                                                                                                   
1 Icpo Interpol 

2 FATF: Financial Action Task Force on Money Laundering 
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جایی یا مالکیت اختفا، پوشش یا كتمان ماهیت واقعی، منشأ، منبع، مکان، جابه ارتکاب جرم نشود.

 آمده باشددستطور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم بهعواید حاصل از جرم كه به

یافته، ممکن است به بروز تغییرات مبهم و ویی و دیگر جرائم سازمانش(. پول1387،قضاوی)

ی سرمایه، نرخ ارز، نرخ آنهای شدیدی در جریآنهاتوجیه در تقاضای پول منجر شود و نوسغیرقابل

های پولشویان، با تقاضای بازار گیری وجوه و سرمایهبهره و سود بانکی به وجود آورد. ازآنجاكه جهت

های مختلف اقتصادی دچار را در عرصه "تخصیص منابع  "شویی، اصول و مبانی ولنیست، پ سوهم

های كثیف در جامعه افزایش یابد، مقادیر زمانی كه حجم پول (.1995واكر، سازد )اختالل می

یابند. این های بهره كاهش میدهی در دسترس خواهد بود و لذا نرخبیشتری از اعتبارات برای وام

رو های با ریسك باال شده و بازگشت سرمایه را در آینده با مخاطراتی روبهافزایش وام امر منجر به

كه میزان درصورتی-بینی وجوه از سیستم بانکی پیشخروج غیرقابل علتبهكند و نیز می

واكر، سازد )رو میها را با بحران شدید مالی روبهبانك -اندازها را تشکیل دهدتوجهی از پسقابل

شویی زیر است پول شرحبهكه رفتاری كند هنگامی(، بیان می2001در سال ) 1اتحادیه اروپا (.5199

 صورت گرفته است:
هدف پنهان كردن منشأ  های مجرمانه باآمده از فعالیتدست. تحصیل یا انتقال اموال به1

 غیرقانونی مال.

ه اینکه مالکیت چنین فعالیتی از . پنهان كردن یا تغییر ماهیت، منشأ و مالکیت شی، با علم ب2

 .های مجرمانه و یا مشاركت در آن مشتق شده استفعالیت

كند كه در طی آن فرد در پی پنهان شویی را فرآیندی تعریف می: پول2المللی پولصندوق بین

، 3بانك جهانی ازنظر (.2001المللی پول، كردن ارتباط دارایی و منشأ تحصیل آن است )صندوق بین

های غیرقانونی، شویی به هر عمل یا اقدامی برای پنهان كردن منشأ درآمد حاصل از فعالیتلپو

 شود.مشروع و قانونی جلوه كند گفته می كامالً شدهحاصلكه درآمد طوریبه

المللی سه شویی در سطح بینشود كه در تعریف پول، چنین استنباط میشدهارائهاز تعاریف 

كه دارایی  مسئلهشو با آگاهی از این است، به این معنا كه پول موردتوافقف و هد بعد عمل، آگاهی

سازی منابع نامشروع است و باهدف پنهان شدهحاصلیادشده از یك یا چند نوع فعالیت مجرمانه 

های وی، اقدام به تصرف، شده یا كمك به شخص مجرم، در گریز از افشای فعالیتدارایی كسب

طور كه از همان كند.تقال یا اختفای عناصر حقیقی دارایی یا ارائه مشاوره میاستفاده، تبدیل، ان

                                                                                                                   
1 European parliament 
2 International Monetary Fund 

3 Word Bank 
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 های عمومی و متعارف این پدیده عبارت است از:آید، ویژگیشویی برمیتعریف و مصادیق پول

 (.1387)رهبر و میرزاوند،  مقیاس و درازمدت استشویی فعالیتی مجرمانه، مستمر، بزرگپول

وكار مشروع و مالکیت خصوصی كه از راه مشروع باشد، قانون اساسی كسب 47 و 46موجب اصول به

مهوری اسالمی دولت موظف است قانون اساسی ج 49اصل  براساسمحترم است. همچنین 

های ناشی از ربا، غضب، رشوه، اختالس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات سوءاستفاده از ثروت

های موات و مباحات اصلی، دایر كردن اماكن فساد و لتی، فروش زمینها و معامالت دوكاریمقاطعه

المال صورت معلوم نبودن او به بیتگرفته و به صاحب حق رد كند و در سایر موارد غیرمشروع را

له دولت اجرا شود )سرداری و وسیبدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به

اقدام مثبتی كه در این زمینه صورت گرفته، پیوستن ایران به (. در ایران 1394زاده،خلیل

شویی در سال . در همین راستا الیحه مبارزه با پولاست 1370كنوانسیون وین و پالرمو در سال 

 جمهور وقت به مجلس تقدیم شد و مجلس نیز آن را تصویب كرد.توسط رئیس 1381

 

 هاي حسابرسيهزینه. 2-1

شود های مالی از دو بخش تشکیل میرای تهیه گزارش حسابرسی صورتالزحمه حسابرسان بحق

ای بوده های مختلف حرفهو همکاران او در ردهكه بخش اصلی آن حقوق و مزایای حسابدار رسمی 

گویی به مقامات موضوع قانون های حسابرس در پاسخو بخش اندكی نیز برای جبران مسئولیت

رغم رسیدگی كامل به برای تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی به الزحمه حسابرسانتجارت است. حق

سازمان  های مالی است.الزحمه حسابرسی صورتهای درآمد و هزینه درصدی پایین از حقحساب

هایی خاص استفاده كرده و مشتریان خود را الزحمه خود از فرمولحسابرسی در تعیین حق

سسه حسابرسی دولتی عنوان تنها مؤن حسابرسی بهسازما های مورد عملكند. نرخصورتحساب می

های دولتی شده است. مسئولیت سازمان زنی در واگذاری كارهای شركتمبنایی برای چانه

با مؤسسات حسابرسی بخش خصوصی نیست. در مؤسسات حسابرسی بخش  سهیمقاقابلحسابرسی 

یك از مدیران كه هیچدرصورتیای، مالی و حیثیتی دارند، خصوصی شركا و مدیران مسئولیت حرفه

ی و علودهند )الضمانی برای كار خود نمیسازمان حسابرسی در هر سطحی چنین وجه

سسه حسابرسی برای انجام خدمات حسابداری مانند تنظیم یا (. دعوت از یك مؤ1390همکاران،

 دن آن است،معنای تهیه كرهای مالی بهصورت میتنظ های مالی راه دیگر كار است.بررسی صورت

حسابداری  كادر كار،شود كه صاحبحسابرسی انجام می مؤسسهكار اغلب زمانی توسط یك  نیا

های مالی توسط یك حسابرس مستقل های مالی ندارد بررسی صورتمناسبی را برای تهیه صورت

های مالی صورتست و برای دادن اعتباری محدود بهبه میزان زیادی محدودتر از حسابرسی ا
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های مالی با اقالم مبالغ صورت سهیو مقای حسابرس وجوپرسبررسی بر  نیا احی شده است.طر

نوع بررسی تحلیلی برای مشخص ساختن روابط غیرمنطقی بین  نیا ی است.متک مشابه سال قبل،

با افزایش منابع در اختیار مدیریت، (. 1390علوی و همکاران،است )های مالی مفید مبالغ صورت

كه پیامد چنین شرایطی بروز تضاد منافع  ابدییدر ارتباط با شركت نیز افزایش م نفعذیاد میزان افر

ساختن منافع سایرین با خود یا به حداقل  سوهم جهت نفعذیی تضاد منافع، افراد است. درنتیجه

كانون این رساندن آثار ناشی از تضاد منافع باید متحمل هزینه )هزینه نمایندگی( شوند. مدیر كه در 

نماید تا این هزینه را كاهش دهد؛ اما تضاد منافع قرار دارد، با ارائه اطالعات مالی شركت سعی می

اختیارات مدیریت، نیاز به نظارت بر عملکرد مدیر، قضاوت كارشناسانه حسابرس مستقل را  علتبه

الزحمه خدمات عنوان حقنماید. جهت استفاده از خدمات حسابرسی باید مبلغی بهمطرح می

حسابرسی پرداخت شود، این مبلغ توسط حسابرس و با توجه به ارزیابی وی از حجم و ریسك 

الزحمه پرداختی افزایش یابد، ممکن است سعی و تالش چه قدر حقهر .گرددحسابرسی تعیین می

االی تبع آن، كیفیت باال رود. درنتیجه بازار نسبت به كیفیت بحسابرس نیز افزایش یابد و به

های باالی الزحمهدهد. در عوض ممکن است، حقان میـــالعمل مثبت نشاطالعات، عکس

ها وابسته سازد. چنین وابستگی باعث عدم كاران آنازلحاظ اقتصادی به صاحبها را ، آنحسابرسان

كاران به اطالعات شركت اتکا نکنند شود كه صاحبشود و این موجب میابرس میـــاستقالل حس

العمل منفی بازار نسبت به كیفیت پایین اطالعات است. در این ی چنین عملی، عکسنتیجهكه 

های مالی حسابرسی زمانی بیانگر میزان ارتباط اطالعات شركت )صورتتحقیق، قیمت سهام هم

العمل بازار سهام در نظر میزان عکس یریگاندازه ارــعنوان معیام است كه بهــسه متیق شده( با

 متیق زمانی باالتر باشد میزان ارتباط اطالعات شركت باچه قیمت سهام همشده است. هر هگرفت

تر باشد میزان كنش بازار سهام منفی؛ بالعکس، هرچه قیمت سهام همزمانی پایینو وا ترنییسهام پا

نیکبخت و سهام باالتر و واكنش بازار سهام مثبت است ) متیارتباط اطالعات شركت باق

 (.1389تنانی،

 

 شویي و هزینه حسابرسيپول. 3-1

 استفاده انتظار مورد رفتهازدست ضریب ارزیابی برای قضاوت از حسابرسان رقابتی بازار یك در

 طول در مشتریان وكاركسب ریسك از انتظار مورد یآنهایز ریسك به رسیدگی منظوربه. كنندیم

 تجاری هایریسك حسابرسی حسابرسی، رد پیشرو هایشركت از برخی كافی، میزان به 1990 دهه

 از تعامل از قبل مؤثر غربالگری" كه دهدمی نشان( 1999همکاران ) و بیسلی .كرد تصویب را

 استانداردهای. شود "كلی حسابرسی ریسك به بهتر توجه به منجر است ممکن بالقوه خطرات
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 دست برای را حسابرسی جامان و یزیربرنامه تا كندیم تشویق را حسابرسان ایحرفه حسابرسی

 یهاروش گستره و یبندزمان حسابرسان كار، این انجام برای. دهند انجام منطقی اطمینان آوردن

 مالی، گزارش در مادی تغییرات خطر میزانمانند  گرید عوامل گرفتن نظر در از پس را حسابرسی

 مهمی جزء مادی، تحریفات خطر زا فراتر مشتریان ریسك ارزیابی حال،بااین. كنندمی ریزیبرنامه

 حسابرسی دامنه حسابرسان حسابرسی، ریسك عدم درصورت. است حسابرسی ریزیبرنامه روند در

 از است ممکن شوییپول روند(. 2011استنلی،) كنندمی تعیین را بیمه حق و دهندیم افزایش را

 از ناشی اقتصادی یهافیحر( ت1: )دهد رخ دارد اقتصاد در مهمی تأثیر ییشوپول كه طریق این

 و پول تقاضای در توضیح رقابلیغ تغییرات از ناشی پولی یثباتی( ب2) نامناسب؛ یهایگذارهیسرما

 پول ناگهانی برداشت برای مالی یهاستمیس یریپذبی( آس3) ؛(2003 جهانی بانك) نوسانات

 محدود برای دولت توانایی تیجهدرن و مالیاتیتوجه قابل درآمد دادن دست از( 4) ؛(2002بارتلت،)

 یثباتیب و جرم فساد، افزایش( 5) و ؛(2002 جیمز ،2001 مکدول) جنایی هایفعالیت كردن

 ریسك دیدگاهاز  .(2003پالمردر، و دوورس) ییجنا فعالیت افزایش درنتیجه اقتصادی و اجتماعی

 هاییشركت برای برسیحسا به مربوط هایهزینه و حسابرسی ریسك كه میكنیم فرض حسابرسی،

 مبتنی حسابرسی پایه بر این. بود خواهد باالتر است، نقد پول باالی نرخ با ییآنهامک در آن مقر كه

 كی. ملنكنند ارزیابی را مشتری تجاری ریسك كلیه باید حسابرسان كه است استوار ریسك بر

 مشتریان غیرقانونی عمالا كشف به موفق حسابرس موارد از تعدادی در كه شودمی یادآور( 2001)

 روش دو به حداقل را حسابرسی هایهزینه بر تواندمی ییشو. پولاست شده شوییپول ازجمله خود

 ریسك تقویت طریق از دوم، و مالی گزارشگری كیفیت شدن بدتر طریق از اول،: بگذارد تأثیر

 تحریفات گزارش و تشخیص برای حسابرس مسئولیت. مالی گزارشگری كیفیت غیرازبه حسابرسی

 جعلی هایفعالیت از ناشی اشتباه همانند باید ییشوپول مثالعنوانبه غیرقانونی، اعمال از ناشی

 بنابراین، دهد،می افزایش را مالی تحریفات از ناشی خطرات شویی،پول هایفعالیت رو،ازاین. باشد

 شوییپول .است باالتر حسابرسی هایهزینه ترتیب،اینبهو  اضافی حسابرسی هایتالش خواستار

 ارتباط مالی گزارشگری كیفیت با است ممکن كه شركت كلی ریسك افزایش با تواندمی همچنین

 مقررات در كه را مشتریانی احتماالً  حسابرسان. بگذارد تأثیر حسابرسی هایهزینه بر باشد، نداشته

 حسابرسان اگر. كنندمی درک ،شوندیم اداره پذیریریسك عنوانبه نقد پول باالی نرخ با دولتی

 را شوییپول به مربوط اقدامات مثالعنوانبه است، رفتار سوء مستعد بیشتر مدیریت كنند احساس

 امر این. رندیگیم كاربه بیشتری تردید و شك حسابرسان كه زد حدس توانیم دهد،می انجام

 بروز درصورت اعتبار رفتن دست زا خطرات همچنین و دادرسی خطر كاهش منظوربه تواندمی

 باعث تیدرنها موارد این. شود انجام هستند، شوییپول هایفعالیت درگیر خود مشتریان كهنیا
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 تالش حسابرسان ریسکی، چنین رساندن حداقل به منظوربه. شودمی حسابرسان درک افزایش

تر مفصل درک آوردن ستدبه شامل است ممکن كه دهندیم انجام حسابرسی انجام برای بیشتری

 (.2003ملنیك،) باشد معامالت در درگیر طرفین و تجارت دالیل مشکوک، یهاتراكنش از

 

 پیشینه پژوهش .2

تأثیر احکام  "های حسابرسیشویی و هزینهپول"عنوان ( در پژوهشی با 2017همکاران )و  1حبیب

شویی از پول افشاشدهتفاده از اطالعات با اس هاآن های حسابرسی بررسی كردند.شویی را بر هزینهپول

متحده آمریکا و روش رگرسیون چندمتغیره به تجزیه و تحلیل رابطه بین ایاالت هایشركت

های شویی هزینهنشان داد كه پول هاآنپرداختند. نتایج پژوهش  های حسابرسیشویی و هزینهپول

 دهدحسابرسی را افزایش می
بیان  "الزحمه حسابرسی و سرمایه اجتماعیحق"با عنوان در پژوهشی ( 2015) 2چن و جها

 آن موجببه و دارد قرار شركت آن در اینکه مبنای بر را خود مشتریان اعتبار حسابرسان كه كردند

الزحمه حسابرسی با سرمایه حق كنند.می قضاوت كنند،می محاسبه را حسابرسی هایهزینه

 اجتماعی رابطه معناداری دارد.

نشان  "الزحمه حسابرسیعوامل مؤثر بر حق"عنوان پژوهشی با  در (2011لونت ) و گریفین

 تغییر حسابرسی، گزارش نوع چون با عواملی دارمعنی ایرابطه حسابرس الزحمهحق كه دادند

 دارد. صاحبکار اندازه واحد تجاری، هایبخش تعداد جاری، نسبت صنعت، حسابرس، نوع

 تعهدی و اقالم حسابرسی الزحمهحق بین رابطه"عنوان  ( در پژوهشی با2011) آاللی

 شركت، 8187 برای را اختیاری غی تعهدی و اقالم حسابرسی الزحمهحق بین رابطه "غیراختیاری

 غیراختیاری تعهدی اقالم بین كه داد تحقیق نشان تایجكرد. ن بررسی 2006 تا 2000 هایبین سال

 با حسابرسی الزحمهحق مچنیند. هوجود دار معناداری و مثبت ارتباط حسابرسی الزحمه -حق و

 تا دارند انتظار )زیان( مالی ضعیف وضعیت در هاشركت دارد. منفی رابطه سودآوری شركت

 هاشركت این افزایش ریسك به منجر امر این كنند، پرداخت حسابرسی بیشتری الزحمهحق

 .ابدییم كاهش سودآوری و شودیم

شویی بر مدیریت های مبارزه با پولبررسی تأثیر سیاست"با ی پژوهش( در 1398) پاكروان

است.  "كید بر نقش میانجی نظام كنترل داخلیأبا ت هاعتباری و بانكریسك در مؤسسات ا

شویی و نظام كنترل داخلی در مؤسسات اعتباری های مبارزه با پولدهد كه سیاستنشان می  نتایج

                                                                                                                   
1 Habib 

2 Jha and Chen 
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های مبارزه با داری بر مدیریت ریسك دارند. همچنین تأثیر سیاستها، تأثیر مثبت و معنیو بانك

 .استنظام كنترل داخلی بیشتر از تأثیر مستقیم آن  شویی بر مدیریت ریسك از طریقپول

 بر آن آثار و شوییپول پیامدهای بررسی"عنوان ( در پژوهشی با 1394زاده )سرداری و خلیل

 امنیت بر آن آثار و شوییپول پیامدهای بررسیبه  نامهپرسشبا استفاده از  "ایران اقتصادی امنیت

های ئه و فعالیتاار را سرمایه شویی در بازارهای پولروشحل و راهپرداختند. همچنین  اقتصادی

هایی جهت مبارزه با این پدیده شویی و توصیهایران جهت مبارزه با پول هیشده در بازار سرماانجام

كاری قیمت دست گذاری، اختالس،شویی در ایران از طریق الیهپول نتایج نشان داد كه .كردندبیان 

شویی پیشنهاد شد كه روند نظارتی بر بازار و بورس جهت مبارزه با پول تیدرنها .ردیگیمصورت 

 تر صورت پذیرد و نظارت كافی و مستمر بر معامالت انجام گیرد.اوراق بهادار جدی

 رشد بر شوییپول آثار تجربی تحلیل"پژوهشی با عنوان  در (1391) همکاران و صادقی

 شویی،پول برای كاربردی یهاشاخص معرفی با "ایران رد درآمدی نابراری و دولت مخارج اقتصادی،

 مخارج و درآمدی نابرابری اقتصادی، رشد) كشور اقتصادی كالن متغیرهای بر وارد یهاشوک آثار

 ،دهدیم نشان پژوهش برداری رگرسیونی جتاین .كردند ارزیابی را شوییپول از ناشی (دولت مصرفی

 اقتصادی، رشد كاهش باعث (،زیرزمینی اقتصاد و جرائم میزان) شوییپول یهاشاخص افزایش

 خواهد (دولت مخارج) دولت اندازه افزایش و كشور درآمدی طبقاتی تضاد و جینی ضریب افزایش

 د.ش

 بر را راهبری نظام های اثر مکانیزم"عنوان پژوهشی با  ( در1390همکاران ) و طبری علوی

 قرار مطالعه مورد الزحمه حسابرسیحق بر را راهبری نظام هایاثر مکانیزم "زحمه حسابرسیالحق

 نوع و یدولتشبه و نهادهای دولتی مالکیت درصد عامل دو كه داد نشان هاآن پژوهش تایجد. ندادن

 نسبت شركت، مانند اندازه متغیرهایی اما؛ دارد مستقیم رابطه الزحمه حسابرسیحق با حسابرس

 شناور، سهام ، میزانرموظفیغ مدیران نسبت عمده، سهامدار درصد مالکیت حسابرس، تغییر جاری،

 ندارند. حسابرس الزحمهحق با دارای معنیرابطه حسابرس اظهارنظر نوع

 به "شوییپول و الکترونیك بانکداری"عنوان در پژوهشی با  (1389) میرمجیدی و زادهحبیب

 پژوهش این نتایج .پرداختند آن با مبارزه یهاراه و شوییپول و کترونیكال بانکداری ابعاد تبیین

 ت.اس پولشویان برای مناسب بستری اطالعات یفناور كه است آن از حاكی

 پیامدهای بررسی و كثیف یهاپول برآورد"عنوان پژوهشی با  ( در1389) همکاران و خواجوی

 با 1386تا  1352 هایسال طی ایران در كثیف یهاپول میزان محاسبه به "ایران اقتصاد در آن

 وجود دهندهنشان پژوهش این از حاصل نتایج .اندپرداخته باتاچاریا و پول تقاضای تابع از استفاده

 .است زیرزمینی اقتصاد حجم و پول تقاضای بین دارمعنی و مثبت یهارابطه
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 مؤثر عوامل "حسابرسی الزحمهحق بر مؤثر عوامل "عنوان با  پژوهشی ( در1389تنانی ) و نیکبخت

 مالی هایصورت از موردنیاز اطالعات منظور، این برای نمودند. بررسی را حسابرسی الزحمهحق بر

 حسابرسی الزحمهحق با آنها ارتباط و آوریجمع هاآن مسئوالن با مصاحبه طریق از نیز و هاشركت

 نوع شركت، عملیات پیچیدگی ازه شركت،اند داد نشان تحقیق این هاییافته نمودند. بررسی

 ریسك متغیرهای اما؛ دارند حسابرسی الزحمهحق با داریمعنی ارتباط تورم و حسابرسی مؤسسه

 حسابرسی الزحمهحق با مالی، هایصورت كنندهتهیه مسئول تجربه و تحصیالت و حسابرسی

 .ندارد ایرابطه

 امنیت بر آن آثار و شوییپول امدهایپی بررسی"عنوان پژوهشی تحت  ( در1387) قضاوی

 متغیرهای بر شوییپول اثر تخمین به آن آثار و شوییپول مفهوم بررسی ضمن "ایران اقتصادی

 هایشاخص كه دهدمی نشان مطالعه این نتایج .است پرداخته اقتصادی رشد همچون اقتصادی

 .دارد (اقتصادی رشد) هوابست متغیر با منفی و معنادار رابطه اختالس همچون شوییپول

 

 ي پژوهشهاهیفرض .3

شده، مطرح پژوهش نهیشیو پ ینظر یو با توجه به مبان پژوهش یهابه هدف یابیدست یراستا در

 است: شدهنیتدو ریز شرحبه ییهاهیفرض

 های عادی حسابرسی تأثیر معناداری دارد.شویی بر هزینهپول :1 هیفرض

 های غیرعادی حسابرسی تأثیر معناداری دارد.شویی بر هزینهپول: 2 هیفرض

 

 ي پژوهششناسروش .4

 -توصیفی نوع روش از و ماهیتازنظر  و كاربردی یهاقیتحق نوع از هدف،لحاظ  از حاضر پژوهش

. در است شده گرفته نظر در 1396 تا 1390سال  از پژوهش این زمانی دوره است همبستگی

و اوراق بهادار )كدال( و  بورسسازمان  یو بانك اطالعات نیآورد نوافزار رهها از نرمگردآوری داده

گرفته انجام EViewsافزار آن با نرم یسازادهیاستفاده شد. پ بورسمرتبط با  ینترنتیا یهاگاهیپا

در بورس اوراق بهادار تهران  شدهرفتهیپذ هایشركتآماری كلیه  جامعه حاضر، پژوهش دراست. 

 :گرفت قرار زیر مدنظر شرحبه هاشركت انتخاب در مند زیرامنظ هایویژگی است.

 نباشند بیمه هایشركت و واسپاری مالی، گریواسطه ها،بانك جزو موردنظر هایشركت. الف

 (.غیرمعمول مالی اهرم و فعالیت خاص ماهیت ترازنامه، در تفاوت دلیلبه)

 .باشدشده  معامله شپژوه دوره هایسال از یك هر طول در هاشركت سهام. ب

 .باشد اسفندماه پایان به منتهی شركت، مالی سال پایان مقایسه، قابلیت افزایش منظر از. پ
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 .باشد نداده فعالیت یا مالی سال تغییر موردمطالعه هایسال طی. ت

 .باشند بورس هایشركت فهرست در پژوهش انتهای تا ابتدا از نظر مورد هایشركت. ث

 .باشد دسترس در 1396 الی 1390 یهاسال طی در هاآن موردنیاز هایداده تمامی. ج

عنوان جامعه غربالگری شده شركت به 172تعداد عد از مدنظر قرار دادن كلیه معیارهای باال، ب

 -سال  1204رو مشاهدات ما به . ازایناندشدهانتخابعنوان نمونه به آنهاهمه  ؛ كهباقیمانده است

 بانك و نوین آوردره افزارنرم كمك به پژوهش هایداده. رسدیمشركت(  172×سال  7شركت )

 .شد گردآوری بورس اینترنتی هایپایگاه و( كدال) بهادار اوراق و بورس سازمان اطالعاتی

 

 مدل پژوهش. 5

این  هایمدل ها از روش رگرسیون خطی چند متغیره استفاده خواهد شد.برای آزمون فرضیه

 :استزیر  صورتبه (2017همکاران )مدل پژوهش حبیب و  پژوهش مطابق با

 
 𝑁𝑂𝑅𝑀𝐹𝐸𝐸𝑖,𝑡  = 𝛽0 + 𝛽1𝑀𝐿𝑆𝑖,𝑡+𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡+𝛽3𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐿𝐼 𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐴𝐺𝐸𝑖,𝑡 +

𝛽6𝑀𝑇𝐵𝑖,𝑡 + 𝛽7𝑇𝐸𝑁𝑈𝑅𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽8𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽9𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑅𝑌𝑖,𝑡 + 𝛽10𝑌𝐸𝐴𝑅𝑖,𝑡 +

𝜖                                                                       (1مدل)  

 

 𝐴𝐵𝐹𝐸𝐸𝑖,𝑡  = 𝛽0 + 𝛽1𝑀𝐿𝑆𝑖,𝑡+𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡+𝛽3𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐿𝐼 𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐴𝐺𝐸𝑖,𝑡 +
𝛽6𝑀𝑇𝐵𝑖,𝑡 + 𝛽7𝑇𝐸𝑁𝑈𝑅𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽8𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽9𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑅𝑌𝑖,𝑡 + 𝛽10𝑌𝐸𝐴𝑅𝑖,𝑡 +

𝜖                                                                                                 (2مدل)  

 

 زیر است: صورتبهفوق متغیرها  هایدلمدر 

های غیرعادی (، هزینهNORMFEE) 2های عادی حسابرسیهزینه، (MLS) 1شوییپول

شركت سن  (،LI) 6نقدینگی (،LEV) 5اهرم مالی ،(SIZE) 4اندازه شركت (،ABFEE) 3حسابرسی

                                                                                                                   
1 Money laundering 

2 Abnormal audit fees 

3 normal audit fees 

4 Firm size 

5 Financial Leverage 

6 Liquidity 
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(Age،) 1بازار به ارزش دفتری ارزش (MTB،) 2تصدی حسابرس دوره (TENUREضرر ) 3انیو ز 

 .(YEARسال )(، اثر INDUSTRYصنعت )(، اثرات LOSSشركت )

 

 ي پژوهشرهایمتغ .6

 

 متغیرهاي وابسته. 1-6

عادی حسابرسی از اختالف بین  هایهزینه(: NORMFEE) 4هاي عادي حسابرسيهزینه

 دستبهالزحمه غیرعادی حسابرسی برآورد شده از واقعی پرداختی به حسابرس و حق هایهزینه

 :دیآیم
NORMFAA=LAF-ABFEE 

 غیرعادی حسابرسی است های: هزینه𝐴𝐵𝐹𝐸𝐸عادی حسابرسی، های: هزینه𝑁𝑂𝑅𝑀𝐹𝐸𝐸 كه:

و همکاران،  ی؛ بالنکل2010و همکاران،  ی؛ چو2006و همکاران،  6ی، ها1980 ،5كیمونی)س

2012.) 

را به دو بخش  یواقع یالزحمه حسابرسحق(:ABFEE) 7هاي غیرعادي حسابرسيهزینه

غیرعادی های هزینهو  یحسابرسهای هزینه( اطالعات مربوط به 9519و همکاران  8)كراسول

های جزء مورد انتظار كنترل تالش یحسابرس یالزحمه عاد. حقمیكنیمتقسیم  یحسابرس

اند عبارت یغیرعادی حسابرس هایهزینه كننده است.عوامل تعیین ریشركت و سا سكیحسابرس، ر

 یحسابرس هایهزینهمدل  هستند. رمنتظرهیغ آنهاكه  یحسابرس هایهزینهمدل  ماندهیز باقا

 (:2010و همکاران، ) ی( و چو2012و همکاران، ) 9یاست: بالنکل ریز شرحبه
 

                                                                                                                   
1 Market value to book value 

2 CEO Tenure 
3 LOSS 

4 Abnormal audit fees 

5 Simunic 

6 Hay 

7 normal audit fees 

8 Craswell 

9 Blankley 
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𝐿𝐴𝐹 = 𝛽0 + 𝛽1 LTA𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐶𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐶𝐴_𝑇𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐴𝑈𝐷𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐿𝐸𝑉𝐸𝑖,𝑡 +

𝛽6𝑂𝑃𝐼𝑁𝐼𝑂𝑁𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐼𝑁𝑇𝐴𝑁𝐺𝑖,𝑡 + 𝛽8𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽9𝐿𝑂𝑆𝑆𝐿𝐴𝐺𝑖,𝑡 + +𝛽10𝐼𝑆𝑆𝑈𝑖,𝑡 +

𝛽11𝐴𝑅𝐼𝑉𝑁𝑖,𝑡 + 𝛽12𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽13𝑅𝐸𝑆𝑇𝐴𝑇𝐸𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡                 (3)  

 كه:
1LAF ی، حسابرس هایالزحمهطبیعی حق م: لگاریتLTA :های كلدارایی تمیلگار ،CR :

های دارایی برمیتقس یهای جاردارایی :CA_TA ی،های جاربدهی برمیتقسی های جاردارایی

حسابرسی است. اگر شركت توسط سازمان حسابرسی مورد  مؤسسه: اندازه AUDSIZE ،كل

بر  بلندمدت تقسیم یبده: LEV است، 0صورت برابر این و در غیر 1برابر  ردیقرار گرسیدگی 

 0صورت عدد نیا ریو در غ 1كند عدد  مقبول ارائهاگر حسابرس نظر : OPINION ،های كلدارایی

 ،های كلبر دارایی تقسیم ها و اسناد تجاریها و حسابموجودیمجموع  :ARINV ،ردیگیرا م

ROA :های كلبر دارایی تقسیم ات،یز سود و مالدرآمد قبل ا، LOSS:  در سال جاری اگر شركت

گر شركت در طول : اLOSSLAG ،ردیگیرا م 0صورت عدد نیا ریدر غ 1شود عدد  انیمتحمل ز

نسبت  :INTANG ،گیردرا می 0صورت عدد نیا ریو در غ 1گزارش كند عدد  انیسال گذشته ز

 دیرا تجد های مالیصورتاگر شركت : RESTATE ،های كلارایینامشهود به د ثابت هایدارایی

اوراق قرضه سهام یا : اگر ISSUE ،گیردرا می 0صورت عدد  نیا ریو در غ 1ارائه كند عدد 

 ماندهیباق: 𝜀𝑖,𝑡 ،گیردرا می 0صورت عدد نیا ریو در غ 1عدد  در سال جاری صادر شودصادرشده 

الزحمه غیرعادی حسابرسی كه در این پژوهش تحت عنوان حقی است حسابرس هایهزینهمدل 

 گیرد.قرار می مورداستفاده

 

 متغیر مستقل .2-6

 شویی شامل موارد زیر است:شویی، پول( قانون مبارزه با پول2طبق ماده ) (:MLS) 2شویيپول

با علم به اینکه های غیرقانونی ی یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتنگهدار ،تملك الف: تحصیل،

 باشد. آمدهدستبهدرنتیجه ارتکاب به جرم  میرمستقیغمستقیم یا  طوربه

 غیرقانونی آن منشأكردن  منظور پنهانبهیا انتقال عوایدی  مبادله ب: تبدیل،

 تیمالک، یا جابجایی یا وانتقالنقل پ: اختفا یا كتمان كردن ماهیت واقعی، منبع یا محل،

 درنتیجه جرم تحصیل شده باشد. میرمستقیغستقیم یا م طوربهعوایدی كه 

                                                                                                                   
1 Logarithm of audit fees 

2 Money laundering sentences 
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یی را انجام داده است. اگر شركتی شوپولشركتی حداقل یکی از موارد فوق را داشته باشد عمل 

 .كندیمرا اختیار  0صورت عدد و در غیر این 1ی داشته باشد عدد شویپول

 

 :متغیرهاي کنترلي .3-6

 شركتفروش  طبیعی لگاریتم طریق از شركت اندازه ضرحا مطالعه در (:SIZE) 1اندازه شرکت

 .دیآیم دستبه

غیر  و در 1عدد قبل ضرر و زیان داشته  در سالاگر شركت (: LOSSشرکت ) 2انیو زضرر 

 گیرد.می را 0صورت عدد این

 .هاییدارا كل مجموع به هایبده تقسیم نسبتبرابر است با  (:LEV) 3اهرم مالي

 های جاری.های جاری به بدهیاست با نسبت دارایی ابربر :(LI) 4نقدینگي

از سال ) برحسبطول عمر شركت از تاریخ تأسیس تا تاریخ عرضه اولیه  (:Ageشرکت )سن 

 لگاریتم این متغیر در مدل استفاده خواهد شد(.

ارزش بازار به ارزش دفتری از تقسیم  نسبت (:MTB) 5نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري

و در دست سهامداران به ارزش دفتری  منتشرشدهقیمت پایانی سهام در تعداد سهام  ضربحاصل

 .دیآیم دستبهجمع كل حقوق صاحبان سهام شركت 

 طول در كه هاییشركت برای متغیر، این محاسبه برای(: TENURE) 6دوره تصدي حسابرس

 مدیران كه هاییشركت یبرا و 1 عدد ،اندكرده تغییر آنها حسابرس حاضر، پژوهش زمانی دوره

 را اختیارمی كنیم. 0 عدد ،اندنکرده تغییر آنها عامل

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
1 Firm size 
2 LOSS 

3 Financial Leverage 

4 Liquidity 

5 Market value to book value 

6 CEO Tenure 
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 نتایج پژوهش .7

 

 نمونه و آمار توصیفي .1-7

 متغیرها توصیفي آمار .1 جدول

 یرمتغ
 عادی هایهزینه

 حسابرسی

 غیرعادی هایهزینه

 حسابرسی
 مالی اهرم شركت اندازه شوییپول

 6.64E-12 0.137043 13.91316 0.613872 4.852606 میانگین

 0.610625 13.77685 0.000000 0.017830 6.033341 میانه

 4.002704 19.72257 1.000000 6.060641 8.670504 ماكسیمم

 0.090164 8.504513 0.000000 7.576446- 0.859136- مینیمم

 0.254333 1.621104 0.344036 1.508729 2.754548 انحراف معیار

 3.054508 0.538441 2.110871 0.802760- 0.878241- یچولگ

 33.67966 4.051119 5.455776 8.727822 2.236750 كشیدگی

 1204 1204 1204 1204 1204 تعدادمشاهدات

 سن شركت نقدینگی یرمتغ
ارزش دفتری به ارزش 

 بازار
 یانو ز ضرر تصدی دوره

 0.117110 4.178571 2.508406 20.10465 1.458147 میانگین

 0.000000 3.000000 2.062047 18.00000 1.240185 میانه

 1.000000 16.00000 121.5096 52.00000 13.15063 ماكسیمم

 0.000000 1.000000 53.21793- 2.000000 0.164266 مینیمم

 0.321684 4.059676 5.791551 10.35066 1.048798 انحراف معیار

 2.381523 1.505326 8.575311 0.521187 5.210802 چولگی

 6.671651 4.015547 205.9787 2.544424 44.58186 كشیدگی

 1204 1204 1204 1204 1204 تعدادمشاهدات

 پژوهشگر هاییافتهمنبع: 

 

ش ها در بازه زمانی پژوههای عادی حسابرسی برای شركت(، میانگین هزینه1) توجه به جدولبا

توجه به مقدار ماكسیمم و مینیمم این متغیر، این میانگین به است كه با 4.825تقریباً برابر 

های عادی حسابرسی مقادیر باالیی توان نتیجه گرفت كه اكثر هزینهتر است و میماكسیمم نزدیك

طور متوسط ها بهدهد شركتاست كه نشان می 0.1370شویی تقریباً برابر میانگین متغیر پول دارد.
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دهد است كه نشان می 4.002اند. بیشترین مقدار اهرم مالی برابر ی شدهشویدرصد دچار پول 13.7

های ورشکسته برابر دارایی آن است. شركتی با این اهرم مالی جز شركت 4بدهی شركت تقریباً 

كه این  نامعلومی هنوز در عضویت بورس اوراق بهادار هستند؛ دلیلبهمحسوب شده كه متأسفانه 

 6.06 یج تأثیر بگذارد. بیشترین مقدار متغیر هزینه غیرعادی حسابرسی برابرتواند بر نتاموضوع می

های دارد كه هزینهاست كه در مقایسه با میانگین، این مقدار عددی بسیار بزرگ بوده و بیان می

های انحراف معیار هزینه غیرعادی حسابرسی شركت در بازه زمانی تحقیق بسیار باال بوده است.

دهد مجموع مربعات فاصله مقادیر این متغیر از است كه نشان می 2.745برابر عادی حسابرسی 

 ها زیاد پراكنده نیستند.دهد دادهاست كه نشان می 2.7باً میانگین تقری

 

 هاي پژوهشیافته. 7-2

 آزمون مانایي متغیرها .2جدول 

 متغیر
 لووین لین چو

 احتمال آماره

 0.000 45.7318- حسابرسی عادی هایهزینه

 0.000 252.596- حسابرسی غیرعادی هایهزینه

 0.000 21.5440- شوییپول

 0.000 34.1529- شركت اندازه

 0.000 22.5505- اهرم مالی

 0.000 23.6485- نقدینگی

 0.000 32.658- سن شركت

 0.000 83.8260- دفتری ارزش به بازار ارزش

 0.000 72.4467- حسابرس تصدی دوره

 0.000 17.6199- انیو ز ضرر

 های پژوهشگرمنبع: یافته

 

جدول  از حاصل نتایج به توجه با است. (2جدول ) شرحبه واحد ریشه آزمون از حاصل نتایج

است؛ بنابراین  05/0تر از ها برای كلیه متغیرها كوچكآزمون كه مقدار احتمال گردید مشخص (2)

 قرار دارند. مانا سطح متغیرهای فوق در
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 رهایضرایب همبستگي متغ .3جدول 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 عادی هاینهیهز .1

 حسابرسی
1 0.001 -0.072 -0.159 -0.040 0.034 -0.080 -0.019 0.100 -0.024 

 غیرعادی هاینهیهز .2

 حسابرسی
0.001 1 -0.025 0.009 -0.041 0.007 -0.325 -0.041 0.017 -0.029 

 0.050 0.053- 0.018 0.009 0.013 0.063 0.156- 1 0.025- 0.072- شوییپول .3

 0.102- 0.254 0.042- 0.073 0.182- 0.086 1 0.156- 0.009 0.159- شركتاندازه  .4

 0.384 0.175 0.027- 0.006- 0.519- 1 0.086 0.063 0.041- 0.040- مالی اهرم .5

 0.158- 0.129- 0.007- 0.099 1 0.519- 0.182- 0.013 0.007 0.034 ینگینقد .6

 0.020 0.057 0.016- 1 0.099 0.006- 0.073 0.009 0.325- 0.080- شركت سن .7

 ارزش به بازارارزش  .8

 دفتری
-0.019 -0.041 0.018 -0.042 -0.027 -0.007 -0.016 1 0.052 0.028 

 0.033 1 0.052 0.057 0.129- 0.175 0.254 0.053- 0.017 0.100 حسابرس تصدیدوره  .9

 1 0.033 0.028 0.020 0.158- 0.384 0.102- 0.050 0.029- 0.024- انیضرر و ز 10

 های پژوهشگرمنبع: یافته

 

( مشخص كه مقادیر ضریب همبستگی خیلی زیاد یا خیلی كم 3توجه به نتایج جدول )با

یجه هم ( كه نتایج تحلیل رگرسیونی را تحت تأثیر قرار دهد، وجود ندارد، درنت-1+ و 1)نزدیك به 

 میان متغیرهای مستقل پژوهش وجود ندارد. یایخط

 

 آزمون نرمال بودن خطاي مدل .4جدول 

 نتیجه آزمون سطح معناداري نوع آزمون مدل

 خطاها بودن نرمالعدم  0.000 برا جارک 1

 خطاها بودن عدم نرمال 0.000 برا جارک 2

  های پژوهشگرمنبع: یافته

 

 5های پژوهش كمتر از برا، برای مدل -، احتمال آزمون جاركودهآمدستبهتوجه به نتایج با

 وجودنیا باشود. بنابراین فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن جمله خطا در مدل رد میاست؛ درصد 

و  تیاهمیبكافی بزرگ باشد، انحراف از فرض نرمال بودن معموالً  اندازهبهزمانی كه اندازه نمونه 
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توان دریافت كه حتی ست. در شرایط مذكور، با توجه به قضیه حد مركزی میپیامدهای آن ناچیز ا

كنند، بدون طور مجانبی از توزیع نرمال پیروی میهای آزمون بهها نرمال نباشند، آمارهاگر باقیمانده

توان فرض نرمال بودن جمله توجه به این مطالب مییی برخوردارند. لذا باكاراتورش هستند و از 

 نادیده گرفت. خطا را

 

 آزمون همساني واریانس خطاهاي مدل .5جدول 

 نتیجه آزمون احتمال آزمون نوع آزمون مدل

 ناهمسانی واریانس 0.000 بارتلت 1

 ناهمسانی واریانس 0.000 بارتلت 2

 های پژوهشگرمنبع: یافته

 

ه به نتایج توجدهد. باپژوهش را نشان می 1 مدلنتایج حاصل از آزمون همسانی  (5)جدول 

توان گفت واریانس خطاها است، می 0.05تر از دهنده مقدار احتمال كوچك( كه نشان5جدول )

منظور رفع بنابراین، بهناهمسان است و فرض صفر مبنی بر ثابت بودن واریانس مدل رد شده است؛ 

 كنیم.( استفاده میGLS) افتهیمیتعمناهمسانی واریانس از رگرسیون حداقل مربعات 

 

 هم انباشتگي براي متغیرها بروش آزمون کائوآزمون  .6جدول 

 سطح معناداری آماره آزمون

 0.0001 3.647- كائو

 0.0023 2.838- كائو

 های پژوهشگرمنبع: یافته

 

رگرسیونی را  یكنند تا مانا بودن پسماندهابه ما كمك می ریشه واحد، هم انباشتگی مفاهیم

 شود.برای بررسی هم انباشتگی استفاده می . از آزمون كائوتشخیص دهیم

 : رابطه خطی بین متغیرها در بلندمدت دارای هم انباشتگی نیست.H0فرضیه 

 : رابطه خطی بین متغیرها در بلندمدت دارای هم انباشتگی است.H1فرضیه 

مبنی بر عدم وجود رابطه هم  H0باشد فرضیه  0.05اگر سطح معناداری آزمون كائو كمتر از 

 گردد درنتیجه رگرسیون كاذب نخواهد بود.ی رد میخط
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 لیمر F آزمون .7 جدول

 های پژوهشگرمنبع: یافته

 

سطح با توجه به اینکه  (،7جدول ) دهد.لیمر را نشان می Fنتایج حاصل از آزمون  (7)جدول 

منظور برآورد این است، بهبیشتر  0.05از  1برای فرضیه لیمر  Fآمده از آزمون دستبه معناداری

، نیازی به انجام ستاتوجه به اینکه روش تلفیقی با شود.استفاده می تلفیقیهای مدل از مدل داده

 2برای فرضیه لیمر  Fآمده از آزمون دستبه سطح معناداریتوجه به اینکه با .ستینهاسمن  آزمون

 شود.استفاده می پانلی() ییهای تابلومنظور برآورد این مدل از مدل دادهاست، بهكمتر  0.05از 

اینکه آزمون هاسمن  دلیلبه رد.هاسمن انجام گی، باید آزموناستتوجه به اینکه روش تابلویی با

 است از روش اثرات تصادفی استفاده خواهد شد. 0.05بیشتر از 

 

 ي پژوهشهاهیفرضنتایج آزمون 

است.  شدهگرفته( بهره 8در جدول ) شدهارائهها از نتایج تخمین مدل تحقیق منظور آزمون فرضیهبه

است، فرض  0.05چون این مقدار كمتر از بوده و  0.000برابر  F داری(سطح معنیاحتمال )مقدار 

 -دار است. مقدار آماره دوربینشود، یعنی مدل معنیدرصد رد می 95صفر در سطح اطمینان 

دهد. )مرتبه اول( را نشان می ی خطاهاخودهمبستگكه این مقدار، عدم وجود  است 2.106واتسون 

توجه به موارد فوق، . بااستدار معنی درصد بوده، 5كمتر از  كه 0.0043داری توجه به سطح معنیبا

 شود.فرضیه اول تحقیق تأیید می

 

 

 

 

 

 نتیجه سطح معناداری F  مقدار آماره آماره مدل

1 
 روش تلفیقی F 1.909 0.076آزمون 

 - - - آزمون هاسمن

2 
 پانلی() ییتابلو F 3.465 0.002آزمون 

 اثرات تصادفی 0.680 4.832 آزمون هاسمن
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 نتایج تخمین مدل اول پژوهش .8جدول 

 متغیر
ضریب 

 برآوردی

خطای 

 استاندارد
 tآماره 

سطح 

 معناداری

 0.8091 0.241586 387.9985 93.73490 مقدار ثابت )عرض از مبدأ(

 0.0043 2.834302 0.012833 0.010706 شوییپول

 0.0000 5.550177 0.016933 0.093980 شركت اندازه

 0.4761 0.712882- 0.042616 0.030380- اهرم مالی

 0.0724 1.798592 0.009555 0.017185 نقدینگی

 0.8254 0.220703 4.849802 1.070365 سن شركت

 0.0875 1.710325 0.000722 0.001236 دفتری ارزش به بازار ارزش

 0.0000 9.176045 0.002180 0.020006 حسابرس دیتص دوره

 0.0000 9.892304- 0.016044 0.158715- انیو ز ضرر

 2.106494 واتسون -دوربین

 F 3.350128آماره 

 0.000000 (Fاحتمال )آماره 

 های پژوهشگرمنبع: یافته

 

شده  ( بهره گرفته9در جدول ) شدهارائهها از نتایج تخمین مدل تحقیق منظور آزمون فرضیهبه

است،  0.05بوده و چون این مقدار كمتر از  0.000برابر  F داری(سطح معنیاحتمال )است. مقدار 

 -دار است. مقدار آماره دوربینشود، یعنی مدل معنیدرصد رد می 95فرض صفر در سطح اطمینان 

دهد. ول( را نشان میكه این مقدار، عدم وجود خودهمبستگی خطاها )مرتبه ا است 1.887واتسون 

از تغییرات متغیر وابسته  درصد 27.1دهد، تقریباً شده نشان مینتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیل

دهد در حالت كلی نتایج نشان می .شوندیموسیله متغیرهای مستقل و كنترلی مدل، توضیح داده به

و  شوییأثیر منفی بین پولدهنده تبوده كه نشان -0.0859برابر  شوییكه ضریب متغیر پول

 5كه كمتر از  0.0354داری توجه به سطح معنیبا است؛ كهشركت  حسابرسی غیرعادی هایهزینه

 شود.توجه به موارد فوق، فرضیه دوم تحقیق تأیید می. بااستدار درصد بوده، معنی
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 نتایج تخمین مدل دوم پژوهش .9جدول 

 tآماره  خطای استاندارد ضریب برآوردی متغیر
سطح 

 معناداری

 0.5990 0.526001 0.478307 0.251590 مقدار ثابت )عرض از مبدأ(

 0.0354 2.619998- 0.138597 0.085930- شوییپول

 0.9504 0.062246- 0.031075 0.001934- شركت اندازه

 0.2065 1.263893- 0.234312 0.296146- اهرم مالی

 0.6500 0.453818- 0.053513 0.024285- نقدینگی

 3.75E-05 0.004589 -0.008163 0.9935- سن شركت

 0.1581 1.412509- 0.008138 0.011496- دفتری ارزش به بازار ارزش

 0.4286 0.791880 0.012147 0.009619 حسابرس تصدی دوره

 0.7367 0.336346- 0.159901 0.053782- و زیان ضرر

 0.295031 ضریب تعیین

 0.271630 شدهلیتعدضریب تعین 

 1.887032 واتسون -دوربین

 F 2.755308آماره 

 0.002487 (Fاحتمال )آماره 

 های پژوهشگرمنبع: یافته

 

 یيزاآزمون درون.7-3

 برای حسابرسی هایهزینه افزایش حسابرسی، هزینه كنندهتعیین عوامل درمورد تحقیقات

 ،و همکاران گرینر ،2004 جانستون، و ردبدا) دهدمی نشان را ضعیف گزارش كیفیت با مشتریانی

 ریسك خطر یجابه حسابرسی، هایهزینه و ییشوپول بین ارتباط آیا اینکه بررسی برای(. 2017

 یپروژه سه از استفاده با را رگرسیون یهالیتحل ،كندیم بررسی را وكاركسب ریسك شکست،

. میدهیم انجام مستقل متغیر عنوانبه شوییپول پروسه و وابسته متغیرهای عنوانبه سود كیفیت

 باشده ارائه رگرسیون نتایج اول ستون سه. استشده ارائه 10 جدول در( 3) -( 1) ستون در نتایج

 عنوانبه حسابداری ارائه تجدید و واقعی سود مدیریت اختیاری، تعهدی اقالمقدر مطلق  از استفاده

 تا میكنیم تعریف سود به مربوط كیفیت یهایروكسپ با را شوییپول. است سود كیفیت متغیرهای

 مالی گزارشگری كیفیت یهاكانال طریق از را حسابرسی هایهزینه ییشوپول آیا كنیم تعیین
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( 3-1 یها)ستون دار مثبتمعنی سود به مربوط متغیرهای ضرایب كه دریافتیم ما. دهدمی افزایش

 این مهم دهد.می افزایش را حسابرسی هایهزینه ،كم باكیفیت مالی یهاگزارش كه دهدمی نشان

 نتیجه ما بنابراین،؛ ستین داری( معن3) -( 1) هاستون در تعاملی متغیرهای از كیچیه كه است

 ناشی خطرات به نسبت حسابرسی هایهزینه بر وكاركسب ریسك افزایش با ییشوپول كه میریگیم

 .گذاردمی تأثیر بیشتر مالی، تحریفات از

 

 مالي گزارش تحریف کانال: حسابرسي هايهزینه و شویيپول. 10 جدول
 (3) (2) (1) متغیرها

 ***0.311 شوییپول
(4.244) 

0.309*** 
(4.102) 

0.291*** 
(4.001) 

 مطلق اقالم تعهدی قدر
1***0.092 

(3.18) 
- - 

 - مدیریت سود واقعی
0.019*** 
(2.894) 

- 

 - - تجدید ارائه
0.211*** 
(7.254) 

 0.298- تعهدی اقالم مطلق شویی*قدرپول
(-1.34) 

- - 

 - واقعی سود شویی*مدیریتپول
-0.281*** 

(-0.731) 
- 

 - - ارائه شویی*تجدیدپول
0.084*** 
(0.885) 

 ***0.387 شركت اندازه
(69.258) 

0.356*** 
(64.325) 

0.368*** 
(66.374) 

 ***0.524 اهرم مالی
(8.625) 

0.412*** 
(7.012) 

0.388*** 
(6.857) 

 ***0.411 نقدینگی
(6.365) 

0.388*** 
(5.479) 

0.357*** 
(5.124) 

 ***0.621 سن شركت
(0.541) 

0.552*** 
(0.410) 

0.512*** 
(0.389) 

 ***0.428 دفتری ارزش به بازار ارزش
(7.782) 

0.339*** 
(6.57) 

0.311*** 
(6.240) 

 ***0.029 حسابرس تصدی دوره
(4.902) 

0.031*** 
(4.981) 

0.033*** 
(5.012) 

 ***0.327 و زیان ضرر
(3.528) 

0.297*** 
(3.412) 

0.263*** 
(3.014) 

                                                                                                                   
 * .> 01p <.. ***  ،05p <.**  ،10p هاقوی در براكت t آمار 1

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            24 / 36

http://mieaoi.ir/article-1-1007-fa.html


 193         1400 بهار، مچهار سي وفصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 

                                              

 ***5.987 ثابت
(21.914) 

5.247*** 
(20.143) 

6.014*** 
(22.084) 

 بله بله بله اثرات صنعت

 بله بله بله اثرات سال

 1204 1204 1204 تعداد مشاهدات

R2 0.65 0.65 0.65 شدهتعدیل 

 های پژوهشگرمنبع: یافته

 

 هایانگیزه با. كنیممی استفاده آمدهدستبه نتایج تفسیر تأیید برای ابزاری متغیر فن یك ما از

 و  GAM) كشیقرعه و( بندیشرط) قمار با رابطه در حکومتی احکام از شناسیجرم قبلی مطالعات

LOT) هایراه كشیقرعه و قمار كه دادند نشان( 2004) ترومن و رائرت. شد استفاده ابزار عنوانبه 

 هاكشیقرعه و وكاركسب در استفاده مورد كه دهدمی توضیح ویژه،به. هستند شوییپول برای مهمی

 كندمی اشاره( 2008) اسپاپنس مشابهی، مطالعه در. كرد استفاده شوییپول اهداف برای توانمی را

 جنایی پول تا كنند نفوذ قانونی هایبخش و بندیشرطبه  توانندمی جنایی یهانسازما كه

 عنوانبه است ممکن هاكشیقرعه و قمار كه دهدمی نشان مطالعات این بنابراین، كنند؛ شوییپول

 كه باشیم داشته انتظار كه است منطقی بنابراین، باشند؛ مفید شوییپول برای جذاب راهکارهای

 به مربوط حکم و قمارباز قضاوت با بسیار( ما درونی تغیرم) دولتی سطح در شوییپول محکومیت

 سوی از. باشد داشته بسیار ارتباط( یابزار متغیر - LOT و GAM) دولتی سطح در كشیقرعه

 محکومیت و دولتی سطح در قمار بر شركت سطح در حسابرسی هایهزینه كه است بعید دیگر،

 سطح در كشیقرعه صدور و قمار بندی حکومیتم كه است بعید همچنین. بگذارد تأثیر بندیشرط

 بر شوند،می اداره اصلی مقر هایشركت كه ییهانامک در نقد پول قاچاق نرخ غیرازبه دولتی،

 ،11 جدول. هستند راضی هادستگاه اساسی الزامات بنابراین، گذارد؛می تأثیر حسابرسی هایحساب

 نشان ،(p <.001) هستند دارمعنی و مثبت بسیار ابزار متغیر ضرایب كه دهدمی گزارش گام اول

 ارتباط دولتی سطح در نقد پول با داریمعنی طوربه( LOT و GAM) شامل ابزار متغیر كه دهدمی

 ضریب از F آمار زیرا نشد، پیدا ضعیف ابزار یك از شواهدی هیچ ضعیف، ابزار مسئله مورد در. دارد

GAM و LOT گام ،11 جدول در نتایج. است 10 از بیشتر بسیار لاو مرحله رگرسیون از ابزار 

 رابطه برای حسابداری از پس حسابرسی هایهزینه و شوییپول بین رابطه كه دهدمی نشان دوم،

 كه دهدمی نشان نتایج این بنابراین است؛ قوی حسابرسی هایهزینه و شوییپول بین زادرون

 .دهد توضیح را حسابرسی هایهزینه و شوییپول بین مستند رابطه تواندنمی زاییدرون
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 2SLSرگرسیون : زایيآزمون درون. 11 جدول

 شویيپول گام اول رگرسیون

 متغیر توضیحی

 ***0.001 كشیبندی و قرعهمتغیر ابزار شرط
(21.654) 

 بله همه متغیرها در مشخصات اصلی

 بله سال اثرات صنعت و

 1204 تعداد مشاهدات

R2 0.64 شدهتعدیل 

 - زیرشناسایی آزمون

 419.74 پاپرک-كالیبرگن  LM آزمون

P-value 0.000 
 - آزمون شناسایی ضعف

 1498.254 اولین مرحله Fآماره 

 گام دوم رگرسیون

  متغیر توضیحی

 حسابرسی هزینه متغیر درونزایی بالقوه

 ***1.218 شوییپول
(3.76) 

 - رسیونرگ در شدهگزارش نشده كنترل متغیرهای

 بله همه متغیرها در مشخصات اصلی

 بله اثرات سال و صنعت
 1204 تعداد مشاهدات

 های پژوهشگرمنبع: یافته

 

 نمره تساوي تطبیق. 7-4

 از استفاده با انتخاب كنترل برای جایگزین روش یك 1نمره گرایش براساسی سازهمسانروش 

 كندیم فراهم واریانس عملکرد براساس ابهمش یهایژگیو با هایشركت با یانمونه هایشركت

 PSM روش( NN) همسایگی نیتركیفن نزد براساس را مطلوب انتخاب ما(. 2011آستین،)

 نمره نیتركینزد به توجه با را واحد كنترل شركت یك جایگزینی با NN رویکرد. میكنیم انتخاب

 عوامل بر را شوییپول قصد دلم ابتدا اساسی رویکرد ما، رویکرد در .كندیم انتخاب گرایش

                                                                                                                   
1 Propensity Score Matching (PSM) 
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 براساس كه میكنیم تقسیم گروه دو به را نمونه. كندیم مشخص PSM توسط آن كنندهتعیین

 گرفته نظر در كنترل گروه و شده تصحیحی گروه عنوانبه ما گروه. است شوییپول میانگین

 فراهم همسان ینمونه در را نشدهحیتصح و شدهحیتصح بین مناسب تعادلها كنترل این. شوندیم

 بین شدهیریگاندازه پایه محاسبات توزیع كه است این PSM مهم یهاجنبه از یکی .كندیم

 تهیه از پس اگر. كند بررسی را گرایش ینمره با همسان ینمونه در نشدهحیتصح و شدهحیتصح

 نشدهحیتصح و شدهحیتصح بین اصلی متغیرهای میان در سیستماتیك یهاتفاوت گرایش، نمره

 جدول در است.شده مشخص درستیبه گرایش نمره مدل كه دهدمی نشان این باشد، نداشته وجود

 حمایت كه نیستند متفاوت توجهیقابل طوربهها نمونه بین در موجود متغیرهای از كدامچیه ،12

. است NN روش از پس PSM برای رگرسیون نتایج دهندهنشان 13 جدول. ماست برآورد از قوی

 مطابق شویی،پول دارمعنی و مثبت ضرایب است،شده داده نشان( 2) و( 1) ستون در كهطور همان

. است قوی یخودانتخاب مشکالت تصحیح برای ما نتایج ترتیب، بدین. است اولیه رگرسیون نتایج با

 مقررات كه یمشتریان برای را باالتری حسابرسی هایهزینه حسابرسان كه است آن از حاكی نتایج

 ،است چند به یك و كیبهكی از PSM یهاروش كنند.می هزینه ،دارند عهدهبه را محکومیت حکم

 و میكنیم استفاده( ATEشده )حیتصح میانگین تأثیرات از همچنین قوی، بررسی یك عنوانبه

 این از تفادهاس با ما PSM تحلیل و تجزیه(. 4 و 3 ستون) میدهیم مطابقت NN روش با را نتیجه

 دارد. مطابقت ATE و NN یهاروش با 12 جدول نتایج با نتایج مشخصات

 

 ي(ریپذتطابق)متغیرهاي گرایش همسان یا  PSMآزمون  .12جدول 

 متغیرها

(1) (2) (3) 
1NN NN NN 

 Tآماره  كنترلی شدهتصحیح

 0.214 4.101 4.112 شركت اندازه

 0.245 0.328 0.319 اهرم مالی

 0.428 0.258 0.254 دینگینق

 0.887 0.641 0.618 سن شركت

 0.914 0.439 0.425 دفتری ارزش به بازار ارزش

 0.448 0.424 0.419 حسابرس تصدی دوره

 0.369 0.334 0.358 و زیان ضرر

 های پژوهشگرمنبع: یافته

                                                                                                                   
 روش نزدیکترین همسایگی 1
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 )آنالیز رگرسیون( PSMآزمون  .13جدول 

 متغیرها
(1) 

NN 

 هزینه حسابرسی

(2) 

NN 

 هزینه حسابرسی

(3) 
1ATE 

 هزینه حسابرسی

(4) 

ATE 

 هزینه حسابرسی

 ***0.319 شوییپول

(3.258) 
- 

0.324*** 

(4.102) 
- 

 ***0.331 ***0.314 ***0.384 ***0.365 شركت اندازه

 ***0.234 *** 0.274 ***0.267 ***0.254 اهرم مالی

 ***0.367 ***0.318 ***0.325 ***0.318 نقدینگی

 ***0.466 ***0.452 ***0.431 ***0.478 ركتسن ش

 ارزش به بازار ارزش

 دفتری
0.524*** 0.548*** 0.561*** 0.552*** 

 ***0.346 ***0.319 ***0.362 ***0.378 حسابرس تصدی دوره

 ***0.428 ***0.433 ***0.417 ***0.457 و زیان ضرر

 ***5.710 ***5.729 ***5.482 ***5.654 ثابت

 بله بله بله بله و صنعت اثرات سال

 1204 1204 1204 1204 تعداد مشاهدات

R2 0.65 0.65 0.64 0.64 شدهتعدیل 

 های پژوهشگرمنبع: یافته

 

 تحلیل اضافي .5-7

( الف. )كنیم بررسی راها گزارش نتایج بتوانیم تا دادیم انجام را حساسیت یهاآزمون از تعدادی ما

 دولت یك برای خاص زمان یهامشخصه نگرانی كنترل برای را لتیدو ثابت اثرات :دولت ثابت اثر

 ؛ كهاستشده گزارش 13 جدول A پانل در . نتایجمیكنیم كنترل رگرسیون مشخصات در را خاص

 هایهزینه و زمان در شوییپول موارد در تغییر( ب) است. مثبت همچنان شوییپول ضریب

 زمانكی در ییشوپول شدهگزارش یهاپرونده ادتعد كه دهدمی نشان ما اطالعات: حسابرسی

 به پاسخ در حسابرسی هایهزینه آیا اینکه بررسی ی. برااست كرده تغییر زمانكی در مشخص

 درنتیجه ،میدهیم انجام را تغییرات تحلیل كنند،می تغییر شوییپول هایفعالیت در تغییرات

كنترل را  متغیرهای سایر در تغییرات و شوییولپ تغییرات در را حسابرسی هایهزینه در تغییرات

                                                                                                                   
 اثر میانگین تصحیح 1
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 و مثبت شوییپول تغییرات ضریب كه میكنیمشده است مشاهده گزارش 13 جدول ،B پانل كه در

 خطرات تغییرات به حسابرسی هایهزینه كرد بیان كه است یانهیشیپ با مطابق این. است دارمعنی

 خطر جبران برای بیمه حق از است ممکن نحسابرسا. دهدمی پاسخ دولت سطح در شوییپول

 زیرا است،اجرا قابل حسابرسی هایشركت برای بیشتر این. كنند درخواست را دادرسی در بیشتر

 بیمه حق آیا اینکه بررسی برای. هستند ریپذبیها آسشركت این كه استشده شناخته یخوببه

 شوییپول ما كنند،می عمل شوییپول اماحک با كه حسابرسی شركت مشتریان برای ابدییم افزایش

. میكنیم بازنویسیمجدداً  را معادله و میكنیم تعامل ی( حسابرسمؤسسه) رشركتیمتغ یك با را

 مؤسسه*شوییپول) تعاملی متغیر ضریب كه دهدمینشان  13جدول  C پانل در( 1) ستون

 تقاضای حسابرسی مؤسسه حسابرسان كه دهدمی نشان این. دار استمعنی و مثبت( حسابرسی

 دارند باال شوییپول احکام كه ییآنهامک در آن مقر كه مشتریانی حسابرسی برای بیمه حق افزایش

 كه دهدمی نشان قبلی ادعای حسابرسی هایهزینه و شوییپول هایریسك. كنندمی درخواست

 توسط ینههز تخفیف از شواهدی جدید حسابرسی مشتریان جذب برای حسابرسی هایشركت

 هایشركت برای به نسبتتر كوچك هایشركت برای كه اندداكردهیپ حسابرسی هایشركت

 .است بیشتر بزرگ، حسابرسی

 اضافي لیتحل .14جدول 
 حسابرسي هايهزینه و شویيپول بین ارتباط و دولت ثابت اثرات :Aپانل 

 متغیرها

 اثرات ثابت دولت اثرات ثابت دولت

 مدل ضعف كنترل داخلی() ییشوپول شوییپول

(1) (2) 

 **0.011 شوییپول
(2.19) 

 

 بله بله دیگرمتغیرهای كنترلی

 بله بله اثرات ثابت سال و صنعت

 بله بله اثر ثابت دولت

 1024 1204 تعداد مشاهدات
R2 0.71 0.65 شدهتعدیل 

 شویيپول خطرات در تغییر و حسابرسي هايهزینه در تغییر :Bپانل 

 (1) (2) 

 **0.061 شوییتغییرات پول
(3.20) 

- 

 بله بله تغییرات دیگر متغیرهای كنترلی
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 بله بله اثرات ثابت صنعت

 بله بله اثر ثابت سال

 1204 1204 تعداد مشاهدات

R2 0.11 0.11 شدهتعدیل 

 شویيپول بیمهحق  حسابرسي، مؤسسه :C پانل

 متغیر
 شوییپول

(1) 
- 

 0.218- شوییپول
(-1.14) 

- 

 ***0.411 (Big4) یحسابرس مؤسسه
(11.88) 

- 

 ***0.472 حسابرسی مؤسسه شویی*پول
(4.28) 

- 

 - بله دیگر متغیرهای كنترلی

 - بله اثرات ثابت صنعت

 - بله اثر ثابت سال

 - 1204 تعداد مشاهدات

R2 0.64 شدهتعدیل - 

 های پژوهشگرمنبع: یافته

 

 يریگجهینت .8

 ماندن ناشناخته ایران، اقتصاد در شوییپول پدیده با مبارزه فراروی اساسی یهاچالش از یکی

 رویارویی برای ویژه حساسیتی یا جدی عزمی تاكنون شده باعث كه است آن بارانیز آثار و پیامدها

 ذیهتغ را افتهیسازمان جرائم و فساد شویی،پول ،رمجموعد. دنشو ایجاد در كشور شوم پدیده این با

 و رفاه بر منفی اثرات یطوركلبه و شده موجب را مالی بازارهای آشفتگی امر این كه نمایدمی

 در كه مشتریانی برای حسابرسی هایهزینه دهد كهنشان می ما گذارد. مطالعهمی جامعه بهزیستی

 این .ستا باالتر است پذیرفته مخفی قانون یك مقامات به دادن رشوه كه كنندمی كار ییهاشركت

 ادبیات. اگرچه كندیم كمك شوییپول عملیات اقتصادی پیامدهای درک به همچنین پژوهش

 حاضر ، پژوهشكندیم اشاره آن اقتصادی نامطلوب اثرات از تعدادی به شوییپول مورد در ایحرفه

 فرآیند شوییپول .كندیم مرتبط حسابرسی هایهزینه با را ییشوپول كه است پژوهشی اولین

 تشدید و ترویج باعث غیرمستقیم طوربه تواندیم كه است نامشروعی درآمدهای دادن جلوه مشروع

 قانونی مجاری به عظیم، مالی منابع این ورود امکان اگر چراكه شود. مختلف یهاحوزه در جرائم
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 2 ماده براساس. كردیم مواجه مالی منابع این از استفاده بزرگ مشکل با را جرماننداشت. م وجود

 توجه موضوع این به باید است رسیده تصویب به 1386 سال در كه ایران شوییپول با مبارزه قانون

 و باشد افتاده اتفاق جرمی باید یعبارتبه شود،می شناخته دوم جرم عنوانبه شوییپول كه داشت

 ظاهربه و رارگرفتهق شوییپول مورد دیگر افراد وسیلهبه یا و افراد خود توسط آن از حاصل عواید

 اقتصاد در شوییپول پدیده با مبارزه فراروی اساسی یهاچالش از یکی .گردد قانونی و مشروع

 یا جدی عزمی تاكنون شده باعث كه است آن بارانیز آثار و پیامدها ماندن ناشناخته ایران،

 روشی شویی،پول یوركلطهد. بنشو ایجاد در كشور شوم پدیده این با رویارویی برای ویژه حساسیتی

 و خود هایدارایی از محافظت و ثروت غیرقانونی منبع ساختن مخفی برای تبهکاران كه است

 برجا گذاشتن از جلوگیری و قانون اجرای نهادهای ظن و شك برانگیختن از اجتناب درنتیجه

 و هاستیترور عالوهبه .رندیگیم كاربه گردد، آنان علیه پرونده تشکیل موجب كه ردی هرگونه

 یهافن به تروریستی، هایفعالیت انجام و خود بقاء حفظ منظوربه هم تروریستی یهاناسازم

 كه نمایدمی تغذیه را افتهیسازمان جرائم و فساد شویی،پول ،رمجموعد. دنیجویم توسل شوییپول

 جامعه بهزیستی و فاهر بر منفی اثرات یطوركلبه و شده موجب را مالی بازارهای آشفتگی امر این

 مبانی و اصول بلکه، شده جرائم ترویج باعث تنهاكشور نه یك در شوییپول انجام سهولت .گذاردمی

 رخ هنگامی این و ؛سازدیم اخالل دچار اقتصادی مختلف یهاعرصه در را "منابع تخصیص"

 باشد كمتر آن ساییشنا و كشف احتمال كه محلی در دیگر بار را نقد وجوه پولشویان كه دهدیم

 خطر شوییپول ،گریدعبارتبه .كنندیم یگذارهیسرما دارد( بیشتری بازدهی كه محلی به )نسبت

 غیرواقعی و مصنوعی یهاتیفعال حاصل خود را كه منابع نادرست تخصیص از ناشی یثباتیب

 جرائم انواع گسترش شوییی پولریگشکل علل نیترمهم از یکی .دهدیم افزایش هاستییدارا

 ضروری كاالهای مقابل در تجملی كاالهای از برخی برای مصرف ایجاد با طرفی از شوییاست. پول

 با طرفی از و شده تجمالتی كاالهای سمت به جامعه محدود منابع تخصیص یریگجهت باعث

 و قاچاق رائم،ج با مقابله مانند شوییپول از ناشی آثار ترمیم منظوربه )عمدتاً دولت مخارج افزایش

 استدالل است . ممکنشودیم جامعه دارتیاولو یهاحوزه به دولت مخارج تخصیص از مانع (...

 ممکن ما مطالعه بنابراین و ؛(2015) چن و جها است اجتماعی سرمایه نوع یك ییشوپول كه شود

 اجتماعی سرمایه زا شوییپول كه میكنیم استدالل ما حال،بااین. نکند ارائه را جدیدی بینش است

 ییشوپول ،ردیگیبرم در راها ارزش و هنجارها درک كه اجتماعی سرمایه. برخالف است متمایز

 حسابرسان كه میكنیم ادعا ما دیگر، سوی از. است واقعی احکام تعداد لحاظ از یریگاندازهقابل

 سطح درمشاهده ابلق نقد پول یهاحکم براساس را حسابرسی ریسك و بالقوه حسابرسی پیچیدگی

توجه به با رندیگیم موردتوجه قرار حسابرسی هایهزینه تعیین در آنها كه كنندمی ارزیابی دولتی
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. استدار درصد است، معنی 5پژوهش كه كمتر از  1مدل شویی در داری متغیر پولسطح معنی

كه  گرددیم مشخص ،شوییمثبت بودن ضریب متغیر پول دلیلبه شود.فرضیه اول تحقیق تأیید می

های های عادی حسابرسی افزایش خواهد یافت. این نتایج با یافتهشویی، هزینهبا افزایش مقدار پول

منفی بوده كه  شوییضریب متغیر پول نیهمچن مطابقت دارد. (2017همکاران )حبیب و 

با توجه به  كه است؛شركت  حسابرسی غیرعادی هایو هزینه شوییدهنده تأثیر منفی بین پولنشان

شود. با . فرضیه دوم تحقیق تأیید میاستدار درصد بوده، معنی 5 كمتر ازداری كه سطح معنی

نتایج با  نیا .ابدییمشویی، هزینه غیرعادی حسابرسی نیز افزایش افزایش مقدار متغیر پول

 مطابقت دارد. (2017همکاران )های حبیب و یافته

 

 تحقیقات آتي هاشنهادیپ

 :شودمی ارائه زیر هایپیشنهاد تحقیق این با مرتبط هایحوزه در بیشتر تحقیقات انجام جهت

 یی بر مدیریت سودشوپولتأثیر  ارزیابی .2 یی بر كیفیت حسابرسیشوپولی تأثیر بررس .1

 محدودیت پژوهش

 :استذیل  شرحبهمحدودیت پژوهش حاضر 

 نیست. كشفقابلی راحتبه هاشركتقانونی ی كسب درآمد نامشروع و غیرهاراهافشای  عدم .1

قوانین محکم دولتی و نظارتی برای بررسی و ارزیابی وضعیت مالی و جرائم مالی  وجود عدم .2

 هاشركت
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