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 چکیده
ریزیواجرایمناسبوباکیفیتکارحسابرسیمالیمؤثراست.کیفیتپایینحسابرسیموجبالزحمهحسابرسیدربرنامهحق

اینامرنهتنهامنجربهناکامیازدستتیابیبتهاهتداسحسابرستیشودوهایمالیمیکنندگانصورتکاهشاعتماداستفاده
مستتل درحسابرستاناظهتارنرروصتاحکااروفتاداریبتاحسابرستیالزحمتهحقشود.هدساینپژوهشبررسیرابطهمی

شترکت731هتایهتایایتنتیلیتقبتراستاسدادهیافتتهباشد.تهرانمیبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههایشرکت
شدهازنررنوعهتدسپژوهشانجام.آوریشدندجمع7331تا7332شدهدربورساوراقبهادارتهراندربازهزمانیپذیرفته

باشد.انجتامپتژوهشدررتاررو هایکاربردیاستوروشپژوهشازنررماهیتومیتواییهمکستگیمیجزءپژوهش
رگرستیونیتیلیت ازداریم،سروکارکیفییوابستهمتغیرباکهازآنجاییهاستواستلراییصورتگرفت-استدالالتقیاسی

الزحمتهحسابرستیوشدهاست.نتایجبرآوردمدلنشاندادکهرابطهمعنتادارومبکتتیمیتانحتقاستفادهپروبیتیالوجیت
بطهمعنادارومعاوسیوجوددارد.الزحمهحسابرسیووفاداریصاحکاارراگزارشحسابرسوجوددارد؛امامیانحق

 .مستل حسابرسانصاحکاار،اظهارنررحسابرسی،وفاداریالزحمهحقکلید واژه ها: 

 
 مقدمه
هایایخودرادربارهمطلوبیتارائهصورتترینوظیفهحسابرسانتهیهگزارشحسابرسیاستکهدرآناظهارنررحرفهمهم

(.درواقعنلتشوماهیتتحسابرستیدر7333)پیریوهمااران،بهصراحتاعالمکنندمالیطکقاستانداردهایحسابداری
شود.حسابرستیدرختمملتدمشدهمطرحمیارتکاطباعدمقطعیتوتردیدهایحاکمبرکیفیتاطالعاتحسابداریگزارش

هتایمتالیاستت.خصوصمطلوبیتتهیهونهایتاًاعتکاربخشیبهادعاهایمدیریتمندرجدرصورترسیدگی،اظهارنرردر
هااستت.عنوانابزارنرارتیدولتعنوانیكسازوکاراجتماعی،برایکمكبهنرارتوکنترلرفتارمدیرانوبهحسابرسیبه

موقتعبتودنرسیاستکهموجبافزایشقابلیتاتاتاءوبتهآنچهجامعهازحرفهحسابرسیانتراردارد،ارائهگزارشاتحساب
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ایاستتکتهتنهتاحرفتهافتزودهایتن،ارزش.(7331)الریدشتبیاضوهمااران،شودطالعاتحسابداریافشاشدهمیا
یهتاهااست.پساگرحسابرسییكوسیلهنرتارتیباشتدکتهنلتشحسابرسیقادربهافزودنآنبهاطالعاتمالیشرکت

هایمالیدرطیزمتانمتعددمذکوررابرعهدهدارد،باثابتفرضکردنسایرشرایم،گزارشحسابرسدرخصوصصورت
موقتعبتودنافشتااطالعتاتبایستموجببهکودکیفیتافشااطالعاتازطریقافزایشبهعنوانیكماانیزمنرارتیمیبه

متالیاطالعتاتارائتهگذاری،یهسرماتصمیماتاتخاذاساسوتوانگفتپایهمی(.بنابراین7،2171حسابداریگردد)آبرناثی
یمالیموجتبهاصورتدرواقعحسابرسیازطریقاعتکاردهیبه.(2،2171است)بنسالوشارمااتااءوقاب مربوطشفاس،

کاهشیابد.اینعم دررتاررو یتكهاینمایندگیینههزشدهافزایشیافتهوبودناطالعاتگزارشاتااقاب شودتایم
شود،پرداختتهویمیمالیارائههاصورتیشواهدالزموبررسیادعاهایمدیرانکهدرقالبآورجمعفرایندسیستماتیكبا

ایتناستتکتهموردتوجته(.ناتته7331پردازد)طهماستکیانوپرتتوی،یمبهاظهارنرردرخصوصقابلیتاتاایاطالعات
 کننتدگانقتراردادو،دراختیتاراستتفادهیامالیرابدوناظهارنررحسابرسانویاافرادمستتل حرفته یهاصورتتوانینم

نسکتبهاطالعتات کنندگانمالی،قابلیتاتاایاطالعاتراافزایشدادهواستفادهیهااظهارنررافرادذیصالحدربارهصورت
(.7337)حساسیگانهوهمااران،اطمینانبیشتریخواهندداشتخود،اتخاذشدهارائهشدهونیزتصمیمات

درواقعحستابرس مالیبااستانداردهایحسابداریاست،هایگزارشگزارشحسابرسمستل معیاریبرایانطکاقازطرفی
)التونیکاتوکندمیمالیبهذینفعاناستفاده هایصورتخوددربا قابلیتاعتماداظهارنررارائهازگزارشحسابرسیبرای

ریزیواجرایمناسبوباکیفیتکتارحسابرستیمتالیمتؤثرالزحمهحسابرسیدربرنامه(.دراینمیانحق3،2111همااران
هشودواینامترنتهتنهتامنجتربتهایمالیمیکنندگانصورتاست.کیفیتپایینحسابرسیموجبکاهشاعتماداستفاده

شود،بلاهموجبکاهشاعتکارفرایندحسابرسیدرابعادکالنخواهدشد)رجکتی،ناکامیازدستیابیبهاهداسحسابرسیمی
ایتن هستتند. مواجه حسابرسی یالزحمهحق کنترلوکاهش برای روزافزون فشارهای با مستل  امروزهحسابرساناما.(7331
 کتار و الزحمتهحتق میتان ارتکتاط بررستی بته موضتوع این تسهی  کاربرایصاحب و حسابرس که است شده موجب موضوع

الزحمتهبتاالیمبالنتایجبرخیتیلیلاتنشاندادهاستتکتهحتقعنوانبه(.7337)پهلوانوهمااران،بپردازند حسابرسی
تردیتدیاساستیدربتارهتواندوابستگیمیانحسابرسوصاحکاارایجادکندواینموضوعمماتناستتکتهحسابرسیمی

الزحمتهبیشتتر،گتزارشاستلاللحسابرسفراهمآوردزیرامماناستکتهحستابرسبترایحفتتمشتتریوکستبحتق
(.1،2177؛گریفینولونت7337تریارائهدهد)بنیمهدوهمااران،مطلو 

حسابرستتیهایالزحمهحقمطالعهچنینالزحمهحسابرسیبرنوعگزارشواظهانررحسابرسمستل ،همعالوهبرتأثیرحق
گیریتصمیممعیاریجهتعنوانبهحسابرستتیهایالزحمهحقرراکهازنررتأثیرآنبررفتارصاحکاار،حائزاهمیتاستتت؛

پتایینهتایالزحمتهحتقکتهرستدمتینرربهآتیشرکتمؤثراستهایدورهحسابرسیطی جهتتداومکارکارانصاحب
تلاضتای بتاالیحسابرستیموجتبکتاهشهتایالزحمهحقشدهوبلعاسکارانصاحبموجبافزایشتلاضای حسابرسی
شتودمتیاهتداسحسابرستی واینامرنهتنهامنجربهناکامیازدستیابیبتهشودمیازموسستتهحسابرستتیکارانصاحب

                                                           
1 
Abernathy 

2
 Bansal & Sharma 

3 
Al thuneiba 

4 
Griffin  and Lont 
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اگترصتاحکااران(درمطالعتهختوددریافتنتدکته2177)7فاراگوالیاس(.بهعنوانمبال7331)بخردینسبوژوالنژاد،
 نسکتبهحسابرسانخودزیاداحتمالبهدرصنایعشانپرداختکنندآنهاهاشرکتنسکتبهدیگر حسابرسیکمتریهایهزینه

ستانطتوالنیدورهتصتدیحسابر مانیکه(نیزدرتیلیقخودبهاینناتهپیبردندکهز2173)2ومیونگسومانندمیوفادار
(برایتنباورنتدکته2172)3یابد.کاونوهماارانالزحمهحسابرسیوکیفیتاقالمتعهدیکاهشمی،رابطهمبکتحقباشد

براستاسکیفیتوقیمتتتواندمیخدماتحسابرستیشتدهواینرقابت ررختشحسابرستانباعثافزایشرقابتتدربازار
هایگزافیبردوشحسابرسانو(نیزبهاینناتهپیبردکهتغییراتحسابرسهزینه2117)1آروندا.خدماتحسابرستیباشد

 صاحکاارزمانیکهازخدماتحستتابرسرضایتنداشتهباشداقدامبهتغییترتوانگفتکهگذاردبنابراینمیصاحکاارانمی

باشتتتند،فترضبترایتن نداشتهخاصدورهیكرایبحسابرسانبرایراتغییریصاحکااراگرملاب ،درکندمیحستتابرس
.راضیهستند استکهاینصاحکاارازشرکتحسابرسیوخدماتحسابرسیبرایایندوره
الزحمهحسابرسیبروفاداریصاحکااراندرتغییتربنابرایناینتیلیقبهدنکالبررسیاینموضوعخواهدبودکهرگونهحق

تواندموجببسممکانیگذاردنتایجاینتیلیقمیبرنوعاظهارنررحسابرسمستل ،تأثیرمیصاحکااروهمچنینتأثیرآن
کننتدگاناستتانداردهایحسابرستی،جامعتهحستابدارانونرریدربازارهایحسابرسینوظهوردرایرانوکمكبهتتدوین

توانندبااستفادهازنتایجاینخدماتحسابرسیمیهایگزارشگریمالیشود.همچنینصاحکاارانکنندگانازصورتاستفاده
الزحمهپرداختیودرنتیجهپایکندیآنهابهموسسهحسابرسیواتخاذتصمیمدربتارههایخوددررابطهباحقتیلیقازهزینه

ادامههمااریباموسسهحسابرسیمزبورآگاهییابند.


 مبانی نظری

 الزحمه حسابرسی حق
وحستابرسبتینمتذاکرهحسابرسی،وبازاردررقابتصاحکاار،ازحسابرسبرآوردیریسكاساسبرحسابرسی،الزحمهحق

وصتالحیتارزیتابیشتام )اهمیتتبتاتیریت خطربایدحسابرسیریزیبرنامههنگامحسابرس،.شودمیتعیینصاحکاار
کریشتنان)کندبرآوردوشناساییرا(اهمیتباتیری افشایوهاحسا هایسازمان،قابلیتاخالقیجومدیریت،شایستگی

(.2،2172هماارانو
اجترایایتنفرآینتددرسته.زمانالزمبرایاجرایعملیاتحسابرسیتعیینشود.الزحمهحسابرسیبایدبراساسمدتحق

شود.مرحلهاول،ارزیابیحسابرسازوقوعزیانآتیناشیازقضاوتحسابرسکهدرآیندهیكذینفتعمتبالًمرحلهانجاممی
کهمنافعنهاییکارگیریمنابعدراجرایعملیاتحسابرسیمبالًنیرویانسانیتااینهشود.مرحلهدوم،بسهامدارمتیم می

گذاریاضتافیهایمالیبرابرهزینهنهاییسرمایههایموردانترارآتیناشیازحسابرسیصورترارزشفعلیزیانکاهشد
کههزینهحسابرسیراپوششدهد.درایتنمیتانقضتاوتکندتاایندرنهایتحسابرسقیمتیراتعیینمی .حسابرسیباشد

                                                           
1 
Farag, M. S., and R. Z. Elias 

2
 Myungsoo 

3 
Kown et al 

4 
Arrunada 

5 
Krishnan 
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الزحمهاضتافیخدماتحسابرسی،حق دریكبازاررقابتیبرای.(7،2177استانلی)حسابرسنلشمهمیدرتعیینقیمتدارد
است.تامی سریععملیاتحسابرسی حسابرسبهعلتاستفادهبهینهاززمانبرایانجامخدماتاعتکاردهیوسیلهبهدریافتی

یاافتزایشهزینتهفرصتتکاریاضافه مانندهاییفعالیتمماناستهزینهبیشتریدربرداشتهباشد.زیرا،حسابرساندرگیر
حسابرستیبتاتتأخیردرارائتهگتزارش الزحمه،دیدگاهمتفاوتیوجودداردکهبراساسآنحقوجودبااین.شوندمیحسابرسی

،رنتینهتمیابتدمتیحسابرسینیزافزایش میتوایهایآزمونالزحمهمیزانحسابرسیرابطهمبکتدارد.زیرا،باافزایشحق
(7333)واعتتواحمتدی،یابتدمتی کارمندانارشدیامذاکرهبامدیریتدربارهنتیجتهکتارحسابرستینیتزافتزایشرابطهبا

شتود.داخ قراردادگنجانتدهمتی قراردادبینحسابرسوصاحکاارپیشازآغازکارحسابرسیصورتبهالزحمهحسابرسیحق
کارهایاضافیودریافتهزینه شودکهبهحسابرساجازهانجامگنجاندهمیداخ قرارداد«فرار»،معموالًبندهایباوجوداین
دهتدمیمؤثربرریسكحسابرسی، رادروضعیتغیرقاب مشاهده،ازجملهوجودمشا تداومفعالیتیاعوام هاکاریاضافه

(.7331)نونهالواککرپور،


 حسابرس اظهارنظر
یهتاجنکتهیمتالیازکلیتههاصورتدرستیتهیهوارائهدربارهتکهحسابرسیمالیایناسهاصورتهدسازحسابرسی

اطمینتاندرشتا غیترنیتتأمحسابرسباایننوعاظهارنررکند.اظهارنرردرانطکاقبااصولمتداولحسابداری،تیبااهم
ی،هتایدگیرستیدرریتگنمونتهامتاعتواملیرتونقضتاوت،استتفادهاز؛دهتدیمیمالیراافزایشهاصورتمطلق،اعتکار

یداخلیموجبایناستکهدستیابیبهاطمینانمطلقدرحسابرسیهاکنترلیحسابداریوهادستگاهیذاتیهاتیمیدود
درواقتع متالیبتااستتانداردهایحستابداریاستت،یهاگزارشحسابرسمستل معیاریبرایانطکاقگزارش.نشودممان

کند)الیمالیبهذینفعاناستفادهم یهااظهارنررخوددربا قابلیتاعتمادصورتیبرایارائهحسابرسازگزارشحسابرس
یهاصورتکهآیاباشدیمبارهنیدراگزارشحسابرسحاوینررصریححسابرساظهارنرر(.بند2،2111تونیکاتوهمااران

اظهتارنررانتواع.طکقاستاندارهایحسابداریبهنیتوهمطلتو ارائتهشتدهاستتیتاخیترتیبااهمیهاجنکهمالی،ازتمام
.باشدیم(اظهارنرر)ملکول،مشروط،مردودوعدمرهارگانهحسابرسیشام 

طکقتیاهمبایهاجنکهیمالی،ازتمامهاصورتنررملکولبایددرمواردیاظهارشودکهحسابرسبهایننتیجهبرسدکه
تغییردراصتولهرگونهضمنیبیانگرآناستکهطوربهاستانداردهایحسابداریبهنیومطلو ارائهشدهاست.نررملکول

یمالیدرجویتاافشتاشتدههاصورتبهنیویمناسبتعیینودرهاآنیکاربردایناصولوآثارهاروشحسابدارییادر
.(7313،میتهفنیسازمانحسابرسی)کاست

:باشدیمزیررهارگانهانواعاظهارنررحسابرسیشام 
ملکول؛
مشروط؛
 مردودو

عدماظهارنرر.
                                                           
1
 Stanley 

2 
Al thuneiba 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد سوم(                                             8311 ، زمستان81 ، شماره2دوره   

 

737 
 
 

اظهارنررملکول
طکتقتیبااهمیهاجنکهیمالی،ازتمامهاصورتنررملکولبایددرمواردیاظهارشودکهحسابرسبهایننتیجهبرسدکه

ضمنیبیانگرآناستکههرگونهتغییردراصتولطوربهاستانداردهایحسابداریبهنیومطلو ارائهشدهاست.نررملکول
یمالیدرجویتاافشتاشتدههاصورتبهنیویمناسبتعیینودرهاآنیکاربردایناصولوآثارهاروشحسابدارییادر

 است

 اظهارنررمشروط

یحسابداریتوسمواحتداستانداردهایدرعدمرعایتراساسیغولیتیبااهمکهمواردشودیممواردیاظهارنررمشروطدر
 .باشدرسیدگیویامیدودیتدررسیدگیوجودداشته

عدماظهارنرر
هیمتالیعتدماظهتارنررارائتهتاصتورتدرصورتوجودمیدودیتاساسیدردامنهرسیدگیویاابهاماساسینستکتبته

 .شودیم
 اظهارنررمردود

درصورتعدمرعایتموارداساسیدررعایتاستانداردهایحسابداریتوسمواحدرستیدگی،حستابرسنرترمتردوداظهتار
(.7313،میتهفنیسازمانحسابرسی)کدینمایم


 وفاداری صاحبکار
شتدهدادهترجیحخدمتیایكمیصولمداومِوباثکاتمجددخریدبرایایجادشدهقویعمیقتعهدازاستعکارتوفاداری

ختدمتیتامیصولیكسویبهمشتریاستفادهتغییربرایبازاریابیرقکاهایتالشوموقعیتیتأثیراتکهدرحالیآینده،در
تجاریعالمتبامیصولیدارایکهاستشرکتیغاییونهاییهدسمشتری،(.وفاداری7،2177الیواریدارد)وجوددیگر

مشتری،جذ هایکاهشهزینه:ازجملهشودمیشرکتسودآوریباعثکهداردزیادیمزایایمشتریانویژهاستوفاداری
حاص خدمات،وکاالبرایوفادارمشتریتوسمباالترهزینهپرداخت ازمبکتتعملاتردمشتتری،عمرطولارزشازمنافع
کنندمیعم شرکتبرایبازاریابیآژانسعنوانبهوفادارمشتریانورقکابرایافزایشموانعبینی،پیشقدرتافزایشطریق

(2،2171)موکارجه
نرتری انگیزهبرایاستفادهازمفهوموفاداریصاحکاارکهبهبررسیحفتونگهداریحسابرسازدیدگاهدرزمینهحسابرسی
ملابت ،درکنتدمیحستتابرس تغییربهاقدامباشدنداشتهرضایتحستتابرسخدماتازکهزمانیصاحکاارصاحکااراستتت

باشتتند،فرضبرایناستکهاینصاحکاارازشترکتنداشتهخاصدورهیكبرایحسابرسانبرایراتغییریصاحکااراگر
هتایشترکتبترایمهتمانتدازرشتمازیاتیصاحکااروفاداریراضیهستند حسابرسیوخدماتحسابرسیبرایایندوره

 حسابرسیخودراهایهزینهتواندنمیکهصاحکاارنستتکتبهحسابرسخودوفادارباشد،حسابرس زمانیباشدمیحسابرسی

کتهبتررویباشتدکتارمتیصتاحبوفتاداریبتینارتکتاطبررستیتیلیقایندرشدهمطرحمستتئلهبنابراینافزایشدهند
(.7331ینسبوژوالنژاد،)بخردباشدمیحسابرسیهایالزحمهحق
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ارانامیتدواروصاحکاباشدمیمالیشتترکت هایهزینهابرس،وبرایصاحکااراندرواقعجز،سودموسسهحسهاالزحمهحق
حسابرستیهستتندوانجامازحسابرسانامیدواربهکسبسودیمعلولتمهایگزارشگریودرملاب ،بهکاهشهزینهسیس

 هایهزینهتنریمهنگامبایدحسابرستتیهایشرکتپسباشدمیحداکبرکردنمنافعدوطرس حسابرسینتیجهالزحمهحق

برایازدستتتدادنیك زیادیاحتمالیابد،افزایشحسابرسیهایهزینهکهزمانیحسابرسیستتاالنهبادقتعم نمایند
حسابرسیباالترنسکتبتهصتاحکاارانوهایالزحمهحقکوربهپرداختمجاگراینصاحکتتاارویژهبهصاحکااروجتتوددارد،

دربورساوراقبهادارایرانبتاالشدهپذیرفتههایشرکتتغییرحستتابرسدر هایانگیزهازیایپسمشابهباشدهایشرکت
تغییتردلیت استتمماتنقکلتیحستابرسسویازنامناسبالزحمهحقمطالکهلذا،حسابرستتیاستهایالزحمهحقبودن

حسابرستتی،احتمالعدم پروژههردرشروعاولیههایهزینهوجوددلی بههمچنینحسابرستوسمواحدتجاریشدهباشد
حسابرستتیوعالوهبرآنباافزایشرقابتدربتین هایشرکتبالاستفادهبرایهایظرفیتجایگزینیصاحکاارجدید،بروز

حسابرسیبایدبهحفتهایشرکتوباشدمیحسابرسیبهسمتصاحکااران هایشرکتامروزهتوجهحسابرسی،هایموسسه
.(7311)میرمی،خودبپردازند ونگهداریصاحکااران



 پیشینه پژوهش
شترکتادغتامازپتسحسابرسیکیفیتوحسابرسیهزینه،حسابرسیگزارشدر(درپژوهشیباعنوانتاخیر2173)7الی

نستکتتریکوتاهحسابرسیگزارششدهادغامبنگاهکنگبهایننتیجهرسیدندکهمشتریهایهنگازشواهدی:حسابرسی
طتوربته..استآوردهبدسترابازارسهمازنیمیازبیشمتعاقکاًشدهادغامشرکتآندرکهدارندملكصنعتدرادغامبه
آمترانوشودمیپرداختباالترحسابرسیهایهزینهشدهادغامشرکتمشتریانبهکهدهدنمینشانشواهد،زمانهم .

مالیدرنیجریهنشاندادندکهگزارشگریکیفیتوحسابرسی(درپژوهشیباعنوانحقالزحمهحسابرسی2171)2همااران
باالترمالیگزارشگریکیفیتازحاکیبنابراینواستمرتکماختیاریتعهدیپایینسطحباباالترحسابرسیهایهزینهکه
کیفیتتافتزایشوحستابداریدستتااریکتاهشدرحسابرستیهزینههایمیورینلشازدرستیدرکمطالعهاین.است

دهد.میهاکنندهتنریموگذارانسیاست،گذارانسرمایهبه،نیجریهدرشدهپذیرفتهشرکتهایدرمالیگزارشگری
یتابعتههتایشترکتتأثیرهفتمتغیراندازهشرکت،نسکتحلوقصتاحکانستهام،ستوددهی،(2173)3کندیوهمااران

 گزارشحسابرسیدربورسیارائهحسابرسیونوعصنعترابرتأخیردریالزحمهحقحسابرسی،یمؤسسه،اندازهالمللیبین

در تأخیرتوجهیقاب حسابرسیبهمیزانیالزحمهحقشرکتوقراردادندوبهایننتیجهرسیدندکهاندازهموردبررسیمالزی
،امابهرابطهمعناداریبتیننتوعصتنعت،نستکتحلتوقصتاحکانستهام،دهندمیگزارشحسابرسیراتیتتأثیرقرارارائه

.تابعهواندازهمؤسسهحسابرسیباتأخیردرارائهگزارشحسابرسینرسیدندهایشرکت،سوددهی
عواملیروننتوعگتزارش بادارمعنیایرابطهالزحمهحسابرسدادندکهحق درپژوهشخودنشان(2177)1ولونتگریفین

فتاراگوالیتاستجتاری،انتدازهصتاحکااردارد واحتدهایبخشنوعصنعت،نسکتجاری،تعداد حسابرسی،تغییرحسابرس،
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وفاداریصاحکاارپرداختندنتتایجآنهتابیتانگر مهحسابرستتیودرجهالزحمطالعهخودبهبررستتیارتکاطبینحقدر(2177)
سالههرگزحسابرسخودرا1نستتکتبهحسابرسانخودوفاداربودهودرایندوره درصد(52.32)تلریکاًمراستتتکهااین
بتردرجتهوفتاداریصتاحکااران معنتاداریاثردارایحسابرسیهایهزینهکهدهدمینشانپژوهشایننتایجاندندادهتغییر
درصنایعشتانپرداختتکننتدهاشرکتنسکتبهدیگر حسابرسیکمتریهایهزینهدریافتنداگرصاحکاارانهاآنوباشدمی
تتایوانیهتایشترکتطتیپژوهشتیاز(2171)7رناوهماتارانمانندمیوفادار نسکتبهحسابرسانخودزیاداحتمالبهآنها
مطلو منروربهمستلیمدارد.آنهانشاندادندمدیرانایرابطهگزارشحسابرسیملکول فتندکهتغییرحسابرسباصدوردریا

دریافتوبهایتن اینتغییر،گزارشحسابرسیملکولواسطهبهتادهندمیعملاردشرکت،حسابرسخودراتغییر نشاندادن
گونتهاینسالهایبعد،احتمالورشاستگی دراینپژوهشنشاندادهشدکهدرروش،عملاردشرکترامطلو جلوهدهند.

الزحمتهحستابرسودریافتندکهمیانحتق طیپژوهشیدریونان(2111)2اسپاتیسوهمااران.بیشتربودهاستهاشرکت
جتاری،نستکت شاخصورشاستگی،نوعحسابرس،نستکترنینهمهاآنمستلیموجوددارد.ایرابطهگزارشملکول صدور
شناسایینمودندبرصدورگزارشملکولحسابرسیتأثیرگذار عوام ازجملهرابلندمدتبدهی

اولیتهقضتاوتبترصتاحکااربتاحستابرسآشتناییوحمتایتیهاینگرش(درپژوهشیباعنواناثر7331بادپاوهمااران)
بترنتوعقضتاوتاولیتهویتتأثیرداردو گرشحمتایتیحستتابرسنواهدنشاندادندکهشجستجویاستراتژیوحسابرس

قضاوتاولیهحسابرسدرجهتمنافعصاحکاارباشدونگرشحمتایتی شودمیبراساسآن،نگرشحمایتیسطحباالباعث
بترمیتزان رسبتاصتاحکاارنیتزقضاوتاولیهحسابرسعلیهمنافعصاحکاارباشد.آشناییحسابشودمی سطحپتایینباعتث

حسابرسبانوعقضاوتایحرفههویت ایتن،بتیندومتغیترتجربتهوبرعالوهموافلتحسابرسباصاحکااراثرمبکتدارد.
همستوبتتااصتت توانتدمتیرابطتهمنفتیمعنتاداریوجتودداردکته اولیهوییعنیاحتمالعدمافشایبتدهیاحتمتتالی

بترحسابرستیالزحمتهحتق(درپژوهشیباعنتوانتتأثیر7331.بخردینسبوژوالنژاد)شود گرفتتهنرردرکاریمیافره
حسابرستتتیراازهتم هایهزینه(براینخستتتینباراجزای2177بابهرهگرفتنازمدلفاراگوالیاس)صاحکااروفاداری

استاتاومتدلرگرستیونافزارنرمبااستتتفادهاز آنتأثیراتتتیتفایتتكوباتوجهبهنلشآنبروفاداریصاحکااربهبررس
الزحمتهحستابرس،ازوفتاداریحتق شواهدپژوهشحاکیازآناستتکتهافتزایش.پرداختهاستترتیکیلجستتتیكازنوع

بترحستابرسبتهتجرتتأثیر(درپژوهشیباعنتوانبررستی7331.نونهالواککرپور)کاهدمیصاحکاارنسکتبهحسابرسان
کتهتجربتهدادنتدنشتانتهترانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههایشرکتدرکیفیتحسابرسیوحسابرسیالزحمهحق

الزحمتهبیشتتریدارد.یعنیحسابرسهررلدرباتجربهترباشتدحتق مبکتومعنادارتأثیرالزحمهحسابرسیحسابرسبرحق
رابطته(درپژوهشتیبتاعنتوان7332.اککریوحاجیهتا)نداردتأثیر وتجربهحسابرسبرکیفیتحسابرسیکندمیدریافت

نشتان،باریسكورشاستگیمالیهاییشرکتالزحمهحسابرسیواظهارنررحسابرسدرموردابهامدرتداومفعالیتدرحق
دابهامدرتداومفعالیتارتکاطمعاوسومعنتاداروجتوددارد،الزحمهحسابرسیواظهارنررحسابرسدرمورکهبینحقندداد

بینریسكورشاستگیمالیواظهارنررحسابرسدرموردابهامدرتداومفعالیتارتکاطمستلیمومعناداروجودداردوریسك
تداومفعالیت،اثرکاهندهالزحمهحسابرسیواظهارنررحسابرسدرموردابهامدرورشاستگیمالیبرارتکاطمعاوسبینحق

حسابرسیباکیفیتالزحمهحسابرسیوتجربهحسابرسرابطهبینحق(درپژوهشیباعنوان7332)نیاکختوهمااران.دارد
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دربورساوراقبهتادارتهترانشدهپذیرفتههایشرکتالزحمهحسابرسیآیاباالبودنحقبهبررسیاینموضوعپرداختندکه
باعتثافتزایشکیفیتتتوانتدمتیتترباتجربهبکردیاخیر؟وهمچنین،آیاانتخا حسابرس فیتحسابرسیراباالکیتواندمی

.وجودداردمعناداریکیفیتحسابرسیرابطهمبکتووالزحمهحسابرستغییرحقنتایجآنهانشاندادکهبینحسابرسیشود؟
اظهارنررحسابرستانمستتل  الزحمهحسابرسیوارمالایتشرکتبرحقساختدربررسیتأثیر(7333ابراهیمیوهمااران)

هتاشترکتالزحمهحسابرسیمعناداریبرحقمبکتتأثیرنهادی،گذارانسرمایهالایتسهامتوسمنشاندادندکهمهاشرکت
نهادیباصدوراظهارنررمشروطحسابرسیگذارانسرمایهمالایتسهامتوسم کهدهدمیدارد.همچنیننتایجپژوهشنشان

حسابرستانرابطته الزحمهحسابرسیواظهتارنررمشتروط.وبینمالایتمدیریتباحقباشدمیمنفیمعناداری دارایرابطه
حستابرسبررستیکردنتد.اظهتارنررالزحمتهحسابرستیبتر(اثرحق7337بنیمهدوهمااران).معناداریمشاهدهنگردید

الزحمهحسابرس،اندازهصاحکاار،گتزارشزیتانتوستمصتاحکااروستنکهمیانحقدهدمی اینپژوهشنشانایهیافته
الزحمتهوجوددارد.براساسنتتایجپتژوهش،حتقدارمعنیایرابطهگزارشملکولحسابرسی شرکتموردرسیدگیوصدور

معاوسایرابطهاندازهشرکت،سنشرکتوگزارشزیانملکولحسابرسیدارد.گزارشصدور مستلیمباایرابطهحسابرس
تغییرحسابرس،نوعحسابرس،مدتتصدیحستابرسبتاصتدورگتزارشملکتولرنینهمدارد. باگزارشملکولحسابرسی

.ندارندایرابطهحسابرسی


 فرضیه های پژوهش 
معناداریوجوددارد.:میانحقالزحمهحسابرسیواظهارنررحسابرسانمستل رابطه7فرضیه
.:میانحقالزحمهحسابرسیووفاداریصاحکااررابطهمعناداریوجوددارد2فرضیه



 روش شناسی تحقیق
ها،ازنتوعتیلیلتاتنیمتهتجربتیپتسرویتدادیدرحتوزهتیلیقحاضرازنررهدسکاربردیوازنررشیوهگردآوریداده

یکیفتیستروکارداریتم،ازتیلیت رگرستیونیکهبامتغیروابستهتیلیقازآنجایی.دراینتیلیلاتاثکاتیحسابداریاست
است،بااینتفاوتکهدرروشرگرستیون رگرسیونلجستیكشکیهبهرگرسیونمعمولی.کنیملوجیتیاپروبیتاستفادهمی

)متغیتر حتمتالرختدادیتكواقعتهگیترد(،امعمولیانجاممی جایحداق کردنمجذورخطاها)کهدررگرسیونبه لجستیك
هاحالتخطیداشتهباشند.تانیكرگرسیونغیرخطیاستولزومینداردکهداده کنید.اینروشیكوابسته(راحداکبرمی

طورتلریکتیشتکیهبه همچنین،نتایجحاص ازبرآوردالگویلوجیت.هایمدلرگرسیوننیزضرورینیستفرضپیش وجود
به2وضریبتشخیصمكفادن7است.همچنیندراینپژوهشازآمارهنسکتدرستنمایی یرگرسیونخطیبرآوردالگوها

R2وFشود.درواقعایندوآمارههمانندآمارهترتیببرایبررسیاعتکارک رگرسیونوقدرتتوجیهرگرسیوناستفادهمی
دریكبازهبازارسرمایهایراندرشدهپذیرفتههایشام کلیهشرکتجامعهآماریپژوهشکنند.دررگرسیونخطیعم می

                                                           
1
 Log likelihood Ratio Statistic (LR) 

2 
Mac Fadden R-Square  
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کهبااستتفادهازروشحتذسسیستتماتیكوبعتدازمتدنررقتراردادنباشدمی7331-7332طیدورهزمانیساله5زمانی
؛عنوانجامعهآماریانتخا شدندشرکتبه731معیارهایزیرتعداد

دربورسفعالباشد؛7331شدهوتاپایانسالدربورسپذیرفته7332شرکتقک ازسال.7
اسفندباشدوطیزمانتیلیقتغییرسالمالینداشتهباشد؛23.سالمالیشرکتمنتهیبه2
؛لیزینگونهادمالینکاشد،باناداری،گذاریسرمایهفعالیتاصلیشرکت.3
ودسترسباشد.اطالعاتموردنیازدربخشتعری متغیرهادر1
د.تغییرسالمالیندادهباشموردمطالعهشرکتدردوره.2

لجتداورستمهمچنینواستنکاطی آمارتوصیفی،آماریهاازروششدهگردآوریاطالعاتوتیلی یهتجزیبرادراینتیلیق
صورتیبررسموردجامعهبیشترشناختوشدهآوریجمع اطالعاتتلخیصباهدستوصیفیآمارازاستفادهاست.شدهاستفاده

آمارهدساست.اعدادزبانکمكبهاطالعاتترکیبواساسیاتاناستخراجتوصی ، توصیفی،آمارهدسزیرااستیرفتهپذ
ونمونتههتایدادهدرموجتوداطالعتاتتیلی وتجزیهطریقجامعهازپارامترهایدربارةاستنکاطانجامیطورکل،بهاستنکاطی
دارد.وجودهااستنکاطایندرکهاستینانیاطمعدمسنجشهمچنین



 متغیرهای و مدل پژوهش
مدلاولپژوهش

AUDITOR OPINION = α0 + β1 AFEE + β2SIZE + β3 Profitability + β4 Audit Tenure + β5 

Education + β6 LOSS + β7 Audit Size £it 
دومپژوهشمدل

Loyality = α0 + β1 AFEE + β2SIZE + β3 Profitability + β4 Audit Tenure + β5 Education + β6 

LOSS + β7 Audit Size £it 
کهدرآن:

AFEEالزحمهحسابرس=حق
AUDITOR OPINIONمستل حسابرساننرر=اظهار

Loyalityوفاداریصاحکاار=
Sizeاندازهشرکت=

Profitabilityشاخصسوداوری=
Audit Tenureتصدیحسابرس=

Educationتیصیالتحسابرس=
LOSSگزارشزیانشرکت=

Audit Sizeاندازهموسسهحسابرسی=


 نحوه محاسبه آنها پژوهش وی متغیرها
هایوابستهمتغیر
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ال (اظهارنررحسابرسمستل 
اظهارنررحسابرسمستل دراینتیلیقبهدونوعاظهارنررتعدی شدهوتعدی نشدهتلسیممیشتود؛بتهطتوریکته

دو اظهارنررمشروط،متردو(واظهارنررتعدی شده،شام7اظهارنررتعدی نشدهشام اظهارنررملکولمیباشد)عدد
.(7333)پیریوهمااران،(میشود1عدماظهارنرر)عدد

  (وفاداریصاحکاار

(استفادهشدهاستیعنیوفاداریعکارت2177برایاندازهگیریسنجشوفاداریحسابرسازمعیارفاراگوالیاس)
یتكازیتاوحسابرستیخصوصتیموسستهیتكبهحسابرسیسازمانحسابرسدرطولمدتتصدیازعدمتغییرازاست

جامعهحسابدارانرسمی.درصتورتوقتوعایتنهیكموسسهحسابرسیخصوصیدیگرعضوبحسابرسیخصوصیموسسه
.خواهدبود ملداراینمتغیریكودرغیرآنصورتصفر تغییر،

متغیرمستل 
حقالزحمهحسابرسی

الزحمتهحقمیاسکهدرطکیعیلگاریتمازعلتاستفاده.شودمیگیریاندازهحسابرس،الزحمهطکیعیحقلگاریتماساسبر
طالعاتمرتکمبتاحتقالزحمتهیحسابرستیازباشدمیکوركوهایبزرگشرکتالزحمهحقکردنهمگنحسابرس،

)گریفینوهمااران،اسشدهاستهمراهصورتهایمالیوازبخشهزینههایعمومیواداریشرکتهااقتک یادداشتهای
2177)
هایکنترلیمتغیر

 اندازهشرکت
ازطریقلگاریتمطکیعیداراییهایشرکتمیاسکهمیشود

 شاخصسوداوری
شود.هامیاسکهمیازطریقتلسیمسودخالصبرجمعدارایی

 تصدیحسابرس
فعالیتتکهحستابرسمیشودتعری زمانیازانکاشتهسالهایبرابرباتعدادسالهایفعالیتحسابرس.تعداد

.بهعکارتیمدتزمانیاستحستابرسبتهاستکردهآغازرسیدگیواحدمورددرسالاولینبرایراخود
عنوانحسابرسمستل درشرکتحضورداشتهاست

 تیصیالتحسابرس
یحستابداریوهتارشتتهیدراحرفتهدارایتیصتیالتبتاستابلهحسابرسمتغیرمجازیبهصورتیکه

.شودیمودرغیراینصورتعددصفرمنرور7حسابرسیباشندعدد
 گزارشزیانشرکت

1درغیراینصورتو7عدددرصورتیکهشرکتدرسالمالیزیانگزارشکردهباشد،
 اندازهموسسهحسابرسی

صتورتعتددصتفررادرصورتیکهحسابرسشرکت،سازمانحسابرسیباشدعددیتكودرغیترایتن
.اختیارکردهاست
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 تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش
کرد،مشخصراخودتیلیقروشایناهازپسپژوهشگر.دارداختصاصتیلیقهاییافتهتیلی وتجزیهارائهبهبخشاین

دارد،ستازگاری......ومتغیرهتانتوعتیلیتق،روشبتاکهمناسبآماریتانیاهایازگیریبهرهباکهاستآننوبتاکنون
تیلیتقدررااومرحلتهاینتاکهرافرضیههایینهایت،درونمایندتیلی وتجزیهودستهبندیراشدهگردآوریهایداده

تیلیتقپرستشبرایحلیراهیاپاسخبتواندسرانجاموکندروشنراآنهاتالی ودهدقرارآزمونبوتهدراند،کردههدایت
بتورسدرشتدهرفتتهیپذشرکت731شام کهقیتیلیآمارنمونهازشدهیآورجمعیهافص بااستفادهازدادهنیدرابیابد
.رندیگیمقرارآزمونموردقیتیلیهاهیفرضباشد،یم7331تیلغا7332یزماندورهدرتهرانبهاداراوراق



 آمار توصیفی و تحلیل آن
توصتیفیآمتارنمتود،خالصتهوکتردهپتردازشراشدهآوریجمعاطالعاتمیتوانآنهاوسیلهبهکهراروشهاییطورکلی،به

استتیلیقنمونهیاجامعهپارامترهایمیاسکهآنازهدسوپردازدمینمونهیاجامعهتوصی بهصرفاًآمارنوعاین.مینامند
هتایپراکنتدگیهایمرکزیهمچونمیتانگینوشتاخصهابااستفادهازشاخصداده یوتیلهیتجزدربخشآمارتوصیفی،

بتهقیتتیل.درادامهخالصهوضعیتآمارتوصیفیمربوطبهمتغیرهایانیراسمعیار،رولگیوکشیدگیانجامپذیرفتهاست
ارائهشدهاست.تردورافتادهیهادادهتفایكهرمدلپسازغربالگریوحذس

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش: 8جدول 
هایکشیدگیشاخصهایمرکزیشاخصناموتعدادمتغیرها

 میانه میانگینتعدادعالمتاختصاریمتغیرها
انیراس
 معیار

بیشینهکمینه کشیدگی رولگی

AFEE 1111/7711133/72513373/311321/5-55/21151521173 حقالزحمهحسابرسی

SIZE 111 25/7731/7752/711/131/311/7121/73اندازهشرکت

Profitability 111 21/127/121/131/151/171/112/7شاخصسودآوری

 Audit Size 111 23/1112/1 12/7 31/2 1 7اندازهموسسهحسابرسی

 Auditتصدیحسابرس

Tenure 

11111/237/233/721/127/2771

Education 111133/17111/1151/7-772/217تیصیالتحسابرس

منینینرمالاستانداردمنینینرمالیاستکهمیانگینآنصفروانیراسمعیارآنیكباشد.امااگرهمهدادههتایآمتاری
شتودمیانگینمهمترینآنهامیسو متی،شدهازبینشاخصهایمرکزیبیانیاسانباشندانیراسمعیاربرابربایكاست

از.هتااستتهتوزیعاست.میانگینشاخصمناسکیبراینشتاندادنمرکزیتتداد دهندهنلطهتعادلومرکزثل کهنشان
کنتد.هتارابیتانمتیکهمیزانرولگیتوزیعنرمالبرابرباصفراست،رولگینزدیكبهصفر،نرمالبودنتوزیعدادهییآنجا
نرمتالنخواهتدبتود.شتا توزیتعمطللاًترباشد،آنتوزیعمتغیربزرگ2وازترکورك-2نیناگررولگیمتغیریازهمچ
یتتوجهقابت یانتدازهبهتوانحدسزد.اگرملدارمیانگینازمیانههانیزمییآنهاراازملدارمیانگین،میانهوملایسهداده
هراستودرحالتبرعاسرولهبهرپهستتند.ملتدارانیتراسمعیتار،کمینتهوبیشتینهنیتزهارولهبترباشد،دادهبزرگ

هاحولمیانگینمتغیرمتمرکزترند.پراکندگیکمتردهد.هررهملدارانیراسمعیارکمترباشد،دادهپراکندگیدادهرانشانمی
هتایاگرانیراسمعیاربزرگباشد،دادهدرواقعبرعاسکاهش.دهدودرحالتمیزاناعتمادبهملدارمیانگینراافزایشمی
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اند.همچنینکشیدگیمعیتاریازتیتزیمنینتیدرنلطتهمتاکزیمماستت.)حولمیانگیننیستندودورازمیانگینپراکنده
ازدادههتانکاشند3وصفربهنزدیكترتیببهکشیدگیورولگیرنانچهکلیحالتاست(در3کشیدگیتوزیعنرمالبرابر

.نیستندبرخوردارتوزیعنرمال


 توصیفی متغیر های تحقیقتحلیل 
بتودنملتادیرنزدیتكدارد،انتدکیاختتالسآنهتامیانتهومشاهداتاکبرمیانگیننشانمیدهدکه7جدول -7

هستندبرخوردارنرمالنسکتاتوزیعازدادهکهکندمیمشخصمیانهومیانگین
تماممتغیرهایپژوهشبهجزحقالزحمهحسابرسیوتیصیالتحسابرسباتوجهبهبزرگتتربتودنمیانتهاز -2

میانگینآنهادرایرولگیمبکتهستند.باتوجهبهمبکتبودنضتریبرتولگیمتیتتوانگفتتکتهتوزیتع
متغیرهاییادشدهدارایرولهبهراستهستند.

است3رهامبکتاستکهباتوجهبهایناهکشیدگیتوزیعنرمالبرابرباهمچنینضریبکشیدگیتمامیمتغی -3
 .وضعیتآنهارانسکتبهتوزیعنرمالنشانمیدهد

حقالزحمهحسابرسینشانمیدهدکهاینمتغیردارایبیشترینپراکندگیبودهاست73/3113انیراسمعیار -1
میباشتدوانیتراس25/77ایآنمیاسکهشدهاستبرابربااندازهشرکتکهبراساسلگاریتمطکیعداراییه -2

شترکتهایمتوردمعیارنسکتاباالیآنبیانگرپراکندگیشرکتهایموردمطالعهمیباشتد.شتاخصستودآوری
میباشد.آمارهمچنیننشانمتیدهتد12/7و71/1وکمینهوبیشینهبهترتیب21/1مطالعهدارایمیانگین

درصدازشرکتهایموردمطالعهتوسمموسساتحسابرسیبزرگ)سازمانحسابرستی(متورد23کهدرحدود
(بتوده11/2حسابرسیقرارگرفتهاند؛همچنینمدتزمانتصدیحسابرساندرملامخودنزدیكبهسهسال)

درصدازحسابرساندارایمدرکحرفهایدررشتههایمالیبودهاند.13استدرحدود
هایدستآوردنشاخصکهمتغیرهایزیرمانند)اظهارنررحسابرس(متغیرهایکیفیهستند،بنابراینبهزآنجاییهمچنینا

دهد.برایایننوعمتغیرهانیازبهرسمجدولفراوانیداریمتامرکزیوپراکندگیآناطالعاتدرستیازرگونگیمتغیرنمی
بهشهودخوبیازنوعپراکندگیدستیابیم.
 : تعداد و درصد متغیر گزارش حسابرسی2دولج
درصدتعدادگزارشحسابرسی

35217/15ملکول

17123/23)مشروط،عدماظهارنرر،مردود(

%111711ک 

امادرپژوهشمنرورازاظهتارنرترتنهتاهایملکولوغیرملکولتلریکاًبرابراست.دهدکهتعدادگزارشنشانمی3جدول
اظهارنررملکولحسابرساستکهمکانیکارقرارمیگیرد.
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 : تعداد و درصد وفاداری صاحبکار3جدول

درصدتعداد

71371/22تغییرحسابرس

51113/11عدمتغییرحسابرس

%111711ک 


اندازهگیریشدهاستنشانمیدهدکهدرطتیدورهمتوردمطالعتهدرمتغیروفاداریصاحکاارکهبرمکنایتغییرحسابرس

درصتدازشترکتهاداریوفتاداری11درصدازشرکتهادارایتغییرحسابرسوبهعکارتیعدموفاداریودرحتدود22حدود
صاحکااربودهاند.

 : تعداد و درصد گزارش زیان شرکت4 جدول

درصدتعداد

25331/12گزارشزیان

27715/21عدمگزارشزیان

%111711ک 

درصدازشرکتهادرسالمالیخودزیانگزارشکردهاندو13دهدکهدرخاللدورهموردمطالعهدرحدودنشانمی1جدول
درصدازشرکتهادارایگزارشعدمزیانبودهاند.21تنها


 برازش مدل  فرضیه اول پژوهش
.داردوجودمعناداریرابطهمستل حسابرساننرراظهاروحسابرسیالزحمهحقمیانفرضیهاولپژوهش:

برازشمدل
یاظهارنررحسابرسمتغیریرندحالتیاست.درتیلیلاتبازارسرمایهمرتکمبتهحستابداری،دراینپژوهشمتغیروابسته

هتایی،دریمدلازنوعکیفیاست.برایبترآوردرنتینمتدلهامتغیروابستههایبسیارزیادیوجودداردکهدرآنموقعیت
هتایغیرخطتییبعد،مدلبایدبتااستتفادهازروشاختصاصدادهشودودرمرحلهیاولبایدبهاطالعاتکیفیکدمرحله

برایاینمتغیرهایمشاالتیبههمراهداردوبهبرآورددرستیOLS(برآوردگردد.استفادهازروشOLSهاییغیرازروش)
دهتد.ازایتنمطلتو رننمتیOLSزروشانجامد.ایناحتمالبایدبینصفریایكتغییرکندکهدرصورتاستتفادهانمی

هاییبههمراهدارد،اینپژوهشبرایبررسیاثرمتغیرهایمستتل رویمتغیترمیدودیتOLSکهاستفادهازروشآنجایی
کنیم.یکیفی،ازمدلالجیتیاپروبیتاستفادهمیوابسته
نرراظهارو(7عدد)باشدمیملکولنرراظهارشام دهنشتعدی اظهارنررکه؛شودصورتتعری می اینوابستهبهمتغیر
.شودمی(1عدد)اظهارنررعدمومردودمشروط،نرراظهارشام شده،تعدی 
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 آزمون نسبت درستنمایی مدل
نه.درواقتعکندکهآیانتایجبرازشمدلمعناداربودهیااینآزمونبهعنوانآزمونمعناداریمدلاستوبهعکارتیبیانمی

فرضیهصفراینآزمون،صفربودنضرایبتمامیمتغیرهااست.دربررسیمعناداریک مدل،درصورتیکتهستطحمعنتی
شود. درصدتأییدمی32باشدمعناداریک مدلدرسطحاطمینان12/1(آمارهنسکتدرستنمائیکمترازP-Valueداری)

میباشدمیتوان132/1هشدهاست.باتوجهبهاینکهسطحمعنیداریاینآمارهمعادلنتایجاینآزموندرجدولزیرارائ
درصدمعنیدارمیباشد.32گفتک مدلدرسطحاطیمنان

 آزمون نسبت درستنمایی مدل تحقیق :5جدول 
نتیجهسطحمعنیداریآماره آزمون

تأیید513/752132/1نسکتدرستنمایی



 پژوهش اول رگرسیونی مدل فرضیهبرآورد 
 پژوهش اول نتایج برآورد مدل فرضیه :6جدول 

متغیروابسته:گزارشحسابرس

نتیجهملداراحتمال آماره Z ملدارضرایبمتغیر

AFEE 1.133111/31.111 مبکتودارمعنی 

SIZE 1.311-7.311-1.773بیمعنی 

Profitability 1.1112.12 1.111مبکتودارمعنی

Audit Size 1.3771.317 1.311معنیبی 

Audit 

Tenure 

 مبکتودارمعنی7.531.311.111

Education 1.51-7.11-1.311بیمعنی

LOSS 1.115-1.11-1.111معنیدارومنفی

منفیودارمعنی 2.13-3.17-1.111 (C)عرضازمکدا

132/1احتمالآمارهدرستنماییملدار 752.513آمارهدرستنمایی

 31/1(R2)مكفادان

(درمدلمعنیدارومبکتاست.1.133شودمتغیرمستل حقالزحمهحسابرسیباضریب)طورکهدرجدولدیدهمیهمان
اندازههمچنیندرمیانمتغیرهایکنترلیمتغیرهایسودآوریشرکت،مدتتصدیوگزارشزیاندهیمعنیدارومتغیرهای

ضتریبOLS معیارهاینیاوییبرازشدررگرسیونمعمولی.شرکت،اندازهموسسهحسابرسیوتیصیالتبیمعنیهستند
هایلوجیتوپروبیتهریحاص ازمدلکهملادیربرازششدهاماازآنجاییشدهاست؛تعیینمعمولییاضریبتعیینتعدی 

واقعیمتغیروابسته،صفریایكاست.درنتیجهاستفادهازضریبتعیتینمعمتولییتا کهملادیرتواندباشنددرحالیعددیمی
کنیم.اینضریبتعیینبتارودراینحالتازضریبتعیینساختگیاستفادهمیاست.ازاین معنیشدهبیضریبتعیینتعدی 

هایمذکوربدونضرایبریتمتابعدرستنماییمدلهایلوجیتیاپروبیتوملدارلگادرستنماییمدل استفادهازملدارحداکبر
ترباشد،توانتکیینمتدلشود.هررلدرملدارمكفادنبزرگآید.اینمعیار،معیارمكفادننیزنامیدهمیمی شیببهدست

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد سوم(                                             8311 ، زمستان81 ، شماره2دوره   

 

717 
 
 

31تدرحتدودتواننتیجتهگرفتباشد،میمی1.31کهملدارآمارهمكفادنبرایمدلبرازششدهبرابراستازآنجایی باالتر
گردد.تغییراتمتغیروابستهتوسممتغیرهایمستل وکنترلبیانمی درصداز



 اول فرضیه پذیرش یا رد برای یریگ میتصم نحوه
میباشتد.ازآنجاییاتهیگزارشملکولحسابرسدهندهنشان7برایاینفرضیه،متغیرموهومیتعری شدکهدرآنملدار

Zیکتهملتداراحتمتالآمتارهییازآنجا(استوهمچنین3.111آن)Z(وآماره1.133ضریببدستآمدهبرایاینمتغیر)
دارومسلیمیبینحقالزحمهحسابرسواظهتارنرتریمعنی(بهدستآمد،بنابراینرابطه)معنیدار111/1برایآنبرابر

.بهاینمعنیکهباافزایشحقالزحمهحسابرسیبرمیزانگزارشاتملکولافزودهمیشود.باتوجهبه؛ردحسابرسوجوددا
شود.داربودنمدلالجیتبرایاینفرضیهفرضیهاولپژوهشتاییدمیمعنی


 برازش مدل  فرضیه دوم پژوهش
.داردوجودمعناداریطهرابصاحکااروفاداریوحسابرسیالزحمهحقمیانفرضیهدومپژوهش:

 

 آزمون نسبت درستنمایی مدل
درصدمعنیدارمیباشد.32ک مدلدرسطحاطیمنانلذابوده132/1باتوجهبهاینکهسطحمعنیداریاینآمارهمعادل

 آزمون نسبت درستنمایی مدل تحقیق :7جدول 
نتیجهسطحمعنیداریآماره آزمون

تأیید15/771111/1نسکتدرستنمایی



 پژوهش دوم برآورد رگرسیونی مدل فرضیه
 پژوهش دوم نتایج برآورد مدل فرضیه :1جدول 

متغیروابسته:وفاداریصاحکاار

نتیجهملداراحتمال Z آماره ملدارضرایبمتغیر

AFEE 7.127-1.21-1.131 منفیودارمعنی 

SIZE 1.211-1.13-1.773بیمعنی 

Profitability 1.7133.13 1.113مبکتودارمعنی

Audit Size 1.5137.72 1.715معنیبی 

Audit 

Tenure 

 بیمعنی7.23-7.31-1.111

Education 1.117.151.131بیمعنی

LOSS 1.113-2.11-1.111معنیدارومنفی

منفیودارمعنی 7.33-1.32-1.111 (C)عرضازمکدا

111/1ملداراحتمالآمارهدرستنمایی 771/15آمارهدرستنمایی

 25/1(R2)مكفادان
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(درمدلمعنیدارومنفیاست.-7.127شودمتغیرمستل حقالزحمهحسابرسیباضریب)طورکهدرجدولدیدهمیهمان
متغیرهایاندازهشرکت،اندازههمچنیندرمیانمتغیرهایکنترلیمتغیرهایسودآوریشرکت،وگزارشزیاندهیمعنیدارو

موسسهحسابرسی،تصدیحسابرسوتیصیالتبیمعنیهستند
 درصتداز25تواننتیجتهگرفتتدرحتدودباشد،میمی1.25کهملدارآمارهمكفادنبرایمدلبرازششدهبرابرازآنجایی

گردد.تغییراتمتغیروابستهتوسممتغیرهایمستل وکنترلبیانمی


 دوم فرضیه پذیرش یا رد برای یریگ میتصم وهنح
میباشد.ازآنجاییاهضریبیوفاداریصاحکااردهندهنشان7برایاینفرضیه،متغیرموهومیتعری شدکهدرآنملدار

بترایآنZیکهملداراحتمالآمارهییازآنجا(استوهمچنین-1.21آن)Z(وآماره-7.127بدستآمدهبرایاینمتغیر)
دارومعاوسیبینحقالزحمهحستابرسووفتاداریصتاحکااریمعنی)معنیدار(بهدستآمد،بنابراینرابطه131/1برابر

.بهاینمعنیکهباافزایشحقالزحمهحسابرسیازوفاداریصاحکاارکاستهمیشودویابهعکتارتیمنجتربته؛وجوددارد
شود.داربودنمدلالجیتبرایاینفرضیهفرضیهدومپژوهشتاییدمیتوجهبهمعنیتغییرحسابرسمیشود.با



 خالصه نتایج
تتا7332هتراندربتازهزمتانیشرکتپذیرفتهشدهدربورساوراقبهتادارت731یافتههایاینتیلیقبراساسدادههای

بهارائهآمارزینشاندادهشد.درادامهنقیتیلیرهایمتغیفیازآمارتوصیاابتداخالصهبخشنیادرجمعآوریشدند7331
یآزمونالگویدرمطالعهحاضربرا.قرارگرفت.یموردبررسیدرقالبآماراستنکاطقیتیلیهاپرداختهشدومدلیاستنکاط
مبکتتیمیتانحتقالزحمته.نتایجبرآوردمدلنشتاندادکتهرابطتهمعنتادارواستفادهشدلوجیتونیازروشرگرسقیتیل

حسابرسیوگزارشحسابرسوجوددارد؛امامیانحقالزحمهحسابرسیووفاداریصاحکااررابطهمعنادارومعاوسیوجتود
دارد.

 

 منابع
 وحسابرسیالزحمهحقبرشرکتمالایتساختارتاثیر،(7333)،میمدرضا،فخارمنش،میمود،پیوندی،کاظم،ابراهیمی

 .11-23صص،21مارهش،5سال،مالیحسابداری،شرکتهامستل حسابرساناظهارنرر

 فعالیتتداومدرابهاممورددرحسابرساظهارنرروحسابرسیالزحمهحقرابطه،(7332)،زهره،حاجیها،سپیده،اککری
مالیورشاستگیریسكباهاییشرکتدر وحسابداریالمللیبینکنفرانسرهارمینوملیکنفرانسششمین،

 .مدیریت

 بادپا پورحیدری،بهروز، پورخدامی،امید، برصاحکاارباحسابرسآشناییوحمایتیهاینگرشاثر،(7331)،احمد،
-71،1مارهش،1دوره،مالیگزارشگریدرکاربردیپژوهشهای،شواهدجستجویاستراتژیوحسابرساولیهقضاوت

12. 
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 سال،حسابرسیدانش،صاحکااروفاداریبرحسابرسیالزحمهحقتأثیر،(7331)،فاطمه،نژادژوال،وحید،نسببخردی
 231-253صص،11مارهش،73

 حسابداری،حسابرساظهارنرربرحسابرسیالزحمهحقاثر(7337،)مهدی،زینالی،مهدی،فردمرادزاده،بهمن،مهدبنی
 .21-17صص،72مارهش،مدیریت

 پهلوان زهرا، حضرتیداروغه، )فاطمه، درحسابرسیالزحمهحقوحسابرسیگزارشکیفیتبینرابطه(،7337،
 .21-73صص،71شماره،مدیریتحسابداریفصلنامه،تهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههایشرکت

 پیری دیدار،پرویز، دانشیار،حمزه، حسابرسنرراظهارنوعبامالیگزارشگریکیفیترابطهبررسی،(7333)،فاطمه،
مارهش،3سال،مالیگزارشگریدرکاربردیپژوهشهای،تهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتهشرکتهایدرمستل 

 .11-11صص،2

 گزارشگریبرحسابرستخصصتأثیربررسی،(7337)،امیر،میمدی،اعرم،الریجانیزادهولی،یییی،یگانهحساس
 .51-13صص،73شماره،بهاداراوراقبورسفصلنامه،سرمایهبازارواکنشومالی

 هیئتاستلاللوسودکیفیتبامستل حسابرسیهزینهرابطه(،7331)،کیوان،شعکانی،میمود،قربانی،اهللروح،رجکی
 .725-713صص،23مارهش،پانزدهمسال،حسابرسیدانشفصلنامه،تهرانبهاداراوراقبورسبازاردرمدیره

 باتعهدیسوداقالمکیفیتوحسابرسانگزارشگریبینرابطهبررسی،(7331)،بامداد،پرتوی،میمدرضا،طهماسکیان
تهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههایشرکتدرتلفیلیهایدادهتانیكازاستفاده درکمیمطالعاتنشریه،
 .211-711صص،7شماره،2دوره،مدیریت

 حسابرسیسازمان،تهران،حسابرسیاستانداردهای،(7313)،حسابرسیسازمانفنیکمیته. 

 میرمی تغییرهایانگیزهوحسابرسانتخا فرآینددرحسابرسیمؤسساتویژگیهایبررسی،(7311)،بهرام،
 .اقتصادومدیریتوحسابرسیوحسابداریالمللیبینکنفرانساولین،ایرانبهاداراوراقبورسدرحستتابرس

 قناد،میمود،بیاضدشتالری مصطفی، فاور، گزارشدرتأخیروحسابرسیکمیتهویژگیهای،(7331)،حسین،
 .217-272صص،31مارهش،71سال،حسابرسیومالیحسابداریپژوهشهای،حسابرسی

 درحسابرسیکیفیتوحسابرسیالزحمهحقبرحسابرستجربهتاثیربررسی،(7331)،سعید،اککرپور،اککرعلی،نونهال
 .75-5،7مارهش،2دوره،مدیریتوحسابداریاندازرشم،تهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتهشرکتهای

 باحسابرستجربهوحسابرسیالزحمهحقبینرابطه،(7332)،امین،کنارکار،مهدی،زادهشعکان،میمدرضا،نیاکخت
 .211-731،صص7مارهش،2دوره،حسابداریومدیریتمطالعاتفصلنامه،حسابرسیکیفیت

 درتأخیرباحسابرستغییروحسابرسیالزحمهحقعام دوبینرابطهبررسی،(7333،)رؤیا،احمدی،سیدعلی،واعت
تهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتهداروییشرکتهایحسابرسیگزارشارائه سال،سالمتحسابداریفصلنامه،
 32-11صص،2شماره،سوم
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