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مستقل

چکیده
الزحمهحسابرسیدربرنامهریزیواجرایمناسبوباکیفیتکارحسابرسیمالیمؤثراست.کیفیتپایینحسابرسیموجب


حق
هایمالیمیشودواینامرنهتنهامنجربهناکامیازدستتیابیبتهاهتداسحسابرستی


کنندگانصورت

کاهشاعتماداستفاده
حقالزحمتهحسابرستیبتاوفتاداریصتاحکاارواظهتارنررحسابرستانمستتل د ر
میشود.هدساینپژوهشبررسیرابطه 
شرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانمیباشد.یافتتههتایایتنتیلیتقبتراستاسدادههتای731شترکت
پذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهراندربازهزمانی7332تا7331جمعآوریشدند.پژوهشانجامشدهازنررنوعهتدس
جزءپژوهشهایکاربردیاستوروشپژوهشازنررماهیتومیتواییهمکستگیمیباشد.انجتامپتژوهشدررتاررو 
ی
استدالالتقیاسی-استلراییصورتگرفتهاستوازآنجاییکهبامتغیروابستهیکیفیسروکارداریم،ازتیلیت رگرستیون 
لوجیتیاپروبیتاستفاده شدهاست.نتایجبرآوردمدلنشاندادکهرابطهمعنتادارومبکتتیمیتانحتقالزحمتهحسابرستیو
گزارشحسابرسوجوددارد؛امامیانحقالزحمهحسابرسیووفاداریصاحکااررابطهمعنادارومعاوسیوجوددارد .

حقالزحمهحسابرسی،وفاداریصاحکاار،اظهارنررحسابرسانمستل .
کلید واژه ها :
مقدمه
ایخودرادربارهمطلوبیتارائهصورتهای


ترینوظیفهحسابرسانتهیهگزارشحسابرسیاستکهدرآناظهارنررحرفه

مهم
مالیطکقاستانداردهایحسابداریبهصراحتاعالمکنند(پیریوهمااران.)7333،درواقعنلتشوماهیتتحسابرستیدر
شدهمطرحمیشود.حسابرستیدرختمملتدم


ارتکاطباعدمقطعیتوتردیدهایحاکمبرکیفیتاطالعاتحسابداریگزارش
رسیدگی،اظهارنرردرخصوصمطلوبیتتهیهونهایتاًاعتکاربخشیبهادعاهایمدیریتمندرجدرصورتهتایمتالیاستت.
عنوانابزارنرارتیدولتهااستت.


عنوانیكسازوکاراجتماعی،برایکمكبهنرارتوکنترلرفتارمدیرانوبه
حسابرسیبه
آنچهجامعهازحرفهحسابرسیانتراردارد،ارائهگزارشاتحسابرسیاستکهموجبافزایشقابلیتاتاتاءوبتهموقتعبتودن
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اطالعاتحسابداریافشاشدهمیشود(الریدشتبیاضوهمااران.)7331،ایتن،ارزشافتزودهایاستتکتهتنهتاحرفته
حسابرسیقادربهافزودنآنبهاطالعاتمالیشرکتهااست.پساگرحسابرسییكوسیلهنرتارتیباشتدکتهنلتشهتای

متعددمذکوررابرعهدهدارد،باثابتفرضکردنسایرشرایم،گزارشحسابرسدرخصوصصورتهایمالیدرطیزمتان

بایستموجببهکودکیفیتافشااطالعاتازطریقافزایشبهموقتعبتودنافشتااطالعتات

بهعنوانیكماانیزمنرارتیمی
یهگذاری،ارائتهاطالعتاتمتالی
میتوانگفتپایهواساساتخاذتصمیماتسرما 
حسابداریگردد(آبرناثی.)2171،7بنابراین 
شفاس،مربوطوقاب اتااءاست(بنسالوشارما.)2171،2درواقعحسابرسیازطریقاعتکاردهیبهصورتهایمالیموجتب
میشودتاقاب اتاابودناطالعاتگزارششدهافزایشیافتهوهزینههاینمایندگیکاهشیابد.اینعم دررتاررو یتك
یشود،پرداختتهو
فرایندسیستماتیكباجمعآوریشواهدالزموبررسیادعاهایمدیرانکهدرقالبصورتهایمالیارائهم 
بهاظهارنرردرخصوصقابلیتاتاایاطالعاتمیپردازد(طهماستکیانوپرتتوی.)7331،ناتتهموردتوجتهایتناستتکته
صورتهای مالیرابدوناظهارنررحسابرسانویاافرادمستتل حرفتهای،دراختیتاراستتفادهکننتدگانقتراردادو

یتوان
نم 
مالی،قابلیتاتاایاطالعاتراافزایشدادهواستفادهکنندگان نسکتبهاطالعتات

اظهارنررافرادذیصالحدربارهصورتهای

ارائهشدهونیزتصمیماتاتخاذشدهخود،اطمینانبیشتریخواهندداشت(حساسیگانهوهمااران .)7337،
گزارشهایمالیبااستانداردهایحسابداریاست ،درواقعحستابرس

ازطرفیگزارشحسابرسمستل معیاریبرایانطکاق
میکند(التونیکاتو
صورتهای مالیبهذینفعاناستفاده 

ازگزارشحسابرسیبرایارائهاظهارنررخوددربا قابلیتاعتماد
همااران.)2111،3دراینمیانحقالزحمهحسابرسیدربرنامهریزیواجرایمناسبوباکیفیتکتارحسابرستیمتالیمتؤثر
است.کیفیتپایینحسابرسیموجبکاهشاعتماداستفادهکنندگانصورتهایمالیمیشودواینامترنتهتنهتامنجتربته
ناکامیازدستیابیبهاهداسحسابرسیمی شود،بلاهموجبکاهشاعتکارفرایندحسابرسیدرابعادکالنخواهدشد(رجکتی،
الزحمهی حسابرسی مواجه هستتند .ایتن

.)7331اماامروزهحسابرسان مستل با فشارهای روزافزون برای کنترلوکاهش 
حق
صاحبکاربرای تسهی این موضتوع بته بررستی ارتکتاط میتان حتقالزحمته و کتار

موضوع موجب شده است که حسابرس و
عنوانمبالنتایجبرخیتیلیلاتنشاندادهاستتکتهحتقالزحمتهبتاالی
به 
حسابرسی بپردازند(پهلوانوهمااران .)7337،
حسابرسیمی تواندوابستگیمیانحسابرسوصاحکاارایجادکندواینموضوعمماتناستتکتهتردیتدیاساستیدربتاره
استلاللحسابرسفراهمآوردزیرامماناستکتهحستابرسبترایحفتتمشتتریوکستبحتقالزحمتهبیشتتر،گتزارش
مطلو تریارائهدهد(بنیمهدوهمااران7337،؛گریفینولونت .)2177،1
الزحمههایحسابرستتی

عالوهبرتأثیرحقالزحمهحسابرسیبرنوعگزارشواظهانررحسابرسمستل ،همچنینمطالعه 
حق
تصمیمگیری

بهعنوانمعیاریجهت
الزحمههایحسابرستتی 

ازنررتأثیرآنبررفتارصاحکاار،حائزاهمیتاستتت؛رراکه 
حق
دورههایآتیشرکتمؤثراستبهنررمتیرستدکتهحتقالزحمتههتایپتایین
صاحبکارانجهتتداومکار حسابرسیطی 

الزحمههتایبتاالیحسابرستیموجتبکتاهش تلاضتای

صاحبکارانشدهوبلعاس 
حق

حسابرسی موجبافزایشتلاضای
میشودواینامرنهتنهامنجربهناکامیازدستیابیبته اهتداسحسابرستیمتیشتو د
صاحبکارانازموسستتهحسابرستتی 

1

Abernathy
Bansal & Sharma
3
Al thuneiba
4
Griffin and Lont
2
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(بخردینسبوژوالنژاد.)7331،بهعنوانمبالفاراگوالیاس)2177(7درمطالعتهختوددریافتنتدکتهاگترصتاحکااران
احتمالزیادنسکتبهحسابرسانخود

شرکتهادرصنایعشانپرداختکنندآنها 
به

هزینههایحسابرسیکمتری نسکتبهدیگر

2
میمانندومیونگسو ()2173نیزدرتیلیقخودبهاینناتهپیبردندکهزمانیکه دورهتصتدیحسابرستانطتوالنی
وفادار 
3
باشد،رابطهمبکتحقالزحمهحسابرسیوکیفیتاقالمتعهدیکاهشمییابد.کاونوهمااران ()2172برایتنباورنتدکته
میتواندبراستاسکیفیتوقیمتت
ررختشحسابرستانباعثافزایشرقابتتدربازار خدماتحسابرستیشتدهواینرقابت 
)نیزبهاینناتهپیبردکهتغییراتحسابرسهزینههایگزافیبردوشحسابرسانو

خدماتحسابرستیباشد.آروندا2117(1
گذاردبنابراینمیتوانگفتکهصاحکاارزمانیکهازخدماتحستتابرسرضایتنداشتهباشداقدامبهتغییتر


صاحکاارانمی
میکنددرملاب ،اگرصاحکاارتغییریرابرایحسابرسانبراییكدورهخاصنداشته باشتتتند،فترضبترایتن
حستتابرس 
استکهاینصاحکاارازشرکتحسابرسیوخدماتحسابرسیبرایایندوره راضیهستند .
بنابرایناینتیلیقبهدنکالبررسیاینموضوعخواهدبودکهرگونهحقالزحمهحسابرسیبروفاداریصاحکااراندرتغییتر
صاحکااروهمچنینتأثیرآنبرنوعاظهارنررحسابرسمستل ،تأثیرمیگذاردنتایجاینتیلیقمیتواندموجببسممکانی
نرریدربازارهایحسابرسینوظهوردرایرانوکمكبهتتدوینکننتدگاناستتانداردهایحسابرستی،جامعتهحستابدارانو
استفادهکنندگانازصورتهایگزارشگریمالیشود.همچنینصاحکاارانخدماتحسابرسیمیتوانندبااستفادهازنتایجاین
تیلیقازهزینههایخوددررابطهباحقالزحمهپرداختیودرنتیجهپایکندیآنهابهموسسهحسابرسیواتخاذتصمیمدربتاره
ادامههمااریباموسسهحسابرسیمزبورآگاهییابند .

مبانی نظری
حقالزحمه حسابرسی
حقالزحمهحسابرسی،براساسریسكبرآوردیحسابرسازصاحکاار،رقابتدربازارحسابرسی،ومتذاکرهبتینحستابرسو
صاحکاارتعیینمیشود.حسابرس،هنگامبرنامهریزیحسابرسیبایدخطرتیریت بتااهمیتت(شتام ارزیتابیصتالحیتو
ن
شایستگیمدیریت،جواخالقیسازمان،قابلیتهایحسا هاوافشایتیری بااهمیت)راشناساییوبرآوردکند(کریشتنا 
وهمااران .)2172،2
حقالزحمهحسابرسیبایدبراساسمدتزمانالزمبرایاجرایعملیاتحسابرسیتعیینشود..اجترایایتنفرآینتددرسته
مرحلهانجاممی شود.مرحلهاول،ارزیابیحسابرسازوقوعزیانآتیناشیازقضاوتحسابرسکهدرآیندهیكذینفتعمتبالً
سهامدارمتیم میشود.مرحلهدوم،بهکارگیریمنابعدراجرایعملیاتحسابرسیمبالًنیرویانسانیتااینکهمنافعنهایی
هایمالیبرابرهزینهنهاییسرمایهگذاریاضتافی


هایموردانترارآتیناشیازحسابرسیصورت

رارزشفعلیزیان
کاهشد
کندتااینکههزینهحسابرسیراپوششدهد.درایتنمیتانقضتاوت


درنهایتحسابرسقیمتیراتعیینمی
حسابرسیباشد .
1

Farag, M. S., and R. Z. Elias
Myungsoo
3
Kown et al
4
Arrunada
5
Krishnan
2
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خدماتحسابرسی،حقالزحمهاضتافی

حسابرسنلشمهمیدرتعیینقیمتدارد(استانلی.)2177،7دریكبازاررقابتیبرای
بهوسیلهحسابرسبهعلتاستفادهبهینهاززمانبرایانجامخدماتاعتکاردهی است.تامی سریععملیاتحسابرسی
دریافتی 
اضافهکارییاافتزایشهزینتهفرصتت

فعالیتهاییمانند

مماناستهزینهبیشتریدربرداشتهباشد.زیرا،حسابرساندرگیر
،دیدگاهمتفاوتیوجودداردکهبراساسآنحقالزحمه حسابرستیبتاتتأخیردرارائتهگتزارش

بااینوجود
میشوند .
حسابرسی 
آزمونهایمیتوای حسابرسینیزافزایشمتییابتدهتمرنتین،
حسابرسیرابطهمبکتدارد.زیرا،باافزایشحقالزحمهمیزان 

رابطهباکارمندانارشدیامذاکرهبامدیریتدربارهنتیجتهکتارحسابرستینیتزافتزایش متییابتد(واعتتواحمتدی)7333،
بهصورتقراردادبینحسابرسوصاحکاارپیشازآغازکارحسابرسی داخ قراردادگنجانتدهمتیشتود.
حقالزحمهحسابرسی 

گنجاندهمیشودکهبهحسابرساجازهانجام کارهایاضافیودریافتهزینه

باوجوداین،معموالًبندهای«فرار»داخ قرارداد
میدهت د
کاریهارادروضعیتغیرقاب مشاهده،ازجملهوجودمشا تداومفعالیتیاعوام مؤثربرریسكحسابرسی ،
اضافه 

(نونهالواککرپور .)7331،

اظهارنظر حسابرس
هدسازحسابرسیصورتهایمالیایناستکهحسابرسدربارهدرستیتهیهوارائهصورتهایمتالیازکلیتهجنکتههتای
بااهمیتدرانطکاقبااصولمتداولحسابداری،اظهارنررکند.اظهارنررحسابرسباایننوعتتأمیناطمینتاندرشتا غیتر
یهتای،
یدهتد؛امتاعتواملیرتونقضتاوت،استتفادهازنمونتهگیتریدررستیدگ 
مطلق،اعتکارصورتهایمالیراافزایشم 
میدودیتهایذاتیدستگاههایحسابداریوکنترلهایداخلیموجبایناستکهدستیابیبهاطمینانمطلقدرحسابرسی
مماننشود.گزارشحسابرسمستل معیاریبرایانطکاقگزارشهایمتالیبتااستتانداردهایحستابداریاستت ،درواقتع
یکند(ال
حسابرسازگزارشحسابرسیبرایارائهاظهارنررخوددربا قابلیتاعتمادصورتهای مالیبهذینفعاناستفادهم 
صورتهای

یباشدکهآیا
نبارهم 
تونیکاتوهمااران.)2111،2بنداظهارنررگزارشحسابرسحاوینررصریححسابرسدرای 
مالی،ازتمامجنکههایبااهمیت طکقاستاندارهایحسابداریبهنیتوهمطلتو ارائتهشتدهاستتیتاخیت ر.انتواعاظهتارنر ر
یباشد .
حسابرسیشام رهارگانه(ملکول،مشروط،مردودوعدماظهارنرر)م 
نررملکولبایددرمواردیاظهارشودکهحسابرسبهایننتیجهبرسدکهصورتهایمالی،ازتمامجنکههایبااهمیتطکق
استانداردهایحسابداریبهنیومطلو ارائهشدهاست.نررملکولبهطورضمنیبیانگرآناستکههرگونهتغییردراصتول
حسابدارییادرروشهایکاربردایناصولوآثارآنهابهنیویمناسبتعیینودرصورتهایمالیدرجویتاافشتاشتده
است(کمیتهفنیسازمانحسابرسی .)7313،
یباشد :
انواعاظهارنررحسابرسیشام رهارگانهزیرم 
ملکول؛ 
مشروط؛ 
مردودو
عدماظهارنرر .
Stanley
Al thuneiba
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اظهارنررملکول 
جنکههایبااهمیتطکتق
صورتهایمالی،ازتمام 

نررملکولبایددرمواردیاظهارشودکهحسابرسبهایننتیجهبرسدکه
استانداردهایحسابداریبهنیومطلو ارائهشدهاست.نررملکولبهطورضمنیبیانگرآناستکههرگونهتغییردراصتول
حسابدارییادرروشهایکاربردایناصولوآثارآنهابهنیویمناسبتعیینودرصورتهایمالیدرجویتاافشتاشتده
است
اظهارنررمشروط
یشودکهمواردبااهمیتولیغیراساسیدرعدمرعایتاستانداردهایحسابداریتوسمواحتد
نررمشروطدرمواردیاظهارم 
رسیدگیویامیدودیتدررسیدگیوجودداشتهباشد.
عدماظهارنرر 
درصورتوجودمیدودیتاساسیدردامنهرسیدگیویاابهاماساسینستکتبتهصتورتهتایمتالیعتدماظهتارنررارائته
یشود .
م
اظهارنررمردود
درصورتعدمرعایتموارداساسیدررعایتاستانداردهایحسابداریتوسمواحدرستیدگی،حستابرسنرترمتردوداظهتار
ینماید(کمیتهفنیسازمانحسابرسی .)7313،
م

وفاداری صاحبکار
وفاداریعکارتاستازتعهدعمیققویایجادشدهبرایخریدمجددباثکاتومداومِیك میصولیاخدمتترجیحدادهشتد ه
ت
درآینده،درحالیکهتأثیراتموقعیتیوتالشهایبازاریابیرقکابرایتغییراستفادهمشتریبهسوییكمیصولیتاختدم 
دیگروجوددارد(الیواری.)2177،7وفاداریمشتری،هدسنهاییوغاییشرکتیاستکهدارایمیصولیباعالمتتجاری
ویژهاستوفاداریمشتریانمزایایزیادیداردکهباعثسودآوریشرکتمیشودازجمله:کاهشهزینههایجذ مشتری،
پرداختهزینهباالترتوسممشتریوفاداربرایکاالوخدمات،منافع حاص ازارزشطولعمرمشتتری،عملاتردمبکتتاز
میکنند
پیشبینی،افزایشموانعبرایرقکاومشتریانوفاداربهعنوانآژانسبازاریابیبرایشرکتعم  
طریقافزایشقدرت 
(موکارجه )2171،2
درزمینهحسابرسیانگیزهبرایاستفادهازمفهوموفاداریصاحکاارکهبهبررسیحفتونگهداریحسابرسازدیدگاه نرتری
میکنتددرملابت ،
صاحکااراستتتصاحکاارزمانیکهازخدماتحستتابرسرضایتنداشتهباشداقدامبهتغییر حستتابرس 
اگرصاحکاارتغییریرابرایحسابرسانبراییكدورهخاصنداشتهباشتتند،فرضبرایناستکهاینصاحکاارازشترکت
ی
حسابرسیوخدماتحسابرسیبرایایندوره راضیهستندوفاداریصاحکااریاتیازرشتمانتدازمهتمبترایشترکتهتا 
هزینههایحسابرسیخودرا
نمیتواند 
میباشدزمانی کهصاحکاارنستتکتبهحسابرسخودوفادارباشد،حسابرس 
حسابرسی 
افزایشدهندبنابراینمستتئلهمطرحشدهدراینتیلیقبررستیارتکتاطبتینوفتاداریصتاحبکتارمتیباشتدکتهبترروی
میباشد(بخردینسبوژوالنژاد .)7331،
الزحمههایحسابرسی 


حق
AL-Havari
Mukerjee
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میباشدوصاحکاارانامیتدوار
هزینههای مالیشتترکت 
الزحمهها،سودموسسهحسابرس،وبرایصاحکااراندرواقعجز 


حق
بهکاهشهزینهسیستمهایگزارشگریودرملاب ،حسابرسانامیدواربهکسبسودیمعلولازانجامحسابرستیهستتندو
هزینههای
شرکتهایحسابرستتیبایدهنگامتنریم 

میباشدپس
حقالزحمهحسابرسینتیجه حداکبرکردنمنافعدوطرس 

هزینههایحسابرسیافزایشیابد،احتمالزیادی برایازدستتتدادنیك
حسابرسیستتاالنهبادقتعم نمایندزمانیکه 
الزحمههایحسابرسیباالترنسکتبتهصتاحکاارانو

صاحکااروجتتوددارد،بهویژهاگراینصاحکتتاارمجکوربهپرداخت 
حق
ال
پذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارایرانبتا 

شرکتهای

انگیزههای تغییرحستتابرسدر
شرکتهایمشابهباشدپسیایاز 

بودنحقالزحمههایحسابرستتیاستلذا،مطالکهحقالزحمهنامناسبازسویحستابرسقکلتیمماتناستتدلیت تغییت ر
هزینههایاولیهشروعدرهرپروژه حسابرستتی،احتمالعدم
حسابرستوسمواحدتجاریشدهباشدهمچنینبهدلی وجود 
شرکتهای حسابرستتیوعالوهبرآنباافزایشرقابتدربتین

ظرفیتهایبالاستفادهبرای

جایگزینیصاحکاارجدید،بروز
شرکتهایحسابرسیبایدبهحفت

میباشدو
شرکتهای حسابرسیبهسمتصاحکااران 

موسسههایحسابرسی،امروزهتوجه

ونگهداریصاحکااران خودبپردازند(میرمی .)7311،

پیشینه پژوهش
ت
الی)2173(7درپژوهشیباعنوانتاخیردرگزارشحسابرسی،هزینهحسابرسیوکیفیتحسابرسیپتسازادغتامشترک 
ت
حسابرسی:شواهدیازهنگکنگبهایننتیجهرسیدندکهمشتریهایبنگاهادغامشدهگزارشحسابرسیکوتاهترینستک 
بهادغامدرصنعتملكدارندکهدرآنشرکتادغامشدهمتعاقکاًبیشازنیمیازسهمبازاررابدستآوردهاست..بتهطتور
همزمان،شواهدنشاننمیدهدکهبهمشتریانشرکتادغامشدههزینههایحسابرسیباالترپرداختمیشود.آمترانو
همااران)2171(2درپژوهشیباعنوانحقالزحمهحسابرسیحسابرسیوکیفیتگزارشگریمالیدرنیجریهنشاندادندکه
کههزینههایحسابرسیباالترباسطحپایینتعهدیاختیاریمرتکماستوبنابراینحاکیازکیفیتگزارشگریمالیباالتر
ت
است.اینمطالعهدرکدرستیازنلشمیوریهزینههایحسابرستیدرکتاهشدستتااریحستابداریوافتزایشکیفیت 
گزارشگریمالیدرشرکتهایپذیرفتهشدهدرنیجریه،بهسرمایهگذاران،سیاستگذارانوتنریمکنندههامیدهد .
کندیوهمااران)2173(3تأثیرهفتمتغیراندازهشرکت،نسکتحلوقصتاحکانستهام،ستوددهی،شترکتهتایتابعتهی
ارائهیگزارشحسابرسیدربورس
الزحمهیحسابرسیونوعصنعترابرتأخیردر 

مؤسسهیحسابرسی ،
حق

بینالمللی،اندازه

الزحمهیحسابرسیبهمیزانقاب توجهیتأخیر در

مالزیموردبررسیقراردادندوبهایننتیجهرسیدندکهاندازهشرکتو 
حق
میدهند ،امابهرابطهمعناداریبتیننتوعصتنعت،نستکتحلتوقصتاحکانستهام،
ارائهگزارشحسابرسیراتیتتأثیرقرار 
شرکتهایتابعهواندازهمؤسسهحسابرسیباتأخیردرارائهگزارشحسابرسینرسیدند .

سوددهی،
معنیداربا عواملیروننتوعگتزارش
رابطهای 
دادندکهحقالزحمهحسابرس 

گریفینولونت)2177(1درپژوهشخودنشان
بخشهایواحتد تجتاری،انتدازهصتاحکاارداردفتاراگوالیتاس
حسابرسی،تغییرحسابرس ،نوعصنعت،نسکتجاری،تعداد 
1

Lai
Amran
3
Kennedy et al
4
Griffin and lont
2
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مطالعهخودبهبررستتیارتکاطبینحقالزحمهحسابرستتیودرجه وفاداریصاحکاارپرداختندنتتایجآنهتابیتانگر

()2177در
اینامراستتتکهتلریکاً(52.32درصد) نستتکتبهحسابرسانخودوفاداربودهودرایندوره1سالههرگزحسابرسخودرا
هزینههایحسابرسیدارایاثرمعنتاداری بتردرجتهوفتاداریصتاحکااران
میدهدکه 
ندادهاندنتایجاینپژوهشنشان 
تغییر 
شرکتهادرصنایعشتانپرداختتکننتد

هزینههایحسابرسیکمتری نسکتبهدیگر
آنهادریافتنداگرصاحکااران 
میباشدو 

میمانندرناوهماتاران)2171(7طتیپژوهشتیازشترکتهتایتتایوانی
احتمالزیادنسکتبهحسابرسانخود وفادار 

آنها 
به
بهمنرورمطلو 
رابطهایمستلیمدارد.آنهانشاندادندمدیران 
دریافتندکهتغییرحسابرسباصدور گزارشحسابرسیملکول 
بهواسطهاینتغییر،گزارشحسابرسیملکول دریافتوبهایتن
میدهندتا 
نشاندادن عملاردشرکت،حسابرسخودراتغییر 
اینگونت ه
روش،عملاردشرکترامطلو جلوهدهند.دراینپژوهشنشاندادهشدکهدر سالهایبعد،احتمالورشاستگی 
شرکتهابیشتربودهاست.اسپاتیسوهمااران)2111(2طیپژوهشیدریونان دریافتندکهمیانحتقالزحمتهحستابرسو

همرنینشاخصورشاستگی،نوعحسابرس،نستکت جتاری،نستکت
آنها 
رابطهایمستلیموجوددارد .
صدور گزارشملکول 
بدهیبلندمدتراازجملهعوام تأثیرگذاربرصدورگزارشملکولحسابرسیشناسایینمودند 
بادپاوهمااران()7331درپژوهشیباعنواناثرنگرشهایحمتایتیوآشتناییحستابرسبتاصتاحکااربترقضتاوتاولیته
حسابرسواستراتژیجستجویشواهدنشاندادندکهنگرشحمتایتیحستتابرس بترنتوعقضتاوتاولیتهویتتأثیرداردو
میشود قضاوتاولیهحسابرسدرجهتمنافعصاحکاارباشدونگرشحمتایتی
براساسآن،نگرشحمایتیسطحباالباعث 
میشودقضاوتاولیهحسابرسعلیهمنافعصاحکاارباشد.آشناییحسابرسبتاصتاحکاارنیتز بترمیتزان
سطحپتایینباعتث 
حرفهایحسابرسبانوعقضاوت
موافلتحسابرسباصاحکااراثرمبکتدارد.عالوهبرایتن،بتیندومتغیترتجربتهو هویت 
اولیهوییعنیاحتمالعدمافشایبتدهیاحتمتتالی رابطتهمنفتیمعنتاداریوجتودداردکتهمتیتوانتدهمستوبتتااصتت 
میافرهکاریدرنررگرفتته شود.بخردینسبوژوالنژاد()7331درپژوهشیباعنتوانتتأثیرحتقالزحمتهحسابرستیبت ر

هزینههای حسابرستتتیراازهتم
وفاداریصاحکااربابهرهگرفتنازمدلفاراگوالیاس()2177براینخستتتینباراجزای 
نرمافزاراستاتاومتدلرگرستیون
تفایتتكوباتوجهبهنلشآنبروفاداریصاحکااربهبررستتیتأثیراتآن بااستتتفادهاز 
لجستتتیكازنوعترتیکیپرداختهاست.شواهدپژوهشحاکیازآناستتکتهافتزایش حتقالزحمتهحستابرس،ازوفتاداری
صاحکاارنسکتبهحسابرسانمیکاهد.نونهالواککرپور()7331درپژوهشیباعنتوانبررستیتتأثیرتجربتهحستابرسبت ر
حقالزحمهحسابرسیوکیفیتحسابرسیدرشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهتراننشتاندادنتدکتهتجربته
حسابرسبرحقالزحمهحسابرسیتأثیرمبکتومعنادار دارد.یعنیحسابرسهررلدرباتجربهترباشتدحتقالزحمتهبیشتتری

میکندوتجربهحسابرسبرکیفیتحسابرسی تأثیرندارد.اککریوحاجیهتا()7332درپژوهشتیبتاعنتوانرابطته
دریافت 
حقالزحمهحسابرسیواظهارنررحسابرسدرموردابهامدرتداومفعالیتدرشرکتهاییباریسكورشاستگیمالی،نشتان
دادندکهبینحقالزحمهحسابرسیواظهارنررحسابرسدرموردابهامدرتداومفعالیتارتکاطمعاوسومعنتاداروجتوددارد،
بینریسكورشاستگیمالیواظهارنررحسابرسدرموردابهامدرتداومفعالیتارتکاطمستلیمومعناداروجودداردوریسك
ورشاستگیمالیبرارتکاطمعاوسبینحقالزحمهحسابرسیواظهارنررحسابرسدرموردابهامدرتداومفعالیت،اثرکاهنده

رابطهبینحقالزحمهحسابرسیوتجربهحسابرسباکیفیتحسابرسی

دارد.نیاکختوهمااران()7332درپژوهشیباعنوان
Chena
Spathis

733

1
2

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،2شماره  ،81زمستان (8311جلد سوم)

بهبررسیاینموضوعپرداختندکهآیاباالبودنحقالزحمهحسابرسیشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهتادارتهتران
باتجربهتترمتیتوانتدباعتثافتزایشکیفیتت

میتواندکیفیتحسابرسیراباال بکردیاخیر؟وهمچنین،آیاانتخا حسابرس

تغییرحقالزحمهحسابرسوکیفیتحسابرسیرابطهمبکتومعناداریوجوددارد.

حسابرسیشود؟نتایجآنهانشاندادکهبین
ارمالایتشرکتبرحقالزحمهحسابرسیو اظهارنررحسابرستانمستتل 

ابراهیمیوهمااران()7333دربررسیتأثیرساخت
شرکتهانشاندادندکهمالایتسهامتوسمسرمایهگذاراننهادی،تأثیرمبکتمعناداریبرحقالزحمهحسابرسیشترکتهتا
سرمایهگذاراننهادیباصدوراظهارنررمشروطحسابرسی

میدهدکه مالایتسهامتوسم
دارد.همچنیننتایجپژوهشنشان 
.وبینمالایتمدیریتباحقالزحمهحسابرسیواظهتارنررمشتروط حسابرستانرابطته

میباشد
دارایرابطه منفیمعناداری 
معناداریمشاهدهنگردید.بنیمهدوهمااران()7337اثرحقالزحمتهحسابرستیبتراظهتارنررحستابرسبررستیکردنتد.
کهمیانحقالزحمهحسابرس،اندازهصاحکاار،گتزارشزیتانتوستمصتاحکااروستن

میدهد
یافتههایاینپژوهشنشان 

معنیداروجوددارد.براساسنتتایجپتژوهش،حتقالزحمته
رابطهای 
شرکتموردرسیدگیوصدور گزارشملکولحسابرسی 
رابطهایمعاوس
رابطهایمستلیمبا صدورگزارشملکولحسابرسیدارد.اندازهشرکت،سنشرکتوگزارشزیان 
حسابرس 
همرنینتغییرحسابرس،نوعحسابرس،مدتتصدیحستابرسبتاصتدورگتزارشملکتول
باگزارشملکولحسابرسی دارد .
رابطهایندارند .
حسابرسی 

فرضیه های پژوهش
فرضیه:7میانحقالزحمهحسابرسیواظهارنررحسابرسانمستل رابطهمعناداریوجوددارد .
فرضیه:2میانحقالزحمهحسابرسیووفاداریصاحکااررابطهمعناداریوجوددارد .

روش شناسی تحقیق
تیلیقحاضرازنررهدسکاربردیوازنررشیوهگردآوریداده ها،ازنتوعتیلیلتاتنیمتهتجربتیپتسرویتدادیدرحتوزه
تیلیلاتاثکاتیحسابداریاست.دراینتیلیقازآنجاییکهبامتغیروابستهیکیفتیستروکارداریتم،ازتیلیت رگرستیونی
لوجیتیاپروبیتاستفادهمیکنیم.رگرسیونلجستیكشکیهبهرگرسیونمعمولی است،بااینتفاوتکهدرروشرگرستیون

معمولیانجاممیگیترد)،احتمتالرختدادیتكواقعته (متغیتر

بهجایحداق کردنمجذورخطاها(کهدررگرسیون
لجستیك 
تانیكرگرسیونغیرخطیاستولزومینداردکهدادههاحالتخطیداشتهباشند.

وابسته)راحداکبرمیکنید.اینروشیك

بهطورتلریکتیشتکیه
فرضهایمدلرگرسیوننیزضرورینیست.همچنین،نتایجحاص ازبرآوردالگویلوجیت 
پیش 
وجود 
2
7
برآوردالگوهایرگرسیونخطی است.همچنیندراینپژوهشازآمارهنسکتدرستنمایی وضریبتشخیصمكفادن به
ترتیببرایبررسیاعتکارک رگرسیونوقدرتتوجیهرگرسیوناستفادهمیشود.درواقعایندوآمارههمانندآمارهFوR2
دررگرسیونخطیعم میکنند.جامعهآماریپژوهششام کلیهشرکتهایپذیرفتهشدهدربازارسرمایهایراندریكبازه

)Log likelihood Ratio Statistic (LR
Mac Fadden R-Square
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میباشدکهبااستتفادهازروشحتذسسیستتماتیكوبعتدازمتدنررقتراردادن
زمانی5سالهطیدورهزمانی 7331-7332
شرکتبهعنوانجامعهآماریانتخا شدند؛ 

معیارهایزیرتعداد731
دربورسپذیرفتهشدهوتاپایانسال7331دربورسفعالباشد؛ 

.7شرکتقک ازسال7332
.2سالمالیشرکتمنتهیبه23اسفندباشدوطیزمانتیلیقتغییرسالمالینداشتهباشد؛ 
سرمایهگذاری،باناداری،لیزینگونهادمالینکاشد؛ 

.3فعالیتاصلیشرکت
.1اطالعاتموردنیازدربخشتعری متغیرهادردسترسباشدو 
.2شرکتدردورهموردمطالعهتغییرسالمالیندادهباشد .
استنکاطیوهمچنینرستمجتداول

توصیفی ،
آمار

یآمار
ازروشها 

گردآوریشده

اطالعات

یهوتیلی 
دراینتیلیقبرایتجز 
یصورت
جامعهموردبررس 
شدهوشناختبیشتر 
آوری 
جمع 
اطالعات 

استفادهشدهاست.استفادهازآمارتوصیفیباهدستلخیص
اعداداست.هدسآمار
زبان 
بهکمك 
ترکیباطالعات 

توصیفی ،توصی ،استخراجنااتاساسیو

آمار
هدس 
یرفتهاستزیرا 
پذ 
دادههتاینمونتهو
در 
دربارةپارامترهایجامعهازطریقتجزیهوتیلی اطالعتاتموجتود 
استنکاطی،بهطورکلیانجاماستنکاط 
وجوددارد .
استنکاطها 

استکهدراین
سنجشعدماطمینانی 

همچنین

متغیرهای و مدل پژوهش
مدلاولپژوهش 
AUDITOR OPINION = α0 + β1 AFEE + β2SIZE + β3 Profitability + β4 Audit Tenure + β5
Education + β6 LOSS + β7 Audit Size £it

مدلدومپژوهش 
Loyality = α0 + β1 AFEE + β2SIZE + β3 Profitability + β4 Audit Tenure + β5 Education + β6
LOSS + β7 Audit Size £it

کهدرآن :
=AFEEحقالزحمهحسابرس 
= AUDITOR OPINIONاظهارنررحسابرسانمستل 
= Loyalityوفاداریصاحکاار 
=Sizeاندازهشرکت 
=Profitabilityشاخصسوداوری 
=Audit Tenureتصدیحسابرس 
=Educationتیصیالتحسابرس 
=LOSSگزارشزیانشرکت 
=Audit Sizeاندازهموسسهحسابرسی 

متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها
متغیرهایوابسته 
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ال )اظهارنررحسابرسمستل 
اظهارنررحسابرسمستل دراینتیلیقبهدونوعاظهارنررتعدی شدهوتعدی نشدهتلسیممیشتود؛بتهطتوریکته
اظهارنررتعدی نشدهشام اظهارنررملکولمیباشد(عدد)7واظهارنررتعدی شده،شام اظهارنررمشروط،متردودو
عدماظهارنرر(عدد)1میشود(پیریوهمااران .)7333،
)وفاداریصاحکاار
برایاندازهگیریسنجشوفاداریحسابرسازمعیارفاراگوالیاس()2177استفادهشدهاستیعنیوفاداریعکارت
ك
استازعدمتغییرحسابرسدرطولمدتتصدیازسازمانحسابرسیبهیتكموسستهحسابرستیخصوصتیویتاازیت 
موسسهخصوصیحسابرسیبهیكموسسهحسابرسیخصوصیدیگرعضوجامعهحسابدارانرسمی.درصتورتوقتوعایتن
تغییر ،ملداراینمتغیریكودرغیرآنصورتصفر خواهدبود .
متغیرمستل 
حقالزحمهحسابرسی 
براساسلگاریتمطکیعیحقالزحمهحسابرس،اندازهگیریمیشود.علتاستفادهازلگاریتمطکیعیدرمیاسکهحقالزحمته
حسابرس،همگنکردنحقالزحمهشرکتهایبزرگوکوركمیباشدطالعاتمرتکمبتاحتقالزحمتهیحسابرستیاز
یادداشتهای همراهصورتهایمالیوازبخشهزینههایعمومیواداریشرکتهااقتکاسشدهاست(گریفینوهمااران،
 )2177
متغیرهایکنترلی 
 اندازهشرکت 
ازطریقلگاریتمطکیعیداراییهایشرکتمیاسکهمیشود 
 شاخصسوداوری 
هامیاسکهمیشود .


ازطریقتلسیمسودخالصبرجمعدارایی
 تصدیحسابرس 
ت
برابرباتعدادسالهایفعالیتحسابرس.تعدادسالهایانکاشتهاززمانیتعری میشودکهحستابرسفعالیت 
خودرابرایاولینسالدرواحدموردرسیدگیآغازکردهاست.بهعکارتیمدتزمانیاستحستابرسبته
عنوانحسابرسمستل درشرکتحضورداشتهاست 
 تیصیالتحسابرس 
متغیرمجازیبهصورتیکهحسابرسدارایتیصتیالتبتاستابلهحرفتهایدررشتتههتایحستابداریو
یشود .
حسابرسیباشندعدد7ودرغیراینصورتعددصفرمنرورم 
 گزارشزیانشرکت 
درصورتیکهشرکتدرسالمالیزیانگزارشکردهباشد،عدد7ودرغیراینصورت 1
 اندازهموسسهحسابرسی 
درصورتیکهحسابرسشرکت،سازمانحسابرسیباشدعددیتكودرغیترایتنصتورتعتددصتفررا
اختیارکردهاست .
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تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش
یافتههایتیلیقاختصاصدارد.پژوهشگرپسازایناهروشتیلیقخودرامشخصکرد،
اینبخشبهارائهتجزیهوتیلی  
اکنوننوبتآناستکهبابهرهگیریازتانیاهایآماریمناسبکهبتاروشتیلیتق،نتوعمتغیرهتاو......ستازگاریدارد،
ق
دادههایگردآوریشدهرادستهبندیوتجزیهوتیلی نمایندودرنهایت،فرضیههاییراکهتااینمرحلتهاورادرتیلیت 
هدایتکردهاند،دربوتهآزمونقراردهدوتالی آنهاراروشنکندوسرانجامبتواندپاسخیاراهحلیبرایپرستشتیلیتق
س
یشدهازنمونهآماریتیلیقکهشام 731شرکتپذیرفتتهشتدهدربتور 
جمعآور 
بیابددراینفص بااستفادهازدادههای 
یگیرند .
یباشد،فرضیههایتیلیقموردآزمونقرارم 
اوراقبهادارتهراندردورهزمانی7332لغایت7331م 

آمار توصیفی و تحلیل آن
ی
بهطورکلی،روشهاییراکهبهوسیلهآنهامیتواناطالعاتجمعآوریشدهراپتردازشکتردهوخالصتهنمتود،آمتارتوصتیف 
مینامند.ایننوعآمارصرفاًبهتوصی جامعهیانمونهمیپردازدوهدسازآنمیاسکهپارامترهایجامعهیانمونهتیلیقاست
دربخشآمارتوصیفی،تجزیهوتیلی دادههابااستفادهازشاخصهایمرکزیهمچونمیتانگینوشتاخصهتایپراکنتدگی
انیراسمعیار،رولگیوکشیدگیانجامپذیرفتهاست.درادامهخالصهوضعیتآمارتوصیفیمربوطبهمتغیرهایتیلیتقبت ه
دورافتادهترارائهشدهاست .

دادههای
تفایكهرمدلپسازغربالگریوحذس 
جدول  :8آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
ناموتعدادمتغیرها 

شاخصهایمرکزی 


انیراس
میانه
عالمتاختصاری  تعداد  میانگین
متغیرها 
معیار
AFEE
 3113/73  725133/3  771113/1  111
حقالزحمهحسابرسی
SIZE
 7/52
 77/31
 77/25
111
اندازهشرکت 
 1/21
 1/27
 1/21
شاخصسودآوری  111 Profitability
1/12
1
 1/23
اندازهموسسهحسابرسی  111 Audit Size
Audit
 111
 7/33
 2/37
 2/11
تصدیحسابرس 
Tenure
 1/111
7
 1/133  111
تیصیالتحسابرس  Education

شاخصهایکشیدگی 

رولگی

کشیدگی

 -5/21
 1/11
 1/31
7/12

 1521173  15  21/55
 73/21  71/11  3/31
 7/12
 1/71  1/51
7
1
2/31

 1/21

کمینه 

بیشینه 

 2/27

7

 71

 2/772  -7/151

1

7

منینینرمالاستانداردمنینینرمالیاستکهمیانگینآنصفروانیراسمعیارآنیكباشد.امااگرهمهدادههتایآمتاری
یاسانباشندانیراسمعیاربرابربایكاستازبینشاخصهایمرکزیبیانشده،میانگینمهمترینآنهامیسو متیشتود
کهنشاندهندهنلطهتعادلومرکزثل توزیعاست.میانگینشاخصمناسکیبراینشتاندادنمرکزیتتدادههتااستت.از
کهمیزانرولگیتوزیعنرمالبرابرباصفراست،رولگینزدیكبهصفر،نرمالبودنتوزیعدادههتارابیتانمتیکنتد.

آنجایی
همچنیناگررولگیمتغیریاز-2کوركترواز2بزرگترباشد،آنتوزیعمتغیرمطللاًنرمتالنخواهتدبتود.شتا توزیتع
دادههاراازملدارمیانگین،میانهوملایسهیآنهانیزمیتوانحدسزد.اگرملدارمیانگینازمیانهبهانتدازهیقابت تتوجهی
بزرگترباشد،دادههارولهب هراستودرحالتبرعاسرولهبهرپهستتند.ملتدارانیتراسمعیتار،کمینتهوبیشتینهنیتز
دهد.هررهملدارانیراسمعیارکمترباشد،دادههاحولمیانگینمتغیرمتمرکزترند.پراکندگیکمتر


پراکندگیدادهرانشانمی
میزاناعتمادبهملدارمیانگینراافزایشمیدهدودرحالتبرعاسکاهش.درواقعاگرانیراسمعیاربزرگباشد،دادههتای
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حولمیانگیننیستندودورازمیانگینپراکندهاند.همچنینکشیدگیمعیتاریازتیتزیمنینتیدرنلطتهمتاکزیمماستت(.
کشیدگیتوزیعنرمالبرابر3است)درحالتکلیرنانچهرولگیوکشیدگیبهترتیبنزدیكبهصفرو3نکاشنددادههتااز
توزیعنرمالبرخوردارنیستند .

تحلیل توصیفی متغیر های تحقیق
 -7جدول7نشانمیدهدکهمیانگیناکبرمشاهداتومیانتهآنهتااختتالسانتدکیدارد،نزدیتكبتودنملتادیر
میانگینومیانهمشخصمیکندکهدادهازتوزیعنسکتانرمالبرخوردارهستند 
 -2تماممتغیرهایپژوهشبهجزحقالزحمهحسابرسیوتیصیالتحسابرسباتوجهبهبزرگتتربتودنمیانتهاز
میانگینآنهادرایرولگیمبکتهستند.باتوجهبهمبکتبودنضتریبرتولگیمتیتتوانگفتتکتهتوزیتع
متغیرهاییادشدهدارایرولهبهراستهستند .
 -3همچنینضریبکشیدگیتمامیمتغیرهامبکتاستکهباتوجهبهایناهکشیدگیتوزیعنرمالبرابربا3است
وضعیتآنهارانسکتبهتوزیعنرمالنشانمیدهد  .
 -1انیراسمعیار3113/73حقالزحمهحسابرسینشانمیدهدکهاینمتغیردارایبیشترینپراکندگیبودهاست 
 -2اندازهشرکتکهبراساسلگاریتمطکیعداراییهایآنمیاسکهشدهاستبرابربا77/25میباشتدوانیتراس
معیارنسکتاباالیآنبیانگرپراکندگیشرکتهایموردمطالعهمیباشتد.شتاخصستودآوریشترکتهایمتورد
مطالعهدارایمیانگین1/21وکمینهوبیشینهبهترتیب1/71و7/12میباشد.آمارهمچنیننشانمتیدهتد
کهدرحدود 23درصدازشرکتهایموردمطالعهتوسمموسساتحسابرسیبزرگ(سازمانحسابرستی)متورد
حسابرسیقرارگرفتهاند؛همچنینمدتزمانتصدیحسابرساندرملامخودنزدیكبهسهسال()2/11بتوده
استدرحدود13درصدازحسابرساندارایمدرکحرفهایدررشتههایمالیبودهاند .
همچنینازآنجاییکهمتغیرهایزیرمانند(اظهارنررحسابرس)متغیرهایکیفیهستند،بنابراینبهدستآوردنشاخصهای
مرکزیوپراکندگیآناطالعاتدرستیازرگونگیمتغیرنمیدهد.برایایننوعمتغیرهانیازبهرسمجدولفراوانیداریمتا

بهشهودخوبیازنوعپراکندگیدستیابیم .
جدول :2تعداد و درصد متغیر گزارش حسابرسی
درصد 
تعداد 
گزارشحسابرسی 
 15/17
 352
ملکول 
 23/23
 171
(مشروط،عدماظهارنرر،مردود) 
 %711
 111
ک 

جدول3نشانمیدهدکهتعدادگزارشهایملکولوغیرملکولتلریکاًبرابراست.امادرپژوهشمنرورازاظهتارنرترتنهتا
اظهارنررملکولحسابرساستکهمکانیکارقرارمیگیرد .
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جدول :3تعداد و درصد وفاداری صاحبکار

تعداد 
 713
 511
 111


تغییرحسابرس 
عدمتغییرحسابرس 
ک 

درصد 
 22/71
 11/13
 %711


متغیروفاداریصاحکاارکهبرمکنایتغییرحسابرساندازهگیریشدهاستنشانمیدهدکهدرطتیدورهمتوردمطالعتهدر
حدود22درصدازشرکتهادارایتغییرحسابرسوبهعکارتیعدموفاداریودرحتدود11درصتدازشترکتهاداریوفتاداری
صاحکااربودهاند .
جدول  :4تعداد و درصد گزارش زیان شرکت

درصد 
تعداد 

 12/31
 253
گزارشزیان 
 21/15
 277
عدمگزارشزیان 
 %711
 111
ک 
جدول1نشانمیدهدکهدرخاللدورهموردمطالعهدرحدود13درصدازشرکتهادرسالمالیخودزیانگزارشکردهاندو
تنها21درصدازشرکتهادارایگزارشعدمزیانبودهاند .

برازش مدل فرضیه اول پژوهش
فرضیهاولپژوهش:میانحقالزحمهحسابرسیواظهارنررحسابرسانمستل رابطهمعناداریوجوددارد .
برازشمدل 
دراینپژوهشمتغیروابسته یاظهارنررحسابرسمتغیریرندحالتیاست.درتیلیلاتبازارسرمایهمرتکمبتهحستابداری،
موقعیتهایبسیارزیادیوجودداردکهدرآنهامتغیروابستهیمدلازنوعکیفیاست.برایبترآوردرنتینمتدلهتایی،در
مرحلهیاولبایدبهاطالعاتکیفیکداختصاصدادهشودودرمرحلهیبعد،مدلبایدبتااستتفادهازروشهتایغیرخطتی
روشهاییغیراز)OLSبرآوردگردد.استفادهازروشOLSبرایاینمتغیرهایمشاالتیبههمراهداردوبهبرآورددرستی
( 
نمیانجامد.ایناحتمالبایدبینصفریایكتغییرکندکهدرصورتاستتفادهازروشOLSایتنمطلتو رننمتیدهتد.ا ز
آنجاییکهاستفادهازروشOLSمیدودیت هاییبههمراهدارد،اینپژوهشبرایبررسیاثرمتغیرهایمستتل رویمتغیتر
یکیفی،ازمدلالجیتیاپروبیتاستفادهمیکنیم .


وابسته
متغیروابستهبهاین صورتتعری میشود؛کهاظهارنررتعدی نشدهشام اظهارنررملکولمیباشد(عدد)7واظهارنرر
تعدی شده،شام اظهارنررمشروط،مردودوعدماظهارنرر(عدد)1میشود .
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آزمون نسبت درستنمایی مدل
اینآزمونبهعنوانآزمونمعناداریمدلاستوبهعکارتیبیانمیکندکهآیانتایجبرازشمدلمعناداربودهیانه.درواقتع
فرضیهصفراینآزمون،صفربودنضرایبتمامیمتغیرهااست.دربررسیمعناداریک مدل،درصورتیکتهستطحمعنتی
داری()P-Valueآمارهنسکتدرستنمائیکمتراز1/12باشدمعناداریک مدلدرسطحاطمینان32درصدتأییدمی شود.
نتایجاینآزموندرجدولزیرارائهشدهاست.باتوجهبهاینکهسطحمعنیداریاینآمارهمعادل1/132میباشدمیتوان
گفتک مدلدرسطحاطیمنان32درصدمعنیدارمیباشد .
آزمون
نسکتدرستنمایی 

جدول  :5آزمون نسبت درستنمایی مدل تحقیق
سطحمعنیداری 
آماره 
 1/132
 752/513

نتیجه 
تأیید 


برآورد رگرسیونی مدل فرضیه اول پژوهش
جدول  :6نتایج برآورد مدل فرضیه اول پژوهش
متغیروابسته:گزارشحسابرس 
متغیر 
AFEE
SIZE
Profitability

ملدارضرایب
 1.133
 -1.311
 1.111
 1.377
 7.53

Audit Size
Audit
Tenure
 -1.51
Education
LOSS
 -1.115
 -2.13
عرضازمکدا)(C
آمارهدرستنمایی 
مكفادان) (R2

Zآماره
 3/111
 -7.311
2.12
1.317
 1.31

ملداراحتمال 
1.111
 1.773
 1.111
 1.311
 1.111

 -7.11
 -1.11
 -3.17
752.513

نتیجه 
معنیدارومبکت
بیمعنی
معنیدارومبکت 
بیمعنی
معنیدارومبکت

بیمعنی 
 1.311
معنیدارومنفی 
 1.111
معنیدارومنفی 
1.111
 1/132
ملداراحتمالآمارهدرستنمایی 
1/31

همانطورکهدرجدولدیدهمیشودمتغیرمستل حقالزحمهحسابرسیباضریب()1.133درمدلمعنیدارومبکتاست.
همچنیندرمیانمتغیرهایکنترلیمتغیرهایسودآوریشرکت،مدتتصدیوگزارشزیاندهیمعنیدارومتغیرهایاندازه
شرکت،اندازهموسسهحسابرسیوتیصیالتبیمعنیهستند.معیارهاینیاوییبرازشدررگرسیونمعمولی OLSضتریب
تعیینمعمولییاضریبتعیینتعدی شدهاست؛اماازآنجاییکهملادیربرازششدهیحاص ازمدلهایلوجیتوپروبیتهر
تواندباشنددرحالیکهملادیر واقعیمتغیروابسته،صفریایكاست.درنتیجهاستفادهازضریبتعیتینمعمتولییتا


عددیمی
رودراینحالتازضریبتعیینساختگیاستفادهمیکنیم.اینضریبتعیینبتا


است.ازاین
شدهبیمعنی

ضریبتعیینتعدی 
ریتمتابعدرستنماییمدلهایمذکوربدونضرایب

درستنماییمدلهایلوجیتیاپروبیتوملدارلگا

استفادهازملدارحداکبر
شود.هررلدرملدارمكفادنبزرگترباشد،توانتکیینمتدل


آید.اینمعیار،معیارمكفادننیزنامیدهمی
شیببهدست 
می
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باشد،میتواننتیجتهگرفتتدرحتدود31

استازآنجاییکهملدارآمارهمكفادنبرایمدلبرازششدهبرابر 1.31
می

باالتر
درصداز تغییراتمتغیروابستهتوسممتغیرهایمستل وکنترلبیانمیگردد .

نحوه تصمیمگیری برای رد یا پذیرش فرضیه اول
برایاینفرضیه،متغیرموهومیتعری شدکهدرآنملدار7نشاندهندهیگزارشملکولحسابرسمیباشتد.ازآنجاییاته
ییکتهملتداراحتمتالآمتارهیZ
ضریببدستآمدهبرایاینمتغیر()1.133وآمارهZآن()3.111استوهمچنینازآنجا 
برایآنبرابر(1/111معنیدار)بهدستآمد،بنابراینرابطهیمعنیدارومسلیمیبینحقالزحمهحسابرسواظهتارنرتر
حسابرسوجوددارد؛ .بهاینمعنیکهباافزایشحقالزحمهحسابرسیبرمیزانگزارشاتملکولافزودهمیشود.باتوجهبه
داربودنمدلالجیتبرایاینفرضیهفرضیهاولپژوهشتاییدمیشود .


معنی

برازش مدل فرضیه دوم پژوهش
فرضیهدومپژوهش:میانحقالزحمهحسابرسیووفاداریصاحکااررابطهمعناداریوجوددارد .
آزمون نسبت درستنمایی مدل
باتوجهبهاینکهسطحمعنیداریاینآمارهمعادل1/132بودهلذاک مدلدرسطحاطیمنان32درصدمعنیدارمیباشد .
جدول  :7آزمون نسبت درستنمایی مدل تحقیق
آزمون

آماره 

سطحمعنیداری 

نتیجه 

نسکتدرستنمایی 

 771/15

 1/111

تأیید 


برآورد رگرسیونی مدل فرضیه دوم پژوهش
جدول  :1نتایج برآورد مدل فرضیه دوم پژوهش
متغیروابسته:وفاداریصاحکاار 
متغیر 
AFEE
SIZE
Profitability

ملدارضرایب
 -7.127
 -1.211
 1.713
 1.513
 -7.23

Audit Size
Audit
Tenure
 1.11
Education
LOSS
 -1.113
 -7.33
عرضازمکدا)(C
آمارهدرستنمایی 
مكفادان) (R2

آمارهZ
 -1.21
 -1.13
3.13
7.72
 -7.31

ملداراحتمال 
1.131
 1.773
 1.113
 1.715
 1.111

 7.15
 -2.11
 -1.32
15/771

نتیجه 
معنیدارومنفی
بیمعنی
معنیدارومبکت 
بیمعنی
بیمعنی

بیمعنی 
 1.131
معنیدارومنفی 
 1.111
معنیدارومنفی 
1.111
 1/111
ملداراحتمالآمارهدرستنمایی 
1/25
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طورکهدرجدولدیدهمیشودمتغیرمستل حقالزحمهحسابرسیباضریب()-7.127درمدلمعنیدارومنفیاست.


همان
همچنیندرمیانمتغیرهایکنترلیمتغیرهایسودآوریشرکت،وگزارشزیاندهیمعنیدارومتغیرهایاندازهشرکت،اندازه
موسسهحسابرسی،تصدیحسابرسوتیصیالتبیمعنیهستند 
باشد،میتواننتیجتهگرفتتدرحتدود25درصتداز

ازآنجاییکهملدارآمارهمكفادنبرایمدلبرازششدهبرابر 1.25
می

تغییراتمتغیروابستهتوسممتغیرهایمستل وکنترلبیانمیگردد .

نحوه تصمیمگیری برای رد یا پذیرش فرضیه دوم
دهندهیوفاداریصاحکاارمیباشد.ازآنجاییاهضریب
نشان 
برایاینفرضیه،متغیرموهومیتعری شدکهدرآنملدار 7
کهملداراحتمالآمارهیZبترایآن

بدستآمدهبرایاینمتغیر()-7.127وآمارهZآن()-1.21استوهمچنینازآنجا 
یی
یمعنیدارومعاوسیبینحقالزحمهحستابرسووفتاداریصتاحکاار


(معنیدار)بهدستآمد،بنابراینرابطه
برابر1/131
وجوددارد؛ .بهاینمعنیکهباافزایشحقالزحمهحسابرسیازوفاداریصاحکاارکاستهمیشودویابهعکتارتیمنجتربته
داربودنمدلالجیتبرایاینفرضیهفرضیهدومپژوهشتاییدمیشود .


توجهبهمعنی
تغییرحسابرسمیشود.با

خالصه نتایج
یافتههایاینتیلیقبراساسدادههای731شرکتپذیرفتهشدهدربورساوراقبهتادارتهتراندربتازهزمتانی7332تتا
ابتداخالصهایازآمارتوصیفیمتغیرهایتیلیقنشاندادهشد.درادامهنیزبهارائهآمار

7331جمعآوریشدنددراینبخش
پرداختهشدومدلهایتیلیقدرقالبآماراستنکاطیموردبررسیقرارگرفت..درمطالعهحاضربرایآزمونالگوی

استنکاطی
تیلیقازروشرگرسیونلوجیتاستفادهشد.نتایجبرآوردمدلنشتاندادکتهرابطتهمعنتادارومبکتتیمیتانحتقالزحمته
حسابرسیوگزارشحسابرسوجوددارد؛امامیانحقالزحمهحسابرسیووفاداریصاحکااررابطهمعنادارومعاوسیوجتود

دارد .
منابع
 ابراهیمی،کاظم،پیوندی،میمود،فخارمنش،میمدرضا،)7333(،تاثیرساختارمالایتشرکتبرحقالزحمهحسابرسیو
اظهارنررحسابرسانمستل شرکتها،حسابداریمالی،سال،5شماره،21صص.11-23
 اککری،سپیده،حاجیها،زهره ،)7332( ،رابطه حق الزحمه حسابرسی و اظهارنرر حسابرسدرمورد ابهام در تداوم فعالیت
در شرکت هایی با ریسك ورشاستگی مالی ،ششمین کنفرانس ملی و رهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و
مدیریت.
 بادپا ،بهروز ،پورحیدری ،امید ،خدامی پور ،احمد ،)7331( ،اثر نگرش های حمایتی و آشنایی حسابرس با صاحکاار بر
قضاوت اولیه حسابرس و استراتژی جستجوی شواهد،پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی،دوره ،1شماره -1،71
.12
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بخردی نسب،وحید،ژوال نژاد،فاطمه ،)7331( ،تأثیر حق الزحمه حسابرسی بر وفاداریصاحکاار،دانش حسابرسی،سال
،73شماره،11صص231-253
بنیمهد،بهمن،مرادزادهفرد،مهدی،زینالی،مهدی)7337(،اثرحقالزحمهحسابرسیبراظهارنررحسابرس،حسابداری
مدیریت،شماره،72صص.21-17
حقالزحمه حسابرسی در
پهلوان ،زهرا ،داروغه حضرتی ،فاطمه ،)7337( ،رابطه بین کیفیت گزارش حسابرسی و  
شرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهران،فصلنامهحسابداریمدیریت،شماره،71صص.21-73

پیری،پرویز ،دیدار،حمزه ،دانشیار،فاطمه ،)7333( ،بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی با نوع اظهار نرر حسابرس
مستل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پژوهشهای کاربردیدرگزارشگری مالی،سال،3شماره
،2صص.11-11
حساس یگانه،یییی ،ولی زاده الریجانی،اعرم ،میمدی،امیر ،)7337( ،بررسی تأثیر تخصص حسابرس بر گزارشگری
مالیوواکنشبازارسرمایه،فصلنامهبورساوراقبهادار،شماره،73صص.51-13
رجکی،روحاهلل،قربانی،میمود،شعکانی،کیوان،)7331(،رابطههزینهحسابرسیمستل باکیفیتسودواستلاللهیئت
مدیرهدربازاربورساوراقبهادارتهران،فصلنامهدانشحسابرسی،سالپانزدهم،شماره،23صص.725-713
طهماسکیان،میمدرضا ،پرتوی،بامداد ،)7331( ،بررسی رابطه بین گزارشگری حسابرسان و کیفیت اقالم سود تعهدی با
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران،نشریه مطالعات کمی در

شرکتهای 

دادههای تلفیلی در 
استفاده از تانیك  
مدیریت،دوره،2شماره،7صص.211-711
کمیتهفنیسازمانحسابرسی،)7313(،استانداردهایحسابرسی،تهران،سازمانحسابرسی.
میرمی ،بهرام ،)7311( ،بررسی ویژگیهای مؤسسات حسابرسی در فرآیند انتخا حسابرس و انگیزه های تغییر
حستتابرسدربورساوراقبهادارایران،اولینکنفرانسبینالمللیحسابداریوحسابرسیومدیریتواقتصاد.
الری دشت بیاض ،میمود ،قناد ،مصطفی ،فاور ،حسین ،)7331( ،ویژگیهای کمیته حسابرسی و تأخیر در گزارش
حسابرسی،پژوهشهایحسابداریمالیوحسابرسی،سال،71شماره،31صص.217-272
نونهال،علیاککر،اککرپور،سعید،)7331(،بررسیتاثیرتجربهحسابرسبرحقالزحمهحسابرسیوکیفیتحسابرسیدر
شرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهران،رشماندازحسابداریومدیریت،دوره،2شماره.75-7،5
نیاکخت،میمدرضا ،شعکانزاده،مهدی ،کنارکار،امین،)7332( ،رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و تجربه حسابرس با
کیفیتحسابرسی،فصلنامهمطالعاتمدیریتوحسابداری،دوره،2شماره،7صص.211-731
واعت،سیدعلی،احمدی،رؤیا ،)7333(،بررسی رابطه بین دو عام حق الزحمه حسابرسی و تغییر حسابرس با تأخیر در
ارائه گزارش حسابرسی شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه حسابداری سالمت،سال
سوم،شماره،2صص32-11
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