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 چکیده
در شرکت های  (نقش عملکرد حسابرسی داخلی) تگی معامالت و هزینه های حسابرسیهدف از این پژوهش بررسی وابس

شده در بازار سرمایه   های پذیرفته پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین از آمار و اطالعات مربوط به شرکت
تا ارتباط بين متغيرها برای آزمون است،  مشاهده استفاده شده 770شرکت نمونه و  110شامل  1316 -1310در دوره ایران، 

توجه به نقش حسابرس  فرضيه تحقيق بررسی شود. نتایج تخمين مدل گویای این مطلب بود که دارایی های کل شرکت با
توجه به نقش حسابرس داخلی،   شده با ارائهداخلی منجر به کاهش هزینه های حسابرسی می شود و صورت های مالی تجدید 

سود و زیان شرکت و اندازه شرکت منجر به افزایش هزینه حسابرسی دارایی های جاری و غير جاری،  بازده دارایی، اهرم مالی،
 می شود.

 . اهرم مالی شرکت، سود و زیان حسابرسی داخلی، وابستگی معامالت، هزینه حسابرسی،: واژگان کلیدی

 

 مقدمه
 اقتصادی فعاليت هر مهمترین ملزومات از یکی نيست. پوشيده کسی هيچ بر امروز تجارت دنيای در سرمایه محوری نقش

 ،مالی مناسب ابزارهای از گيری بهره و مالی تامين راههای مختلف شناسایی قطعاً است. نياز مورد مالی منابع کردن فراهم
حليلگران مالی در های اصلی ت نمود. یکی از شيوه خواهد یاری بيشتر منابع کسب و تر تصميمات صحيح اتخاذ در را مدیریت

مالی با مقایسه اقدام به تجزیه و تحليل آنها  های های مالی آنهاست. تحليلگران صورت استفاده از صورت ها، ارزیابی شرکت
وضعيت بدهی ، وضعيت توليد و فروش وری، ریسک مالی،شود وضعيت سودآ ها سعی می کنند. در تجزیه و تحليل شرکت می

،  بستانکاران و افراد طرف معامله با شرکت ذینفعان شرکت اعم از سهام داران و حاشيه سود شرکت به طور کامل بررسی گردد.
های انجام شده بر روی صورتهای مالی یک شرکت خود را در وضعيت مناسبی با آن  توانند با استفاده از تجزیه و تحليل می
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  داخلی وابستگی معامالت و هزینه های حسابرسی: نقش عملکرد حسابرسی
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   ر دهند. اگر ریسک مالی شرکت باال باشد سهامداران ممکن است اقدام به فروش سهام خود کنند و یا بستانکاران سعیقرا
از طرف دیگر  کنند اعتبار کمتری به شرکت بدهند و یا در مقابل وضعيت بستانکاری خود بازدهی بيشتری را طلب کنند. می

ها  الزحمه حسابرسی است. در کشور ایران نحوه تعيين حق های هزینه حائز اهميت است، ها موضوعی که در وضعيت شرکت
موجب شده هيچ مبنای مشخصی  حسابرسی، گذاری خدمات های حسابرسی به معضل تبدیل شده و آشفتگی قيمت و هزینه

نی مانند اندازه وامل بيروحسابرسی را با ع های رابطه بين هزینه .حسابرسی مالی وجود نداشته باشد الزحمه برای تعيين حق
های جدید به دنبال بررسی رابطه بين مبلغ حسابرسی و  ها سنجيدند. پژوهش پيچيدگی و ریسک پذیر بودن شرکت شرکت،

شوند. تئوری جانشينی  شروع می 1ها با پشتوانه تئوری جانشينی عوامل درونی شرکت مانند کنترل داخلی هستند. این پژوهش
های راهبردی  شود. چون یکی از مکانيزم های داخلی باعث کاهش مبالغ حسابرسی می کنترلکند که افزایش در  بيان می

تر باعث کاهش نظارت حسابرسان مستقل و در  های داخلی بهتر و فعال شود. برای مثال کنترل شرکتی جایگزین دیگری می
 (. 2002 ،حسابرسی شود )لينگ و همکاران الزحمه نهایت کاهش حق

 

 پژوهشپیشینه 
( در مطالعه خود به بررسی تاثير کيفيت حسابرسی بر هزینه حسابرسی و قيمت گذاری کمتر از 1311حيدری و همکاران )پور

سهام خود را در  1312تا  1322واقع در عرضه های اوليه پرداخته اند. نمونه این پژوهش شامل شرکت هایی است که از سال 
اند. در این پژوهش اندازه موسسه حسابرسی به عنوان معياری از کيفيت حسابرسی بورس اوراق بهادار تهران عرضه اوليه کرده 

در نظر گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که موسسات حسابرسی بزرگ )موسسات با کيفيت تر( هزینه حسابرسی 
ذاری کمتر از واقع در عرضه بيشتری نسبت به سایر موسسات دارند و کيفيت حسابرسی رابطه منفی و معناداری با قيمت گ

های اوليه سهام دارد. در واقع حسابرسان با کيفيت یک نقش آگاهی دهنده در عرضه های اوليه دارند و اطالعات دقيق تری 
گاه و آ مينان آتی برای سرمایه گذاران نابه استفاده کنندگان از صورت های مالی مخابره می کنند که نتيجه آن کاهش عدم اط

 کاهش قيمت گذاری کمتر از واقع است.پيرو آن 
 های حسابرسی پرداختند. از شرکت ( در مطالعه خود به بررسی تاثير ساختار بازار محصول بر هزینه1311پور و جعفری )حيدر

حسابرسی به عنوان  الزحمه تهران به عنوان جامعه آماری تحقيق استفاده گردید. حق های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
-حسابرسی به عنوان متغير وابسته تحقيق و معيارهای ساختار بازار محصول شامل شاخص هرفيندال های هزینه شاخص

های  و شاخص لرنر تعدیل شده به عنوان متغيرهای مستقل تحقيق انتخاب شدند. جهت آزمون فرضيه شاخص لرنرهيرشمن، 
ستفاده گردیده است. نتایج حاکی از آن است که سهامداران عمده های تابلویی ا تحقيق از روش تجزیه و تحليل رگرسيون داده

حسابرسی و شفاف سازی و از سوی دیگر سهامدارن مدیریتی با کاهش مشکالت نمایندگی موجب کاهش و  با افزایش کيفيت
 حسابرسی می شوند. های افزایش هزینه

اند. هدف  الزحمه حسابرسی پرداخته زیابی دارایيها بر حق( در مطالعه خود به بررسی تاثير تجدید ار1316منصوری و همکاران )
ای به حجم  ها است. بدین منظور نمونه  حسابرسی شرکت های  ها بر هزینه  این پژوهش بررسی تأثير تجدید ارزیابی دارایی

های خود را به بهای تمام  شرکت که دارایی 61 اند و های خود را تجدید ارزیابی نموده شرکت که دارایی 62 شرکت )شامل 127
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،  ر بازار سرمایه ایران حضور داشتهد 1311-1327 هایی که طی دورۀ زمانی کنند( از فهرست شرکت شده تاریخی نگهداری می
و  Eviews9 افزار های مورد نياز نيز از گزارشات مالی آنها استخراج گردید. برای آزمون فرضيۀ تحقيق از نرم  مشخص و داده

 های  ها منجر به افزایش هزینه  دهد تجدید ارزیابی دارایی  های پژوهش نشان می  شده است. یافته های تابلویی استفاده داده
کنند در  هایی که دارایی های خود را تجدید ارزیابی می  های مورد مطالعه شده است. همچنين شرکت  حسابرسی در شرکت

 شوند.  ،  هزینۀ حسابرسی بيشتری متحمل میکنند تمام شده تاریخی استفاده میبهای  هایی که از مدل  مقایسه با شرکت
 الزحمه ( در مطالعه خود به بررسی رابطه بين حسابداری ارزش منصفانه دارایيهای غيرجاری با حق1316دهواری و پيری )

عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. به  حسابرسی در شرکت
های  به این سوال پاسخ داده شود که آیا باال بودن ارزش منصفانه دارایی های غير جاری با حق الزحمه حسابرسی در شرکت
های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ای وجود دارد و همچنين باال بودن حق الزحمه حسابرسی در شرکت

ن آیا انتخاب حسابرس با تجربه همچني تواند کيفيت حسابرسی را باال ببرد یا خير و فته شده بورس اوراق بهادار تهران میپذیر
شرکت پذیرفته شده در بورس  31برای پاسخ به این پرسش ها به تعداد  .می تواند باعث افزایش کيفيت حسابرسی شود تر

مورد تجزیه و تحليل قرار می گيرد و از طریق آناليز   spssافزار با استفاده از نرمتهران به عنوان نمونه آماری  اوراق بهادار
پيرسون معنادار بودن بين کيفيت حسابرسی و تجدید ارزیابی را روی حق الزحمه حسابرسی مورد بررسی قرار می دهد. لذا این 

در بررسی اوراق بهادار تهران پرداخته تا  های پذیرفته شده پژوهش به بررسی نظرات فعاالن حرفه ای حسابرسی در شرکت
مشخص کنند عوامل موثر بر حق الزحمه های حسابرسی مالی در ایران چه هستند تعيين این عوامل می توانند تاحدودی به 

 .انجام بازار کمک کند و از سردرگمی چرخه بکاهد
ی ایران: چالش ها و موانع پرداخته اند. برای این ( در مطالعه خود به بررسی کيفيت حسابرسی داخل1317نيکبخت و همکاران )

های  نفر از ذینفعان اصلی حسابرسی داخلی مصاحبه صورت گرفت. نتایج مطالعه حاکی از آن است که چالش 33منظور با 
بط های مرت چالش، چالش های مرتبط با کميته حسابرسی، ای سازی مانند عوامل زمينه فراوانی در ابعاد مختلف جهت پياده

 با نظام حاکميت شرکتی و موانع مرتبط با نهاد ناظر و اجرای حسابرسی داخلی با کيفيت در ایران وجود دارد. 
( در مطالعه خود به بررسی ارتباط بين تجدید ارزیابی های دارایی های غيرجاری و حق الزحمه 2011) 1دایفی و همکاران

پرداختند. نتایج حاکی از آن  2007 -2003تهای استراليایی طی سالهای تایی از شرک 300حسابرسی با استفاده از یک نمونه 
ای در هزینه  با افزایش مالحظه ،اری خود نمودندهایی که اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های غيرج است که شرکت

 حسابرسی داشته اند. 
حسابرسی  الزحمه با سنجه ارزش منصفانه و حق( در مطالعه خود به بررسی ارتباط بين گزارشگری 2016) 2آلکسيوا و ليکوروا

 پرداخته اند. نتایج حاکی از آن است که نا 2013 -2002کشور اروپایی در طی زمان  21بانک در  177ای به حجم  روی نمونه
 الزحمه حسابرسی دارد.  اطمينانی نسبت به ارزش متعارف دارایيها رابطه مثبت و معناداری با حق

 های حسابرسی و همچنين بررسی هزینه ( در مطالعه خود به بررسی دارایيهای نامشهود در ترازنامه و هزینه2017) 3ویسواناتان
 المللی در طول دوره های بين ها و اطالعات آماری یک نمونه از شرکت از داده حسابرسان پرداخته است. جهت بررسیهای 
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های حسابرسی باالتر مربوط به نسبت باال از دارایی های  هزینهدهد که  استفاده شده است. نتایج نشان می 2011 -2010
 وجود دارد.  و دارایيهای نامشهود دیگر ارایی های نامشهود از نوع دارایینامشهود است. این نتيجه برای همه د

داخلی در  سی( در مطالعه خود به بررسی وابستگی معامالت و هزینه های حسابرسی: نقش عملکرد حسابر2012) 1بکر و گامره
کيفيت گزارشگری آن است که وجود معامالت ممکن است، مالزی با استفاده از مدل پنل ایستا پرداختند. نتایج مطالعه حاکی از 

 مالی را افزایش دهد و باعث افزایش ریسک حسابرسی شود و در نتيجه هزینه های حسابرسی را افزایش دهد. 

 

 فرضیه های پژوهش 
 داری دارد. های حسابرسی با توجه به نقش عملکرد حسابرسی داخلی تاثير معنی کل شرکت بر هزینهدارایی فرضيه اول: 

 های حسابرسی با توجه به نقش عملکرد حسابرسی داخلی تاثير معنی صورت های مالی تجدید ارائه شده بر هزینه فرضيه دوم:
 داری دارد.

 داری دارد. تاثير معنیهای حسابرسی  سود و زیان شرکت بر هزینهفرضيه سوم: 

 داری دارد. های حسابرسی شرکت تاثير معنی مالی بر هزینه اهرمفرضيه چهارم: 
 

 روش شناسی پژوهش
 پژوهش روش شناسی و همبستگی توصيفی نوع از پژوهش . اینهدف از نوع تحقيقات کاربردی است بر حسبحاضر تحقيق 

برای گردآوری اطالعات . استفاده خواهد شد متغيره چند رگرسيون مدل از ها، فرضيه برای آزمون. است رویدادی پس نوع از
 شود.ای استفاده میروش کتابخانههای استخراج متغيرهای تحقيق از  در مورد ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق و فرمول

تحقيق شامل کليه کند؛ جامعه آماری  های آماری را معين و مشخص می  جامعهمحدوده و فضای مطلوب محقق، همچنين 
باشد. کيفيت اطالعات و سهولت  می 1316 -1310برای دوره زمانی  ندر بورس اوراق بهادار تهرا های پذیرفته شده  شرکت

،  از مهمترین دالیل انتخاب این جامعه آماری است. در جهت انتخاب های مالی و سایر اطالعات ات صورتدسترسی به اطالع
شده در بورس اوراق   های پذیرفته  ک استفاده شده است. لذا نمونه انتخابی شامل کليه شرکتنمونه از روش حذف سيستماتي

 د:باش میهستند که واجد شرایط زیر  1316-1310طی دوره زمانی  بهادار
سهام آنها در بورس مورد  1310در بورس تهران پذیرفته شده باشند و از ابتدای سال  1310ها باید قبل از سال   شرکت .1

 امله قرار گرفته باشد.مع

 در بورس دچار وقفه نشده باشد. 1316 الی 1310 ها در طول سالهای  معامالت این شرکت .2

 ها منتهی به اسفند باشد.  دوره مالی شرکتبه لحاظ افزایش قابليت مقایسه،  .3

 تغيير فعاليت یا تغيير سال مالی نداشته باشند. 1316 الی 1310بين سالهای .1

 مقدور باشد. ،ها بی به اطالعات مورد نياز شرکتبانکی و ليزینگی نباشد و دستياجز هلدینگ، شرکت های بيمه ای،  .1
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های دارای شرایط فوق از بين  اطالعات برخی از شرکت نهای مشخص شده و کامل نبود  با توجه به شرایط و محدودیت
شده است که از طریق مدل پانل   شرکت انتخاب 110ر مجموع تهران د بهادار شده در بورس اوراق  های پذیرفته  شرکت

 ( مشخص شده اند.1جدول ) که در شود تحليل و بررسی می
 

 تعیین حجم نمونه آماری (:9)جدول 

 

 پژوهشو متغیرهای مدل 
 شود: ( به صورت زیر ارائه می2012) مدل این مطالعه با توجه به مبانی نظری موضوع و الگو گيری از مقاله بکر و گامره

 
                                                              

 تعریف می گردند که متغير وابسته:که در رگرسيون فوق متغيرها به شرح زیر 
FEE :های حسابرسی هزینه 

 و متغيرهای مستقل به صورت زیر هستند:
RPTکل شرکت ی: دارایيها 

LAFNVشده های مالی تجدید ارائه : صورت 

LAFSOUیا حسابرسی داخلی : حسابرسی شرکت 

Sizeاندازه شرکت : 

LEVاهرم مالی : 

ROAدارایی : بازده 

INVREC :دارایيهای جاری و غيرجاری 

LOSSسود و زیان شرکت : 
 
 

 باقیمانده تعداد حذف از نمونه شرایط ردیف

در بورس تهران پذیرفته  1310ها باید قبل از سال   ،  شرکتبرای انتخاب نمونه همگن 9
 سهام آنها در بورس مورد معامله قرار گرفته باشد. 1310شده باشند و از ابتدای سال 

100 111 

 الی 1310 ها در طول سالهای معامالت این شرکتهای فعال،  به منظور انتخاب شرکت 2
 شرکت از نمونه آماری حذف شدند. 130در بورس دچار وقفه نشده باشد که تعداد  1316

130 221 

 221 60 ها منتهی به اسفند باشد.  دوره مالی شرکت لحاظ افزایش قابليت مقایسه،به  3

 111 73 تغيير فعاليت یا تغيير سال مالی نداشته باشند. 1316 الی 1310بين سالهای 4

اطالعات مورد بانکی و ليزینگی نباشد و دستيابی به  جز هلدینگ، شرکت های بيمه ای، 5
 مقدور باشد. ها، نياز شرکت

11 110 
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 محاسبات و تعاریف ،خالصه متغیرها(: 2جدول )

 توضیح معادل متغیر های مدل
 لگاریتم طبيعی حق الزحمه حسابرسی FEE حق الزحمه حسابرسی

 لگاریتم طبيعی جمع کل دارایی های شرکت RPT کل شرکت یدارایی ها

 تقسيم برجمع دارایی ها های بهره دار جمع بدهی LEV اهرم مالی

 خالص تقسيم برجمع دارایی ها سود ROA بازده دارایی

 جمع موجودی کاال و حساب های دریافتی تقسيم بر جمع دارایی ها INVREC دارایی های جاری و غير جاری

 یکو اگر زیان بود  صفراگر سود بود  یک متغير ساختگی، LOSS سود و زیان شرکت

 و در غير این صورت صفر 1سال یا کمتر برای شرکت حسابرسی کرده  1اگر حسابرس  یک متغير ساختگی، LAFSOU حسابرسی شرکت

 در غير این صورت صفر 1اگر صورت های مالی تجدید ارائه شده  یک متغير ساختگی، LAFNV صورت های مالی تجدید ارائه شده

 ها داراییلگاریتم ارزش دفتری  Size اندازه شرکت

 

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
مم و ماکسيمم ميني ی پراکندگی از جمله انحراف معيار،ها ، شاخصی مرکزی از جمله ميانگين و ميانه( شاخصها3در جدول )

 فراهم شده است.پژوهش  برای کليه متغيرهای
 

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش (:3)جدول 

 های پراکندگی شاخص مرکزیهای  شاخص نام و تعداد متغیرها

 انحراف معيار مينيمم ماکسيمم ميانه ميانگين تعداد نماد نام

 FEE 770 63106031 63360262 23713611 13161611 03230271 حق الزحمه حسابرسی

 RPT 770 12310601 12336027 11371361 10316161 03220313 دارایی های کل شرکت

 LEV 770 03610161 03671711 23221770 03012731 03221160 اهرم مالی

 ROA 770 03121121 03112721 13601111 13111121- 03126111 بازده دارایی

 INVREC 770 03301211 03203260 23127312 03021321 03116110 دارایی های جاری و غير جاری

 LOSS 770 03206117 0 1 0 03101216 سود و زیان شرکت

 LAFSOU 770 03122631 0 1 0 03100133 حسابرسی شرکت

 LAFNV 770 03132111 1 1 0 03112172 صورت های مالی تجدید ارائه شده

 Size 770 13621017 13716762 13261316 03316776 03717021 اندازه شرکت

 

 لیمر F آزمون 
)یکسان  H0شود که در آن فرضيه  یا ليمر استفاده می Fگاهی از آزمون های تابلویی،  طالعات به روش دادهبرای بررسی ا

شود. آماره این آزمون بر مبنای مقایسه  )متفاوت بودن عرض از مبدأها( آزمون می H1بودن عرض از مبدأها( در مقابل فرضيه 
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مقيد  های غير های مقيد حاصل از تخمين مدل به روش اثرات مشترک و مجموع مربعات پسماند مجموع مربعات پسماند
 باشد.  حاصل از تخمين مدل به روش اثرات ثابت می

     
 :که در آن
RRSS مجموع مربعات پسماندهای مقيد حاصل از تخمين مدل به روش اثرات مشترک : 

URRSS:  مجموع مربعات پسماندهای غير مقيد حاصل از تخمين مدل به روش اثرات ثابت 
N : تعداد مقاطع 
T: زمانیاد مشاهدات سری تعد 
K: اد متغيرهای توضيحی مدل تعد 

N – 1:  صورت کسردرجه آزادی 
NT – N – K:  کسردرجه آزادی مخرج 

کند که تفاوت بين مقاطع وجود دارد به  تحت فرضيه صفر در این آزمون تفاوتی بين مقاطع وجود ندارد و فرضيه مقابل بيان می
 توان نوشت : عبارت دیگر می

    ندارد. تفاوت بين مقاطع وجود 
 :H1در غير این صورت     تفاوت بين مقاطع وجود دارد.

 
در این صورت تفاوت کنيم،  و فرضيه مقابل را قبول می رد شده فرضيه صفر، جدول بزرگتر باشد Fمحاسبه شده از  Fاگر مقدار 

ن شود و تفاوت بي صفر پذیرفته میفرضيه جدول کوچکتر باشد،  Fمحاسبه شده از  Fتوان پذیرفت. ولی اگر  بين مقاطع را می
 (.1311، مقاطع را نميتوان پذیرفت )سوری

 

 آزمون هاسمن
شود. لذا بدین منظور الگو به دو صورت  آزمون هاسمن به طور کلی برای انتخاب روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی انجام می

در این آزمون عبارت است از  H0گردند. فرضيه  اثر ثابت و تصادفی برآورد شده و سپس ضرایب به دست آمده مقایسه می
باشند. آماره آزمون نيز به صورت  اینکه ضرایب برآورد شده از روش اثر تصادفی با ضرایب حاصل از روش اثر ثابت یکسان می

 )تعداد متغيرهای مستقل( است.  Kشود که دارای توزیع کای ـ دو با درجه آزادی   محاسبه میزیر 

                            
حال چنانچه آماره  باشد. ی شيب به روش اثر ثابت میبرآوردها βبرآوردهای شيب به روش اثر تصادفی و   bکه در آن 

ثرات تصادفی پذیرفته نشده و آزمون هاسمن برآورد مدل به صورت ا H0آنگاه سباتی بزرگتر از آماره جدول کای دو باشد، محا
کنند.  ه میاستفادر ثابت یا اثر تصادفی است، از این آزمون برای تشخيص اینکه الگوی مورد نظر ما دارای اثکند.  را پيشنهاد می

باشد. اگر احتمال بدست آمده از مقدار آماره کای دو   یب بدست آمده در هر دو روش میبرای ضرافرض صفر در این آزمون، 

KNNTNF
KNNTURSS

NURSSRRSS
F 
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                               توان از الگوی اثر ثابت استفاده کرد. اساس کار این آزمون استفاده از ماتریس کوواریانس تفاضل بردار  میکوچکتر باشد، 
 . شيب در الگو اثرات تصادفی است     الگو اثرات ثابت و شيب در  bاشد که می ب               

 

 آزمون فرضیه مدل 
 . داری دارد های حسابرسی با توجه به نقش عملکرد حسابرسی داخلی تاثير معنی وابستگی معامالت بر هزینه

 
 مدل تخمین جهت الگو انتخاب : نتایج(4)جدول 

 Prob مقدار آماره آزمون آماره آزمون نوع آزمون

F مقيد برای مدل F 33261171 030000 

 H 113212327 032111 آزمون هاسمن برای مدل

 
را پذیرفت. بنابراین، نتایج  1اثرات انفرادی بودن یکسان بر مبنی صفر فرضيه % نمی توان11احتمال  ،  باFآزمون  اساس بر

لحاظ انفرادی ناشی از ناهمگنی متغيرها، اریب دار می باشد و باید روشی را اتخاذ کرد تا اثرات  روش حداقل مربعات معمولی،
ر شود. پس می توان گفت که روش های اثرات ثابت و تصادفی که قدرت توضيح دهندگی باالیی دارند و اثرات انفرادی را د

بت به روش قبلی کاراتر و مناسب تر هستند. اما برای انتخاب ،  نتایج قابل اطمينان تری را ارائه می دهند و نسنظر می گيرند
مدل اثرات انجام پذیرد. نتيجه آزمون هاسمن،  الزم است آزمون هاسمن، بين دو مدل اثرات ثابت و تصادفی مدل مناسب از

 که نتایج تخمين در جداول ذیل ارائه شده است.، دهد میتصادفی را مورد تائيد قرار 
 

 نتایج حاصل از تخمین الگو به روش پانل ایستا برای مدل: (5)جدول 

 )اثرات تصادفی( عالئم متغیرها

Coef. Std. Err. z P>|z| 

 C 03161202 03022631 73326301 030000 عرض از مبدا

 RPT 03116263 03076123 13121116 030111 دارایی های کل شرکت

 LAFNV 03126631 03001121 21370112 030000 صورت های مالی تجدید ارائه شده

 LAFSOU 03161202- 03022631 73326301- 030000 حسابرسی شرکت

صورت های مالی تجدید ارائه شده در دارایی 

 های کل شرکت

RPT*LAFNV 03101071 03011261 73001670 030000 

 RPT*LAFSOU 03011327- 03001112 33123117- 030001 حسابرسی شرکت در دارایی های کل شرکت

                                                           
1
 Individual Effects 

̂  ̂b
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 LEV 03712301 03027312 27313331 030000 اهرم مالی

 LOSS 03017017 03001012 33311720 030001 سود و زیان شرکت

 ROA 03111061 03007606 11361361 030000 بازده دارایی

 SIZE 03136111 03031622 13323021 030000 اندازه شرکت

 INVREC 03011127 03001722 23132361 030111 دارایی های جاری و غير جاری

2211/0 .R
2
= 

113/1331 F = 

 0000 prob (F − Statistic) = 

 منبع: یافته های محقق

 

 آزمون فرضیه اول
H0= داری ندارد های حسابرسی با توجه به نقش عملکرد حسابرسی داخلی تاثير معنی دارایی کل شرکت بر هزینه  

H1=  داری دارد های حسابرسی با توجه به نقش عملکرد حسابرسی داخلی تاثير معنی هزینهدارایی کل شرکت بر  
 

ضریب مربوط به متغير  برای فرضيه اول، نشان می دهد که محاسبه شده آزمون فرضيهp-value و  Zآزمون  آماره به توجه با
رفته شده در بورس در سطح های پذی های حسابرسی شرکت حسابرسی شرکت ضربدر دارایی های کل شرکت بر هزینه

مبنی بر عدم وجود تاثير بين این  H0لذا فرضيه  می باشد، -0301ار ضرایب برابر با باشند و مقد می دار % معنی11اطمينان 
های حسابرسی  مبنی بر وجود تاثير بين این متغير با هزینه H1های حسابرسی شرکت رد می گردد و فرض  متغير با هزینه

گردد. بعبارتی افزایش در دارایی کل شرکت با  شود و این مطلب بيان می دارد فرضيه اول تحقيق تایيد میشرکت پذیرش می 
لذا  شود. توجه به نقش عملکرد حسابرسی داخلی منجر به کاهش هزینههای حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس می

دهواری و پيری  (،2017ن )ویسواناتا(، 2011) ی و همکاراندایف(، 2012تایج مطالعات بکر و گامره )نتایج این مطالعه با ن
 ( همخوانی داشته و مطالعه ای یافت نشده است که عکس این اثرات را تایيد کند.1316( و منصوری و همکاران )1316)

 

 آزمون فرضیه دوم
H0 = داری ندارد حسابرسی داخلی تاثير معنیهای حسابرسی با توجه به نقش عملکرد  صورت های مالی تجدید ارائه شده بر هزینه  

H1= داری دارد های حسابرسی با توجه به نقش عملکرد حسابرسی داخلی تاثير معنی صورت های مالی تجدید ارائه شده بر هزینه  

 
متغير ضریب مربوط به  برای فرضيه دوم، نشان می دهد که محاسبه شده آزمون فرضيهp-value  و Zآزمون  آماره به توجه با

های حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس در  حسابرسی شرکت ضربدر صورت های مالی تجدید ارائه شده بر هزینه
مبنی بر عدم وجود تاثير بين  H0لذا فرضيه می باشد،  0310دار ضرایب برابر با باشند و مق می دار % معنی11سطح اطمينان 
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های حسابرسی  مبنی بر وجود تاثير بين این متغير با هزینه H1می گردد و فرض  های حسابرسی شرکت رد این متغير با هزینه
گردد. بعبارتی افزایش در صورت های مالی  شرکت پذیرش می شود و این مطلب بيان می دارد فرضيه دوم تحقيق تایيد می
ابرسی شرکتهای پذیرفته شده در های حس تجدید ارائه شده با توجه به نقش عملکرد حسابرسی داخلی منجر به افزایش هزینه

پورحيدری و (، 1316(، منصوری و همکاران )2012تایج مطالعات بکر و گامره )لذا نتایج این مطالعه با ن شود. بورس می
 ( همخوانی داشته و مطالعه ای یافت نشده است که عکس این اثرات را تایيد کند.1313( و واعظ و همکاران )1311همکاران )

 

 فرضیه سومآزمون 
H0= داری ندارد های حسابرسی تاثير معنی سود و زیان شرکت بر هزینه  

H1= داری دارد های حسابرسی تاثير معنی سود و زیان شرکت بر هزینه  

 
ضریب مربوط به  برای فرضيه سوم، نشان می دهد که، محاسبه شده آزمون فرضيهp-value و  Zآزمون  آماره به توجه با

 می دار % معنی11های حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس در سطح اطمينان  متغير سود و زیان شرکت بر هزینه

های حسابرسی  مبنی بر عدم وجود تاثير بين این متغير با هزینه H0لذا فرضيه می باشد،  0301دار ضرایب برابر با باشند و مق
شود و این  های حسابرسی شرکت پذیرش می مبنی بر وجود تاثير بين این متغير با هزینه H1 شرکت رد می گردد و فرض

های حسابرسی  گردد. بعبارتی سود و زیان شرکت منجر به افزایش هزینه مطلب بيان می دارد فرضيه سوم تحقيق تایيد می
هاچينسن و همکاران (، 2012تایج مطالعات بکر و گامره ). لذا نتایج این مطالعه با نرکتهای پذیرفته شده در بورس داردش
 ( همخوانی داشته و مطالعه ای یافت نشده است که عکس این اثرات را تایيد کند. 1311( و داروغه حضرتی و پهلوان )2001)

 

 آزمون فرضیه چهارم
H0= داری ندارد های حسابرسی شرکت تاثير معنی اهرم مالی بر هزینه  

H1=  داری دارد های حسابرسی شرکت تاثير معنی بر هزینهاهرم مالی  

 
ضریب مربوط به  برای فرضيه چهارم، نشان می دهد که محاسبه شده آزمون فرضيهp-value و   Zآزمون  آماره به توجه با

و  باشند می دار % معنی11های پذیرفته شده در بورس در سطح اطمينان  های حسابرسی شرکت متغير اهرم مالی بر هزینه
های حسابرسی شرکت رد  مبنی بر عدم وجود تاثير بين این متغير با هزینه H0لذا فرضيه می باشد،  0371دار ضرایب برابر با مق

شود و این مطلب بيان  های حسابرسی شرکت پذیرش می مبنی بر وجود تاثير بين این متغير با هزینه H1می گردد و فرض 
های پذیرفته شده  های حسابرسی شرکت هزینه دد. بعبارتی افزایش در اهرم مالی،گر می دارد فرضيه چهارم تحقيق تایيد می

اندازه شرکت و دارایی های جاری و غير جاری در سطح چنين ضریب متغيرهای بازده دارایی، هم در بورس را افزایش می دهد.
مبنی بر  H0 لذا فرضيهمی باشد،  0301و  0313،   0311با  باشند و مقدار ضرایب به ترتيب برابر می دار % معنی11اطمينان 

مبنی بر وجود تاثير بين این متغير  H1های حسابرسی شرکت رد می گردد و فرض  عدم وجود تاثير بين این متغيرها با هزینه
( و رجبی و 2012لذا نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات بکر و گامره ) شود. های حسابرسی شرکت پذیرش می با هزینه

 ( همخوانی داشته و مطالعه ای یافت نشده است که عکس این اثرات را تایيد کند. 1311همکاران )
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 نتیجه گیری و  بحث
کيفيت کار حسابرسی مالی موثر است. کيفيت پایين  حسابرسی شرکت در برنامه ریزی و اجرای مناسب و با های هزینه

دستيابی به حسابرسی موجب کاهش اعتماد استفاده کنندگان صورتهای مالی می شود و این امر نه تنها منجر به ناکامی از 
ه ،  بلکه موجب کاهش اعتبار فرایند حسابرسی در ابعاد کالن خواهد شد و مانع از تخصيص بهيناهداف حسابرسی می شود

حاضر به بررسی مقاله باتوجه به همين مباحث در  شود. سرمایه در بازار اوراق بهادار و افزایش هزینه سرمایه و تأمين مالی می
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق  (نقش عملکرد حسابرسی داخلی)وابستگی معامالت و هزینه های حسابرسی 

 1310رمایه ایران، در دوره شده در بازار س  های پذیرفته از اطالعات مربوط به شرکت بهادار تهران پرداخته می شود. بنابراین
تا ارتباط بين متغيرها برای آزمون اند،  رد تجزیه و تحليل قرار گرفتهمشاهده مو 770شرکت نمونه و  110شامل  1316الی 

ها وجود یا  کمک گرفته شده است. در این مدل 1ها از تحليل پانلی فرضيه تحقيق بررسی شود. برای تجزیه و تحليل فرضيه
ترین مدل انتخاب و برآورد  نهایت مناسب ها بررسی و در عدم وجود اثرات و همچنين ثابت یا تصادفی بودن اثرات در مدل

های حسابرسی شده و افزایش  شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که افزایش در دارایی کل شرکت باعث کاهش هزینه
زیان شرکت و اهرم مالی باعث افزایش هزینه های حسابرسی شده  سود و ی صورت های مالی تجدید ارائه شده،ر متغيرهاد

اندازه شرکت و دارایی های جاری و غير چنين ضریب متغيرهای بازده دارایی، لذا تاثير معنادار بين متغيرها تایيد می شود. هم
می باشد، لذا وجود  0301و  0313،   0311باشند و مقدار ضرایب به ترتيب برابر با  می دار % معنی11جاری در سطح اطمينان 

شود. لذا وجود حسابرس به کاهش تصميمات نادرست در  های حسابرسی شرکت پذیرش می نيز با هزینه تاثير بين این متغير
تا به بازار سرمایه نشان دهد عمليات بازار سرمایه کمک می کند و سرمایه گذار سعی می کند حسابرس معتبری را برگزیند 

 شرکت شفاف و مناسب  می باشد.

 

 پیشنهادات کاربردی
 با توجه به این امر که افزایش صورت های مالی تجدید ارائه شده منجر به افزایش محسوس هزینه های حسابرسی شرکت .1

ت های مالی مالحظات هزینه منفعت آن را شود قبل از آماده نمودن این صو ها پيشنهاد می ها می شود به مدیران شرکت
 مدنظر قرار دهند.

اران پيشنهاد می از آنجا که وجود حسابرس به کاهش تصميمات نادرست در بازار سرمایه کمک می کند لذا به سرمایه گذ. 2
 می باشد.ن دهد عمليات شرکت شفاف و مناسب حسابرس معتبری را برگزیند تا به بازار سرمایه نشا شود تا سعی کنند،

 

 آتی پژوهش های جهت اتپیشنهاد
 واکاوی ارتباط ویژگی های حسابرس داخلی و ميزان اتکای حسابرسان مستقل به گزارش های حسابرسی داخلی در شرکت .1

 های بورس اوراق بهادار تهران
 های بورس اوراق بهادار تهران ها و شرکت ميان بانکوابستگی معامالت و هزینه حسابرسی در بررسی مقایسه ای . 2

                                                           
1
 Panel Data 
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