
www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد دوم(                                              9311 ، بهار22 ، شماره3دوره   

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده
ر و بهای کمتر به بازار را بیشتر     با رشد رقابت در حرفه، موسسات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات با کیفیت هرچه بهت

از کیفیت و متفاوت کردن خدمات، به دنبال بهینه نمودن هزینه  غیرپایه ایی به  دریافته اند. موسسات حسابرسی برای رقابت بر
بدین ترتیب که هم درآمد خود را حداکثر سازند و هم کار را درشرایط رقابتی از دست  خود و بهترین پیشنهاد برای آن هستند؛

د باشد، ضمن اینکه با توجه به تواند بسیار مفی به همین منظور آگاهی از عوامل تاثیرگذار بر حق الزحمه حسابرسی می .ندهند
های  آشفتگی های خاص در بازار کار حسابرسی، هیچ مبنای مشخصی برای تعیین هزینه حسابرس وجود ندارد و بعضا قضاوت

رسی رابطه بین در پژوهش حاضر به برگردد که تناسبی با یکدیگر ندارد.  های ضد و نقیضی می حسابرسان منجر به پیشنهاد
شرکت فعال در بورس و اوراق  104این مطالعه از اطالعات  درحق الزحمه حسابرس پرداخته شده است. ویژگی های شرکت و 

استفاده گردید، که برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل  4931الی  4934بهادار تهران در طی بازه زمانی 
       استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که بین پیچیدگی های حسابداری و  Eviewsرگرسیون و از نرم افزار 

بین پیچیدگی های کسب و کار و حق الزحمه حسابرسی همچنین  ،حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد
  رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. 

 . گانگی مدیر عامل، اندازه شرکتودارایی های نامشهود، جریان نقد آزاد، د حق الزحمه حسابرسی، نسبت: واژگان کلیدی

 

 مقدمه
جدایی مالکیت از مدیریت منجر به  های سهامی، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند. با شروع به کارهای شرکت

( از زوایای 4391) 9( و پرایس4399) 1( و راس4391) 4برل و مینز تولد مشکل سازمانی مشهور به مشکل نمایندگی شد.
( مبانی نظریه نمایندگی را مطرح نمودند. آنها مدیران 4391) 1مختلف به این موضوع پرداختند و در نهایت جنسن و مکلینگ
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گیری کارگزاران لزوما به نفع کارگمار تصمیم  شرکت ها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند.
بنابراین سهامداران باید  یکی از فرضیه های اصلی نمایندگی این است که کارگمار و کارگزار تضاد منافع دارند. کنند. نمی

های کارگزاران برای کارگماران بسیار مشکل و مهم دیگر این است که تایید کارفرض اساسی  مدیریت شرکت را کنترل کنند.
   تجربه نشان داده است یکی از  توان منافع سهامداران و مدیران را هماهنگ نمود. می هرچند به چند روش و پرهزینه است.

 .(4921م حسابرسی مستقل است )حساس یگانه، یحیی، ، انجاترین و در عین حال موثرترین روش یتمبا اه
افزون بر آن، یکی از  شود. حسابرسی معموال در شرایطی که روابط نمایندگی حاکم است برای کاهش تضاد منافع مطرح می

تفکیک کارگزار )مدیر( و کارگمار )مالک( و ذی نفعان در نظریه  عوامل موثر بر نظام راهبری شرکتی انجام حسابرسی است.
این شبهه  شود. )مدیر( می ذینفعان منجر به ایجاد شک و تردید در کارگمار )مالک( و یا ذینفع نسبت به عملکرد کارگزار

های مالی که حاوی پیام هایی  گردد، که در آن کارگزار )مدیر( از طریق تهیه صورت م پاسخگویی میموجب برقراری سیست
  درباره عملکرد خوب به زبان حسابداری است، مستقیما به کارگمار )مالک( و به طور غیر مستقیم به سایر ذینفعان، گزارش 

بنابراین به  کنند. ها، تصمیماتی اتخاذ می ج در این صورتدریافت کنندگان صورتهای مالی، براساس اطالعات مندر کند. می
دلیل احتمال انجام عمل غیراخالقی، دستکاری اطالعات توسط کارگزار )مدیر( و تاثیر نامطلوب بر ماهیت و کیفیت تصمیمات، 

به حسابداری به کار حسابرس مستقل به عنوان نماینده کارگزار و ذینفعان برای تایید و گواهی کیفیت صورتهای مالی از جن
 شود.  دعوت می

 

 پژوهشپیشینه 
 رسیدند هیجنت این به حسابرسی الزحمه حق و شرکتی حاکمیت های ویژگی بین ارتباط بررسی در (1044) همکاران و دسندر

 که دارد اشاره این به هستند، که هم مکمل است پراکنده مالکیت که زمانی مدیره هیأت استقالل و حسابرسی خدمات که

 گرفتند نتیجه همچنین و هستند هم برای مناسبی های جانشین مدیریت بر نظارت در مدیره هیات ترکیب و متمرکز مالکیت

 . دارد وجود ارتباط حسابرسی الزحمه حق و( مدیرعامل دوگانگی و استقالل) مدیره هیات های ترکیب بین که
 ظهور نو های اقتصاد در حسابرسی الزحمه حق روی را شرکت مالکیت تمرکز پژوهشی، در( 1044) 4همکاران و خان رحمان

 الزحمه حق معناداری که دادند نشان قبلی تحقیقات. است استفاده مورد های نمونه از یکی عنوان به بنگالدش. کردند بررسی

 تئوری. شود می کنترل باال مالکیت تمرکز توسط خصوصی بخش بنگالدش همچنین، در. است پایین بنگالدش در حسابرسی

 حسابرسی انجام برای کافی باال، انگیزه مالکیت تمرکز با وضیعتی در کارا، مدیران بازار یک در که کند می بینی پیش نمایندگی

. باشند نداشته را باال انگیزه مشابه ای انگیزه است ندارند، ممکن قوی بازار نوظهور، که اقتصادهای در مدیران دارند، اما را زیاد
       نشان موضوع این. دارد داری معنی منفی رابطه شرکت مالکیت تمرکز و اسپانسر با حسابرسی الزحمه حق تحقیق نتایج
 الزحمه شوند، حق می کنترل نهادی سهامداران و مالی حامیان وسیله به که زمانی ها بنگالدش، شرکت در که دهد می

 . کنند می پرداخت کمی حسابرسی
جریان های نقدی آزاد و حق الزحمه ( در پژوهشی به بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی ناشی از 1044فرگوسن و تیلور )

حسابرسی مستقل در شرکت های استرالیایی پرداختند. نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین این دو وجود ندارد. آنان در 
باط معناداری بین این دو وجود ندارد. آنان در تفسیر نتایج خود بیان کردند که استاندارد تفسیر نتایج خود بیان کردند که ارت
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استرالیا دلیل چنین نتیجه ای بوده که در آن ذکر شده، نقش حسابرس به عنوان یک مکانیزم حاکمیتی  101حسابرسی شماره 
گسترش یابد، بنابراین حسابرسان نیازی به لحاظ  شدهچارچوب گزارشگری مالی شناسایی ید فراتر از اطمینان دهی در مورد نبا

 در حسابداری قانونی خود ندارند. کردن ریسک مسائل نمایندگی ناشی از جریان های نقدی آزاد
 عامل مدیر مالکیت انگیزه آیا کردند، که بررسی حسابرسی الزحمه حق و عامل مدیر مالکیت انگیزه( 1044) 4همکاران و کیم

 اجرایی مدیران های عامل، انگیزه مدیر مالکیت که دهد می نشان قبلی تحقیقات داشت؟ خواهد اثر حسابرسی الزحمه حق روی

    با ارتباط در عامل مدیر مالکیت های انگیزه حسابرس اگر. کند می زیاد شخصی مالی های سود برای سود مدیریت در را
 آنها. کند می ترکیب الزحمه حق درباره گیری تصمیم در را ها ریسک دیگر و دستکاری کند، ریسک مشاهده هنگفت های سود

 هماهنگ آنها بینی پیش با نتایج. باشد مثبت حسابرسی الزحمه حق و عامل مدیر مالکیت انگیزه بین ارتباط که داشتتد انتظار
   تعهدی اقالم کنترل از پس حسابرسی الزحمه حق با مثبت طور به عامل مدیر سهام خرید اختیار که دادند نشان آنها. است
 بین مثبت رابطه که دادند نشان این، آنها بر عالوه. است ارتباط در حسابرسی الزحمه حق کننده تعیین عوامل دیگر و عادی غیر

 . یابد می کاهش کاراتر شرکتی حاکمیت با هایی شرکت برای حسابرسی الزحمه حق و عامل مدیر سهام خرید اختیار اهدای
به بررسی عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی برای شرکت های ذکر شده در بورس اوراق بهادار ( 1041) 1آسک و هولم

نزدک پرداخته اند. نتایج نشان می دهد که حق الزحمه حسابرسی تا حد زیادی توسط پیچیدگی های حسابداری، پیچیدگی 
دهد که ساختار مالکیت تأثیر زیادی بر نیاز نظارت های تجاری با اطمینان توضیح داده شده است. نتایج همچنین نشان می 

 ندارد. در مجموع نتایج شواهد بیشتری را در مورد تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی ارائه می دهند. 
 های شرکت در حسابرسی الزحمه حق بررسی طریق از حسابرسی فرآیند بر شرکتی حاکمیت تاثیر بررسی به( 1041) 9شارما

 حسابرسی الزحمه حق و شرکت راهبری نظام متغیرهای اکثر بین داری معنی ارتباط هیچ تحقیق این در. پرداختند دولتی

       دقیق نظارت دلیل به حسابرس اضافی تضمین به دولتی شرکت کنندگان اداره دهد می نشان که است نشده مشاهده
 حسابرسی الزحمه حق و حسابرسی کمیته استقالل بین منفی ارتباطی به همچنین تحقیق. ندارد نیازی( دولت) گذار قانون

 کاهند، زیرا می خود الزحمه حق و تالش مستقل، از حسابرسی کمیته یک وجود با حسابرسان دهد می نشان که یافت دست

 . کاهد می شرکت کنترل و مالی گری گزارش ریسک از ای کمیته چنین که پذیرند می آنها
    که آیا برخی ویژگی های حاکمیت شرکتی مانند استقالل پرداخته اند این مسئله ( به تبیین 4931موسوی و همکاران )

مالکیت سهامداران عمده بیرونی و کیفیت حسابرسی با وقوع ، مالکیت مدیریت، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، هیئت مدیره
             شرکت  10و این ارتباط چگونه می باشد. نمونه این تحقیق را ، تجدید ارائه صورت های مالی مرتبط است یا خیر

امل یک گروه از شرکت های با تجدید ارائه صورت های مالی و یک گروه شرکت( تشکیل می دهد. این نمونه ش -سال 32)
کنترل از شرکت های بدون تجدید ارائه صورت های مالی است که به روش مطابقت جفتی بر اساس اندازه و صنعت مشابه 

. نتایج نشان می دهد رگرسیون لجستیک مورد استفاده قرار گرفته است، انتخاب شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها
 درصد رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 31تنها میان کیفیت حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی در سطح اطمینان 

( هدف محققان در این پژوهش بررسی برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی همچون مالکیت 4931احمدی و رمضان احمدی )
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره شش  ن بر حق الزحمه حسابرسی شرکتنهادی و تمرکز مالکیت و اثرات آ
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شرکت بوده است. متغیر وابسته  12مشاهده از  102باشد. با تطبیق تلفیق داده ها، کل تعداد مشاهدات  می 4931 -4929ساله 
ست. متغیر های مستقل مالکیت نهادی و این پژوهش حق الزحمه حسابرسی بوده که لگاریتم طبیعی حق الزحمه حسابرسی ا

( را در  . . . )سازمانها، بانکها، شرکتهای سرمایه گذاری و تمرکز مرکز بوده که مالکیت نهادی میزان مالکیت سهامداران نهادی
ن درصد است. برای آزمو 1دهد و تمرکز مالکیت که برابر است با حاصل جمع مالکیت سهامداران باالی  کل شرکت نشان می

فرضیه ها از روش داده های تابلویی با در نظر گرفتن اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبت و 
معنادار بین مالکیت نهادی و حق الزحمه حسابرسی است. فلذا نتایج این پژوهش با توجه به اینکه مالکیت نهادی می تواند 

حسابرسی و در نتیجه افزایش حق الزحمه داشته باشد، می تواند مورد استفاده مدیران، اثرات بااهمیتی بر افزایش ریسک 
 . ها، محققان قرار گیرد شرکت

      کارهای اساسی در زمینه مدیریت، کنترل و نظارت بر امور  و یکی از مالحظات و ساز(، 4931و همکاران ) معاضدی
این کمیته طی قرن بیستم به منظور ایجاد ارتباط بین مدیریت  حسابرسی است.پایی کمیته های  های سهامی عام، بر شرکت

غم پیشینه هفتاد ساله کمیته حسابرسی در کشورهای توسعه یافته روند تشکیل آن در رو حسابرس مستقل تشکیل شدکه به 
سابرسی و بررسی ارتباط میان جایگاه کمیته ح ایران کند بوده است. هدف از این پژوهش، شناخت و آشنایی بیشتر با نقش و

دیگر عوامل موثر در حق الزحمه این خدمات حسابرسی بوده است. با بررسی  ایجاد این کمیته با حق الزحمه حسابرسی و
های سهامی عام پی برده و اینکه وجود کمیته  این زمینه به نقش موثر کمیته حسابرسی در شرکت مطالعات مختلف در

در میزان  های مالی می نماید و در نهایت اینکه کمیته حسابرسی می تواند فزایش کیفیت صورتحسابرسی کمک زیادی به ا
ها از یک طرف و  ما، عدم بکارگیری اختیاری کمیته حسابرسی توسط شرکت باشد. اما در کشور حق الزحمه حسابرسی موثر

روند کند شکل گیری آنها در شرکتها گردیده اما با  عدم وجود الزامات قانونی از طرف نهادهایی مثل بورس اوراق بهادار، باعث
ن بورس اوراق بهادار در سال الزام به رعایت منشور کمیته حسابرسی و منشور فعالیت های حسابرسی داخلی از طرف سازما

رگیری ، امید است با پررنگ تر کردن نقش کمیته حسابرسی دانا، مستقل و فعال بتوان انتظار داشت که ایجاد و بکا4934
کمیته حسابرسی در سالهای آینده، روندی افزایشی داشته باشد و این کمیته بتواند نقش بسزایی در کمک به حسابرسی و 

  .های مالی ایفا نماید افزایش کیفیت صورت

ر الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته دبررسی تاثیر ساختار مالکیت بر حق (، در پژوهشی به4939و همکاران ) خدادادی
از متغیر مالکیت خانوادگی، مالکیت دولتی، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریت، به منزله و . پرداخته اندبورس اوراق بهادار تهران 

  الزحمه حسابرسی، استفاده شده است. در همین راستا برای تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و ساختار مالکیت موثر بر حق
های پذیرفته شده در بورس اوراق های مربوط به شرکتفرضیه تدوین شد. به همین منظور، دادهحق الزحمه حسابرسی، چهار 

های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها ، جمع آوری شدند و از الگوی رگرسیونی داده4931تا  4930بهادار تهران برای دوره زمانی 
ت دولتی اثر معناداری بر حق الزحمه حسابرسی دارند، اما استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مالکیت خانوادگی و مالکی

 .نتایج پژوهش برای تاثیر مالکیت نهادی و مالکیت مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی معنادار نبوده است

به بررسی تأثیرساختار مالکیت شرکت و اندازه موسسه حسابرسی بر حق الزحمه (، در پژوهشی 4939و اقبالی ) سوق سعیدی
ساختار مالکیت از دو جنبه  د. در این تحقیقنحسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پرداز

به عنوان  4931 -4930شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی  114شد و  نهادی و دولتی بررسی
استفاده شده است. یافته های  (پانل دیتا)تحقیق از تحلیل داده های تابلویی  نمونه انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه های
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تأثیر منفی میزان مالکیت نهادی بر دستمزد حسابرسی و همچنین تاثیر منفی مالکیت دولتی بر حق الزحمه  تحقیق حاکی از
 .حسابرسان کوچک است

ن در جهت اعتباردهی به صورت های مالی و اینکه ترکیب با توجه به اهمیت وظیفه حسابرسا(، 4939و همکاران ) ابراهیمی
سهامداران از اصلی ترین عوامل داخلی نظام راهبری شرکت ها بوده، لذا هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر ساختار مالکیت 

ان می باشد. بر حق الزحمه حسابرسی و اظهارنظر حسابرسان مستقل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهر
شرکت در  13با آزمون فرضیه های جداگانه پژوهش و با استفاده از رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی برای 

مشخص گردید که مالکیت سهام توسط سرمایه گذاران نهادی، تاثیر مثبت معناداری بر حق الزحمه  4930 -4921دوره زمانی 
تایج پژوهش نشان می دهد که مالکیت سهام توسط سرمایه گذاران نهادی با صدور حسابرسی شرکت ها دارد. همچنین ن

      اظهارنظر مشروط حسابرسی دارای رابطه منفی معناداری می باشد. و بین مالکیت مدیریت با حق الزحمه حسابرسی و
 . نظر مشروط حسابرسان رابطه معناداری مشاهده نگردید اظهار

 آگاهی از نحوه تعیین حق الزحمه حسابرسی هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مهم است و(، 4939و برنگی ) محمودزاده
خدمات حرفه ای ، حصول اطمینان از منافع اقتصادی برای ارایه کنندگان این خدمات اعتبار بخشتنها راه تضمین تداوم ارایه 

حق الزحمه حسابرسی جهت ارایه مدلی مناسب برای تعیین بر  موثر . لذا مطالعه فرآیند مربوط به عواملیعنی حسابرسان است
هزینه حق الزحمه  هش حاضر با هدف، تاثیر ساختار مالکیت براز این رو پژو باشد. حق الزحمه حسابرسی حائز اهمیت می

تهران  میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شرکت از 404هش تعداد در این پژو .حسابرسی انجام شده است
جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل  مورد بررسی قرار گرفته اند. 4931تا  4923ساله بین سال های  1برای یک دوره 

 و SPSS رگرسیون خطی چند متغییره و روش آماری مورد استفاده داده های پانل و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزارهای
Eviews ای نشان دهنده این است که بین سطح مالکیت نهادی با هزینه حق الزحمه خالصه یافته ه. استفاده شده است

 .حسابرسی رابطه مثبت و بین سطح مالکیت دولتی با هزینه حق الزحمه حسابرسی رابطه منفی وجود دارد
 

 فرضیه های پژوهش 
 یه های این تحقیق به شرح ذیل است:های تحقیق، فرضبا توجه به مبانی نظری و سوال

 رابطه حسابرسی الزحمه حق و( آزاد نقد جریان و نامشهود های دارایی نسبت) حسابداری های پیچیدگی اول: بین فرضیه
 دارد. وجود معنادار
ی رابطه معنادار حق الزحمه حسابرس شرکت( و عامل و اندازه مدیر گانگی پیچیدگی های کسب و کار )دو نیبدوم:  فرضیه

 وجود دارد.

 

 روش پژوهش
ها، کشف  تیواقع یبررس یبرا افتهی( و نظام نانیمعتبر )قابل اطم یاز قواعد، ابزار و راه ها یمجموعه ا، روش پژوهش

است.  یکاربرد یها از جمله پژوهش، هدف پژوهش ثیپژوهش حاضر از ح .به راه حل مشکالت است یابیمجهوالت و دست
       نیتدو هیکه در پژوهش های پا یاصول و فنون ها، یقانونمندنظرها، هستند که  یپژوهش های یپژوهش های کاربرد

سعادت و رفاه توده  نیبر تأم دیتأک، یدر پژوهش های کاربرد. ردیگ یبه کار م یو واقع ییحل مسائل اجرا یشوند را برا یم
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 و(. 4921به زمان و مکان هستند )دالور،  مقائ ادیز اریبس زانیبه م زیآن ن یها افتهیاست و  تیمردم و مطلوب بودن فعال
مشاهده  یاست که با استفاده از داده ها یاز نوع پژوهش های همبستگ تیروش و ماه یبرمبنا یاز نظر طبقه بند نیهمچن

 یکم ریچند متغ ایدو  نیب یرابطه ا ایآن است که مشخص شود آ یهدف اصل یشود. در پژوهش همبستگ یشده انجام م
ممکن است که  یو حد آن چقدر است؟ هدف از مطالعه همبستگ هنه؟ و اگر وجود دارد انداز ای)قابل سنجش( وجود دارد 

را که  ییرهایاز متغ یتعداد یهاست. مطالعه همبستگ ینیب شیروابط در انجام پ یرینبود آن و بکارگ ایرابطه  کی یبرقرار
 (.4922، یکند )خاک یم یابیهستند ارز عمده مرتبط دهیچیپ ریمتغ کیرود با  یتصور م

 

 روش و ابزار گردآوری اطالعات
سهولت دسترسی به آن است. با داشتن و ضروریات مهم هر مطالعه و پژوهش، وجود اطالعات قابل اتکاء و سرعت  یکی از

برای ارزیابی اهداف و تحلیل داده ها را  شود که جریان مطالعه و تجزیه و این اطالعات فرصتی برای محقق فراهم می
آورد که با صرف حداقل هزینه و وقت به اهداف فرضیات پژوهش پیگیری نماید. همچنین محقق این امکان را به دست می

گیرد، ولی در بعضی از آنها در موردنظر دست یابد. روش های کتابخانه ای در تمامی پژوهش های علمی مورد استفاده قرار می
شود و در بعضی از آنها موضوع پژوهش از حیث روش، ماهیتاً کتابخانه ای  ش از این روش استفاده میبخشی از فرآیند پژوه

است و از آغاز تا انتها متکی بر یافته های پژوهش کتابخانه ای است. در این پژوهش، روش گردآوری اطالعات مربوط به 
امل اطالعات موجود در هفته نامه ها، ماهنامه ها و ادبیات پژوهش، اطالعات مربوط به فرضیه ها، روش کتابخانه ای )ش

اطالعات مربوط به تئوری پژوهش از طریق مجالت، باشد.  می( سالنامه ها، کتب و مقاالت مختلف و نشریات داخلی و خارجی
 های مالی حسابرسی خارجی گردآوری شده، و همچنین داده های مربوط به متغیرهای پژوهش از صورت نشریات داخلی و

های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و مراجعه به سایت های مربوط به  شده شرکت
 استخراج گردیده است. های مالی شرکتها  گزارش

 

  جامعه آماری پژوهش
های   دهند و فرضیه را تشکیل می های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت

مورد نظر در رابطه با این جامعه آماری مورد مطالعه و آزمون قرار خواهد گرفت. به علت گستردگی و حجم آماری جامعه و 
 اند:  ها میان اعضاء جامعه، شرایط زیر برای انتخاب نمونه آماری قرار داده شده  وجود برخی ناهماهنگی

 در بورس فعالیت داشته باشند.  4931تا سال  ر بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده ود 4934قبل از سال  -4

 های پذیرفته شده در بورس شامل بانک ها، موسسات مالی، شرکتهای سرمایه گذاری مالی، واسطه برخی از شرکت -1
 شوند.  می دارند، از نمونه حذفمتفاوتی های مالی و شرکتهای هلدینگ که ساختار گزارشگری گری

 اسفند باشد.  13 پایان سال مالی آن ها -9
 نداشته باشند.  ماه 1وقفه معامالتی بیش از مورد بررسی  در دورهها  شرکت -1
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 متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری آنها 

 وابسته متغیر
که شرکت طبق قرارداد با سازمان یا ی حق الزحمه حسابرسی، لگاریتم طبیعی مبلغی است عیطب حسابرسی: لگاریتم حق الزحمه

 .(1041)آسک و هولم ،شود  موسسه حسابرسی به منظور ارائه خدمات حسابرسی مستقل مطرح می

 متغیرهای مستقل

 پیچیدگی های حسابداری. 9

 ،هولم)آسک و  t در سال iشرکت  یها ییکل دارا به دارایی های نامشهودعبارت است از نسبت نسبت دارایی های نامشهود: 
1041). 

بر و های نقد آزاد واحد تجاری استفاده می شود  در این پژوهش از مدل لن و پولسن برای اندازه گیری جریان: جریان نقد آزاد
اساس این مدل جریان های نقد آزاد از سود عملیاتی قبل از استهالک و به کسر مجموع مالیات ها به اضافه هزینه بهره و سود 

 ه دست می آید و با تقسیم بر مجموع دارایی ها استاندارد می گردد که از طریق رابطه زیر بدست می آیدتقسیمی پرداختی ب
 : (1041)آسک و هولم ،

FCF = (INC – TAX – INTEXP –CSDIV) / ASSET 
 

FCF: جریان نقد آزاد 
INC: سود عملیاتی قبل از کسر هزینه استهالک 

TAX: مالیات بر درآمد 
INTEXP: هزینه بهره 

CSDIV: سود پرداختی به سهامداران عادی 

 پیچیدگی های کسب و کار. 2

 و در غیر این صورت کد صفر. 4دو گانگی مدیر عامل: در صورتی که مدیر عامل جزء اعضای هیت مدیره باشد، کد 
 .(1041، )آسک و هولم t در سال   iاندازه شرکت: عبارت است از لگاریتم طبیعی کل دارایی های شرکت 

 متغیر های کنترلی
اهرم مالی بیانگر آن است که شرکت تا چه حد به تامین مالی از طریق ایجاد بدهی )استقراض( به جای افزایش : اهرم مالی

های اهرمی، ابزارهایی جهت تعیین میزان احتمال قصور )ناتوانی( شرکت در ایفای تعهدات مربوط  نسبت سرمایه متکی است.
 گردد:این نسبت به صورت زیر محاسبه می باشند.میهایش به بدهی

     
            
        

 

اندازه گیری می کند که به ازای یک واحد از منابع شرکت چه مقدار سود در طی یک  بازده مجموع داراییها رابازده دارایی ها: 
آوری را برای شرکت بیان می کند. این نسبت برای نشان سال حاصل شده است. در واقع بازده دارایی ها یک نسبت سود 

دادن قدرت سودآوری شرکت، نسبت به جمع ارزش دفتری داراییها تهیه می گردد که خیلی از اوقات زمانی که بین دو یا چند 
 شرکت در یک صنعت در اندازه های مختلف مقایسه می شود.
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 نی آزمون فرضیه مدل رگرسیو
 و حق الزحمه حسابرسی رابطه معنادار وجود دارد. فرضیه اصلی اول: بین ویژگی های شرکت

 فرضیه فرعی اول: بین پیچیدگی های حسابداری و حق الزحمه حسابرسی رابطه معنادار وجود دارد.
 

LOGFEEi,t = α +β1 IMPAIRi,t + β2FCFAi,t  + β3LEVi,t + β4 ROAi,t t+£i,t 
 

LOGFEEi,tحسابرسی  : حق الزحمه 
IMPAIRi,t: نسبت دارایی های نامشهود       

FCFAi,t: نقد آزاد انیجر   

LEVi,t :اهرم مالی 
ROAi,t :بازده دارایی ها 

£i,t :خطا 
 رابطه معنادار وجود دارد.فرضیه فرعی دوم:  بین پیچیدگی های کسب و کار  و حق الزحمه حسابرسی 

LOGFEEi,t = α + β1EXCOMPi,t + β2LOGTOTASSi,t + β3LEVi,t + β4 ROAi,t t+£i,t 
 

LOGFEEi,t: حسابرسی  حق الزحمه  
EXCOMPi,t :عامل  ریمد یدو گانگ   

LOGTOTASSi,t: اندازه شرکت 
 متغیر های کنترلی

LEVi,t: اهرم مالی 
ROAi,t :بازده دارایی ها 

£i,t :خطا 
 

 یآمار توصیف
ها( جهت برآورد و تخمین الگو و تجزیه و تحلیل دقیق آنها برآورد  ای متغیرها )سری عمومی و پایه برای بررسی مشخصات

های توصیفی مربوط به متغیرها الزم است. مهمترین مشخصه مرکزی یک توزیع میانگین و مهمترین مشخصه   آماره
یع از جذر واریانس یعنی انحراف معیار باشد در عمل برای تشخیص میزان پراکندگی یک توز پراکندگی آن واریانس می

های  متغیرها بدست آورد مقدار آماره توان دیدی کلی در مورد مقادیر هریک از کنیم. به وسیله این مشخصات می استفاده می
های پراکندگی  و میانه(، شاخص میانگینشاخصهای مرکزی )توصیفی متغیرهای تحت بررسی در این پژوهش شامل 

 باشد.  می کمینه و بیشینه مقادیر های توزیع )چولگی و کشیدگی( و (، شاخصانحراف معیاروواریانس )
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 لیمر Fآزمون 
های داده های تابلویی و یا داده های تلفیقی از آماره اف لیمر استفاده شده است. به عبارت  روش به منظور گزینش یکی از

بین  صورتی که در ها وجود دارد یا خیر. در جداگانه برای هر یک از شرکتکند که عرض از مبدا  دیگر آماره اف لیمرتعیین می
غیر این صورت از روش داده های  های تابلویی و درهای فردی وجود داشته باشد، از روش داده تفاوت مشاهدات، ناهمگنی یا

 نشده است.  تفاوت بین آنها لحاظ شود. زیرا فقط داده ها روی هم انباشت شده و تلفیقی استفاده می
 

 آزمون هاسمن
توان در قالب کدام یک از  شود که روابط را می لیمر، فرضیه صفر رد شده باشد، این پرسش مطرح می Fپس از آزمون  اگر

کند. فرضیه صفر )روش آثار  های آثار ثابت و یا آثار تصادفی بررسی کرد. آزمون هاسمن این موضوع را مشخص می روش
به این معنی است که ارتباطی بین جزء اخالل مربوط به عرض از مبدا و متغیرهای توضیحی وجود  تصادفی( در این آزمون

ندارد و از یکدیگر مستقل هستند. درحالی که فرضیه مقابل )روش آثار ثابت( به این معنی است که بین جزء اخالل مورد نظر و 
صفر از روش آثارثابت ودر غیر این صورت روش آثار  متغیر توضیحی همبستگی وجود دارد. بنابراین در صورت رد فرضیه

 شود.  تصادفی استفاده می
 

 آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها
گردد. آماره دوربین واتسون محدود به دامنه  جهت آزمون خود همبستگی بین باقیمانده ها از آزمون دوربین واتسون استفاده می

1≥WD≥ 0 شود، خود همبستگی کامل منفی بین  1صفر شود، خود همبستگی کامل مثبت و اگر  باشد. که اگر مقدار آماره می
(. در پژوهش حاضر از این آزمون 4923)بدری،  باشد، خود همبستگی وجود ندارد 1پسماندها وجود دارد. اگر این مقدار حدود 
یا با  ARهمبستگی به وسیله جزء همبستگی استفاده شده و در صورت وجود، خود  برای تشخیص وجود و یا عدم وجود خود

 شود.  ( برطرف میGLS) استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته
 

 انسیوار یناهمسان یبررس
ی به این معناست که در تخمین ناهمسان واریانسنی است. ناهمسا واریانسموضوع ، اقتصاد سنجییکی از موضوعات مهم در 

که با استفاده از روش  رگرسیوننابرابر هستند. در واقع ما در تخمین  واریانس هایرگرسیون مقادیر جمالت خطا دارای  مدل
بعد از  برابر هستند و واریانس های نیم که تمامی جمالت خطا دارای ک شود ابتدا فرض می می حداقل مربعات معمولی انجام

پردازیم و این که آیا  ها به بررسی این فرض می ها و تکنیک مین زدیم سپس با استفاده از یک سری روشخن که مدل را تآ
همواره دو مسئله برای محقق پیش  اقتصاد سنجیولی در مورد کارهای عملی  واقعا در مدل ما واریانس همسانی وجود ندارد؟

 واریانستوان به وجود  باشد چگونه می ( با توجه به آن که مقادیر جمالت خطا در جامعه ی اصلی قابل مشاهده نمی4 :آیدمی
های جمالت خطا با یکدیگر برابر  ( در عمل بسیار غیر محتمل است که دقیقا تمامی واریانس1 ناهمسانی در مدل پی برد؟

شود این است که آیا  تفاوت دارند. بنابراین سوال طبیعی که اینجا مطرح میها مقداری با یکدیگر  باشند و معموالً واریانس
آن بتوانیم بگوییم که اگر میزان  زها را اندازه گیری کند تا با استفاده ا معیاری آماری وجود دارد که میزان نابرابری واریانس

ی دارد. برای پاسخگویی به سوال فوق باید گفت ها از مقداری بیشتر باشد مدل ما مشکل واریانس ناهمسان نابرابری واریانس
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و آزمون وایت و آزمون  آزمون بروش پاگانتوان برای مثال  کنند که می های گوناگونی استفاده می که اقتصاددانان از روش
. برای بررسی وجود ناهمسانی واریانس جمالت ها آزمون وایت است ترین روشدپارک را نام برد که البته یکی از پرکاربر

توان قضاوت کرد که مدل،  )فیشر( براحتی می Fبا استفاده از آماره استفاده شده است.  (White) وایتآزمون ، ازاخالل
باشد، ( بیشتر از سطح خطا )آلفاF ((Prob (F- Static )ناهمسانی دارد یا خیر. به این صورت که اگر احتمال مربوط به آماره 

شود. در صورتیکه خالف این شرط محقق شود و مدل ناهمسانی  رد نشده و لذا همسانی واریانس پذیرفته می H0فرضیه 
 ( استفاده کرد. GLSتوان از روش کمترین مجذورات تعمیم یافته ) داشته باشد برای رفع آن می

 

 تجزیه و تحلیل فرضیه ها

 فرضیه اول
 . آزاد( و حق الزحمه حسابرسی رابطه معنادار وجود دارد نقد نامشهود و جریان های دارایی )نسبتبین پیچیدگی های حسابداری 

 
اول ها جهت آزمون فرضیهنتایج تجزیه و تحلیل داده(: 9)جدول  

 
 F مربوط به آماره P-Valueشود که مقدار  آزمون مدل رگرسیون به شرح جدول فوق، مشاهده میبا توجه به نتایج حاصل از 

درصد  31سطح اطمینان  آن است که مدل در بوده و حاکی از 00000که بیانگر معنی دار بودن کل رگرسیون است، برابر 
Rمعنادار می باشد. ضریب تعیین تعدیل شده 

متغیر  از تغییرات %11است که تقریباً این مطلب  بوده و بیانگر 00111130برابر  2
باشد، که این مقدار بین  می 10191191و همچنین آماره دوربین واتسون  وابسته با متغیرهای مستقل مدل قابل تبیین است.

 است، که نشان دهنده عدم خود همبستگی بین متغیرها می باشد. 101تا  401
برابر با ( IMPAIR) مالحظه می شود، ضریب متغیر نسبت دارایی های نامشهود (4)همانگونه که در جدول همچنین 

و عدد  00110041برابر با  (FCFA) ضریب متغیر جریان نقد آزادمی باشد.  0000/0 آن (Prob) و عدد معناداری 00121341
 آن (Prob)و عدد معناداری  00009111برابر با  (LEV) می باشد. ضریب متغیر اهرم مالی 0000/0 آن (Prob)معناداری 

می باشد. با  0000/0 آن (Prob) و عدد معناداری 00934491برابر با ( ROA) ها می باشد. ضریب متغیر بازده دارایی 0000/0

 (حق الزحمه حسابرسی)متغیر وابسته 

 t p-value آماره   انحراف استاندارد ضریب متغیر

 C 111992/1 192243/0 11209/40 0000/0 ضریب ثابت

 IMPAIR 121341/0 030099/0 101111/1 0000/0 نسبت دارایی های نامشهود

 FCFA 110041/0 091024/0 194149/1 0000/0 جریان نقد آزاد

 LEV 009111/0 004414/0 019141/9 0000/0 اهرم مالی

 ROA 934491/0 030133/0 911111/1 0000/0 بازده دارایی ها

 F-statistic 211111/1 191191/1 دوربین واتسون آماره

 Prob (F-statistic)  0000/0 111130/0 ضریب تعیین تعدیل شده

LOGFEE = 2.54533776214 + 0.585914889898*IMPAIR + 0.220013517088*FCFA + 

0.00354389729596*LEV + 0.391174521569*ROA + [CX=F] 
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    این  درصد می باشد. 1این متغیرها، نتایج نشانگر معنی داری این ضرایب در سطح خطای  p-Value و tتوجه به آماره 
آزاد( و حق الزحمه  نقد نامشهود و جریان های دارایی نشان می دهد که بین پیچیدگی های حسابداری )نسبتیافته ها 

 حسابرسی رابطه معنادار وجود دارد.

 

 آزمون فرضیه دوم

 ی رابطه معنادار وجود دارد.حق الزحمه حسابرس شرکت( و عامل و اندازه مدیر گانگی پیچیدگی های کسب و کار )دو نیب
 

 دوم ها جهت آزمون فرضیهنتایج تجزیه و تحلیل داده(: 2جدول )

 
 F مربوط به آماره P-Valueبا توجه به نتایج حاصل از آزمون مدل رگرسیون به شرح جدول فوق، مشاهده می شود که مقدار 

درصد  31آن است که مدل در سطح اطمینان  بوده و حاکی از 00000معنی دار بودن کل رگرسیون است، برابر که بیانگر 
Rمعنادار می باشد. ضریب تعیین تعدیل شده 

متغیر  از تغییرات %93است که تقریباً بوده و بیانگر این مطلب  00931131برابر  2
می باشد، که این مقدار بین  10910400وابسته با متغیرهای مستقل مدل قابل تبیین است. و همچنین آماره دوربین واتسون 

 است، که نشان دهنده عدم خود همبستگی بین متغیرها می باشد. 101تا  401
 00221319( برابر با EXCOMP) ملدو گانگی مدیر عا( مالحظه می شود، ضریب متغیر 1همچنین همانگونه که در جدول )

و عدد  00911411برابر با  ((LOGTOTASSاندازه شرکت می باشد. ضریب متغیر  0000/0آن  (Prob)و عدد معناداری 
آن  (Prob)و عدد معناداری  00333919( برابر با LEVمی باشد. ضریب متغیر اهرم مالی ) 0000/0آن  (Prob)معناداری 

می باشد. با  0009/0آن  (Prob)و عدد معناداری  00091912( برابر با ROAها )می باشد. ضریب متغیر بازده دارایی  0000/0
این یافته  درصد می باشد. 1این متغیرها، نتایج نشانگر معنی داری این ضرایب در سطح خطای  p-Valueو  tتوجه به آماره 

 رابطه حسابرسی الزحمه حق و( شرکت اندازه و عامل مدیر گانگی دو) کار و کسب های پیچیدگی ها نشان می دهد که بین
 دارد. وجود معنادار

 

 (یحق الزحمه حسابرس)متغیر وابسته 

 t p-valueآماره  انحراف استاندارد ضریب متغیر

 C 139111/1 119011/0  131201/3 0000/0 ضریب ثابت

 EXCOMP 221319/0 411391/0 999199/9 0000/0 دو گانگی مدیر عامل

 LOGTOTASS 911411/0 011211/0 943114/9 0000/0 شرکتاندازه 

 LEV 333919/0 424319/0 131291/1 0000/0 اهرم مالی

 ROA 091912/0 040442/0 130119/9 0009/0 بازده دارایی ها

 F-statistic 114111/9 910400/1 آماره دوربین واتسون

 Prob (F-statistic) 000/0 931131/0 ضریب تعیین تعدیل شده

LOGFEE = 2.49762570813 + 0.886943448081*EXCOMP + 0.346165731565*LOGTOTASS + 

0.999753137359*LEV + 0.0363276785251*ROA + [CX=F] 
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 نتیجه گیریبحث و 

با رشد رقابت در حرفه حسابرسی، موسسات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات با کیفیت هرچه بهتر و بهای کمتر به بازار را 
پایه ایی به غیر از کیفیت و متفاوت کردن خدمات، به دنبال بهینه نمودن  رقابت بر بیشتر دریافته اند. موسسات حسابرسی برای

شرایط رقابتی از  بدین ترتیب که هم درآمد خود را حداکثر سازند و هم کار را در هزینه خود و بهترین پیشنهاد برای آن هستند؛
تواند بسیار مفید باشد، ضمن اینکه با  حسابرسی میدست ندهند به همین منظور آگاهی از عوامل تاثیرگذار بر حق الزحمه 

توجه به آشفتگی های خاص در بازار کار حسابرسی، هیچ مبنای مشخصی برای تعیین هزینه حسابرس وجود ندارد و بعضا 
در پژوهش حاضر به گردد که تناسبی با یکدیگر ندارد.  های ضد و نقیضی می های حسابرسان منجر به پیشنهاد قضاوت

شرکت فعال  104این مطالعه از اطالعات  درحق الزحمه حسابرس پرداخته شده است. ی رابطه بین ویژگی های شرکت و رسبر
استفاده گردید، که برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار  4931الی  4934در بورس و اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 

 های دارایی صل نشان می دهد که بین پیچیدگی های حسابداری )نسبتاستفاده شده است. نتایج حا Eviewsآماری 
بین پیچیدگی های کسب و کار همچنین  آزاد( و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد نقد نامشهود  و جریان

این نتیجه با یافته های آسک . شرکت( و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد عامل و اندازه مدیر گانگی )دو
( و 1041مارتینز ) ، آنتونیو لوپو(1044(، رحمان خان و همکاران )1044) (، دسندر و همکاران1041(، شارما )1041و هولم )
در تضاد  (1044( فرگوسن و تیلور )1044ور )و با یافته های فرگوسن و تیل ( مطابقت دارد4931رمضان احمدی ) احمدی و

 است.
 

  پژوهش پیشنهادهای حاصل از نتایج
مربوط به آزمون فرضیه اول مبنی بر تاثیر مثبت  یبا توجه به نتیجه بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها: نتیجه فرضیه اول

و معنادار پیچیدگی های حسابداری بر حق الزحمه حسابرسی می شوند بیانگر این مطلب است که پیچیدگی های حسابداری 
فزایش حق الزحمه حسابرسی می شوند بنابراین به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان پیشنهاد می شود در ارزیابی موجب ا
 ها و اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری به میزان پیچیدگی های حسابداری نیز توجه نمایند.  شرکت

مربوط به آزمون فرضیه دوم مبنی بر تاثیر مثبت و  با توجه به نتیجه بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نتیجه فرضیه دوم:
معنادار پیچیدگی های کسب و کار بر حق الزحمه حسابرسی می باشد. بیانگر این مطلب است که پیچیدگی های کسب و کار 

ل نتایج حاکی از این است که با گذر زمان و شرایط اقتصادی مختلف و عوامموجب افزایش حق الزحمه حسابرسی می شوند، 
تاثیر گذار برآن از جمله به دلیل تحریم های حاکم بر محیط اقتصادی شرکت های بورسی و به وجود آمدن وقفه های عملیاتی 

که  در دوره های زمانی متفاوت نوسانات زیادی دارد. لذا پیشنهاد می شود، کار و کسب های پیچیدگی برای قابل مالحظه
 بیشتری داشته باشند و آن را در تصمیمات منطقی خود لحاظ کنند.سرمایه گذاران به این عوامل توجه 

 

 پژوهش های آتیپیشنهاهایی برای 
بررسی تاثیر ساختار مالکیت از جنبه تمرکز مالکیت بر رابطه پیچیدگی های حسابداری، پیچیدگی های کسب و کار، تضمین  .4

 و حق الزحمه حسابرس.
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