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  حسابداري مالي دانش پژوهشي –مجله علمي 
  107-87صص ، 1393 تابستان، 1ي  ، شماره1دوره 

  ها شركت يحسابرس الزحمه حق بر يحسابرس تيفيك ريتاث

  

  * واعظ يعل ديس
  اهواز چمران ديشه گاهدانش ،يحسابدار گروه ارياستاد

  ياحمد رمضان محمد
  اهواز چمران ديشه گاهدانش ،يحسابدار گروه ارياستاد

  يباغ يديرش محسن
   اهواز چمران ديشه گاهدانش ،يحسابدار ارشد يكارشناس يجودانش

  
. ي حسابرسي استهدف اين تحقيق بررسي تأثير كيفيت حسابرسي بر حق الزحمه: چكيده

ي حسابرسي، تخصص حسابرس ي موسسهحسابرسي در اين پژوهش اندازهمعيارهاي كيفيت 
هاي مربوط به همين منظور داده. در صنعت و تداوم انتخاب حسابرس در نظر گرفته شده است

 1390تا  1386هاي ي زماني بين سالشركت عضو بورس اوراق بهادار تهران براي دوره 72به 
- ها از تكنيك رگرسيون چند متغيره به روش دادهرضيهبراي آزمون ف. قرار گرفت بررسيمورد 

ي بين تخصص موسسات حسابرسي و حق الزحمه نشان داد  هايافته. هاي تابلويي استفاده شد
نتايج اين پژوهش مبين اين است كه  همچنين. ي منفي و معناداري وجود داردحسابرسي رابطه

ي مثبت و معناداري با حسابرسي رابطهي ي موسسهعوامل تداوم انتخاب حسابرس و اندازه
  .ي حسابرسي دارندحق الزحمه

  
  

ي ي موسسهكيفيت حسابرسي، تخصص حسابرس در صنعت، تداوم انتخاب حسابرس، اندازه  :كليدي گان واژ
  ي حسابرسيحسابرسي و حق الزحمه

   

                                                           

*
  24/02/1393: تاريخ پذيرش نهايي          16/11/1392: تاريخ دريافت مقاله 

   sa.vaez@yahoo.com ):واعظ يعل ديس(نشاني پست الكترونيكي نويسنده ي مسؤول 
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  مقدمه  -1

سهامداران وجود دارد، ايجاد ي تضاد منافعي كه ميان مديران و مشكالت نمايندگي در نتيجه
ي شركت كنندههمچنين، همين تضاد منافع به نحو ديگري ميان سهامداران كنترل. شودمي

وجود چنين تضاد منافعي باعث ايجاد . و سهامداران اقليت نيز وجود دارد) سهامداران عمده(
- ه به شركت و ذيهاي نمايندگي شده كمسائل و مشكالت نمايندگي و در نهايت منجر به هزينه

هاي مالكان براي هاي نمايندگي ناشي از تالشدر همين راستا، هزينه. شودنفعان آن منتقل مي
از سوي ديگر، مديران نيز مايلند ثابت كنند . كنترل مديران، اغلب قابل توجه و با اهميت است

مداران هستند كه آنان نسبت به منافع سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزايش ثروت سها
مايل به استفاده از خدمات حسابرسي ) مالكان و مديران(بنابراين، هر دو گروه ). 1986جنسن،(

مد براي محدود كردن اختيارات ب، حسابرسي به عنوان راهكاري كارآمستقل هستند، بدين ترتي
 . شودمديران در روابط قراردادي محسوب مي

 يك گذاران و اعتباردهندگانسرمايه مورد نياز اطالعات از ايعمده بخش مالي هايصورت

 نيز حسابرسان نقش مالي، هايصورت به اعتمادي سطح چنين براساس. كندمي تأمين را شركت

هاي مالي زيرا صورت ،است ضروري امري مالي هايصورت حسابرسي. حياتي است نقش
اعتباردهندگان فراهم كند كه گذاران و تواند اين اطمينان را براي سرمايهحسابرسي شده مي

هاي مالي صورت بنابراين، حسابرسي. گيرداطالعاتي معتبر و قابل اتكا در اختيار آنها قرار مي
با در نظر گرفتن اهميت . آورد وجود به شركت يك را براي اقتصادي افزوده ارزش تواندمي

ا كردن روشي ي مستقيم كيفيت حسابرسي، پيدخدمات حسابرسي و عدم امكان مشاهده
ي كنترل و مديريت ترين جنبهمهم. اثربخش براي كنترل كيفيت حسابرسي، امري ضروري است

حق الزحمه خدمات حسابرسي . توان حق الزحمه حسابرسي دانستكيفيت حسابرسي را مي
الزحمه بيشتر اگرچه حق. به كيفيت حسابرسي است شرط ضروري براي اطمينان نسبت

بيانگر هزينه حسابرسي با كيفيت باالتر نيست اما، عالوه بر داشتن كيفيت حسابرسي هميشه 
نظر ي استانداردي را براي انجام كار خود در حسابرسي مناسب، موسسات حسابرسي هزينه

در صورت وجود . هاستالزحمه دريافتي آنها بيشتر از اين هزينهگيرند كه به طور طبيعي حقمي
الزحمه كمتر ممكن است كه سابرسي عالوه بر دريافت حقسسات حرقابت در بازار، مو

الزحمه ر صورتي هم كه موسسات حسابرسي حقد. صاحبكاران خود را نيز از دست بدهند
هاي صرف كرده براي انجام حسابرسي درخواست كنند، ديدگاه خيلي باالتري را نسبت به هزينه

توان مشاهده كرد كه بنابراين مي. د شدجامعه نسبت به كيفيت كار آنها با ترديد همراه خواه
هاي بورسي در ايران، اطالعات تحقيقات تجربي در رابطه با حق الزحمه حسابرسي شركت

  . آوردي حسابرسي فراهم ميگذاران به منظور تفسير حق الزحمهمناسبي را براي سرمايه
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ر كيفيت حسابرسي بر بررسي تأثيي اساسي در اين تحقيق، با توجه به توضيحات فوق، مساله
گذاران را در ارزيابي سرمايه ي حسابرسي است تا بتوان با كمك نتايج آن، مديران والزحمهحق
  .ي حسابرسي ياري كردالزحمهحق

   ادبياتو  ينظر يمبان - 2

كيفيت حسابرسي را سنجش و ارزيابي بازار از توانايي حسابرس در ) 1981( 1آنجلودي
همچنين، او . هاي كشف شده تعريف كرده استكشف تحريفات با اهميت و گزارش تحريف

تأكيد كرده است حسابرسي كه موارد نادرست را كشف و گزارش كند، به معناي واقعي كلمه 
آنجلو كيفيت حسابرسي، افزايش توانايي ف ديبنابراين، طبق تعري. حسابرس مستقل است

هاي حسابداري و ارزيابي توانايي و استقالل حسابرس توسط بازار حسابرسي در كشف تحريف
  ). 1389فر، حساس يگانه و آذين(است 

هاي مالي و احتمال آن كيفيت حسابرسي را ايجاد اطمينان از صورت) 1986( 2مروسپال
در عمل از اين . هاي مالي هيچ تحريف با اهميتي نداشته باشدكه صورتتعريف كرده است 

كيفيت حسابرسي ) 1986( 3تيتمن و ترومن. شودحسابرسي استفاده مي تعريف به عنوان نتيجه
) 1993( 4سان و نئوديويد. گذار تعريف كردندرا صحت اطالعات حسابرسي شده براي سرمايه

هاي با اهميت و دستكاري در سود كشف تحريفكيفيت حسابرسي را توانايي حسابرسي در 
  ).2004 ، 5يل دانگ(خالص گزارش شده تعريف كردند 

 بگذارد، اثر حسابرسي كار كيفيت بر تواند مي حسابرس به پرداختي يالزحمه حق ميزان

و  شودمي بيشتر نيز وي تالش شود، گرفته در نظر حسابرس براي بيشتري يالزحمه حق هرچه
وابسته  خود مشتريان به مالي نظر از صورت، حسابرسان اين در اما، بردمي باال را كار كيفيت

 به را حسابرسي هايروش است ممكن دادن كار، دست از نگراني خاطر به نتيجه، در .شوندمي

 همراه به آنان براي بدي مالي بعدها عواقب تواندمي كار اين البته كه ندهند انجام شكل مناسبي

  ). 6،1984؛ سايمونيك1981آنجلو، دي(باشد  داشته

هاي پرداخت شده به حسابرسان الزحمهحقكه  كنندبيان مي) 2007( 7هويتاش و همكاران
 بيشترهاي الزحمهحقنخست، . به دو صورت تحت تاثير قرار دهدتواند كيفيت حسابرسي را مي

حسابرسان را افزايش  توسط صورت گرفتههاي پرداخت شده به حسابرسان ممكن است تالش
 باالترهاي الزحمهحقروش ديگر، در  .ديابافزايش مي نيز كيفيت حسابرسي ،در نتيجه .دهد

و چون  .سازدميمشتريان خود وابسته  آنها را بهاز لحاظ اقتصادي  ،پرداخت شده به حسابرسان
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فعاليت خود را با  هاي مورد حسابرسي از دست بدهند،خواهند منافع خود را در شركتنمي
  .دهندكيفيت بيشتري انجام مي

  يحسابرس تيفيك يرگياندازه هايشاخص -2- 1

  :شوندگيري كيفيت حسابرسي بررسي ميهاي اندازهبرخي از شاخصر ادامه د

هايي است كه بر كيفيت ي حسابرسي يكي از ويژگيي موسسهاز ديدگاه حسابرسان، اندازه
تر، خدمات حسابرسي با و معتقد است موسسات حسابرسي بزرگآنجلدي. حسابرسي اثر دارد

مند هستند شهرت بهتري در بازار كار به دست آورند و كنند، زيرا عالقهكيفيت بيشتري ارايه مي
تصور بر اين . ها نيستندبه دليل اين كه تعداد مشتريان آنان زياد است، نگران از دست دادن آن

دسترسي به منابع و امكانات بيشتر براي آموزش حسابرسان  است كه چنين موسساتي به دليل
- مجتهد(كنند هاي مختلف، خدمات حسابرسي را با كيفيت بيشتري ارايه ميخود و انجام آزمون

  ).1383زاده و آقايي، 

 و ديده آموزش و متبحر از حسابرسان زياد، شهرت دليل به حسابرسي بزرگ موسسات
- بيش بزرگي و شهرت از ي حسابرسيموسسه هرچه. هستند تري برخوردارقوي كيفي كنترل

 يك به كه ايحق الزحمه. كرد خواهد خود آن از را بيشتري باشد، حق الزحمه برخوردار تري
موسسات  به كه است ايحق الزحمه از بيشتر شود،پرداخت مي بزرگ حسابرسي يموسسه

 بيشتري كيفيت با كار را بزرگ حسابرسي زيرا موسسات. شودمي پرداخت حسابرسي كوچك
 داراي بزرگ همچنين، صاحبكاران .دهندمي انجام كوچك حسابرسي موسسات با در مقايسه

ي موسسه عليه دارد احتمال ورشكستگي هنگام در هستند و بيشتري ثروت و امكانات
 بزرگ هايموسسه كه شودسبب مي بااليي ريسك چنين. كنند دعوي ياقامه حسابرسي
 مطالبه را حسابرسي بيشتري يحق الزحمه زياد، اثر مخاطرات كردن خنثي براي حسابرسي

 موسسات با مقايسه در را رقابت كمتري بزرگ حسابرسي هايموسسه كنند و در نهايت،
زيرا، موسسات بزرگ حسابرسي به دليل در اختيار داشتن سهم  .كنندمي احساس كوچك

 يافزون بر اين، اندازه. حق الزحمه حسابرسي را نيز تعيين كنند توانند نرخبيشتري از بازار مي
 در و اطالعات كارايي مديريت، توانايي باالي رقابتي شركت، توان شركت، اهرم نمايانگر شركت

 حسابرسي قوي، كار داخلي كنترل داراي بزرگ هايشركت .است شركت ريسك كلي نهايت

 كوچك هايشركت ديگر، سوي از .حسابرسان هستند براي بيشتر يالزحمه حق و نيز پيچيده

  ).1385سجادي و ابراهيمي مند، (است  تر ساده هم كارشان اما، پردازندكم مي يالزحمهحق
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ي سرمايه صاحبكار هاي نمايندگي و هزينهي حسابرسي، هزينهي موسسهبا افزايش اندازه
بندد، اين عمل بزرگ قرارداد ميزماني كه صاحبكار با يكي از موسسات . يابدكاهش مي

ي نمايندگي ي اهميت كيفيت حسابرسي و از سوي ديگر، كاهش هزينهصاحبكار منعكس كننده
از سويي، با افزايش كيفيت حسابرسي تضادهاي داخلي صاحبكار نيز ). 1986پالمروس، (است 

در اين . بود بخشدگذاران را نسبت به شركت بهتواند ديدگاه سرمايهكند و ميكاهش پيدا مي
). 1987، 8سيمونيك و استين(يابد ي موسسه حسابرسي نيز افزايش ميشرايط حق الزحمه

تر به دليل كيفيت حسابرسي بيشتر، ريسك اطالعاتي را به بنابراين، موسسات حسابرسي بزرگ
رود در نهايت منجر به دهند كه انتظار ميگذاران كاهش ميتري براي سرمايهنحو مناسب

  شود ي حسابرسي شركت افزايش هزينه

ي حسابرس، چندين ديدگاه وجود ي بين تخصص حسابرس و حق الزحمهدر مورد رابطه
تخصصي از  دانش گروهي معتقد هستند كه حسابرسان متخصص به دليل برخورداري از . دارد

ش ريسك تر براي كاهشرايط صنعت صاحبكار، توانايي بيشتري در ارائه حسابرسي با كيفيت
ديدگاه بعدي . به بيان ديگر، آنان توانايي كسب ارزش افزوده بيشتري را دارند. اطالعاتي دارند

ي معيارهاي ي حسابرسي بر پايهي با ارتباط بين تخصص حسابرس و حق الزحمهدر رابطه
؛ ديفوند و 1999، 9چاس(اقتصادي استوار است، كه بيانگر كارايي عملياتي حسابرسي است 

هاي ثابت عنوان كرد يعني جايي توان هزينهمنبع اصلي اين معيارها را مي). 2002، 10رانهمكا
به بيان ديگر، موسسات حسابرسي با . هاي ثابت كمترين مقدار ممكن باشدكه ميانگين هزينه

دهند كه باعث گذاري در جهت تخصصي شدن، بخشي از بازار را از دست ميافزايش سرمايه
شود اما، از سويي با افزايش تخصص آنها در بازار، هاي ثابت آنها ميهزينه افزايش ميانگين

آورند كه به نوعي، جبران كاهش بخشي از سهم قبلي آنها بخش جديدي از بازار را به دست مي
ي كمتري هاي ثابت موسسه حسابرسي متخصص، حق الزحمهبا كاهش هزينه. شوددر بازار مي

-كه باعث افزايش ديدگاه مثبت صاحبكار و جامعه نسبت به او مي تواند درخواست كندرا مي

  .شود

با افزايش تخصص حسابرس، توانايي حسابرس براي درك مشكالت صنعتي كه صاحبكار در 
هاي مناسبي نيز براي رشد، ارتقا و كسب يابد و از سويي فرصتكند، افزايش ميآن فعاليت مي

ها، آلبا دستيابي به اين ايده. شودفراهم مي ي حسابرسيدرآمدهاي ممكن براي موسسه
ي حسابرسي سهم بيشتري از بازار را در آن صنعت كسب كرده و با صاحبكاران موسسه

ها و كسب بيشتري در آن صنعت در ارتباط خواهد بود، لذا موسسه با توجه به جبران اين هزينه
 11در مقابل، كراس ول. مطالبه كند ي كمتري راتواند حق الزحمهبازدهي مناسب در آينده، مي

ي حسابرسي صرف ناشي از حق بر اين عقيده است كه افزايش تخصص براي موسسه) 1995(
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ي حسابرسي در بين صاحبكاران اين صرف با افزايش اعتبار موسسه. الزحمه را به دنبال دارد
ت خاص نيز حسابرس اعتبار او در آن صنع دانش به عبارتي با افزايش . شودحاصل مي
يابد، اين اعتبار براي او بازدهي مناسبي را به دنبال خواهد داشت و اين بازدهي را افزايش مي

  .توان در قالب افزايش در حق الزحمه مشاهده كردمي

به . ي حسابرسي داردتخصص حسابرس تاثيري دو جانبه هم بر صاحبكار و هم بر موسسه
شود، برسي براي بررسي صاحبكار به كار دعوت ميي حسابيان ديگر، هنگامي كه يك موسسه

ي عملكرد صاحبكار در صنعت و نيز عمليات داخلي صاحبكار نياز به براي آشنايي با نحوه
هاي صاحبكار و همزمان حق زمان و صرف وقت بيشتري دارد كه باعث افزايش در هزينه

اما، با افزايش . آوردميشود و كارايي عمليات حسابرسي را پايين ي حسابرس ميالزحمه
تخصص حسابرس در صنعتي كه صاحبكار در آن فعاليت دارد، در شروع كار نيازي به شناخت 

هاي منحصر به فرد فعاليت صاحبكار نيست زيرا حسابرس متخصص گسترده از ماهيت و جنبه
اين . هاي مختلف كاري صاحبكار آشنا استو شناخت را كسب كرده و با جنبه دانش قبال اين 

شود و با توجه به كارايي حسابرس و افزايش شناخت براي حسابرس باعث كاهش هزينه مي
ي حسابرسي كاهش زمان مورد نياز براي شناخت فعاليت صاحبكار، موجب كاهش حق الزحمه

بر است اما، به نحوي اگرچه حسابرسي عملي هزينه). 1994، 12آكيف و همكاران(شود نيز مي
هاي زماني كه حسابرسان متخصص باشند، رويه. شوداحبكاران نيز تلقي ميبه صرفه براي ص

صاحبكاران تمايلي به هدر دادن وقت خود . كنندحسابرسي را به صورت اثربخشي اجرا مي
براي آموزش و تفسير ساز و كار خود به حسابرسان ندارند و اين در حالي است كه حسابرسان 

اركنان صاحبكار را براي درك عمليات و ماهيت صنعتي متخصص زمان زيادي از مديريت و ك
ي كل حسابرسي موسسات بنابراين، حق الزحمه. دهندكه در آن فعاليت دارند را هدر نمي

متخصص با در نظر گرفتن مزاياي آن براي صاحبكار نسبت به موسسات غيرمتخصص به 
  ).2011، 13هاي و جيتر(تر است صرفه

در يك : نتخاب حسابرس و كيفيت حسابرسي دو ديدگاه وجود داردي تداوم ادر مورد رابطه
كار و حسابرس باعث نزديكي بيش مدت ميان صاحبي بلندديدگاه اعتقاد بر اين است كه رابطه

از حد آنان شده است و اين نزديكي موجب آسيب ديدن استقالل حسابرس و كاهش كيفيت 
ي ي رابطههاي اوليهبرسي در سالديدگاه ديگر به مشكالت حسا. شودحسابرسي مي

از نظر اين ديدگاه، نداشتن آشنايي دقيق با مواردي مانند . كندكار اشاره ميصاحب - حسابرس
نوع عمليات، سيستم حسابداري و ساختار كنترل داخلي شركت مورد رسيدگي، افزون بر اين 

ش احتمال عدم كشف شود، ممكن است باعث افزايهاي حسابرسي ميكه موجب افزايش هزينه
  ).1389سجادي و قرباني، (اشتباهات با اهميت و تخلفات اساسي توسط حسابرس شود 
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دهند، براي موسسات حسابرسي افزايش در حسابرس خود را تغيير مي زماني كه صاحبكاران
ي حسابرسي نخستين و براي صاحبكاران افزايش در هزينه ناشي از تغيير را به دنبال هزينه
موسسات حسابرسي با پذيرش . شودي حسابرسي ميكه باعث افزايش در حق الزحمهدارد 

در بازارهاي . دهندهاي مورد انتظار آينده خود را نيز مدنظر قرار ميصاحبكار جديد هزينه
ي هاي ورودي به موسسه مثبت باشد، در اين حالت موسسهرقابتي، اگر ارزش فعلي جريان
هاي ناشي از ب صاحبكار جديد و نيز با در نظر گرفتن هزينهحسابرسي ممكن است براي جذ

  .حسابرسي نخستين، حق الزحمه كمتري را درخواست كند

 از بهتري شناخت زمان گذشت با اعتقاد دارند كه حسابرسان) 2004( 14چن و همكاران

 شانتوانايي ترتيب اين به و كنندمي كسب تجربه بيشتري و آورده بدست صاحبكار هايفعاليت

 بنابراين،. يابدمي افزايش گزارشگري و هاي حسابداريرويه نبودن يا بودن مناسب مورد در

 اعتقاد به. بخشد بهبود را حسابرسي كيفيت تواندصاحبكار مي و حسابرس مدت طوالني يرابطه

 مالي هايصورت   اتكاپذيري به گذارانسرمايه اعتماد شد خواهد باعث حسابرس تغيير آنان

 براي چه حسابرسي، هايهزينه ديگر سوي از. يابد كاهش حسابرسي و اعتبار يافته كاهش

به بيان ديگر، با افزايش تداوم انتخاب  .يافت خواهد افزايش براي صاحبكار، چه و حسابرس
كند ي حسابرسي كاهش پيدا ميالزحمهدر نتيجه حق. شودها حذف ميزينهحسابرس، اين ه

  ). 2004، 15سينت(

كند، با ساختار وقتي يك موسسه حسابرسي در بلند مدت با يك صاحبكار همكاري مي
. شودهاي آن آشنا ميسازماني شركت موردنظر، عمليات، ساختار كنترل داخلي و گلوگاه

صاحبكار  ياز سويي، رابطه. شودي حسابرسي با حداقل زمان ممكن تدوين ميبنابراين، برنامه
حسابرس با . ي حسابرسي نيز كاهش يابدالزحمهتر شده و ممكن است كه حقديكس نزحسابر

هاي داراي ريسك بالقوه توجه به شناختي كه از صاحبكار دارد، توجه خود را معطوف به زمينه
كند كه سبب تحميل اي نميبه بيان ديگر، حسابرس وقت خود را صرف عمليات حاشيه. كندمي

توان انتظار داشت كه با افزايش تداوم با اين اوصاف مي. حبكار شودهاي اضافي به صاهزينه
 .ي حسابرسي نيز كاهش يابدالزحمهفعاليت، حق

ي اصلي تقسيم توان به دو دستهي كيفيت حسابرسي را ميها در زمينهي پژوهشتاريخچه
ه از ديدگاه هايي ككنندگان صورت گرفته است و پژوهشهايي كه از ديدگاه عرضهپژوهش. كرد

كنندگان انجام شده است، هايي كه از ديدگاه عرضهپژوهش. كنندگان به عمل آمده استتقاضا
هاي حسابرسي در ارايه حسابرسي با كيفيت بيشتر عمدتاً بر عواملي تأكيد دارد كه بر توانايي

شده  هايي كه از ديدگاه متقاضيان خدمات حسابرسي انجامبرعكس، پژوهش. گذاردتأثير مي
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هاي حسابرسي از جمله است به طور عمده با عواملي سروكار دارد كه بر كاربران گزارش
از ديدگاه حسابرسان . گذاردكاران تأثير ميدهندگان و صاحبداران، مراجع قانوني، اعتبارسهام

همچنين، حسابرسان . هاي اقتصادي بر كيفيت حسابرسي موثر استتوانايي حسابرس و انگيزه
هاي مالي دارند كه اين اي و خبره درك باالتري از اشتباهات مرتكب شده در تهيه صورتحرفه

  ).1382مهراني و نعيمي،(تواند كيفيت تصميمات حسابرسي را افزايش دهد موضوع مي

هاي حسابرسي چندين شركت بزرگ به اين با برسي داده )1993( 16و همكاران ديويس
و كيفيت  حسابرسي متناسب با افزايش در تالشهاي الزحمهنتيجه رسيدند كه افزايش در حق

  .است ي بودهحسابرس كار

 تخصص و بين معناداري يهيچ رابطه به اين نتيجه رسيدند كه) 2007(الونسن و همكاران 
يافته هاي  .وجود ندارد دريافتي توسط موسسات حسابرسي حسابرسي هايهالزحمحق سطح
ممكن ها نسبت به ديگر شركت هاي محليشركت، عنوان يك سياستبه  كه دهدمي نشان آنان
  .متخصص باشند حسابرسان با بيشتري تعاملدر  است

ي منفي بين تخصص حسابرس و آزمون كنترل كيفيت يك رابطه) 1992( 17ديِس و گيراكس
ين ي منفي ببه يك رابطه) 1994( 18در يك تحقيق مشابه، اُكيف و همكاران. به دست آوردند

  .ي حسابرسي پي بردندتخصص حسابرس و انحرافات استانداردهاي پذيرفته شده

 پذيرفته استانداردهاي شامل رعايت معتقدند كيفيت حسابرسي،) 1994( همكاران و اوكيف
 طور و به حسابرسي است گزارش ارائه و هارسيدگي انجام كار، پذيرش حسابرسي در شده

رعايت  از تخلف حسابرسي، يالزحمهحق افزايش دادند كه به موازات نشان تجربي
  .يابد مي كاهش حسابرسي گزارشگري استانداردهاي

 ي الزحمهارتباط بين تئوري نمايندگي و حق با بررسي) 1390(زاده  خدادادي و حاجي
الزحمه حسابرسي و جريان هاي نقد آزاد، ل به اين نتيجه رسيدند كه بين حقحسابرسي مستق
  .معناداري وجود دارد ارتباط مثبت و

- حق را بر صاحبكار حسابرسي و يموسسه هايويژگي تأثير) 1384( سجادي و زارعي
 يموسسه صنعتي كه تخصص داد نشان پژوهش اين نتايج. بررسي كردند حسابرسي الزحمه

 عمليات حسابرسي متخصص، حسابرسان زيرا،. دارد تاثير الزحمه حسابرسيحق بر حسابرسي
از  دسته اين حسابرسي كيفيت بنابراين،. دهندانجام مي بيشتري اطمينان با و كمتر زمان در را

 .است حسابرسي هايمؤسسه ديگر از بيشتر هامؤسسه
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صاحبكار  رايرا ب بيشترهاي هزينهتخصص مكيفي ارائه شده توسط حسابرسان  هايمزيت
ي شدن حسابرسي باعث تخصص ناشي از است كه بازده ياين مطابق با مفهومكند، و ايجاد نمي

؛ ميهو و 2004، 19نيل و ريلي(شود هاي اقتصادي براي موسسات حسابرسي ميجوييصرفه
  ).1999، 21؛ چان2003، 20ويلكينز

دهد كه اغلب سهل انگاري حسابرسان در كشف اشتباهات با اهميت تحقيقات نشان مي
گيجر (كار بوده است برس با صاحبي بين حساهاي اخير ناشي از نوع رابطهحسابرسي در سال

تر سود در تر حسابرس با كيفيت پايينمدتو چرخش زماني كوتاه) 2002، 22و راگوناندان
- اگر چرخش زماني بلند). 2003، 24؛ مايرز و عمر2002، 23جانسون و همكاران(ارتباط است 

. ي را پايين آوردانجامد، بايد ريسك اطالعاتتر حسابرس به كيفيت بيشتر حسابرسي ميمدت
  .ي حسابرسي را كاهش دهددر نتيجه با تداوم انتخاب، حق الزحمه

 پژوهش هايهيفرض - 2- 2

ي زحمهبا توجه به اينكه هدف اين تحقيق، بررسي تاثير كيفيت حسابرسي بر حق ال
  :هاي تحقيق به صورت زير تدوين شده استاست، فرضيه حسابرسي

 احتمال ورشكستگي هنگام در هستند و بيشتري ثروت و امكانات داراي بزرگ صاحبكاران
 كه شودسبب مي بااليي ريسك چنين. كنند دعوي ياقامه ي حسابرسيموسسه عليه دارد

حسابرسي  يحق الزحمه زياد، اثر مخاطرات كردن خنثي براي حسابرسي بزرگ هايموسسه
  ).1385سجادي و ابراهيمي مند، (كنند  مطالبه را بيشتري

-ها تأثير معنيي حسابرسي شركتي موسسه حسابرسي بر حق الزحمهاندازه: ي اولفرضيه

  .داري دارد

با افزايش تخصص حسابرس در صنعتي كه صاحبكار در آن فعاليت دارد، در شروع كار 
هاي منحصر به فرد فعاليت صاحبكار نيست زيرا نيازي به شناخت گسترده از ماهيت و جنبه

هاي مختلف كاري و شناخت را كسب كرده و با جنبه دانش ن حسابرس متخصص قبال اي
شود و با اين افزايش شناخت براي حسابرس باعث كاهش هزينه مي. صاحبكار آشنا است

توجه به كارايي حسابرس و كاهش زمان مورد نياز براي شناخت فعاليت صاحبكار، موجب 
  ).1994 آكيف و همكاران،(شود ي حسابرسي نيز ميكاهش حق الزحمه
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- ها تأثير معنيي حسابرسي شركتتخصص حسابرس در صنعت بر حق الزحمه: فرضيه دوم

  .داري دارد

تجربه  و آورده بدست صاحبكار هايفعاليت از بهتري شناخت زمان گذشت با حسابرسان
هاي رويه نبودن يا بودن مناسب مورد در شانتوانايي ترتيب اين به و كنندمي كسب بيشتري

صاحبكار  و حسابرس مدت طوالني يرابطه بنابراين،. يابدمي افزايش گزارشگري و حسابداري
 براي چه حسابرسي، هايهزينه ديگر سوي از. بخشد بهبود را حسابرسي كيفيت تواندمي

به بيان ديگر، با افزايش تداوم انتخاب  .يافت خواهد افزايش براي صاحبكار، چه و حسابرس
كند ي حسابرسي كاهش پيدا ميدر نتيجه حق الزحمه. شودها حذف ميحسابرس، اين هزينه

  ).2004سينت، (

داري ها تأثير معنيي حسابرسي شركتتداوم انتخاب حسابرس بر حق الزحمه: فرضيه سوم
  .دارد

  شناسيروش -3

توصيفي و بر اساس ماهيت و روش از نوع همبستگي تحقيق حاضر بر اساس هدف، از نوع 
گذاران مورد استفاده گيري سرمايهتواند در فرآيند تصميماين تحقيق مي كه با توجه به اين. است

در اجراي طرح تحقيق توصيفي، محقق  .شودقرار گيرد، نوع تحقيق كاربردي محسوب مي
بر اساس . آوردا شرايطي را به وجود نميكند يا براي وقوع رويدادهمتغيرها را دستكاري نمي

اند و به توصيف كه هيچ يك از متغيرهاي تحقيق دستكاري نشدهبندي به دليل ايناين طبقه
تحقيقات همبستگي شامل . شود، روش تحقيق توصيفي استاطالعات گردآوري شده بسنده مي

مختلف با استفاده از ضريب ي بين متغيرهاي شود رابطهها سعي ميهايي است كه در آنپژوهش
ي بين در تحقيق همبستگي، هدف اصلي مشخص كردن رابطه. همبستگي، كشف يا تعيين شود

  ).1373هومن، (دو يا چند متغير، اندازه و مقدار آن رابطه است 

  ها و اطالعاتروش گردآوري داده - 3- 1

 شده استفاده ياكتابخانه روش از ابتدا اطالعات، و هاداده يآورگرد يبرا پژوهش نيا در
 نيالت و يفارس يتخصص مجالت و كتب از ،پژوهش ينظر يمبان ،ياكتابخانه روش در. است

هاي فشرده آرشيو هاي پژوهش حاضر از لوحسپس، براي گردآوري داده. شودمي يگردآور
ار تصويري و آماري سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سايت رسمي شركت بورس اوراق بهاد
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 منابع ديگر و يبورس هايشركت حسابداري اطالعاتهاي اينترنتي مرتبط، تهران و ديگر پايگاه
  .ده شده استاستفاي اطالعات

    متغيرهاي پژوهش - 3- 2

-متغيرهاي اين پژوهش شامل سه دسته متغيرهاي وابسته، مستقل و كنترل به شرح زير مي

  :باشد

  متغير وابسته

ي آن از لگاريتم ي حسابرسي است كه براي محاسبهالزحمهحق در اين تحقيق متغير وابسته
؛ رجبي و محمدي 1389نيكبخت و تناني، (ي حسابرسي استفاده شده است الزحمهطبيعي حق

  ).2009؛ گريفين و همكاران، 2007؛ فرگوسن و تيلور، 1387خشوئي، 

  متغيرهاي مستقل

  :متغيرهاي مستقل، به شرح زير است 

  حسابرسي موسسه اندازه

ي حسابرسي يك متغير موهومي است كه اگر شركت توسط ي موسسهدر اين تحقيق، اندازه
و در غير اين صورت عدد صفر را  1سازمان حسابرسي مورد رسيدگي قرار گرفته باشد عدد 

  ).1389فر، يگانه و آذين(پذيرد مي

  تخصص حسابرس در صنعت 

ي كاران يك موسسههاي تمام صاحبداراييتخصص حسابرس در صنعت به صورت مجموع 
كاران در اين هاي صاحبحسابرسي خاص در يك صنعت خاص تقسيم بر مجموع دارايي

و در غير اين صورت  1در صورتي كه حسابرس متخصص باشد عدد  .شودصنعت، تعريف مي
  .پذيردعدد صفر را مي
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  تداوم انتخاب حسابرس

هاي متوالي است كه تداوم انتخاب حسابرس، تعداد سال) 2003(به اعتقاد ميرز و همكاران 
براي گردآوري اطالعات . گيرديك حسابرس مسئوليت حسابرسي يك شركت را بر عهده مي

  .شود ميها استفاده هاي حسابرسي شركتتداوم انتخاب حسابرس، از گزارش

  متغيرهاي كنترل

، متغيرهاي كنترل به شرح زير )2007(ي هويتاش و همكاران در اين تحقيق بر اساس مطالعه
  :است

است و از نسبت سود عملياتي  tهاي شركت در سال بيانگر بازده دارايي(): ها نرخ بازده دارايي
  ).1391خاني و حقيقي، (آيد ها به دست ميبه كل دارايي

  ).2008هويتاش و همكاران، (هاي آن است هاي شركت به دارايينسبت بدهي: اهرم مالي

لگاريتم طبيعي ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شركت تعريف شده است : ي شركتاندازه
  ).2008هويتاش و همكاران، (

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شركت به ارزش دفتري : نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري
  ).2008هويتاش و همكاران ، (آن 

  ):2008و همكاران،  فرناندو(شود كه به صورت زير محاسبه مي: نرخ رشد

��� � ����	 
 �����/����  

  مدل تحقيق - 3- 3

بدين . ي حسابرسي استاين تحقيق به دنبال بررسي تاثير كيفيت حسابرسي بر حق الزحمه
  :ها به شرح زير استفاده شده استمنظور از الگوي زير براي بررسي فرضيه

���������� � �� � ��������� � �	������ � ���������� � � �!��� �
�"��#�� � �$�������� � �%&'�� � �(����� � )��  

: در مدل مزبور  
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LNAUDFEE ؛ي حسابرسيحق الزحمه  

ASIZE ؛ي حسابرسيي موسسهاندازه 

SPEC ؛تخصص حسابرس در صنعت   

  تداوم انتخاب حسابرس؛ TENUREو 

 ROA ها؛نرخ بازده دارايي  

 LEV اهرم مالي؛  

 LNSIZE ي شركت؛اندازه  

 MB  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري وGRW نرخ رشد شركت است.  

 i  نماد شركت موردنظر وt نماد سال موردنظر است.  

  هاي انتخاب شركتي آماري و نحوهجامعه -4-3

هاي پذيرفته شده در بورس اوراق ي اين تحقيق، كليه شركتي آماري مورد مطالعهجامعه
در اين تحقيق، براي انتخاب نمونه، از كل . است 1390تا  1386هاي بهادار تهران بين سال

گيري توانستند در نمونههايي كه مينخست تمام شركت. هاي در دسترس استفاده شده استداده
هايي كه واجد هر شركتهاي موجود، ي شركتكليه سپس، از بين. شركت كنند؛ انتخاب شدند

هاي باقي مانده براي انجام آزمون اند، حذف شده و در نهايت شركتيك از شرايط زير نبوده
  :اندانتخاب شده

در  1384هاي مورد بررسي، پيش از سال ي آماري در سالبه منظور همگن شدن نمونه - 1
 .بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشند

 .ها منتهي به پايان اسفند ماه باشدي مالي شركتش قابليت مقايسه، دورهبه لحاظ افزاي - 2

ها و گذاري، ليزينگ، بانكگري مالي، سرمايههاي واسطهنمونه آماري شامل شركت - 3
 .شودهاي بيمه نميشركت

 .ي مالي نداده باشندها طي قلمرو زماني اين تحقيق تغيير فعاليت يا دورهشركت - 4

 .ها در دسترس باشدمورد نظر شركت هايداده - 5
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شركت پذيرفته شده در بورس  72هاي مورد بررسي در اين تحقيق، شامل در نهايت شركت
  .شركت بوده است - سال 360اوراق بهادار تهران و 

  هاي پژوهشيافته - 4

  آمار توصيفي - 4- 1

زير برخي ي يك نماي كلي از خصوصيات مهم متغيرهاي محاسبه شده، در جدول براي ارائه
از مفاهيم آمار توصيفي اين متغيرها، شامل ميانگين، ميانه، انحراف معيار، حداقل و اكثر 

 .مشاهدات ارائه شده است

  آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق): 1(ي نگاره    

  حداقل  حداكثر  انحراف معيار  ميانه  ميانگين متغيرها

ي حسابرسيحق الزحمه  5594/19  4503/19  6865/0  82/21  811/16  

  0000/0  0000/1  5001/0  0000/0  4762/0 يحسابرس موسسه اندازه

  0000/0  0000/1  4550/0  0000/0  2913/0 يحسابرس موسسه تخصص

  0000/1  0000/13  0475/4  0000/5  0868/6 حسابرس انتخاب تداوم
  3000/9  8000/16  3646/1  2000/12  3480/12 شركت اندازه
  0900/0  4700/1  1795/0  6300/0  6306/0 يمال اهرم

  -030/2  1500/1  3011/0  1300/0  1097/0 شركت رشد

  -151/0  6722/3  1197/0  1598/0 1743/0 هانرخ بازده دارايي

  -590/5  040/17  040/17  7100/1  3509/2  ارزش بازار به ارزش دفتري

متغير تداوم دهد كه ميانگين نتايج به دست آمده از آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش نشان مي
- ي همكاري بلند مدت شركتسال است و اين موضوع نشان دهنده 5انتخاب حسابرس حدود 

تعداد مشاهدات  .هاي حسابرسي استهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران با موسسه
  .باشد شركت مي -سال 360پژوهش برابر با 

  آمار استنباطي -4- 2

. هاي تركيبي استسيون چند متغيره با استفاده از دادهروش مورد استفاده در اين پژوهش رگر
واتسون جهت تشخيص خود همبستگي مدل استفاده  -در پژوهش حاضر، از آزمون دوربين

ي خطاي باشد، استقالل جمله 2واتسون نزديك به عدد  - ي دوربيناگر مقدار آماره. شده است
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فيشر جهت بررسي معناداري كل مدل عالوه بر اين، از آزمون . تواند پذيرفته شودمدل مي
  .دهدنتايج حاصل از برآورد مدل تحقيق را نشان مي) 2(ي ي شمارهنگاره. استفاده شده است

  نتايج حاصل از برآورد مدل تحقيق): 2(ي نگاره

  مدل اثرات ثابت -هاي تركيبي روش داده    

  سطح خطا tي آماره  ضريب

  000/0  262/55  1715/18  عرض از مبدا

  000/0  -7453/4  -4725/0  تخصص حسابرس
 000/0  590/10  06772/0  تداوم انتخاب حسابرس

 0153/0 440/2  151166/0  اندازه موسسه حسابرسي

 5889/0 541036/0  080495/0  هانرخ بازده دارايي

  000/0 -711052/5  -053799/0  ارزش بازار به ارزش دفتري
  0005/0 502785/3  087544/0  ي شركتاندازه

 3003/0 037826/2  130269/0  اهرم مالي

 0585/0 -899684/1  -084565/0  نرخ رشد شركت

  6727/0  ضريب تعيين
  6125/0 ضريب تعيين تعديل شده

  845795/1  واتسون -ي دوربينآماره
  F 8350/10ي آماره

  F 000/0ي احتمال آماره

گرفت كه مدل تحقيق معنادار است؛ زيرا مقدار  توان نتيجهبر اساس نتايج تخمين مدل، مي
در نتيجه، . درصد است 5برابر صفر است و كمتر از  Fي سطح خطاي احتمال مربوط به آماره

همچنين، با توجه به . شوددرصد نيز معنادار بودن مدل پذيرفته مي 99حتي در سطح اطمينان 
توان نتيجه گرفت عنوان شده است، مي) 2(ي واتسون مدل كه در نگاره -ي دوربينمقدار آماره

ي مدل برابر با مقدار ضريب تعيين تعديل شده. كه مدل پژوهش مشكل خود همبستگي ندارد
درصد تغييرات متغير  61ي اين موضوع است كه حدود اين آماره نشان دهنده. است 61/0

هاي مدل، آمارهبا توجه به تاييد شدن . وابسته توسط متغيرهاي مستقل قابل توصيف است
  .شودهاي تحقيق بررسي ميفرضيه
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  هاي تحقيقنتايج آزمون فرضيه -4- 3

  ي اول فرضيه

؛ احتمال مربوط به فرض صفر، مبني بر تاثير )2(ي با توجه به نتايج ارائه شده در نگاره
كه كوچكتر از بوده  000/0ي حسابرسي، برابر تخصص حسابرس در صنعت بر حق الزحمه

 5است ، بنابراين فرض صفر در سطح خطاي  - 7453/4نيز برابر با  tي  و آماره است 05/0
ي حسابرسي تاثير الزحمهتيجه، تخصص حسابرس در صنعت بر حقدر ن. شوددرصد رد نمي

  .دار و معكوسي داردمعني

  ي دومفرضيه

برابر با  ي حسابرسيي موسسهي دوم تحقيق، احتمال مربوط به متغير مستقل اندازهفرضيه
ي دهد كه اين متغير بر حق الزحمهنشان مي باشد و مي 440/2نيز  tبوده و آماره  0153/0

نتايج بيانگر اين است كه با . دار و مستقيم دارددرصد تاثير معني 5حسابرسي در سطح خطاي 
نتايج . يابدي حسابرسي نيز افزايش ميي حسابرسي، حق الزحمهي موسسهافزايش اندازه

  .آورده شده است) 2(ي ي دوم در نگارهربوط به آزمون فرضيهم

  ي سومفرضيه

ي حسابرسي مورد ي سوم، تاثير تداوم انتخاب حسابرس بر حق الزحمهبراي آزمون فرضيه
داري آمده است، معني) 2(ي ي شمارهكه در نگاره tي از طريق آماره. بررسي قرار گرفت

بوده و احتمال  590/10كه برابر با t با توجه به آمارهضرايب مورد بررسي قرار گرفت و 
اي مستقيم و معنادار بين تداوم انتخاب حسابرس و  شود و رابطهاين فرضيه تاييد مي 0000/0

تاييد شدن اين فرضيه به اين معنا است كه تداوم انتخاب . ي حسابرسي وجود داردحق الزحمه
  .شودرسي ميي حسابحسابرسان، باعث افزايش حق الزحمه

 

  و پيشنهادها گيرينتيجه  - 5

ي حسابرسي و تداوم انتخاب ي موسسههاي مستقل تخصص، اندازهدر اين تحقيق، نقش متغير
ي فرضيه. ي حسابرسي مورد مطالعه قرار گرفته استالزحمهي حقحسابرس بر متغير وابسته

ي الزحمهدر صنعت و حق ار بين تخصص حسابرسي معناداول اين تحقيق مبني بر وجود رابطه
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در ايران سازمان حسابرسي مسئوليت حسابرسي بيشتر صنايع . حسابرسي تاييد شده است
بزرگ را در اختيار دارد و به همين دليل، فرصت رشد و متخصص شدن و نيز امكان كسب 

) 1384( سجادي و زارعي. تخصصي در صنايع بزرگ براي اين سازمان فراهم شده است دانش 
. بررسي كردند حسابرسي الزحمهحق را بر صاحبكار حسابرسي و يموسسه هايويژگي رتأثي

 الزحمه حسابرسيحق بر حسابرسي يموسسه صنعتي كه تخصص داد نشان پژوهش اين نتايج
 اطمينان با و كمتر زمان در را عمليات حسابرسي متخصص، حسابرسان زيرا،. دارد تاثير

 كيفيت ي اين موسسات كمتر بوده و از طرفيبنابراين، حق الزحمه. دهندانجام مي بيشتري
نتايج تحقيق  .است حسابرسي هايمؤسسه ديگر از بيشتر هااز مؤسسه دسته اين حسابرسي

- ي حسابرسي و متغير وابستهي موسسهي معنادار بين متغير مستقل اندازهحاضر از وجود رابطه

ارتباط ) 2010(چوي و همكاران . كندباني ميي حسابرسي حمايت و پشتيالزحمهي حق
  .كردند تاييدي حسابرسي را الزحمهي حسابرسي و حقمستقيم بين اندازه موسسه

هاي كيفي در بين موسسات بزرگ به اين نتيجه رسيدند كه تفاوت )2010(چوي و همكاران  
در بازارهاي ي حسابرسي حسابرسي نسبت به موسسات كوچكتر باعث تغيير در حق الزحمه

تري تر از انگيزه قويموسسات حسابرسي بزرگ نسبت به موسسات كوچك. شودرقابتي مي
زيرا، قصور در . براي حفظ شهرت از طريق صدور گزارش دقيق و مناسب برخوردار هستند

بنابراين، اين . شودكشف تحريفات با اهميت منجر به به تضعيف بازار خدمات حسابرسي مي
اي خود دارند كه منجر به افزايش حق بيشتري براي رسيدن به اهداف حرفهموسسات تالش 

ي سوم مبني بر با توجه به نتايج حاصل از آزمون فرضيه. شودي درخواستي آنها ميالزحمه
رود با افزايش ي حسابرسي، انتظار ميوجود ارتباط بين تداوم انتخاب حسابرس و حق الزحمه

هاي ات حسابرسي شناخت و تسلط بيشتري بر فرآيند و فعاليتتداوم انتخاب حسابرس، موسس
هاي شركت را براي كنترل بيشتر شناسايي نموده و حجم صاحبكار پيدا كرده و از طرفي گلوگاه
اما، در ايران به دليل وجود . ي حسابرسي نيز كاهش يابدكارهاي اضافي و متعاقباً حق الزحمه

هاي ي حق الزحمهتوان شاهد افزايش ساالنهازار ميشرايط تورمي و عدم ثبات قيمت در ب
ي رشد بوده و هنوز به بلوغ كامل ها در مرحلهاز طرفي، در ايران شركت. حسابرسي بود

ها نيز در حال افزايش است و مستلزم تالش بيشتر اند بنابراين، حجم عمليات اين شركتنرسيده
تواند در ه بندي موسسات حسابرسي ميرتب .ي آنان استحسابرسان و افزايش حق الزحمه

  .انجام تحقيقات مرتبط با كيفيت حسابرسي موثر واقع شود
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