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Abstract 
Objective: Audit pricing is one of the most critical issues for practitioners and regulators. In 

Iran, the report of Admission and Supervision Committee of the Trusted Audit Firms of 

Securities and Exchange Organization in 2009 raised serious concerns about the low audit fees 

to carry out audit services. "In spite of the actions taken by Iranian Institute of Certified Public 

Accountants (IACPA), competition to keep engagement with the client firms sometimes leads 

to fee discounting by the auditors, has raised a confusing problem with certain detrimental 

effects." However, audit fee studies in Iran are only the replication of foreign research about 

audit fees. In addition, empirical research of audit fees in Iran suffers from several 

methodological issues, including omitted correlated variable bias, overlooked environmental 

circumstances and endogenity issues raised from sample selection bias. This paper attempts to 

solve these problems and tests the potential role of several environmental variables, such as 

determining audit fees before starting audit project. In addition, another driver to study this 

issue is developing the audit fee model for Iranian context as a significant issue for researchers, 

practitioners and regulators. 
 

Hypotheses: Eierle et al. (2021) as the latest review study about the factors influencing the 

audit fee show the importance of examining the external environment in forming a 

comprehensive picture of the audit fee framework and understanding global and regional 

differences. Accordingly, this paper examined the role of two specific variables in the Iranian 

environment in determining the audit fee and the role of a variable that less attention has been 

paid to it. In Iran, the audit contract is signed with a determined fee prior to starting the audit 

project (MohammadRezaei and Faraji, 2019). However, "escape" clauses are usually included 

in the contract allowing the auditor to perform additional work and receive overtime payments 

in an unobservable situation, including the going concern issues or other factors affecting the 

audit risk (Palmrose, 1987: Hassanzadeh Baradaran et al., 2015). In other words, one of the 

essential factor in determining the audit fees of current year is the audit fees of last year, not 

the actual audit hours (effort) of current year. In addition, determining the audit fee before 

starting of the audit project raises the question of whether the current year's fee is more in line 
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Abstract 

 

with the current characteristics of the client firm or with the last year's characteristics of the 

client. It is important to note that what information the auditor has about the client when 

determining the fee? Clearly, when the audit fee is determined, the financial statements of the 

client firm is not available for current year. The auditor has more access to the information of 

the last year's audited financial statements and the last year's audit report. Finally, we used the 

‘bundle pricing strategy’ in marketing (loyd, 2016) to predict the possible relationship between 

the role of mid-term audit fees and end-of-period audit fees. Consistent with the bundle pricing 

view, it can be argued that auditors may consider the mid-term and end-of-term fees as a single 

bundle pricing to reap the benefits. 
 

Method: 1029 firm-year observations were collected from companies listed on Tehran Stock 

Exchange for seven years, from 2011 to 2017. Two regression models are estimated using 

ordinary least squares and generalized method of moments to examine research hypotheses. 
 

Findings: The findings reveal that the audit fee of the last year is used as an essential basis for 

determining the audit fee of the current year. This is the case, because in Iran the audit fee is 

determined before starting audit project. Such a finding is also supported by both the ordinary 

least squares model and the generalized method of moments. In addition, the findings show 

that the current year's audit fee is associated with some characteristics of the client firm and the 

audit project in last year. Despite determining the audit fee prior to the audit project starting 

and the availability of the client characteristics and the audit project of the last year at the time 

of determining the current year’s fee, after the completing the audit project of current year, the 

auditors are able to adjust their audit fee by amending the contract. The results also showed 

that the interim audit fee is negatively correlated with the end-of-term audit fee. Such a finding 

provides very original evidence consistent with the bundle pricing perspective. 
 

Conclusion: The findings of this study indicate that the factors affecting the audit fee in the 

Iranian audit market are different from what prior research were documented at the 

international era. Such evidence suggests that both legislators and researchers should consider 

the environmental factors in legislation and audit fee studies. In addition, it is suggested that 

small audit firms and the audit firms without specific guidelines for determining audit fees use 

the model presented in this study because only last year's fee is not the basis in determining the 

current year's audit fee. In addition, since last year's fee affects the current year's audit fee, it is 

suggested that audit fee contracts be set flexibly between the audit firm and the client. Finally, 

given that the importance of bundling pricing approach in a competitive audit market, it is 

suggested that audit firms consider mid-term and end-of-term fees as a bundle. In this case, the 

auditors can consider a discount for each of the mid-term or end-of-term fees, depending on 

the circumstances, in order to obtain the client's consent and keep the job. 
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 چکیده
از مشکالت روش شناسی متعددی از جمله سوگیری ناشی از حسابرسی در داخل کشور  الزحمهحقکمّی حوزه  یهاپژوهشاغلب  هدف:

. پژوهش حاضر نه تنها سعی کرده است مشکل مذکور را مرتفع نماید، بلکه نقش احتمالی چندین متغیر برندیممتغیرهای محذوف همبسته رنج 

 قبل از شروع کار را آزمون کند. الزحمهحقمحیطی مانند تعیین 

ساله  7 یزماندوره  یبراپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  یهاشرکتسال مشاهده از -شرکت 9201برای نیل به این هدف،  روش:

 ده است.ده شاستفارگرسیونی،  یهاالگویافته برای تخمین از دو الگوی حداقل مربعات معمولی و گشتاورهای تعمیم .اندشده آزمون 9911-9912

ری حسابرسی سال جا الزحمهحقحسابرسی سال قبل رابطه مثبت و معناداری با  الزحمهحقکه  دهدیمپژوهش حاضر نشان  هاییافته :هایافته

راساس حسابرسی ب الزحمهحقسال جاری، باالتر از برآورد  یهادادهحسابرسی با  الزحمهحق یالگوبرای الگوی برآورد  الگودارد. ضریب تعیین 

 یادورهحسابرسی میان  الزحمهحق، یادستهی گذارقیمتسال قبل است، ولی این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست. مطابق دیدگاه  یهاداده

 .پایان سال دارد الزحمهحقرابطه منفی و معناداری با 

وت از حسابرسی در بازار حسابرسی ایران، متفا الزحمهحقبر  مؤثرنتایج ارائه شده توسط پژوهش حاضر بیانگر آن است که عوامل  گیری:نتیجه

هم قانون گذاران و هم پژوهشگران در  کندیم. چنین شواهدی پیشنهاد انددهکر، مستند المللبینقبلی در سطح  یهاپژوهشآن چیزی است که 

 حسابرسی، به عوامل محیطی، عنایت بیشتری داشته باشند. الزحمهحققانون گذاری و مطالعات 
 

 .، عوامل محیطیایدورهالزحمه میانالزحمه سال قبل، حقالزحمه حسابرسی، حقحق: یدیکل هایهواژ

 .پژوهشینوع مقاله: 

ستناد:  سادات؛  ی، غزلصدرائ  ا ضایی ال ضا؛ فرجی، امید  ، فخرالدین؛ غالمی جمکرانی،محمدر س   حق(. 9029) ر سابر : یالزحمه ح

.17-902(، 9)99 مجله دانش حسابداری،. محذوف یرهایمتغ یاز نقش برخ یهشواهد اول
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 مقدمه

از  یناش یارن اطالعاتقت وجوددر گرو  ،گانکنندهاستفادهاز  یعیوس فیدرست توسط ط یتصادقا ماتیتصم اتخاذ

 یبه اطالعات مال یدر اعتبار بخش یاعمدهنقش  توانندیم. حسابرسان (3101، 1هی) است تیفیباک گزارشگری مالی

ر بعد استقالل، داز  ریحسابرسان، به غاعتباربخشی بودن نقش  مؤثر. (1003و همکاران،  1بالسام) کنند یصاحبکاران، باز

 یحسابرس الزحمهحقبا  یمیرابطه مستق ی. تالش حسابرس(1791، 3دی آنجلو) است یو تالش حسابرس تیگرو صالح

ب مناس یعدم اجرا ،یمنجر به کاهش بودجه حسابرس تواندیماستاندارد،  کمتر از حد یهاالزحمهحقکه  یدارد، به طور

 الزحمهحق ن،ی(. بنابرا1001 ،4تیو را ستکریبرشود ) یحسابرسپایین  تیفیک یتاًنهاو  یحسابرس یهاآزمون یو کاف

 ناظر، فعاالن حرفه و پژوهشگران را به شدت به خود جلب کرده است. ینهادها ن،یآن نظر مسئول نییو نحوه تع یحسابرس

حسابرسی به دو  هایینههز .داندیمحسابرسی و سود  هایینههزحسابرسی را تابعی از  الزحمهحق (1790) 5سیمونیک

قی و مورد انتظار ناشی از دعاوی حقو هایینههزگرفته شده توسط حسابرس و  : بهای منابع به کارشودیمقسمت تقسیم 

ی بر تحقیقات آرشیو الزحمهحققضایی علیه حسابرس )ریسک دادخواهی(. در حال حاضر دو شاخه از ادبیات پژوهشی 

قبلی است اما با هدف شناسایی سریع عوامل جدید که  یهاالگوادامه  تریعوسحسابرسی استقرار دارد. شاخه قدیمی و 

(. در این راستا، 1000هی و همکاران، ) دهدیمقرار  یرتأثمخارج حسابرسی را تحت  احتماالًحسابرسی و  الزحمهحق

حسابرسی را در قالب سه دسته کلی از  الزحمهحقبر  مؤثرمتغیرهای  (1013هی )و  (1000هی و همکاران ) هاییللفراتح

 .اندکردهعوامل مرتبط با صاحبکار، مرتبط با حسابرس و خاص مرتبط با کار حسابرسی، طبقه بندی 

زلقی و همکاران،  ؛1397تنانی و نیکبخت، خارجی، مطالعات زیادی )مانند،  یهاپژوهشاز  پیرویدر ایران نیز به 

حسابرسی انجام شده است. اما آنچه نیاز به مطالعات جدید و بیشتر را نمایان  الزحمهحقبر  مؤثر( در ارتباط با عوامل 1377

 یشناسروشکشور و مشکالت  پایین حسابرسی به دلیل بازار حسابرسی خاص یهاالزحمهق، مشکل حسازدیم

ر دقبلی )بویژه متغیرهای محذوف همبسته و عدم توجه به ساختار بازار حسابرسی کشور( است. در این راستا،  یهاپژوهش

نگرانی شدیدی در  ،معتمد بورس یحسابرس مؤسساتو نظارت بر  یرشپذ یتهکم 1379گزارش عملکرد سال  7-1بند 

ه تبع رقابت بر تداوم رابطه با صاحبکار و ب»حسابرسی آورده شده است.  الزحمه ارائه خدماتبودن نرخ حق یینپا ارتباط با

 طعاًقمشکل غامض شده است که  یکبه  یلتبد یحسابداران رسم همالحظات جامع یرغمالزحمه علدر حق یشکنآن، نرخ

( نسبت به 1397هوانسیان فر،  ؛1397بزرگ اصل، فعاالن حرفه )مانند،  تریشپدر این راستا، . «خواهد داشت ییانبارآثار ز

ن اخیر آئی یهاسالو جامعه حسابداران رسمی ایران نیز در  اندکردهالزحمه ناچیز حسابرسی، اظهار نگرانی شدید حق

 الزحمهقحمتعددی برای جلوگیری از پدیده نرخ شکنی صادر کرده است. بنابراین، چنین شرایطی، پرداختن به  یهانامه

 .کندیمحسابرسی در فضای پژوهشی ایران را هم چنان توجیه 

 یهاپژوهش، اغلب (1379)محمدرضائی و فرجی ای دیگری که باید بدان اشاره کرد آن است که مطابق مباحث نکته

 الگو در بایستیمهایی که رحسابرسی دچار مشکل شده و به دلیل حذف متغی الزحمهحق یالگوداخلی در تصریح 

                                                                                                                                                                     
1 -Hey 
2 -Balsam 
3 -Deangelo 

4 -Bierstaker and wright 
5 -Simunic 
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به درون  تواندیماین مشکل  1.برندیمرنج  1«متغیرهای محذوف هم بسته»، به احتمال زیاد از مشکل اندشدهیمگنجانده 

کشور  و تفاسیر سویه دار شود(. هم چنین شرایط هایافتهکند )منتج به  دارتورشزایی منجر شده و ضریب متغیر مستقل را 

 (1011و همکاران ) 3ایرلهدر این راستا،  است. (1013هی )و  (1000هی و همکاران )متفاوت از مطالعات مرور شده توسط 

رسی و ی حسابگذارقیمتاهمیت پرداختن به شرایط محیطی به منظور شکل دادن یک تصویر کامل از چارچوب نظری 

ی المللبین حسابرسی مؤسساتدر نبود فعالیت در حسابرسی را، مستند کرده است.  یامنطقهجهانی و  یهاتفاوتفهمیدن 

 نیب دیت شدو رقاب تیفیباک یحسابرس یمرتبط با طرف عرضه و تقاضا هاییتصالحو  هامشوقنبود که  و در شرایطی

 مؤثر، مشهود است، عوامل (1379 ،یو فرج یمحمدرضائشده است( ) یاجبار نیقوان یبراساس برخ یحسابرسان )حسابرس

 (1013هی )، (1000همکاران )و هی متفاوت از آن متغیرهایی باشد که  تواندیمحسابرسی در ایران،  الزحمهحقبر تعیین 

حسابرسی، قبل از شروع کار  یهاالزحمهحق. به طور مثال در ایران اندکردهرا شناسایی  هاآن، (1011و همکاران ) ایرلهو 

ال تعدیالتی از سال قبل با اعم الزحمهحق تواندیم. در چنین وضعیتی، مبنای اصلی تعیین قیمت شوندیمحسابرسی تعیین 

ری(، صاحبکار و کار حسابرسی سال قبل )نه سال جا هاییژگیوحسابرسی براساس  الزحمهحقبابت تورم و غیره باشد و یا 

جای  سالیانه دارد، خودحسابرسی  الزحمهحقچه نقشی در تعیین  یادورهحسابرسی میان  الزحمهحقکه تعیین شود. این

بنابراین، پژوهش حاضر در مرحله اول به دنبال کاهش مشکل متغیرهای محذوف از طریق کنترل متغیرهای است.  سؤال

ال مطالعه ، به دنبتریاصلله دوم و به عنوان هدف و داخلی است. در مرح المللبینمطابق با ادبیات پژوهشی در سطح  مؤثر

 ابرسیقبل از شروع کار حس الزحمهحقسال قبل، تعیین  الزحمهحقنقش برخی از متغیرهای خاص محیط پژوهشی کشور )

 ( است.یادورهمیان  الزحمهحق و

جمع . به عبارت دیگر، صاحبکاران یا در مشودیمحسابرسی قبل از شروع کار حسابرسی تعیین  یهاالزحمهحقدر ایران 

ره قبل ت مدیئیا قرارداد حسابرسی با هی کنندیمآن برای سال جاری را مشخص  الزحمهحقعمومی سال قبل، حسابرس و 

 هیئتی یا (. در چنین وضعیتی، هم سهامداران در مجمع عموم1379محمدرضائی و فرجی، ) شودیماز شروع کار بسته 

از  الزحمهحق. البته در حالت دوم )تعیین دهدیمدرصد، افزایش  10حدود  مثالًسال قبل را با درصدی  الزحمهحقمدیره، 

و حسابرسی سال قبل، مبنای مذاکره هر د الزحمهحقمدیره( قبل از شروع کار حسابرسی،  هیئتطریق مذاکره حسابرس و 

ل یک سال قب الزحمهحقاست. بنابراین، در چنین شرایطی،  الزحمهحقافزایش طرف است و اختالف فقط بر سر درصد 

تر باشد. به عالوه در چنین شرایطی، اگر حسابرس بخواهد بیش تواندیمسال جاری  الزحمهحقمتغیر توضیح گر مهم در تابع 

 مالی و گزارش حسابرسی یهاصورترا افزایش دهد، به تغییراتی که در  الزحمهحقاز درصد معمول )افزایش نرخ تورم( 

ن حالت، . لذا، در ایشودیمقبل از شروع کار حسابرسی تعیین  الزحمهحق؛ چون دهدیمسال قبل اتفاق افتاده است، ارجاع 

صاحبکار  یهایژگیوسال جاری تابعی از  الزحمهحقاین است که آیا  کندیماستنتاجی که ذهن پژوهشگر را به خود جلب 

 مذکور در سال جاری. هاییژگیو)کار( حسابرسی سال قبل است یا و قرارداد 

                                                                                                                                                                     
1 -Omitted correlated variable bias 

مرور پیشینه پژوهش حاضر، مشکل متغیرهای محذوف همبسته  -1

 دهد.های حق الزحمه حسابرسی در ایران را نشان میپژوهش

3-Eierle 
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 زحمهالحقبا  یارابطهممکن است  یادورهمیان  الزحمهحققبل از شروع کار حسابرسی،  الزحمهحقبر تعیین  عالوه

سال قبل  الزحمهقحدرصد  40حدود  یادورهمیان  الزحمهحقپایان دوره داشته باشد. به طور معمول انتظار بر این است که 

کمتر یا بیشتر از نسبت معمول  یادورهمیان  الزحمهحق(. اما تعیین 1400، و همکاران صدراییدرصد( باشد ) 50تا  30)بین 

 الزحمهحقبه  حسابرسی مؤسسات. یادستهای گذارقیمت هاییاستراتژمتفاوتی باشد مانند  هاییاستراتژناشی از  تواندیم

هرچند که برای هرکدام یک قرارداد  کنندیمدر قالب یک قرارداد کلی نگاه  یادورهو پایان  یادورهحسابرسی میان 

 تریینپاابرس، یک حس یادورهحسابرسی میان  الزحمهحقممکن است  تریقدق. به عبارت کنندیمحسابرسی جداگانه تنظیم 

 ن دوره همان صاحبکار، حسابرس این کسری را جبران کند یا برعکس.از معمول باشد ولی در حسابرسی پایا

ارد. حسابرسی به همراه د الزحمهحقبرای ادبیات پژوهشی  قابل توجهی پژوهش حاضر به طرق مختلف، دانش افزایی

. در مرحله اول، با اضافه کردن متغیرهایی دهدیمهای محذوف همبسته را تقلیل یراول، این پژوهش از دو طریق مشکل متغ

. بخشدیم حسابرسی را از این بابت بهبود الزحمهحق یالگو، اندشدهمستند  مؤثربه عنوان متغیرهای  المللبینکه در ادبیات 

ار ک قبل از شروع الزحمهحقسال قبل، تعیین  الزحمهحقدر مرحله دوم، با آزمون نقش برخی از متغیرهای خاص محیطی )

 یهالگواو تغییرات در بندهای شرط حسابرسی( مشکل متغیرهای محذوف همبسته  یادورهمیان  الزحمهحقحسابرسی، 

زمون . هم چنین، آکندیمآرشیوی پیشین در داخل کشور را مرتفع  یهاپژوهشحسابرسی آزمون شده توسط  الزحمهحق

 ،ثالبه همراه دارد. به طور م المللبیننقش چنین متغیرهایی دستاوردهای جالب و خاصی برای ادبیات پژوهشی در سطح 

 الزحمهحق، متغیر شودیمحسابرسی قبل از شروع کار حسابرسی تعیین  الزحمهحقپژوهش حاضر نشان داد زمانی که 

 یگذارمتقی یدگاهدشواهدی در حمایت از بار  یناولشته باشد. پژوهش حاضر برای ماهیت پویایی دا تواندیمحسابرسی 

ی کافی است و نبود شواهد تجرب ن دوره و میان دوره، فراهم کردهاحسابرسی پای الزحمهحقبرای تشریح رابطه بین  یادسته

 الزحمهحق یالگووهش حاضر با آزمون در این باره و اهمیت پرداختن بیشتر به نقش این متغیر را برجسته کرده است. پژ

حسابرسی سال قبل به عنوان یک متغیر توضیح گر اضافی، از طریق روش پنل پویا،  الزحمهحقحسابرسی با اضافه کردن 

. کندیمآرشیوی پیشین در داخل کشور را مرتفع  یهاپژوهش الزحمهحق یهاالگومشکل درون زایی کنترل نشده در 

، حسابرسی در داخل کشور الزحمهحق یهاپژوهشپژوهش حاضر با کاهش مشکالت روش شناسی  هاییافتهبنابراین، 

 .کندیمنتایج قابل اتکاتری برای بهره برداری پژوهشگران، فعاالن حرفه و نهادهای ناظر و قانون گذار، فراهم 

 هایهفرضپیشینه نظری و تجربی و بسط 
 پیشینه نظری و تجربی

 هایینههز (1790) سیمونیک. داندیمحسابرسی و سود  هایینههزحسابرسی را تابعی از  الزحمهحق (1790) سیمونیک

 هایینههز -1)مخارج تولید( و  بهای منابع به کار گرفته شده توسط حسابرس -1 :کندیمحسابرسی را به دو قسمت تقسیم 

ه ک )ریسک دادخواهی(. درون مایه اصلی معادله این است مورد انتظار ناشی از دعاوی حقوقی و قضایی علیه حسابرس

، یمحیط حسابرس، ویژگی صاحبکاری از تواند عملکردمیسود ) عوامل پنهان(، مخارج دادرسی و حاشیه تولید، مخارج 

 دسترس دور از گوالکامل  تصریحکه است  واقعیت یک این .باشدو فناوری حسابرس حسابرسی کیفیت  یاسطح اطمینان 

طح س، محیط حسابرسی، ویژگی صاحبکار عناصر اغلب است.حسابرسی بوده  الزحمهحقتجربی حوزه  یهاپژوهش
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 و نه پژوهش حیا از طریق طر شوندیمرها  الگو تصریحو فناوری حسابرس به طور ضمنی در حسابرسی کیفیت  یااطمینان 

منابع به کار گرفته شده توسط حسابرس تابعی از اندازه صاحبکار، پیچیدگی کار  .شوندیم لحاظ الگودر  صراحت،به 

نظیر ارزش دارایی، درجه و میزان  یامشاهدهقابل عوامل  ،این دیدگاه اساس بر .دانندیمحسابرسی و ریسک حسابرسی 

بدیل شده ت، الگوجهت بکارگیری در تخمین  رایج مؤثرعوامل  عنوان به ،(تابعه یهاشرکت) هامجموعه زیر تعداد ،بدهی

 .(1014، 1آکنو و ستین) است

اخه قدیمی ش دارد.تمرکز تحقیقات آرشیوی تولید حسابرسی بر  الزحمهحقپژوهشی  جریانشاخه از  دودر حال حاضر 

 حسابرسی و احتماالً مخارج الزحمهحقسریع عوامل جدید که  شناساییهای قبلی است اما با هدف الگوتر ادامه و وسیع

ثبات شده اتئوری اقتصادی  ندرتکه به  شودیممشخص  ییهاپژوهش . این جریان، بادهدیمقرار  یرتأثحسابرسی را تحت 

با تالش  هاپژوهشبسیاری از این . هستند الزحمهحقمرتبط با  متغیرهای اضافی شناساییبلکه به دنبال  نمایندیمرا آزمون 

 هاپژوهش دیگر ند.شومی برانگیخته ،حسابرس پیش رویاز ریسک یا پیچیدگی  یتراثربخشمعیارهای بکارگیری برای 

ی یا تغییر در بیرون هاییرهمدمثالً حضور هیئت ، تولید حسابرسی متمرکز هستندبر  مؤثرعوامل محیطی بر در این زمینه 

 شده ، فرموله(1790سیمونیک ) توسط ابتدا همان طور که ذکر شد، در الگو . اینذیرفته شده حسابرسیاستانداردهای پ

 و فرانسیس و (1795) 3سیمون ،(1794) 1فرانسیس مانند افراد مختلفی توسط مختلف یهاحوزه در اضافی پاالیش. است

 کارسلوو ،(7017) 5ینست و سیمونیک توسط اوایل محصول تمایز و رقابت به مربوط مسائل شد. اعمال (1790) 4استوکس

این امکان را  (1775) 9کارسول و همکاران .گرفت قرار بررسی مورد (1774) 9ترومپتر و پیرسون و (1771) 0همکاران

 تورش به مربوط مسائل (1001) 7لنوکس و ایرلند حسابرس خارج شود. تخصص محدوده )بند( از تفکر فراهم نمودند تا

پژوهشی  ادبیات فراتحلیل های (1011ایرله و همکاران )، (1013هی )، (1000) همکاران و هی. انتخاب را مد نظر قرار دادند

 سابرسیح الزحمهحقدر تعیین  مؤثر متغیرهای از مفیدی منبع پژوهش آنها دادند و حسابرسی را ارائه الزحمهحقمرتبط با 

 .است

یط بیشتر بر عوامل مرتبط با مح ،های قبلیالگوتر شاخه قدیمی و وسیعاخیر پژوهشگران زیادی در ادامه  یهاسالدر 

( و اقدام به ارائه شواهدی در ارتباط با نقش متغیرهایی هم چون تغییر ساختار 1011ایرله و همکاران، بیرونی تمرکز کرده )

(، کاهش 1017، 11گون و همکاران ؛1011، 10دینگ و جیاحسابرسی بزرگ ) مؤسساتغام بازار حسابرسی به دلیل اد

، 13و همکارانآورهالز ؛ 1019، 11سوو  ووحسابرسی ) الزحمهحققدرت چانه زنی حسابرسان به دلیل اجبار افشای عمومی 

( 1011، 14کیم و همکارانی )المللبین(، افزایش ریسک حسابرسان به دلیل پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی 1010

                                                                                                                                                                     
1 -Akno and stein 
2 -Francis 
3 -Simon 
4 -Francis and stokes 
5 -Simunic and Stein  
6 -Carceloo et al 
7 -Pearson and Trompeter 

8 -Craswell et al 
9 -Ireland and Lennox 
10 -Ding and Jia 
11 -Gunn et al 
12 -Wu and Su 
13 -Averhals et al 
14 -Kim et al 
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حسابرسی پس از اجباری شدن افشای نام شرکای امضای کننده گزارش حسابرسی در  مؤسساتو خصوصیات شرکای 

 حسابرسی فراهم کردند. الزحمهحق( بر 1015، 1کاهان و سانبرخی کشورها )

کارایی سه مقای یا عملکرد تولید ی ازبرآوردبرای  یحسابرس ات کاراز اطالعات مربوط به ساع ،دومو  ترکوچکشاخه 

ات ساعط با در دسترس مرتب یهادادهکمبود  بر، تولید حسابرسپژوهشی ادبیات از  هشاخ اینکنند. حسابرسی استفاده می

 محدودی (. تعداد1014آکنو و ستین، ) کنندیمتاکید  ،تولید هاییژگیو جهت اندازه گیری مستقیم تولید یا رسیحساب کار

 4همکاران و اوکیف ،(7317) 3همکاران و دیویس ،(9179) 1پالمروس از عبارتند حسابرسی ساعات کار پژوهش روی

 .(9100) 9همکاران و بل و (1000)0 همکاران و دیجکبالک  ،(1100)5همکاران و دوپاچ ،(7417)

یکبخت نبه پژوهش  توانیم. از جمله اندپرداختهحسابرسی  الزحمهحقآرشیوی زیادی به موضوع  یهاپژوهشدر ایران 

صهبای قرقی  ،(1370کاران)منصوری و هم ،(1370حساس یگانه و همکاران )، (1370مرادی و محقق )، (1397و تنانی )

 هاییافتهاشاره کرد. به عنوان نمونه،  (1377زلقی و همکاران )، (1019محمدرضائی و همکاران )و  (1379و همکاران )

حسابرسان معتمد بورس طبقه اول در مقایسه با حسابرسان معتمد سایر  دهدیمنشان  (1019محمدرضائی و همکاران )

ناکام  تریفیتباکاز ارائه خدمات حسابرسی  مؤسسات، در حالی این کنندیمحسابرسی باالتری دریافت  الزحمهحقطبقات، 

 .اندهکردهرت تفسیر را براساس دیدگاه تمایز قیمت براساس ش هایییافته. نویسندگان مذکور، چنین اندمانده

حسابرسی را  الزحمهحقآرشیوی  یهاپژوهشدو مشکل عمده  (1000هی و همکاران )در راستای مقاله فراتحلیل 

ر سویه دار منج هایینتخممشکل متغیرهای محذوف همبسته و درون زایی مطرح کرد. وجود این دو مشکل به  توانیم

یونز و اتحقیق معتبر نخواهد بود ) یالگوشده، به دنبال آن نتایج ناسازگار و غیر قابل اعتماد حاصل شده و در نهایت 

 الزحمهحق یهاالگو، در حالی که در اندشدهمتغیر تخمین زده  10داخلی حداکثر با  یهاپژوهش(. اغلب 1015، 9همکاران

 یهاپژوهشر . اما مشکل درون زایی داندشدهگنجانده  الگو، توضیح گرهای بسیار بیشتری در المللبینسابرسی در سطح ح

. انداندهمداخلی در کنترل آنها، ناکام  یهاپژوهشمتعددی است، که اغلب  یهاسرچشمهو ناشی از  ترپردامنهداخلی بسیار 

اولین سرچشمه آن، درون زایی ناشی از سوگیری انتخاب مرتبط با متغیر یا متغیرهای مستقل است متغیرهایی مانند نوع 

حسابرس و غیره. این مشکل در بازار حسابرسی ایران، از بعد نظری هم قابل توجیه است. اما یک سوگیری دیگری که به 

 حمهالزحق، بحث افشای اندنپرداختهداخلی به آن  یهاپژوهشخاص فضای پژوهش کشور باشد و اغلب  رسدیمنظر 

بورسی است. این پدیده نیز بحث سوگیری ناشی از انتخاب در  یهاشرکتحسابرسی به طور جداگانه توسط برخی از 

که باید از طرق مختلف این  دهدیمحسابرسی توسط صاحبکاران را نشان  الزحمهحقافشای جداگانه یا غیرجداگانه 

ر رابطه مشکل دیگری که د وگیری اعمال شود.پژوهشی مناسبی برای کاهش مشکل این س یهاطرح یتاًنهاموضوع بحث و 

داخلی رخ داده است، عدم تفکیک  یهاپژوهشحسابرسی در اغلب  الزحمهحقبا مطالعات صورت گرفته در زمینه 

 کنندیمبیان  (1379محمدرضائی و فرجی )مشاهدات حسابرسی شده توسط بخش حسابرسان دولتی و خصوصی است. 

                                                                                                                                                                     
1 -Cahan and Sun 
2 -Palmrose 
3 -Davis et al 
4 -O'keef et al 

5 -Dopuch et al 
6 -Blokdijk et al 
7 -Bell et al 
8 -Evans et al 
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حسابرسی خصوصی رقابتی است و بازار حسابرسی سازمان حسابرسی انحصارگونه  مؤسساتساختار بازار حسابرسی برای 

بنابراین  متفاوت باشد. تواندیم، به شدت مختلفی در چنین بازارهایی با ساختار گذارقیمت یهاالگواست. بنابراین، 

 الزحمهحق یالگودر داخل کشور،  الزحمهحقمرتبط با  در مطالعات انددادهپیشنهاد  (1379محمدرضائی و فرجی )

حسابرسی خصوصی، در دو زیرنمونه جداگانه تخمین  مؤسساتحسابرسی برای مشاهدات مرتبط با سازمان حسابرسی و 

 کننده باشد.گمراه تواندیمغیر این صورت، تفسیر بدست آمده از نتایج،  زده شود. در
 هایهفرضبسط 

 سال قبل الزحمهحق

ضائی محمدر) شودیمدر آن زمان تعیین  الزحمهحقدر ایران، قبل از شروع کار حسابرسی، قرارداد تنظیم شده و مبلغ 

که به حسابرس اجازه انجام کارهای  شودیمداخل قرارداد گنجانده  «فرار»بندهای  الًمعموبا وجود این،  (.1379و فرجی، 

 ؤثرمرا در وضعیت غیرقابل مشاهده، از جمله وجود مشکل تداوم فعالیت یا عوامل  هایکاراضافی و دریافت هزینه اضافه 

در این راستا جامعه حسابداران (. 1374زاده برادران و همکاران، حسن ؛1799، سپالمرو) دهدیمبر ریسک حسابرسی، 

سال جاری  الزحمهحقحسابرسی عضو خواسته است که  مؤسساتاز  ییهانامهطی  1377و  1379 یهاسالرسمی ایران در 

سال قبل تعیین کنند و کمتر از آن مجاز نیستند که کار حسابرسی را قبول کنند؛ مگر اینکه  الزحمهحقرا حداقل معادل 

 الزحمهحق حسابرسان برای تنظیم قرارداد بهحجم فعالیت صاحبکار به طور محسوسی کاهش یافته باشد. به عبارت دیگر، 

سی سال جاری حسابر الزحمهحقتورم سالیانه،  و با در نظر گرفتن کنندیمحسابرسی سال قبل به عنوان مبنایی مهم توجه 

ی سال جاری، حسابرس الزحمهحقمبانی  ینترمهم. به سخن دیگر، یکی از کنندیمرا قبل از انجام کار حسابرسی پیشنهاد 

سال قبل است و نه ساعات کارکرد واقعی حسابرسی در سال جاری. برای صاحبکاران نیز بر همین منوال است  الزحمهحق

اشد. سال قبل با اضافه کردن اثر تورم سالیانه ب الزحمهحقآنها انتظار دارند که مبلغ پیشنهادی حسابرس، حداکثر معادل و 

و این  داننکردهسال جاری توجه کافی  الزحمهحقسال قبل در تعیین  الزحمهحقداخلی به اهمیت  یهاپژوهشبنابراین، 

ه به خارجی هستند که این تقلید بدون توج یهاپژوهشداخلی تقلیدی از  یهاپژوهشکه بیشتر  گرددیممساله به این بر 

ی مهم سال قبل باید به عنوان یک متغیر توضیح الزحمهحقشرایط محیطی پژوهش در ایران صورت گرفته است. بنابراین، 

اری سال ج الزحمهحقکه رابطه مستقیمی با  رودیمحسابرسی در ایران گنجانده شود و انتظار  الزحمهحق یهاالگودر 

 داشته باشد.

 حسابرسی سال جاری دارد. الزحمهحقحسابرسی سال قبل رابطه مثبتی با  الزحمهحقفرضیه اول: 
 قبل از شروع کار حسابرسی الزحمهحقتعیین 

برسی شروع کار حساحسابرسی قبل از  الزحمهحقاگر مطابق شواهد بحث شده در قسمت فرضیه اول، بپذیریم که 

 1379 یهاسالجامعه حسابداران رسمی در  یهانامهمطابق رویه حاکمی است که  ،شواهد موجود یقاًدق، که شودیمتعیین 

صاحبکار و کار  هاییژگیوسال جاری با  الزحمهحقاین است که  شودیم؛ سوالی که مطرح دهدیمنشان  1377و 

ید به این نکته با سؤالمذکور در سال قبل؟ برای پاسخ به این  هاییژگیوحسابرسی سال جاری بیشتر مطابقت دارد یا با 

یین ، در هنگام تعقاعدتاً، حسابرس چه اطالعاتی از صاحبکار در دسترس دارد. الزحمهحقتوجه کرد که در زمان تعیین 
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مالی  یهاصورتمالی آن سال در دسترس نیست و حسابرس بیشتر به اطالعات  یهاصورتحسابرسی سالیانه،  الزحمهحق

را پیشنهاد  مهالزححقحسابرسی شده سال قبل و گزارش حسابرسی سال قبل دسترسی دارد و بیشتر بر اساس این شواهد، 

 ی کمتر است، اما چون هنوز سال. هر چند برای صاحبکار عدم تقارن اطالعاتی مرتبط با حجم فعالیت در سال جاردهدیم

مالی تمام نشده است، ارزیابی کامل از این بابت برای حسابرس ممکن نیست. بنابراین، در چنین شرایطی، اگر حسابرس به 

یت در بازار حسابرسی ایران به دلیل فشار رقابتی باال و نبود تقاضا برای حسابرسی باکیف اشیزندلیل پایین بودن قدرت چانه 

 های قرارداد مرتفع(، نتواند تغییرات در حجم کار حسابرسی سال جاری را از طریق الحاقیه1379محمدرضائی و فرجی، )

. کندیمصاحبکار و کار )قرارداد( حسابرسی سال قبل، ارتباط پیدا  هاییژگیوسال جاری با  الزحمهحق عمالًنماید، 

ری، صاحبکار و کار حسابرسی سال جا هاییژگیوحسابرسی با  الزحمهحق یالگودر چنین شرایطی، تخمین بنابراین، 

ر فرضیه دوم پژوهش را به شرح زی ،را کاهش دهد. بنابراین الگوکننده باشد و قدرت توضیح دهندگی گمراه تواندیم

 .کنیمیمتدوین 

در سال  صاحبکار و کار حسابرسی هاییژگیوسابرسی با ح الزحمهحق یالگوفرضیه دوم: قدرت توضیح دهندگی 

 مذکور در سال جاری است.  هاییژگیوبا  الگوقبل، بیشتر از توضیح دهندگی 
 یادورهحسابرسی میان  الزحمهحق

، ترکیب دو یا چند محصول یا خدمات و فروش آن به یک قیمت به جای 1در بازاریابی یابستهی گذارقیمتاستراتژی 

 . این موضوع باعث ایجاد ارزش بیشتر برایاستمتفاوت بابت محصوالت و خدمات متفاوت  هاییمتقگرفتن پول در 

و سودآور  مؤثرسال است قدمت دارد و به عنوان یک استراتژی بازاریابی  40بیش از  یابستهمشتریان خواهد شد. فروش 

ذخیره نمایند. مزایای این نوع  توانندیمدرصد پول خود را بیشتر  15الی  9. در این روش مشتریان شودیمشناخته 

فروش را افزایش، بهای تمام شده کاالی فروش رفته را کاهش داده و حاشیه فروش را  معموالًی این است که گذارقیمت

. این نوع دگردیمبازاریابی و شناسایی مشتریان بالقوه جدید  یهافرصتیجاد . این نوع استراتژی منجر به اافزایدیم

مشتریان بایستی محصوالت و خدماتی را با هم خریداری کنند که گاهی مایل به داشتن  مثالًی معایبی دارد، گذارقیمت

والت و خدمات خود ائه محصنیستند. یک محدودیت دیگر این است که فروشندگان بایستی تخفیفی بابت ار هاآنیکی از 

 (.1010، 1لویددر قالب بسته بدهند که امکان دارد منجر به از بین رفتن درآمد شود )

هیچ ه ک رسدیمآزمون شده است، اما در رشته حسابداری به نظر  یادستهی گذارقیمتدر رشته بازاریابی تئوری 

گفت که پژوهش حاضر برای اولین بار این دیدگاه را از رشته  توانیم ،است. بنابراین پژوهشی از این دیدگاه بهره نبرده

مکن است گفت که حسابرسان، م توانیمچنین  یادستهی گذارقیمتبازاریابی به عاریه گرفته است. در راستای دیدگاه 

رای آن ی بگذارقیمتنظر گیرند و یک میان دوره و پایان دوره را به عنوان یک بسته و به صورت یک جا در  الزحمهحق

رس ممکن که حساب شودیمبهره گیرند. بر این اساس پیش بینی  یابستهی گذارقیمتانجام دهند تا از مزایای حاصل از 

                                                                                                                                                                     
فروش مجزا به فروش  و خریدای به تخفیف در حجم فروش بسته -1

پورزندی، ) دنهای محصوالت مختلف با قیمتی واحد اشاره داردسته

 (.31، صفحه 1373
 

2-Loyd 
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 باالتری را دریافت کند و به این الزحمهحقتخفیف بدهد و برای حسابرسی پایان دوره  یادورهمیان  الزحمهحقاست در 

ی پایان دوره را مجمع عموم الزحمهحقبویژه زمانی که ، است، عکس این اتفاق هم صادق جبران کند کسری رااین  شکل

ره را پایان دو الزحمهحقتا پایین بودن  بیشتری اخذ شود یادورهمیان  الزحمهحقصاحبان سهام مشخص کرده باشند، 

 . ، برعکس باید باشدیادورهو پایان  یادورهمیان  الزحمهحقبراساس این دیدگاه رابطه بین  ،جبران کند. بنابراین

 حسابرسی پایان دوره دارد. الزحمهحقرابطه منفی با  یادورهحسابرسی میان  الزحمهحقفرضیه سوم: 

 روش تحقیق
 هادادهگردآوری 

منتشره در پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  یهاشرکتمالی حسابرسی شده  یهاصورتاز روی  هاداده

-1370ساله  9 یدوره زمانیک  یبرای به صورت دستی جامعه حسابداران رسم یو اطالعات اعالم شده از سو کدال تیسا

 هایمتحربه دلیل وجود  مذکور به این دلیل است که پس از سال 1370علت انتخاب از سال  اند.انتخاب شده 1370

به وجود آمده )مانند کاهش شدید ارزش پول ملی( و با دوره قبل از آن قابلیت مقایسه چندانی ندارد. در ارتباط  ییهابحران

، جامعه حسابدارن رسمی 110110طی نامه شماره  17/9/1379که در تاریخ  است، این 1370با توقف دوره پژوهش تا پایان 

نرخ سال قبل تعیین کنند ) الزحمهحقسال جاری را حداقل باید معادل  زحمهالحقحسابرسی خواسته است که  مؤسساتاز 

راین، برای بگذارد. بناب یرتأثی حسابرسان، بشدت گذارقیمت هاییاستراتژدر  تواندیمشکنی از بین برود(. این نامه 

 یهاالسد، دوره پژوهش حاضر پژوهش بازی کن هاییافتهدر  تواندیمجلوگیری از اثر اخاللگری که این رویداد همزمان 

که نحوه انتخاب آنها در جدول  استسال( -شرکت 1017شرکت ) 147نمونه پژوهش شامل . گیردینمنظر بعدی را در 

 ( آورده شده است.1)

 هاداده. فرآیند گردآوری 1جدول 

حسابرسی مفید راهبر را از نمونه حذف کردیم که  مؤسسهحسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و  یهاشرکتما 

علت آن ماهیت دولتی یا شبه دولتی این حسابرسان و شکل متفاوت بازار حسابرسی آنها در مقایسه با حسابرسان خصوصی 

مالی اجباری نیست و درصد  یهاصورتهمراه  هاییادداشتحسابرسی در  الزحمهحقاست. هم چنین در ایران، افشای 

 . (1379محمدرضائی و فرجی، ) کنندینمحسابرسی را جداگانه افشاء  الزحمهحق هاشرکتی از باالی

 پژوهش هایالگوتصریح 

ه حسابرسی، یک فرآیند س الزحمهحقداخلی مرتبط با  یهاپژوهشبرای نشان دادن مشکل متغیرهای محذوف اغلب 

 هالزحمحق یالگو. در مرحله اول مطابق مقاالت داخلی مرور شده، یک یمابردهرا به صورت گام به گام جلو  یامرحله

 تعداد مشاهدات هافرآیند گردآوری داده

 1995 تعداد کل مشاهدات

 (1351) اندنکردهحسابرسی را جداگانه افشا  الزحمهحق: مشاهداتی که شودیمکسر 

 1514 حسابرسی  الزحمهحق یهادادهمشاهدات در دسترس با 

 (319) حسابرسی مفید راهبر مؤسسهحسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و  ییهاشرکت: شودیمکسر 

 (199) صنعت مالی ییها: شرکتشودیکسر م

 1017 بورسی در دسترس یهاشرکتتعداد 
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طابق حسابرسی م الزحمهحقبر  مؤثردوم، از طریق اضافه کردن متغیرهای  یالگودر  سپس دهیمیمحسابرسی را بسط 

، سعی بر تقلیل سوگیری (1019محمدرضائی و همکاران )و مقاله  (1013هی ) ،(1000)هی و همکاران فرا تحلیل  یهامقاله

رآورد این اول، نتایج ب یالگو. در ادامه برای نشان دادن تورش دار بودن نتایج کنیمیمناشی از متغیرهای محذوف همبسته 

سوم و چهارم با اضافه کردن متغیرهای خاص محیط پژوهشی  یهاالگودر نهایت، در کرده و یسه دوم، مقا یالگورا با  الگو

 .کنیمیمپژوهش را آزمون  هاییهفرضایران، 

حساس یگانه ؛ 1370مرادی و محقق، ؛ 1397نیکبخت و تنانی، پیشین در داخل کشور ) یهاپژوهش( براساس 1) یالگو

 یهالگوا( بسط یافته است. بدین شرح که متغیرهایی که بیشترین تکرار را در 1377زلقی و همکاران، ؛ 1370و همکاران، 

 .اندشدهمذکور داشتند، انتخاب  یهاپژوهش

(1) AudFeeit=β0+β1 Sizeit+β2 Levit +β3 Subsit+β4 InvRecit+β5 AudChg it + β6 Audopnit+β7 Lossit+εit 
 هایییدارالگاریتم طبیعی جمع  Sizeحسابرسی در سال جاری؛  الزحمهحقلگاریتم طبیعی  AudFee(، 1) یالگودر 

 یموجودنسبت مجموع  InvRecتعداد شرکت فرعی صاحبکار؛   Subs؛ هاییدارابه کل  هایبدهنسبت کل  Levشرکت؛ 

اظهار نظر حسابرس  Audopnتغییر حسابرس؛  AudChg؛ هاییدارایافتنی به جمع کل در یهاحساب کاال و مواد و

 زیان ده بودن صاحبکار.  Lossغیرمقبول؛ 

هی و فرا تحلیل  یهامقاله( مطابق 1) یالگودوم را از طریق اضافه کردن متغیرهای محذوف همبسته به  یالگوما 

تا از این طریق مشکل متغیرهای  یماداده، بسط (1019محمدرضائی و همکاران )و مقاله  (1013هی )و  (1000همکاران )

 محذوف همبسته تقلیل پیدا کند.

(1) 

AudFee it = β0 + β1 Size it + β2 Lev it + β3 Subs it + β4 InvRec it + β5 AudChg it  
+ β6 Audopn it + β7 Loss it + β8 Busy it + β9 TopAud it  

+ β10 Distance it + β11 SReturn it + β12 InConWeak it + β13 Ownership it  

+ β14 ConOwn it + β15 BoardInd it + β16 Accruals it + β17 HHI it   

+ β18 ForeignSale it +∑ βj IndustryDum + ∑βk YearDum + ε it 
 Distance حسابرسی معتمد بورس طبقه اول؛ مؤسسات TopAudفصل شلوغ حسابرسی؛  Busy(، 1) یالگودر 

یت مالک نوع Ownershipی؛ کنترل داخل یستمس ضعف InConWeak؛ ساالنه سهام بازده SReturnیایی؛ جغراف پراکندگی

یره؛ مد یئتموظف ه یرغ نسبت اعضای BoardInd؛ سهامدار ینسهام بزرگتر درصد ConOwnی؛ شبه دولت-یدولت

Accruals ی کل؛ تعهد اقالمHHI ؛ بازار محصول رقابتForeignSale ی؛ خارج فروشIndustryDum  وYearDum 

 .اندشده( معرفی 1) یالگو( در قسمت 1) یالگومتغیرهای دامی سال و صنعت. سایر متغیرهای 

را از طریق اضافه کردن متغیرهای خاص محیط پژوهش یا همان  (3) یالگوسوم ما  اول و هاییهفرضبرای آزمون 

 یلگواو تغییرات در بندهای شرط گزارش حسابرسی( به  یادورهمیان  الزحمهحقسال قبل،  الزحمهحقمتغیرهای مستقل )

 .یماداده( بسط 1)

(3) 

AudFee it = β0 + β1 AudFee it-1 + β2 MidYearAF it + β3 ΔAQP it-1 + β4 Size it  
+ β5 Lev it + β6 Subs it + β7 InvRec it + β8 AudChg it + β9 Loss it 

+ β10 Busy it + β11 TopAud it + β12 Distance it + β13 SReturn it 

+ β14 InConWeak it + β15 Ownership it + β16 ConOwn it  
+ β17 BoardInd it + β18 Accruals it + β19 HHI it  + β20 ForeignSale it 
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it+ ε +∑ βj IndustryDum + ∑βk YearDum  
 ΔAQP؛ یادورهحسابرسی میان  الزحمهحق MidYearAFحسابرسی سال قبل؛  الزحمهحق  itAudFee-1(، 3) یالگودر 

. البته اندشده( معرفی 1( و )1) یهاالگو( در قسمت 3) یالگوسایر متغیرهای  .تغییرات در بندهای شرط گزارش حسابرسی

هم خطی باالیی داشته  ΔAQPرا حذف کردیم، چون ممکن بود با متغیر مستقل اصلی ما،  AudOpn( متغیر 3) یالگوما در 

برآورد  (گشتاورهای تعمیم یافته ( به الگوی گشتاورهای تعمیم یافته )3) یالگوحساسیت،  یهاآزمونباشد. در قسمت 

 خواهد شد. 

( فقط با وقفه زمانی یکساله برای متغیرهای مرتبط 3) یالگورا براساس  (4) یالگوپژوهش، ما  دومبرای آزمون فرضیه 

 صاحبکار و کار حسابرسی بسط دادیم. هاییژگیوبا 

(4) 

AudFee it = β0 + β1 AudFee it-1 + β2 MidYearAF it + β3 ΔAQP it-1 + β4 Size it-1 

+ β5 Lev it-1 + β6 Subs it-1 + β7 InvRec it-1 + β8 AudChg it + β9 Loss it-1 

+ β10 Busy it + β11 TopAud it + β12 Distance it + β13 SReturn it-1 

+ β14 InConWeak it-1 + β15 Ownership it + β16 ConOwn it-1 
+ β17 BoardInd it-1 + β18 Accruals it-1 + β19 HHI it-1 + β20 ForeignSale it-1 

it+ ε +∑ βj IndustryDum + ∑βk YearDum  
 متغیرهای پژوهش .2جدول 

 تعریف عملیاتی نماد متغیر

 حسابرسی پرداخت شده توسط صاحبکار. الزحمهحقعبارت است از لگاریتم طبیعی  AudFee حسابرسی الزحمهحق

 MidYearAF یادورهمیان  الزحمهحق
اجمالی  یهایبررسپایان دوره که بابت  الزحمهحقدرصد  50الی  30عبارت است از 

 .شودیممالی اخذ  یهاصورت

 برابر است با اختالف تعداد بند شرط گزارش حسابرسی در سال جاری و سال قبل. ΔAQP تغییرات تعداد بندهای شرط

 .هاییدارابرابر است با لگاریتم طبیعی کل  Size اندازه شرکت

 .شودیممحاسبه  هاییدارااز نسبت بدهی به کل  Lev اهرم مالی

 فرعی زیر مجموعه شرکت است. یهاشرکتبیانگر تعداد  Sub فرعی یهاشرکتتعداد 

 .هاییدارایافتنی به کل در یهامواد و حساب یموجودعبارت است از نسبت  InvRec های دریافتنیموجودی مواد و حساب

 AudChg حسابرستغییر 
در صورتی که حسابرس تغییر کرده باشد برابر با یک و در غیر اینصورت صفر خواهد 

 بود.

 Audop نوع اظهار نظر سال قبل
 یراس یاگر اظهار نظر حسابرس مشروط باشد و عدد صفر برا یکنوع اظهار نظر عدد 

 .هاحالت

 عدد یک و در غیر اینصورت صفر خواهد بود.در صورتی که شرکتی زیان ده باشد  Loss زیان صاحبکار

 Busy فصل پرمشغله حسابرسی
در صورتی که سال مالی شرکت منتهی به اسفند باشد عدد یک و در غیر اینصورت صفر 

 خواهد بود.

 TopAud حسابرسی مؤسساترتبه 

 حسابرسی طبقه اول بورس برابر با یک و برای مؤسساتمتغیر دو ارزشی بوده که برای 

که  ییهاشرکتصفر خواهد بود. الزم به ذکر است که در نمونه پژوهش  مؤسساتسایر 

ذف ح مؤسساتاز سایر  تفاوتحسابرس آنها سازمان حسابرسی بوده به دلیل ماهیت م

 شده است.

 Distance پراکندگی جغرافیایی
 که حسابرس نیز در همان شهر باشد برابر با یک است و در غیر این ییهاشرکتبرای 

 صورت صفر است.

 مورد نظر. یهاشرکتعبارت است از میزان بازدهی ساالنه سهام  SReturn بازده ساالنه سهام
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 تعریف عملیاتی نماد متغیر

 Incomweak اعتماد به سیستم کنترل داخلی
در  یلداخ یهاکنترلدر مورد ضعف  یبند حسابرس ی است که اگرمصنوع یرمتغیک 

 است. صورت صفر ینا یرو در غ یکسال قبل وجود داشته باشد عدد 

 Ownership نوع مالکیت
در اختیار سهامداران دولتی و یا وابسته  هاشرکتدرصد سهام  50در صورتی که بیش از 

 به دولت باشد عدد یک و در غیر اینصورت صفر خواهد بود.

 عبارت است از درصد سهام تحت اختیار بزرگترین سهامدار شرکت. Conown درصد سهام بزرگترین سهامدار

 عبارت است از نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره. Board اعضای غیر موظف هیئت مدیره

 .شودیمهمگن  هاییدارابرابر است با کل اقالم تعهدی که بر اساس کل  Accruals اقالم تعهدی

 HHI رقابت بازار محصول

. شاخص هرفیندال از حاصل جمع شودیمهیرشمن محاسبه -بر اساس شاخص هرفیندال

 .دیآیمفعال در صنعت به دست  یهابنگاهتوان دوم سهم بازار کلیه 

 :1رابطه 

HHI = ∑ 1𝑠𝑖^2𝑘
𝑖=  

 Siفعال در بازار و  یهابنگاهتعداد  Kهریشمن، -شاخص هرفیندال HHIکه در آن 

 :دیآیمام است که از رابطه زیر به دست iسهم بازار شرکت 

 :1رابطه 

𝑆𝑖 = 𝑋𝑗/ ∑  𝑛
𝑙=1 𝑋𝑗   

نشان دهنده نوع صنعت است. شاخص  lام و jنشان دهنده فروش شرکت  xjکه در آن 

د، .هر چه این شاخص بزرگتر باشکندیمهرفیندال میزان تمرکز صنعت را اندازه گیری 

 و رقابت کمتری در صنعت وجود دارد و بر عکس. میزان تمرکز بیشتر بوده

 ForeignSale فروش خارجی
صورت صفر  فروش خارجی داشته باشد عدد یک و در غیر این در صورتی که شرکتی

 خواهد بود.

 مختلف است. یهاسالبیانگر میزان تورم در  Inflation تورم سالیانه

 متغیرهای کنترلی

هی  ،(1000هی و همکاران )پژوهش حاضر، به پیروی از مقاالت معتبر خارجی مانند مقاالت مروری  یمتغیرهای کنترل

هایی متغیر .اندشدهرگرسیونی، گنجانده  یهاالگودر ، (1019محمدرضائی و همکاران )داخلی مانند مقاالت و  (1013)

سک ، ریبه منظور کنترل اندازه ،فرعی یهاشرکتدریافتنی و تعداد  یهاحساب ،کاالهمچون اندازه، اهرم مالی، موجودی 

 به عالوه، مطابق .(1000 ،1و همکاراندی فاند) اندشده رگرسیونی گنجانده یهاالگودر صاحبکار، مالی و پیچیدگی 

عامل پیچیدگی در نظر گرفته شده  از اییندهنماپژوهش به عنوان  37فروش خارجی در ، (1000همکاران ) و هی پژوهش

رس منجر به حساب تغییر که انددادهمطالعات گذشته نشان  .اندکردهمستند  ،الزحمهحقو آن را به عنوان عاملی اثرگذار بر 

مشکالت در راه اتمام حسابرسی ممکن است ریسک  (.1110، 1و همکاران چو) شودیم حسابرسی الزحمهحقتخفیف 

(. یکی از 1790 سیمونیک،نیز اثرگذار باشد ) الزحمهحققرار داده و بر  یرتأثحسابرسی و کیفیت کار حسابرسی را تحت 

 حسابرس است الزحمهحق بربرای نشان دادن این مورد، نوع اظهار نظر مردود یا مشروط و نقش آن  هاشاخصمهمترین 

ابرسی حس الزحمهحق یتاًنهاریسک حسابرسی و  تواندیم)زیان( صاحبکار  (. عملکرد مالی منفی1397نیکبخت و تنانی، )

 10 اًبیتقرحسابرسی منجر به  «فصل شلوغ»مطالعات نشان داده است که  (.1000هی و همکاران، )قرار دهد  یرتأثرا تحت 

                                                                                                                                                                     
1 -Defond et al 2 -Cho et al 
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رفته در نظر گ «حسابرسی الزحمهحقصرف »به عنوان  که این شودیمحسابرسی  الزحمهحقدرصد افزایش در میانگین 

ه حسابرسی طبقه اول ب مؤسسات ،«تمایز قیمت براساس کیفیت» دیدگاهبر اساس  (.1910، 1ان جی و همکاران) شودیم

 (.1019، و همکاران محمدرضایی) کنندیمباالتری دریافت  الزحمهحقاحتمال بیشتری 

به میزان قابل توجهی باالتر است )برای مثال  هاآندر  هاینههزیک یا چند کالن شهر وجود دارد که  ،در برخی کشورها

 هرهاشکه اگر حسابرسی در یکی از این کالن  انددادهنشان پیشین  یهاپژوهشلندن در انگلستان، آمستردام در هلند و ...(. 

ه ب الزحمهحقپراکندگی جغرافیایی عاملی اثرگذار بر  ،بنابراین (.1013هی، ) باالتر خواهد رفت الزحمهحق ،روی دهد

د حسابرسی دلیل است که فراین بدینحسابرسی اثرگذار باشد و این  الزحمهحقکنترل داخلی بر  رودیمانتظار  .رودیمشمار 

که نوع  شتندمطالعات متعددی اشاره دا (.9100، 1رالننستل و ونک) باید بر تغییرات محیط کنترلی یک سازمان حساس باشد

 یرتأث نمایندگی یا ریسک واحد تجاری هایینههزحسابرسی است زیرا بر  الزحمهحقمالکیت صاحبکار عاملی اثر گذار بر 

 شده است آورده الگودر و نوع مالکیت،  درصد سهام بزرگترین سهامدار ،ساختار مالکیت یرتأثدارد. به منظور کنترل 

مختلفی وجود دارند که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم استدالل  یهاپژوهش .(1019محمدرضایی و همکاران، )

 اثرگذارسی حسابر الزحمهحقمیزان  برریسک حسابرسی قرار دادن  یرتأثتحت که رقابت بازار محصول از طریق  اندنموده

عاملی است که قیمت هر کاال و خدمتی را  هایمتقرشد سطح عمومی  (.1000هی و همکاران،  ؛1779 ،34وتنین)است 

حظه . حال اگر تورم در اقتصاد کشوری قابل مالنیست مستثنیامر، که از این  ، حسابرسی نیز خدمتی استدهدیمافزایش 

ت و تنانی، نیکبخ) حسابرسی محسوب گردد الزحمهحقگذار و با اهمیت در تعیین  یرتأثیکی از عوامل  تواندیمباشد، 

یشتری را ب الزحمهحقحسابرس به احتمال زیادی  باالست،ثابت کردند زمانی که اقالم تعهدی  پیشین یهاپژوهش(. 1397

بیشتر است فرصت بیشتری را  هاآنکه ریسک بازده سهام  ییهاشرکتآن دسته از  (.1001، 3هنینگر) مطالبه خواهد کرد

، آورندیمبه شاکیان به منظور بازیافت کردن زیان خود از طریق نسبت دادن آن به گزارش نادرست حسابرسی، فراهم 

 (.1013، 4حبیبو همکاران) اثر گذار است الزحمهحقبر ریسک دادخواهی بر  یرتأثبازده ساالنه سهام از طریق 

 یافته های پژوهش
 توصیفی یهاآماره

( آماره توصیفی متغیرهای 1( آورده شده است. پنل )الف( جدول )1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش، در جدول )

 الزحمهحقهمچنین میانگین  است. 330/0 یالزحمه حسابرسحق یعیطب تمیلگار نیانگیم. دهدیمپیوسته پژوهش را نشان 

که  دهدیمدر جدول نشان  یفیآمار توص ریمقاد زین یادوره انیم الزحمهحق یبرا میلیون ریال است. 507حسابرسی 

 نیانگیم زین (1379و همکاران ) یکردستاناست. در مطالعات  الزحمهحقدرصد کل  4/41 یادوره انیم الزحمهحق نیانگیم

است و نشان  459/0 یافتنیدر یهامواد و حساب یموجود نیانگیبوده است. م 95/0 یحسابرس الزحمهحق یعیطب تمیلگار

آن است  انگریب یاهرم مال نی. همچناستدرصد  9/45 هاییدارابه کل  یافتنیدر یهامواد و حساب ینسبت موجود دهدیم

 -009/0در تعداد بندها شرط  رییتغ نیانگیراستا م نیدر هم. بوده است یدهاز ب یناش هاشرکت ییدرصد از دارا 9/57که 

 است.

                                                                                                                                                                     
1 -Ng et al 
2 -Knechel and Vanstraelen 

3 -Heninger 
4 -Habib et al 
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 (1221. آمار توصیفی تمامی متغیرهای پژوهش )تعداد مشاهدات: 3جدول

 پیوسته هایمتغیرپنل الف( 

 معیار انحراف حداقل حداکثر میانه میانگین نماد متغیر

 AudFee 507 417 1971 77 450 حسابرسی الزحمهحق

 LnAudFee 330/0 391/0 097/9 995/4 997/0 حسابرسی الزحمهحقلگاریتم 

 MidYearAF 414/0 359/0 915/0 131/0 155/0 یادورهمیان  الزحمهحق

 InvRec 459/0 404/0 914/0 054/0 130/0 های دریافتنیموجودی مواد و حساب

 Size 404/13 413/13 947/15 137/11 197/1 اندازه شرکت

 Lev 579/0 570/0 100/1 100/0 144/0 اهرم مالی

 SReturn 515/0 131/0 149/3 407/0- 704/0 بازده ساالنه سهام

 ΔAQP 190/0- 0 1 3- 111/1 تغییرات تعداد بندهای شرط

 Conown 505/0 500/0 710/0 140/0 117/0 درصد سهام بزرگترین سهامدار

 Board 510/3 4 5 1 791/0 اعضای غیر موظف هیئت مدیره

 Accruals 009/0- 011/0- 155/0 101/0- 119/0 اقالم تعهدی

 HHI 009/0 000/0 071/0 000/0 011/0 رقابت بازار محصول

 Inflation 197/0 150/0 349/0 070/0 075/0 تورم سالیانه

 Sub 999/1 0 11 0 157/3 فرعی یهاشرکتتعداد 

 گسسته هایمتغیرپنل ب( 

 نماد متغیر
 فراوانی درصد فراوانی

 صفر یک صفر یک

 Busy 939 171 01/91 39/19 فصل پرمشغله حسابرسی

 TopAud 407 010 95/37 15/00 حسابرسی مؤسساترتبه 

 Audop 505 514 09/47 71/50 نوع اظهار نظر سال قبل

 AT1 311 909 17/31 91/09 حسابرسی نخستین

 Distance 570 437 34/59 00/41 پراکندگی جغرافیایی

 Incomweak 193 950 53/10 49/93 اعتماد به سیستم کنترل داخلی

 Ownership 019 401 03/01 79/39 نوع مالکیت

 Loss 191 949 57/19 41/91 زیان صاحبکار

 ForeignSale 910 307 79/07 03/30 فروش خارجی

ز که تمرک دهدیمنشان  یفیتوص مارهآ نیا گر،یبه عبارت ددرصد است.  5/50میانگین درصد سهام بزرگترین سهامدار 

به همین ترتیب . (1009مشایخی و مشایخ، ) شده در بورس اوراق بهادار تهران مشهود است رفتهیپذ یهاشرکتدر  تیمالک

که نفر از اعضای هیئت مدیره غیرموظف هستند  3 یباًتقراست و باید گفت که  51/3تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره 

 یهاشرکت مدیره هیئتدر مورد ساختار  (1379صهبای قرقی و همکاران )ارائه شده توسط  توصیفی یهاآمارهمطابق با 

مورد  یهاسالان در طی درصد است که بیانگر تورم باالی ایر 7/19همچنین نرخ تورم برای دوره مورد نظر  است. یرانیا
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برای تعداد شرکت فرعی بیانگر آن است که به طور متوسط هر شرکت دارای دو شرکت فرعی  99/1نظر است. میانگین 

 م،یره بردبه ینزوریو کیپژوهش، از تکن جینتا یدادن اثر مشاهدات پرت بر روکاهش یالزم به ذکر است که برااست. 

مشاهدات به  نیرکتیرا با اعداد نزد وستهیپ یرهایمربوط به متغ یهاداده نیو بزرگتر نیدرصد کوچکتر کی کهی به نحو

 است.شده  نیگزیها، جاآن داده

، سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه دارند. هاشرکتدرصد از  01/91شود که با بررسی متغیرهای گسسته مشاهده می

نیز  هاشرکتدرصد از  09/47. اندشدهورس، طبقه اول حسابرسی توسط حسابرسان معتمد ب هاشرکتدرصد از  95/37

در هر سال برای اولین بار توسط یک حسابرس  هاشرکتدرصد از  17/31. به همین ترتیب اندبودهدارای گزارش مشروط 

 هاشرکتاز درصد  57/19ماهیت دولتی دارند،  هاشرکتدرصد از  03/01به همین ترتیب . اندگرفتهمورد حسابرسی قرار 

 .اندداشتهمورد بررسی، فروش خارجی  یهاشرکتدرصد از  79/07و در نهایت  اندبودهده زیان

نظر، همبستگی متغیرها و همچنین آزمون عامل تورم  الزم به ذکر است پس از بررسی آمار توصیفی متغیرهای مورد

پژوهش تحت  یهاالگوواریانس نیز انجام شد تا اطمینان حاصل شود که به دلیل وجود همبستگی باال بین دو متغیر، نتایج 

عامل نتایج بوده است. همچنین  90%مورد نظر بیانگر عدم وجود همبستگی باالتر از  یهاآزمون. نتایج گیردینمتأثیر قرار 

 بوده است. 10این آماره کمتر از سطح بحرانی  پژوهش، مقادیر یهاالگویانس بیانگر آن بوده است که در تمامی تورم وار

 هایهفرضنتایج آزمون 

 جیبر اساس نتاحسابرسی بر اساس مطالعات داخلی آورده شده است.  الزحمهحقاولیه  یالگو(، نتایج 3در جدول )

 ،درصد 5 یبرابر با صفر بوده و با توجه به کمتر بودن آن از سطح خطا Fکه احتمال آماره  شودیم(، مشاهده 3جدول )

 الزحمهحق راتییدرصد از تغ 50که حدود  دهدیم ننشا نییتع بیضر نی. همچنشودیم دییتأ یدر حالت کل الگو

که اندازه  ودشیمپژوهش مشاهده  یرهایمتغ ی. با بررسشودیمداده  حیوضطرف راست معادله ت یرهایتوسط متغ یحسابرس

 .شودیم یالزحمه حسابرسحق شیمنجر به افزا یافتنیدر یهامواد و حساب یو موجود یفرع یهاشرکتشرکت، تعداد 
 (1221الزحمه حسابرسی اولیه )تعداد مشاهدات: حق یالگو. 0جدول 

AudFee it= β0 + β1 Size it + β2 Lev it + β3 Subs it + β4 InvRec it + β5 AudChg it+β6 Audopn it + β7 Loss it + ε it 
 سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد ضریب نماد متغیر

 Size **170/0 010/0 100/19 000/0 اندازه شرکت

 Lev 031/0- 090/0 300/0- 911/0 اهرم مالی

 Sub **019/0 009/0 390/1 019/0 فرعی یهاشرکتتعداد 

 InvRec **911/0 071/0 970/9 000/0 های دریافتنیموجودی مواد و حساب

 AT1 019/0- 040/0 900/0- 495/0 حسابرسی نخستین

 Audop 019/0- 037/0 900/0- 491/0 اظهارنظر حسابرس

 LOSS 079/0- 001/0 590/1- 115/0 زیان صاحبکار

 C 945/1 107/0 300/9 000/0 ضریب ثابت

 کنترل شد Year,Industry سال و صنعت

 0/502 ضریب تعیین F 0/000 سطح معناداری F 59/65آماره 

 نادار است.مع %5و  %10در سطح ب ی* و ** به ترت
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(، بجای کنترل اثرات سال، یک مرتبه نیز 4( آورده شده است. همچنین در جدول )1) یالگو(، نتایج برآورد 4جدول )

 در نتایج انجام داد. ترییقدقاستفاده شد تا بدین صورت بتوان مقایسه  الگواز شاخص تورم در 
 (1221الزحمه حسابرسی توسعه یافته )تعداد مشاهدات: حق یالگو. 1جدول 

AudFee it = β0 + β1 Size it + β2 Lev it + β3 Subs it + β4 InvRec it + β5 AudChg it 

+ β6 Audopn it + β7 Loss it + β8 Busy it + β9 TopAud it+ β10 Distance it + β11 SReturn it + β12 

InConWeak it + β13 Ownership it+ β14 ConOwn it + β15 BoardInd it + β16 Accruals it + β17 HHI it 

+ β18 ForeignSale it +∑ βj IndustryDum + ∑βk YearDum + ε it 

 نماد متغیر
 با کنترل تورم الگو بدون کنترل تورم الگو

 tآماره  ضریب tآماره  ضریب

 Size **107/0 37/14 **171/0 49/15 اندازه شرکت

 Lev 101/0- 19/1- *159/0- 9 اهرم مالی

 Sub **011/0 07/3 **010/0 91/1 ی فرعیهاشرکتتعداد 

 InvRec **051/0 51/9 **0911/0 13/9 های دریافتنیموجودی مواد و حساب

 -AT1 019/0- 90/0- 043/0- 13/1 نخستینحسابرسی 

 Audop 031/0 97/0 011/0 54/0 اظهارنظر حسابرس

 -LOSS *109/0- 94/1- 009/0- 11/1 زیان صاحبکار

 Busy 051/0 09/1 047/0 03/1 فصل پرمشغله حسابرسی

 TopAud 001/0 00/0 004/0 10/0 حسابرسی مؤسساترتبه 

 -Distance *094/0- 99/1- *091/0- 97/1 پراکندگی جغرافیایی

 Sreturn 001/0 07/0 031/0 01/1 بازده ساالنه سهام

 Inconweak 045/0 00/1 **101/0 41/1 اعتماد به سیستم کنترل داخلی

 Ownership **300/0 10/9 **171/0 90/0 نوع مالکیت

 Conown 070/0 14/1 099/0 97/0 درصد سهام بزرگترین سهامدار

 -Board **045/0 13/1- **043/0- 00/1 موظف هیئت مدیرهاعضای غیر 

 -Accruals **393/0- 19/1- **319/0- 77/1 اقالم تعهدی

 -HHI 545/0 01/0- 091/0- 90/0 رقابت بازار محصول

 -Foreign sale **119/0- 99/1- **119/0- 71/1 فروش خارجی

 -Inflation   **313/1- 57/0 تورم سالیانه

 C **191/1 19/9 **400/1 99/9 ثابتضریب 

 کنترل صنعت کنترل شد Year,Industry سال و صنعت

 F 030/45 47/840آماره 

 F 000/0 000/0سطح معناداری 

 519/0 543/0 ضریب تعیین

 نادار است.مع %5و  %10در سطح ب ی* و ** به ترت

که هر دو الگو در حالت کلی معنادار هستند. ضریب تعیین نیز در هر دو الگو نسبت به  شودیم(، مشاهده 4در جدول )

الگوی اولیه افزایش پیدا کرده است. اما در حالتی که اثرات سال کنترل شده است، میزان توضیح دهندگی تا حدودی 

واد و م ی، موجودیفرع یهاشرکتتعداد ، اندازه شرکتکه  شودیمبیشتر است. با بررسی ضرایب متغیرها مشاهده 

 همچنین زیان .شودیمحسابرسی  الزحمهحقیت منجر به افزایش مالک یایی و نوعجغراف یافتنی، پراکندگیدر یهاحساب
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. شودیمحسابرسی  الزحمهحقی منجر به کاهش خارج ی و فروشتعهد یره، اقالممد یئتموظف ه یرغ ، اعضایصاحبکار

که تمامی متغیرهای اشاره شده در الگوی اول به جز زیان صاحبکار معنادار  شودیمورم، مشاهده دوم با کنترل ت یالگودر 

اولیه بهبود  یلگواحسابرسی نسبت به  الزحمهحق یالگودریافت که  توانیمبا توجه به نتایج دو الگو  ،شده است. بنابراین

 تر است.اول بیش یالگوبا کنترل تورم نتایج کمی بهتر است. اما توضیح دهندگی  یالگویافته است. همچنین در 
 اول، دوم و سوم هاییهفرضآزمون  -الزحمه حسابرسیحق یالگو. 1جدول 

AudFee it = β0 + β1 AudFee it-1 + β2 MidYearAF it + β3 ΔAQP it-1 + β4 Size it 
+ β5 Lev it + β6 Subs it + β7 InvRec it + β8 AudChg it + β9 Loss it+ β10 Busy it + β11 TopAud it + β12 

Distance it + β13 SReturn it+ β14 InConWeak it + β15 Ownership it + β16 ConOwn it+ β17 BoardInd it + 

β18 Accruals it + β19 HHI it  + β20 ForeignSale it+∑ βj IndustryDum + ∑βk YearDum + ε it 

 نماد متغیر
 یادورهمیان  الزحمهحقبدون وجود  الگو یادورهمیان  الزحمهحقبا وجود  الگو

 tآماره  ضریب tآماره  ضریب

 AudFee(-1) **517/0 14/11 **593/0 49/19 سال قبل حسابرس الزحمهحق

 - - -MidYearAF **409/0- 00/1 یادورهمیان  الزحمهحق

 ΔAQP 014/0 97/0 007/0 90/0 شرطتغییرات تعداد بندهای 

 Size **143/0 10/0 **117/0 90/0 اندازه شرکت

 -Lev 107/0- 40/1- 590/0- 93/0 اهرم مالی

 Sub 001/0- 35/0- 005/0 75/0 فرعی یهاشرکتتعداد 

 InvRec 157/0 04/1 **170/0 71/3 های دریافتنیموجودی مواد و حساب

 -AT1 011/0 19/0- 011/0- 41/0 حسابرسی نخستین

 -LOSS **155/0- 37/1- 051/0- 07/1 زیان صاحبکار

 Busy 051/0 05/1 010/0 53/0 فصل پرمشغله حسابرسی

 -TopAud 039/0 71/0 013/0- 49/0 حسابرسی مؤسساترتبه 

 -Distance 010/0 13/0 010/0 50/0 پراکندگی جغرافیایی

 Sreturn 017/0- 41/1- 001/0 10/0 بازده ساالنه سهام

 Inconweak 040/0 03/1- 003/0 07/0 اعتماد به سیستم کنترل داخلی

 Ownership 005/0 49/1 **117/0 91/3 نوع مالکیت

 Conown **300/0 11/3 007/0 05/1 درصد سهام بزرگترین سهامدار

 -Board 000/0 01/0 011/0- 91/0 اعضای غیر موظف هیئت مدیره

 -Accruals 070/0- 55/0- 197/0- 41/1 اقالم تعهدی

 -HHI 073/1- 17/1- 519/0- 09/0 رقابت بازار محصول

 -Foreign sale 000/0- 44/1- 034/0- 79/0 فروش خارجی

 C **754/0 30/3 **917/0 01/3 ضریب ثابت

 کنترل شد کنترل شد Year,Industry سال و صنعت

 F 990/50 900/75آماره 

 F 000/0 000/0 سطح معناداری

 910/0 903/0 ضریب تعیین

 1017 494 تعداد مشاهدات

 نادار است.مع %5و  %10در سطح ب ی* و ** به ترت
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های اول، دوم و سوم پژوهش، آورده شده است. همانطور یهفرض( پژوهش در ارتباط با 3(، نتایج رابطه )5در جدول )

ی برای تمامی مشاهدات در دسترس نبود )کم بود(، لذا ادورهالزحمه میان که اشاره شد به دلیل آنکه تعداد مشاهدات حق

 یک مرتبه نیز بدون اضافه کردن این متغیر، الگوی پژوهش برآورد گردید.

حسابرسی در  الزحمهحقحسابرسی سال قبل منجر به افزایش  الزحمهحق، دهدیمان (، نش5همانطور که نتایج جدول )

فرضیه  ،درصد معنادار است. بنابراین 75 اطمینان( و در سطح 517/0. چراکه ضریب مورد نظر مثبت )شودیمسال جاری 

، تأیید «برسی سال جاری داردحسا الزحمهحقحسابرسی سال قبل رابطه مثبتی با  الزحمهحق»اول پژوهش مبنی بر اینکه 

ه سوم فرضی ،حسابرسی دارد. بنابراین الزحمهحقنیز اثر منفی و معناداری بر  یادوره یانم الزحمهحق. همچنین شودیم

ی که ضریب مورد نظر در الگو شودیمتغییرات در بندهای شرط مشاهده . با بررسی ضریب شودیمپژوهش نیز تأیید 

فرضیه  ،حسابرسی دارد. اما این ضریب در هر دو الگو معنادار نیست. بنابراین الزحمهحقاصلی پژوهش رابطه مستقیمی با 

آزمون گردد. سایر متغیرهای پژوهش نیز در جدول  تریقدقحساسیت باید نقش این متغیر  یهاآزمونو در  شودینم ییدتأ

 قابل مالحظه است.

شرکت صاحبکار و کار  هاییژگیوحسابرسی بر اساس  الزحمهحقبرای آزمون فرضیه دوم پژوهش )در ایران 

در  ترلیبر اساس متغیرهای مستقل و کن الگو(، لذا قدرت توضیح دهندگی شودیم)قرارداد( حسابرسی در سال قبل تعیین 

(، با 3(، نتایج تأثیر متغیرهای طرف راست معادله )0( نیز مقایسه شد. در جدول )4( و سال قبل )رابطه 3سال جاری )رابطه 

 .حسابرسی ارائه شده است الزحمهحق( بر 4یک وقفه زمانی )معادله 
 الزحمه حسابرسی با توضیح دهندگی متغیرهای سال قبلحق یالگو .7جدول 

AudFee it = β0 + β1 AudFee it-1 + β2 MidYearAF it + β3 ΔAQP it-1+ β4 Size it-1+ β5 Lev it-1 + β6 Subsit-1 

+ β7 InvRec it-1 + β8 AudChg it + β9 Loss it-1+ β10 Busy it + β11 TopAud it + β12 Distance it + β13 SReturn 

it-1+ β14 InConWeak it-1 + β15 Ownership it + β16 ConOwn it-1+ β17 BoardInd it-1 + β18 Accruals it-1 + β19 

HHI it-1 + β20 ForeignSale it-1+∑ βj IndustryDum + ∑βk YearDum + ε it 

 نماد متغیر
 یادورهمیان  الزحمهحقبدون وجود  الگو یادورهمیان  الزحمهحقبا وجود  الگو

 tآماره  ضریب tآماره  ضریب

 AudFee(-1) **507/0 19/10 **544/0 430/15 سال قبل حسابرس الزحمهحق

 یادورهمیان  الزحمهحق
MidYearAF **004/0- 44/3-   

 ΔAQP 011/0- 01/0- 001/0 09/0 تغییرات تعداد بندهای شرط

 Size **117/0 19/5 **117/0 30/0 اندازه شرکت

 -Lev **195/0- 77/1- 054/0- 99/0 اهرم مالی

 Sub 001/0- 10/0- 005/0 74/0 فرعی یهاشرکتتعداد 

 InvRec 111/0 10/1 **159/0 13/3 های دریافتنیموجودی مواد و حساب

 -AT1 014/0- 51/0- 010/0- 01/0 حسابرسی نخستین

 -LOSS **130/0- 10/3- **133/0- 09/1 زیان صاحبکار

 -Busy 030/0 51/0 007/0 11/0 فصل پرمشغله حسابرسی

 -TopAud 019/0 59/0 014/0- 44/0 حسابرسی مؤسساترتبه 

 Distance 014/0 49/0 004/0 13/0 پراکندگی جغرافیایی

 -Sreturn 003/0- 11/0 007/0- 59/0 بازده ساالنه سهام
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 نماد متغیر
 یادورهمیان  الزحمهحقبدون وجود  الگو یادورهمیان  الزحمهحقبا وجود  الگو

 tآماره  ضریب tآماره  ضریب

 Inconweak 054/0- 01/1- 003/0 07/0 اعتماد به سیستم کنترل داخلی

 Ownership *075/0 75/1 **103/0 47/4 نوع مالکیت

 -/Conown **159/0 41/1 050/0 90 درصد سهام بزرگترین سهامدار

 -Board 010/0- 41/0- 030/0- 00/1 اعضای غیر موظف هیئت مدیره

 Accruals 307/0- 47/1- **319/0- 34/1 اقالم تعهدی

 -HHI 370/0- 39/0- 433/0- 51/0 رقابت بازار محصول

 -Foreign sale 040/0- 99/0- 014/0- 30/0 فروش خارجی

 C **434/1 10/4 **199/1 57/4 ضریب ثابت

Year,Industr سال و صنعت

y 
 کنترل شد کنترل شد

 F 100/45 510/09آماره 

 F 000/0 000/0 سطح معناداری

 075/0 944/0 ضریب تعیین

 990 371 تعداد مشاهدات

 -000/0(544/0) 073/0(710/0) (5آزمون وونگ )مقایسه با جدول 

 نادار است.مع %5و  %10در سطح ب ی** به ترت * و

 مهالزححقو  حسابرس سال قبل الزحمهحقی با یک وقفه زمانی، ی، در الگودهدیم(، نشان 0همانطور که نتایج جدول )

سال قبل  شرط یتعداد بندها ییراتتغحسابرسی دارد. اما در این الگو،  الزحمهحقسال قبل نیز اثر معنادار بر  یادوره یانم

که تعداد مشاهدات معنادار  شودیم(، مشاهده 5( و جدول )0حسابرسی معنادار نیست. با مقایسه نتایج جدول ) الزحمهحقبر 

متغیر معنادار شده است. در الگوی ناقص )با حذف  9متغیر و با متغیرهای سال قبل  5برای الگوی با متغیرهای سال جاری 

ور کلی اما به طز تعداد متغیرهای معنادار در الگوی با متغیرهای سال قبل بیشتر شده است. (، نییادورهمیان  الزحمهحق

( بدون وقفه زمانی است. 5در جدول ) هاالگو( با یک وقفه زمانی، کمتر از ضریب تعیین 0در جدول ) هاالگوضریب تعیین 

( و جدول 0جدول ) یهاالگوزمون برای مقایسه است. نتایج این آآزمون وونگ  الگواما یک راه دقیق بررسی تفاوت دو 

 تفاوت معناداری از نظر آماری با یکدیگر ندارند. الگو( بیانگر آن است که دو 5)

 حساسیت یهاآزمون

اس بر اسپژوهش  یهاالگواصلی پژوهش،  یهاآزمونحسابرسی عالوه بر  الزحمهحقبر  مؤثربرای درک بهتر عوامل 

 تواندیمناستفاده از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات  در همین راستا نیز برآورد گردید. یافتهروش گشتاورهای تعمیم 

دن را کاهش داده یا از بین ببرد. به کار بر هاالگومشکل هم بستگی بین متغیرهای توضیحی را حل کرده و هم خطی در 

مقطعی را دارد که نتیجه  هاییونرگرسدر  همانند حذف تورش های موجود هایییتمز، گشتاورهای تعمیم یافتهروش 

 با کارایی باالتر و هم خطی کمتر خواهد بود. تریقدق هایینتخمآن 

 و تغییرات لسال قب یحسابرس الزحمهحق دهدیمنشان  و جداول گزارش نشده نتایج گشتاورهای تعمیم یافته  یالگودر 

ر نیز اثر منفی و معنادار ب یادوره یانم الزحمهحقحسابرسی دارد.  الزحمهحقاثر مثبت و معنادار بر  شرط یتعداد بندها
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سایر متغیرهای پژوهش نیز به همین ترتیب در جدول قابل مالحظه است. با مقایسه نتایج روش حسابرسی دارد.  الزحمهحق

گشتاورهای  یالگودر  شودیممالحظه  (5)در جدول  حداقل مربعات معمولی و نتایج رگرسیون گشتاورهای تعمیم یافته

 تعداد متغیرهای معنادار به مراتب افزایش یافته است. یافتهتعمیم

 گیرینتیجهبحث و 

( به دلیل نقش مستقیمی که در تالش مؤثرحسابرسی و نحوه تعیین آن )عوامل  الزحمهحقدر طی چهار دهه گذشته، 

دارد )به عنوان معیار ورودی کیفیت حسابرسی(، توجه بسیاری از فعاالن حرفه و بازار سرمایه، نهادهای ناظر و حسابرسی 

بط عوامل مرت موردشواهد قابل قبولی در  المللبینقانون گذاران و محققان را به خود جلب کرده است. هر چند در سطح 

وب جامع از چارچ تصویرود دارد، به منظور رسیدن به یک حسابرسی وج الزحمهحقبر  مؤثربا صاحبکار و حسابرس 

 ، بررسی عوامل محیط بیرونی بسیاریامنطقهدر حسابرسی در سطح جهانی و  هاتفاوتی حسابرسی و فهم گذارقیمت

اما در ایران، نه تنها به عوامل خاص محیطی پژوهش توجهی نشده است، بلکه به ( 1011و همکاران،  هایرلاهمیت دارد )

حسابرسی در ارتباط با عوامل مرتبط با صاحبکار و حسابرس، از مشکالت روش  الزحمهحق یهاپژوهشاغلب  رسدیمنظر 

 یلگواسعی کرده است یک در وهله اول . بدین منظور پژوهش حاضر برندیمشناسی مانند متغیرهای محذوف همبسته رنج 

. هم ودشحسابرسی مطابق با ادبیات پژوهشی بسط دهد تا سوگیری ناشی از متغیرهای محذوف همبسته، کمتر الزحمهحق

های حسابرسی قبل از  الزحمهحقچنین، در ارتباط با شرایط محیطی خاص ذکر این مطلب ضروری است که در ایران 

ات حسابرس و مذاکرات و توافق یرتأثبیشتر تحت  یادورهحسابرسی میان  الزحمهحق، شودیمشروع کار حسابرسی تعیین 

مدیریت صاحبکار است و تعداد بندهای شرط گزارش حسابرسی و تغییرات در این بندها که تالش حسابرسی بیشتری را 

 الزحمهقحش چهار متغیر ، در ایران باالست. بنابراین، به منظور آزمون نقش شرایط خاص محیطی پژوهش، نقطلبندیم

رات در و تغیی یادورهحسابرسی میان  الزحمهحقحسابرسی قبل از شروع کار،  الزحمهحقحسابرسی سال قبل، تعیین 

 حسابرسی، مطالعه شده است. الزحمهحقبندهای شرط گزارش حسابرسی بر 

سال  زحمهالحقمبنائی مهم برای تعیین حسابرسی سال قبل، به عنوان  الزحمهحقاین پژوهش نشان داد که  هاییافته

ی، حسابرسی قبل از شروع کار حسابرس الزحمهحقبا عنایت به این موضوع که در ایران  ؛گیردیمجاری مورد استفاده قرار 

 هایافتهیهم با الگوی حداقل مربعات معمولی و گشتاورهای تعمیم یافته، حمایت شده است.  اییافته . چنینشودیمتعیین 

صاحبکار و کار حسابرسی سال قبل، ارتباط  هاییژگیوسال جاری با برخی  الزحمهحقکه  دهدیمژوهش حاضر نشان پ

. گرددیرمبحسابرسی قبل از شروع کار حسابرسی  الزحمهحقنی تعیین موضوع به مطلب پیش گفته شده، یع دارد که این

تر حسابرسی( با متغیرهای سال جاری )بدون وقفه( بیش الزحمهحقدر توضیح تغییرات در متغیر وابسته ) الگواما، قدرت 

قبل  حسابرسی الزحمهحقکه علی رغم تعیین  دهدیماین موضوع نشان  هر چند تفاوت از نظر آماری معنادار نیست. است

، الزحمهقحسال قبل در زمان تعیین صاحبکار و کار حسابرسی  هاییژگیواز شروع کار حسابرسی و در دسترس بودن 

تایج هم نحسابرسی خود را تعدیل کنند.  الزحمهحقبا متمم قرارداد،  اندتوانستهبعد از انجام کار حسابرسی، حسابرسان 

 اییافته چنینحسابرسی پایان دوره دارد.  الزحمهحقبا  منفیرابطه  یادورهحسابرسی میان  الزحمهحقچنین نشان داد که 

ندهای شرط ، علی رغم اینکه تغییرات در بیتاًنها. کندیمفراهم  یادستهی گذارقیمتگاه ددیمنطبق با شواهد بسیار بدیعی 
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که  کنندیمنی رابطه مستقیمی داشته باشد، نتایج از این پیش بینی پشتیبانی سرحساب الزحمهحقحسابرسی باید با  گزارش

 .گرددیمرسی در ایران بر به تعدد )تکرر( و تنوع بندهای شرط گزارش حساب احتماالًاین موضوع 

به همراه داشته باشد. با  تواندیماین پژوهش دستاوردهای مهمی برای فعاالن حرفه و نهادهای ناظر و قانون گذاران 

ابراین قبل را تا حد زیادی مرتفع نماید، بن یهاپژوهشتوجه به این که پژوهش حاضر توانسته است مشکالت روش شناسی 

تفاده مورد اس تواندیمی خدمات حسابرسی، گذارقیمتبر  مؤثرشواهد ارائه شده توسط این پژوهش در ارتباط با عوامل 

های سال  حمهالزحقحسابرسی براساس  الزحمهحقحسابرسان، در صورت تعیین  شودیمفعاالن حرفه قرار گیرد. پیشنهاد 

در سال  مذکور هاییژگیوصاحبکار و کار حسابرسی سال قبل، در صورت تغییرات قابل توجه در  هاییژگیوو  قبل

در  حسابرسان نسبت به بندهای شرط شودیمحسابرسی را با متمم قرارداد، تعدیل کنند. پیشنهاد  الزحمهحقجاری، رقم 

بیشتر  های شرط نیاز به بودجه زمانی بیشتر )تالش حسابرسیحسابرسی، عنایت داشته باشند، چرا که بند الزحمهحقتعیین 

سابرسی ح الزحمهحقاین پژوهش در ارتباط با نقش  هاییافتهو مدت زمان بیشتر چانه زنی با مدیریت صاحبکار( دارند. 

مورخ  110110سال قبل، شواهد غیرمستقیمی در حمایت از آیین نامه جدید جامعه حسابداران رسمی ایران تحت شماره 

سال جاری به کمتر از سال قبل را با توجه به تورم باالی کشور، ممنوع  الزحمهحقکه کاهش  کندیمفراهم  17/09/1379

 کرده است.

 یهاپژوهش. اول این که گشایدیمآتی در این حوزه،  یهاپژوهشاین پژوهش یک گستره پژوهشی مناسبی برای 

ده توسط بسط داده ش یالگوهای محذوف همبسته عنایت داشته باشند و از غیرحتماً به سوگیری ناشی از متکمّی آتی، 

وم، ، توجه کنند. سیشانهاالگوپژوهش حاضر استفاده کنند. دوم، متغیرهای آتی به بحث درون زایی و کنترل آن در 

 الزحمهقح یالگوحسابرسی، عنایت داشته باشند و در  الزحمهحقآتی به شرایط محیطی کشور در تعیین  یهاپژوهش

یک  حسابرسی الزحمهحقشواهد این پژوهش نشان داد که متغیر حسابرسی سال قبل را کنترل کنند.  الزحمهحقخود، 

ت که ماهیت پویای این متغیر در مطالعا شودیمپیشنهاد  المللبینمتغیر پویایی است و برای مطالعات آتی در سطح 

رسی حساب الزحمهحقن قرار گیرد. با توجه به نبود شواهد کافی در مورد نقش حسابرسی، مورد توجه و آزمو الزحمهحق

ی گذارقیمتآتی با استفاده از دیدگاه  یهاپژوهش شودیمپایان دوره، پیشنهاد  الزحمهحقی گذارقیمتبر  یادورهمیان 

 حسابرسی، مطالعه نمایند. الزحمهحقی گذارقیمت، نقش این متغیر را بر یادسته

تجربی از این دست، باید با احتیاط تفسیر شود. اول  مطالعات هاییتمحدودهم چنین، نتایج پژوهش حاضر به دلیل 

مالی، مبنای آزمون بوده است. این در حالی  یهاصورتهمراه  هاییادداشتحسابرسی افشا شده در  الزحمهحقاینکه، 

حسابرسان، ایاب و ذهاب و اسکان باشد که  یتمأمورد هزینه است که مبلغ افشا شده ممکن است شامل سایر اقالم مانن

 الزحمهحق که اندشدهآزمون  ییهاشرکتما فقط در  هاییافتهحسابرسی، ممکن نیست.  الزحمهحقاین اقالم از  کیکتف

عمیم . بنابراین، در تاندکردهمالی افشا  یهاصورتتوضیحی همراه  هاییادداشتحسابرسی خود را به صورت جداگانه در 

 رد.احتیاط صورت گی جانب بایستی حسابرسی الزحمهحقبدون افشای جداگانه  یهاشرکتنتایج این پژوهش به 
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