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 چکيده

ا توجه ب یسود و نوسان سود با حق الزحمه حسابرس یرابطه بين خود همبستگ یپژوهش حاضر به بررس

 پژوهش از نی. اپردازدیشده بورس اوراق بهادار تهران م رفتهیپذ یهادر شرکت یحسابرس تيفيبه ک

 یمارآ ه. جامعباشدیم یهمبستگ –یفيهش، توصو به لحاظ روش انجام پژو یکاربرد ینظر هدف، پژوهش

 58 بالغ بر ،یريگدر بورس اوراق بهادار تهران که پس از نمونه رفتهیپذ یهاشرکت یپژوهش شامل تمام

 ريمتغ یري. جهت اندازه گباشدیاست، م 1936 یال 1931ساله از سال  6 یدوره زمان کیشرکت و در 

نوسان  ريمتغ رازشساله و جهت ب 3ساالنه دوره  یسودها یسر نيب یسود از همبستگ یخودهمبستگ

جهت  زين تیساله و در نها 6 یدر دوره ا ییدارا یشده بر مبنا لیتعد یسود از انحراف استاندارد سودها

مطالعه  در اتي. روش آزمون فرضدیشهرت حسابرس برازش گرد یبر مبنا یحسابرس تيفيک یرياندازه گ

هش نشان پژو جیبوده است. نتا وزیویا افزارچندگانه و با استفاده از نرم یعمولم ونيحاضر استفاده از رگرس

وجود دارد و  یو معنادار یرابطه منف یسود و حق الزحمه حسابرس یخودهمبستگ نيکه ب دهدیم

سود،  نوسان رامونيپ جیحال، نتا نیدارد. با ا یمثبت و معنادار ريرابطه تأث نیبر ا یحسابرس تيفيک

 یرسحساب تيفيک یبرا ینشان نداد و نقش یحسابرس مهنوسان سود و حق الزح نيمعنادار ب یرابطه ا

 .دینگرد افتیرابطه  نیدر ا

 تيفيک ،یسود، نوسان سود، حق الزحمه حسابرس یخودهمبستگ :يديکل واژگان

 شده بورس اوراق بهادار تهران. رفتهیپذ یهاشرکت ،یحسابرس
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 2 امير غفوریان شاگردي ، 1الهه روستایی

 ،یگروه حسابدار ،یو حسابدار تیریدانشکده مد ،یحسابرس-یارشد حسابدار یکارشناس 1

 .رانیامام رضا)ع(، مشهد، ا یالملل نيدانشگاه ب
 .رانیامام رضا )ع(، مشهد، ا یالملل نيدانشگاه ب یو حسابدار تیریدانشکده مد اریاستاد 2

 

 نام نویسنده مسئول:
 وستاییالهه ر

سود و نوسان سود با حق الزحمه  یرابطه بين خود همبستگ یبررس

شده  هرفتیپذ يهادر شرکت یحسابرس تيفيبا توجه به ک یحسابرس

 بورس اوراق بهادار تهران

 22/6/1935تاریخ دریافت: 

 29/3/1935تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه
ای گسترده تجاری در سراسر دنيا، حسابرسی مبتنی  بر ریسک رویکرد غالب سال های اخير حرفه حسابرسی در پاسخ به شکست ه 

(، حسابرسان مستقل آمریکا به صورتی آشکار حسابرسی برون سازمانی را به عنوان بررسی 2002[. قبل از قانون ساربينزآکسلی )1می باشد ]

و ثبت های حسابداری سازمان صاحبکار و با قوانين بين المللی مختلف می دانند. اما در سال  درباره اثبات مبالغ صورت های مالی با اسناد

های اخير، محدودیت های این مفهوم حسابرسی و قانونگذاری بورس ها در این مورد روشن شده است که روش حسابرسی برون سازمانی 

حسابرسی مبتنی بر ریسک، تعيين سطح کلی ریسک است که حسابرس  [. نقطه شروع برای رویکرد2در ایاالت متحده تغيير داده است ]

[. ارزیابی ریسک در حسابرسی ماهيت، ميزان و زمان 9هنگام بيان اظهارنظر حسابرسی درباره صورت های مالی آماده پذیرش آن است ]

ته برای حسابرسان با اهميت بوده و الزم است [. بنابراین امروزه ارزیابی ریسک بيش از گذش2بندی رویه های حسابرسی را تعيين می کند ]

تحت عنوان ریسک حسابرسی و  104و  24حق الزحمه حسابرسی با این ریسک تناسب داشته باشد. برمبنای استانداردهای حسابرسی 

ت ياهميت حسابرسی، ریسک حسابرسی از دو جزء ریسک تحریف با اهميت و ریسک عدم کشف تشکيل شده که ریسک تحریف با اهم

شامل ریسک ذاتی و ریسک کنترل بوده و ریسک عدم کشف شامل ریسک آزمون جزئيات و ریسک روش های تحليل محتوایی می باشد 

[. در این ميان ریسک تحریف بااهميت ریسکی است که در صورت های مالی قبل از انجام حسابرسی وجود دارد و به عبارتی حسابرسی 8]

[. بر این مبنا مد نظر قرار دادن این ریسک در حق الزحمه حسابرسی 8ماید و نمی تواند آن را تغيير دهد ]تنها این ریسک را برآورد می ن

بيشتر مد نظر می باشد. یکی از عوامل عمومی ویژه ریسک ذاتی، سودآوری است، که با توجه به آن که یکی از اقالم مد نظر فعاالن بازار 

شتری برخوردار است. نوسان و خودهمبستگی از ویژگی های سری زمانی سود هستند که سرمایه نيز محسوب می شود از حساسيت بي

احتماال بر درک حسابرسان از ریسک ذاتی تأثير گذار می باشند. در پاسخ به ریسک ذاتی بيشتر، حسابرسان باید آزمون های گسترده تری 

وجودی که این ویژگی های سود از عناصر تشکيل دهنده ریسک  [. با6را به منظور کاهش ریسک کلی مرتبط با حسابرسی انجام دهند ]

ذاتی محسوب می شوند، اما پيرامون برقراری رابطه و نوع رابطه با حق الزحمه حسابرسی نياز به بررسی وجود دارد. خودهمبستگی سود، 

منعکس می کند، نشان می دهد. نوسان یک ویژگی سری زمانی ازسود است که درجه ای که سودهای دوره گذشته، سودهای دوره جاری را 

سود نيز پراکندگی سود در طول زمان را نشان می دهد. وجود نوسان باال و خودهمبستگی کم سود، ارزیابی حسابرسان از سود در برابر 

ا ميتواند قضاوت انتظارات معيار را مشکل تر کرده و از این رو حسابرسی سخت تری را نتيجه می دهد. از سوی دیگر وجود این ویژگی ه

حسابرسان پيرامون وجود تقلب و دستکاری های سود را تحت تأثير قرار دهد و برعکس آنچه پيشتر گفته شد نکته مثبتی برای حسابرسان 

تلقی گردد. بنابراین رابطه بين این ویژگی های سری زمانی سود )خود همبستگی سود و نوسان سود( و حق الزحمه حسابرسی هم چنان 

بحث است و بررسی آن می تواند در بررسی پيش فرض های بيان شده کمک کننده باشد. عالوه بر این، انجام حسابرسی ها توسط مورد 

حسابرسان مختلف، می تواند نتایج متفاوتی در این ارتباط را نتيجه دهد. حسابرسان مشهور عموما، حسابرسی با کيفيت تری را ارائه می 

است حسابرسان مشهور، به طور کارآمدی نسبت به سایر حسابرسان به این ویژگی های سود پاسخ دهند و بر این دهند و بر این مبنا ممکن 

مبنا رابطه بين این ویژگی ها و حق الزحمه حسابرسی تضعيف گردد. از سوی دیگر، ممکن است این ویژگی ها حساسيت حسابرس را باال 

رک از ریسک را افزایش دهد و بر این مبنا رابطه بين ویژگی های سری زمانی سود و حق برده و نگرانی پيرامون از بين رفتن شهرت و د

[. وجود این دو 6الزحمه حسابرسی در حسابرسی های صورت گرفته توسط حسابرسان مشهور نسبت به سایر حسابرسان تقویت گردد ]

 انی سود و حق الزحمه حسابرسی را توجيه می نماید.پيش فرض متفاوت، بررسی تأثير کيفيت حسابرسی بر رابطه ویژگی های سری زم

با عنایت به توضيحات گفته شده و با توجه به این که تاکنون پژوهش تجربی که به بررسی رابطه بين خود همبستگی سود و نوسان 

وآوری ر از این جنبه دارای نسود باحق الزحمه حسابرسی با توجه به کيفيت حسابرسی پرداخته شده باشد، انجام نشده است لذا پژوهش حاض

ميباشد، در نهایت در این پژوهش به دنبال پاسخگوئی به این سواالت می باشيم که رابطه بين خودهمبستگی سود و نوسان سود با حق 

 الزحمه حسابرسی چگونه است؟ و کيفيت حسابرسی در این ارتباط چه نقشی دارد؟
 

 مبانی نظري پژوهش
 خود همبستگی سود 

(، پایداری سود را در قالب خود همبستگی در سود تعریف نموده است. از نظر وی ضریب شيب مدل معيار خوبی برای 1330) 1الیپ

سنجش پایداری سود نيست بلکه پایداری سود را باید در جزء اخالل مدل و خود همسبتگی اجزای آن جستجو کرد. خود همبستگی سود 

برای کيفيت سود )معيارهای مرتبط با خصوصيات سری زمانی سود، معيارهای برگرفته از رابطه  را می توان از ميان معيارهای معرفی شده
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بين سود، جریان های نقدی و  اقالم تعهدی( و پایداری سود نيز مدنظر قرار داد. در همين راستا معيارهای مرتبط با سری زمانی و به طور 

گی سود، درجه ای که سودهای دوره گذشته، سودهای دوره جاری را پيش خاص پایداری سود از منظر خودهمبستگی سود خودهمبست

بينی می کنند، نشان می دهد. سودهای دوره گذشته شرکت های با خود همبستگی پایين، اطالعات کمی پيرامون سودهای دوره جاری 

این ویژگی ها را با توجه به آن که نماینده هایی از  ارائه می دهند؛ البته این موضوع به این معنی نيست که سودها بسيار پراکنده اند. هر دو

عدم قطعيت سودها محسوب می شوند، می توان جزء عناصر با اهميت برآورد ریسک ذاتی نيز تلقی نمود و از این منظر می توان انتظار 

 [.6داشت که در حق الزحمه حسابرسی انعکاس یابند ]
 

 نوسان پذیري سود 
ویژگيهای سری زمانیِ کيفيت سود است. نوسان بيش تر با ریسک باالتر همراه است و معلول عوامل نوسان پذیری سود یکی از 

ينی توانایی سود جاری در پيش ب"متعددی است. قابليت پيش بينی سود به عنوان یکی از ویژگيهای کيفی و سری زمانی سود، عبارت از:

فی ممکن است بر نوسانات سود تاثير گذار باشند؛ اما دو دليل اصلی نوسانات . هر چند عوامل مختل"سود آتی در کوتاه مدت و بلندمدت 

سود عبارت اند از : عوامل اقتصادی و نحوه عمل حسابداری. شرکتها در محيط اقتصادی فعاليت می کنند. اگر محيط اقتصادی را به مثابه 

به چالش و تالطم در می آیند. لذا می توان بيان کرد که شوک های دریا و شرکت را مانند کشتی فرض نمائيم؛ کشتی ها در اثر تالطم دریا 

اقتصادی و امثالهم، که بصورت خارج از کنترل شرکتها می باشند؛ عملکرد واحد تجاری را تحت تأثير قرار می دهد. عوامل حسابداری که 

تصادی است؛ می تواند بر این ساز و کار تاثير گذار عمدتاً در خصوص شيوه و نحوه شناسایی درآمد ها و هزینه ها و به تبع سود واحد اق

، "تخصيص هزینه ها به دوره های مالی "و مشکالت پيرامون  "اصل تطابق هزینه ها با درآمد ها  "باشد. ناگفته پيدا است که عوامليچون 

توانند در محاسبه سود و رابطه بين سود و موارد مشابه،  مهمترین عواملی هستند که می  "محافظه کاری حسابداری"،"شناسایی درآمد ها"

 [.4های گذشته و آینده )پایداری سود(، تاثير گذار باشند و رابطه بين آنها را دچار نوسان سازند ]
 

 حق الزحمه حسابرسی
 ان جهتشود. حسابرسشود که از انعقاد قرارداد با صاحبکاران عاید میمنافع اقتصادی حسابرس از طریق حق الزحمه ای تأمين می

کنند و تحقيقات زیادی در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل ایجاد قيمت گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده می

شده است. مبنای تعيين حق الزحمه حسابرسی، مدت کارکرد حسابرسان مأمور انجام کار است که متناسب با پيشرفت کار صورت حساب 

الزحمه ساعتی هر یک از حسابرسان بر حسب تجربه و مهارت و در نتيجه ميزان مسئوليتی که بر عهده دارند، متفاوت  شود. نرخ حقمی

های مستقيم )از قبيل های به عمل آمده، حق الزحمه حسابرسی شامل حق الزحمه ساعات کار مستقيم، سایر هزینهاست. طبق بررسی

در کشورهای کمتر توسعه یافته حق  شود.رکز ایاب و ذهاب( و سربار قابل تخصيص، برآورد میهای فوق العاده مأموریت خارج از مهزینه

شود و عوامل تعيين کننده حق الزحمه حسابرسی در الزحمه حسابرسی براساس سطح فعاليت و ویژگی حسابرسی، حسابرسان تعيين می

 کنند، بررسیهای مالی شرکت را حسابرس میحسابرس که صورتها، پيچيدگی و حجم عمليات و نوع بيشتر این کشورها اندازه شرکت

 [.5شده است ]
 

 کيفيت حسابرسی
از آنجایی که کيفيت حسابرسی، یک ساختار پنهان چند بعدی دارد، اندازه گيری آن در اساس مشکل است. بنابراین تعریفی جامع 

(، کيفيت حسابرسی را 1351) 2[. دی آنجلو3شد وجود ندارد ]از کيفيت حسابرسی که در برگيرنده همه انواع حسابرسی و حسابرس با

ارزیابی بازار از احتمال این موضوع تعریف کرده است که حسابرس اوال تحریفات بااهميت را کشف کند و ثانيا تحریف کشف شده را گزارش 

ابرسی ارتباط بازار(، بيانگر کيفيت واقعی حسنماید. این تعریف بر این فرض استوار است که درک استفاده کنندگان از کيفيت حسابرسی )

(، کيفيت حسابرسی به این عنوان تعریف می شود که صورت های مالی حسابرسی شده عاری از تحریف های 1355) 9می باشد. پالمرز

یی حسابرسی در کشف (، کيفيت حسابرسی را توانا1339) 2بااهميت باشد. این تعریف بر نتایج حسابرسی تاکيد می ورزد. دیویدسون و نئو

 و حذف تحریفات بااهميت و نيز کشف دستکاری انجام شده در سود خالص می داند.
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 بسط و توسعه فرضيه ها
با وجودی که برخی از مطالعات بر کيفيت حسابرسی و مدیریت سود متمرکز شده اند، کمتر مطالعه ای، تأثير کيفيت خودهمبستگی 

ی از عدم قطعيت سودها هستند را بررسی کرده است.این خال تحقيقاتی در ایران نيز کامال مشهود است و نوسان سودکه  هر دو نماینده های

به گونه ای که بيشتر تحقيقات در این زمينه بر ارتباط بين مدیریت سود و حق الزحمه حسابرسی پرداخته اند. و در بررسی همين ارتباط 

( به این نتيجه رسيدند که متغير همبستگی سود رابطه معناداری 1934ونه پيروز و کاميابی )نيز نتایج متفاوتی یافت شده است. به عنوان نم

با حق الزحمه حسابرسی ندارد. به بيان دیگر، همبستگی سود درسال های متوالی ميزان حق الزحمه حسابرسی شرکت های نمونه را تحت 

يز رابطه معناداری با متغير وابسته ندارد. اما عالمت مثبت ضریب این متغير تاثير قرار نمی دهد. بعالوه اینکه متغير نوسان پذیری سود ن

(، 1932[. رجبی و همکاران )10نشان می دهد که ممکن است نوسان پذیری بيشتر سود منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسی گردد ]

(، بين مدیریت سود و حق الزحمه 1931هلوان )[، حضرتی و پ11بين کيفيت سود و حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری نيافتند ]

(، بين حق الزحمه غيرعادی حسابرسی و مدیریت سود ارتباط معناداری 1938[. کربالیی کریمی )12حسابرسی رابطه مسقيی یافتند ]

( به 1938ته کياوه )( بين حق الزحمه حسابرسی و کيفيت سود رابطه منفی معناداری را مستند نمودند. الب1938[. کياوه )19نيافتند ]

[. منطق 12نوسان پذیری سود نيز توجه نموده و بين حق الزحمه حسابرسی و نوسان پذیری سود رابطه مثبت و معناداری گزارش نمودند ]

پيش بينی رابطه بين حق الزحمه حسابرسی و نوسان سود نيز مشابه آن چه برای خودهمبستگی سود بيان شد، می باشد. سودهای ناگهانی 

ممکن است ریسک ذاتی مرتبط با حسابرسی را افزایش دهند زیرا مسائل پيچيده تر حسابرسی، احتمال دارد در جریان حسابرسی به وجود 

آیند. برای مثال، همان طور که نوسان سود افزایش می یابد، حسابرسان ممکن است با مسائل مرتبط با ارزیابی مانند این که آیا تعدیلی 

( نشان می دهند که تحليلگران 2003) 8الزم است، مشکل بيشتری داشته باشند. عالوه بر این، تحقيقات دیچيو و تانگبرای هزینه نقص 

( نشان می 2008) 6[، و شواهد تحقيقات گراهام و همکاران18] خطاهای سيستماتيک را در ارزیابی سودهای بسيار ناپایدار ایجاد می کنند

جرایی نوسان سود را ناخوشایند می دانند این است که آن ها معتقدند نوسان سود، ارزیابی سودها برای دهد که یک دليل این که مدیران ا

 4[. در مقابل، نوسان کم در سودها می تواند مدیریت سود را منعکس کند. تحقيقات فرانسيس و همکاران16] تحليلگران را مشکل تر می کند

[، که انگيزه قوی ترمدیران  برای دستکاری 14] ا هزینه کمتر سرمایه مرتبط شده است( نشان می دهند که هموارکردن سودها ب2002)

نوسان سود را ارائه می دهد. از آنجا که مدیریت سود مرتبط با حق الزحمه حسابرسی باالتر نشان داده شده است؛ برای گسترش آن که 

رح است که رابطه ای منفی بين نوسان سودها و حق الزحمه حسابرسی نوسان باالتر، دستکاری سود کمتر را منعکس می کند این انتظار مط

وجود داشته باشد. از آنجا که این اثرات رقابتی هم برای خودهمبستگی سودها و هم برای نوسان سودها مطرح است رابطه این دو با حق 

 که: الزحمه حسابرسی دقيقا قابل پيش بينی نيست؛ از این رو فرضيه های زیر تدوین گردید

 فرضيه اول: بين خودهمبستگی سود و حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.

 فرضيه دوم: بين نوسان سود و حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.

زه آن اعامل دیگری که در ادبيات بر حق الزحمه حسابرسی موثر شناخته شده، کيفيت حسابرسی می باشد. شهرت حسابرسان و اند

ها به عنوان معياری برای کيفيت حسابرسی در ادبيات پژوهش مطرح می باشد. حسابرسان با کيفيت احتماال به دليل تجربه بيشتر نياز به 

آزمون های محتوای کمتری برای پاسخ به خودهمبستگی سود کم یا نوسان سود باال نسبت به سایر حسابرسان دارند که از این منظر این 

[. از 6طرح است که کيفيت حسابرسی رابطه بين خودهمبستگی سود )نوسان سود( و حق الزحمه حسابرسی را تضعيف می کند ]انتظار م

سوی دیگر از آن جا که حسابرسان با کيفيت حق الزحمه های باالتری را مطالبه می کنند، انگيزه بيشتری برای حفاظت از دستکاری سود 

[. بنابراین حسابرسان با کيفيت به ریسک ناشی از خودهمبستگی سود یا نوسان 6با کيفيت باالتری دارند ] دارند و در نتيجه ارائه حسابرسی

سود با حسابرسی دقيق تر نسبت به سایر حسابرسان پاسخ می دهند که منجر به تالش حسابرسی بيشتر می شود. از این منظر به نظر می 

)نوسان سود( را تقویت نماید. با توجه به آن که احتماالت متفاوتی پيرامون تأثير  رسد کيفيت حسابرسی رابطه بين خودهمبستگی سود

 کيفيت حسابرسی بر رابطه بين خودهمبستگی سود )نوسان سود( و حق الزحمه حسابرسی مطرح است، فرضيه های ذیل تدوین گردید که:

 حسابرسی، تأثير معناداری دارد. فرضيه سوم: کيفيت حسابرسی، بر رابطه بين خودهمبستگی سود و حق الزحمه

 فرضيه چهارم: کيفيت حسابرسی، بر رابطه بين نوسان سود و حق الزحمه حسابرسی، تأثير معناداری دارد.
 

 

                                                           
5 Dichiew and Tang 
6 Graham et al 
7 Francis et al 
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 شناسی پژوهشروش
باشد. به منظور جمع همبستگی می–این پژوهش از لحاظ هدف پژوهشی کاربردی و ازلحاظ نوع روش پژوهش، پژوهشی توصيفی 

ه ها و اطالعات، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. قسمت مبانی نظری از کتب، مجالت و سایت های تخصصی فارسی و آوری داد

ین التين، و داده های مالی مورد نياز با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و سایت کدال، گردآوری شده اند. جامعه آماری مورد هدف در ا

باشد. نمونه آماری به روش می 1936الی  1931های ه شده در بورس اوراق بهادار تهران و از همه صنایع طی سالهای پذیرفتتحقيق شرکت

ای از های ذکر شده در ذیل از بين مجموعههای انتخاب شده باتوجه به محدودیتنمونه گيری حذفی )سيستماتيک( که در آن شرکت

 باشد که دارای شرایط ذیل باشند:تهران می های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارشرکت

اسفند ماه باشد )به دليل همگنی بيشتر و این که بيشتر شرکت ها در بورس تهران در این زمره قرار می  23پایان سال مالی آن ها  -

 گيرند(.

اليت های عملياتی این گونه جز شرکت های سرمایه گذاری و واسطه مالی نباشند )به دليل تفاوت در ساختارهای گزارشگری و فع -

 شرکت ها با سایر شرکت های بورس تهران(.

طی سالهای مالی قلمرو زمانی پژوهش، تغيير فعاليت یا تغيير سال مالی نداده باشند )به دليل استفاده از داده های سود به صورت  -

 سری زمانی(.

احتمال وجود مشاهدات گمشده و باال بردن ضریب اطمينان  اطالعات مالی مورد نياز برای پژوهش در دسترس باشد )برای کاهش -

 در بررسی با بهره گيری از روش پنل دیتا(.

باشد. شرکت باقی ماند که در حقيقت نشان دهنده جامعه آماری واقعی مورد رسيدگی می 58با در نظر گرفتن شرایط فوق تعداد 

مولی، فرضيات پژوهش که در قسمت قبل بيان گردید، مورد بررسی قرار گرفته بنابراین با استفاده از روش آماری رگرسيون چند گانه مع

پژوهش به کمک نرم افزار ایویوز، و به شرح طرح آزمون آماری فرضيه ها که در بخش های بعد ارائه می شود،  است. همچنين آزمون فرضيه

 صورت پذیرفته است.

( از مدل های رگرسيونی ذیل استفاده شده 2015ز مدل برایان و همکاران )در این پژوهش برای آزمون فرضيه پژوهش و به پيروی ا

 است:

 

 مدل آزمون فرضيه هاي اول و دوم:

 
𝐿𝑁𝐹𝐸𝐸𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑈𝑇𝑂𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐼𝐵𝑉𝑂𝐿𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐿𝑁𝑇𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽4𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐴𝐶𝐶𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽6𝐶𝑈𝑅𝑅𝑖,𝑡

+ 𝛽7𝐹𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽8𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽9𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽10𝐿𝐴𝐺𝑖,𝑡 + 𝛽11𝑇𝐸𝑁𝑈𝑅𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽12𝐺𝐶𝑖,𝑡
+ 𝛽13𝑁𝐸𝑊𝐷𝐸𝐵𝑇𝑖,𝑡 + 𝛽14𝑁𝐸𝑊𝐸𝑄𝑖,𝑡 + 𝛽15𝑀𝑇𝐵𝑖,𝑡 + 𝛽16𝑅𝐸𝑇𝑉𝑂𝐿𝑖,𝑡
+ 𝛽17𝑅𝐸𝑇𝑆𝑈𝑀𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

(1) 
 

 مدل آزمون فرضيه هاي سوم و چهارم:

 
𝐿𝑁𝐹𝐸𝐸𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑈𝑇𝑂𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐼𝐵𝑉𝑂𝐿𝑖,𝑡

+ 𝛽3𝐴𝑄𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐴𝑄𝑖,𝑡 ∗ 𝐴𝑈𝑇𝑂𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐴𝑄𝑖,𝑡 ∗ 𝐼𝐵𝑉𝑂𝐿𝑖,𝑡 + 𝛽6𝐿𝑁𝑇𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽7𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡
+ 𝛽8𝐴𝐶𝐶𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽9𝐶𝑈𝑅𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽10𝐹𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽11𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽12𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽13𝐿𝐴𝐺𝑖,𝑡
+ 𝛽14𝑇𝐸𝑁𝑈𝑅𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽15𝐺𝐶𝑖,𝑡 + 𝛽16𝑁𝐸𝑊𝐷𝐸𝐵𝑇𝑖,𝑡 + 𝛽17𝑁𝐸𝑊𝐸𝑄𝑖,𝑡 + 𝛽18𝑀𝑇𝐵𝑖,𝑡
+ 𝛽19𝑅𝐸𝑇𝑉𝑂𝐿𝑖,𝑡 + 𝛽20𝑅𝐸𝑇𝑆𝑈𝑀𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

(2) 
 

 :که در آن

LNFEEi,t،حق الزحمه حسابرسی :AUTOi,t،خودهمبستگی سود :IBVOLi,t،نوسان سود :LNTAi,t،اندازه شرکت :ROAi,t :

: اهرم LEVi,t: فروش صادراتی به فروش،FSALESi,t: دارایی های جاری به کل دارایی،CURRi,t: اقالم تعهدی،ACCRi,tیی ها،بازده دارا

: NEWDEBTi,t: عدم تداوم فعاليت، GCi,t:دوره تصدی حسابرس،TENUREi,t: تأخير حسابرسی،LAGi,t: زیان ده بودن،LOSSi,tمالی،
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: بازده سهام RETSUMi,t: نوسان بازده سهام،RETVOLi,t: رشد شرکت،MTBi,t: انتشار سهام جدید،NEWEQi,tدید،بدهی ج

 : کيفيت حسابرسی.AQi,tتجمعی،
 

 متغيرهاي پژوهش و نحوه اندازه گيري آن
تعدیل گر و کنترلی بيان شده اند، که در ادامه ارائه بر اساس مبانی ارائه شده در این پژوهش متغيرها در چهار گروه مستقل، وابسته، 

 می شوند.
 

 متغيرهاي مستقل
 (.tتا  t-8ساله)از  3(: همبستگی بين سری سودهای ساالنه یک دوره AUTOi,tخودهمبستگی سود )

تا  t-4ازه گيری شده از سال (: انحراف استاندارد سودهای ساالنه تقسيم بر کل دارایی ها در شروع سال اندIBVOLi,tنوسان سود )

 .tسال 

 

 متغير وابسته
 (: لگاریتم طبيعی حق الزحمه حسابرسی.LNFEEi,tحق الزحمه حسابرسی )

 

 تعدیل گر متغير
(: بر مبنای شهرت حسابرس اندازه گيری می شود به این صورت که اگر حسابرس شرکت در سال مد نظر AQi,tکيفيت حسابرسی)

 اشد مقدار یک و در غير این صورت مقدار صفر می گيرد.سازمان حسابرسی ب
 

 متغيرهاي کنترلی
 [.6] (: لگاریتم طبيعی کل دارایی هاLNTAi,t) اندازه شرکت

 [.6] (: سود خالص به ميانگين دارایی ها در شروع و پایان سال مالیROAi,t) بازده دارایی ها

 [.6م تعهدی تقسيم بر کل دارایی ها ](: قدر مطلق کل اقالACCRi,t) اقالم تعهدی

 [.6] (: دارایی های جاری تقسيم بر کل دارایی هاCURRi,t) دارایی جاری به کل دارایی

 [.6] (: فروش صادراتی تقسيم بر فروش کلFSALESi,t) فروش صادراتی به فروش

 [.6] (: کل بدهی ها به کل دارایی هاLEVi,t) اهرم مالی

 [.6] (: اگر شرکت در سال جاری زیان گزارش کند مقدار یک و در غير این صورت مقدار صفر می گيردLOSSi,t) زیان ده بودن

 [.6(: تعداد روزهای بين پایان سال مالی و انتشار گزارش حسابرسی]LAGi,t) تأخير حسابرسی

 [.6می باشد] 56کرده بر حسب سال،سال پایه (: مدتی که حسابرس یک مجموعه را حسابرسی TENUREi,t) دوره تصدی حسابرس

(: اگر اظهارنظر حسابرس عدم تداوم فعاليت شرکت باشد مقدار یک و در غير این صورت مقدار صفر می GCi,t) عدم تداوم فعاليت

 [.6] گيرد

شته باشد مقدار یک و (: اگر شرکت افزایش در  بدهی بلندمدت در سال جاری نسبت به سال قبل داNEWDEBTi,t) بدهی جدید

 [.6] در غير این صورت مقدار صفر می گيرد

درصد تعدادسهام سال قبل، در طول سال جاری منتشر کند  8(: اگر شرکت سهام عادی بيشتر از NEWEQi,t) انتشار سهام جدید

 [.6] مقدار یک و در غير این صورت مقدار صفر می گيرد

 [.6وق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ](: ارزش بازار حقMTBi,t) رشد شرکت

 [.6(: انحراف معيار بازده های ماهانه سهام در طول سال مالی ]RETVOLi,t) نوسان بازده سهام

 [.6] (: مجموع بازده های ماهانه سهام در طول سال مالیRETSUMi,t) بازده سهام تجمعی

εi,tباقی مانده مدل : 
 

 پژوهش  هايیافته
 در این بخش به آمار توصيفی و استنباطی در ارتباط با تحليل داده های پژوهش پرداخته می شود.
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 آمار توصيفی
های پراکندگی هم چون چون ميانگين و شاخصهای مرکزی همها با استفاده از شاخصدر بخش آمار توصيفی، تجزیه و تحليل داده

 ( ميباشد:1ر انجام پذیرفته است.  آمار توصيفی پژوهش نيز به شرح جدول )انحراف معيار، و همچنين حداقل و حداکث

 آماره هاي توصيفی متغيرهاي پژوهش -(1جدول )

 نماد متغير
کمترین 

 مقدار

بيشترین 

 مقدار
 ميانگين

انحراف 

 معيار

 LNFEEi,t 964/9 295/3 431/6 590/0 حق الزحمه حسابرسی

 AUTOi,t 513/0- 358/0 226/0 934/0 خودهمبستگی سود

 IBVOLi,t 004/0 502/0 122/0 120/0 نوسان سود

 LNTAi,t 982/10 359/16 435/19 121/1 اندازه شرکت

 ROAi,t 339/0- 635/0 123/0 163/0 بازده دارایی ها

 ACCRi,t 000/0 980/2 104/0 126/0 اقالم تعهدی

 CURRi,t 121/0 349/0 689/0 200/0 دارایی جاری به کل دارایی

 FSALESi,t 000/0 459/0 104/0 155/0 فروش صادراتی به فروش

 LEVi,t 019/0 918/2 856/0 225/0 اهرم مالی

 LAGi,t 868/2 441/8 252/2 804/0 تأخير حسابرسی

 TENUREi,t 1 5 51/2 654/1 دوره تصدی حسابرس

 MTBi,t 843/91- 212/99 268/2 169/9 رشد شرکت

 RETVOLi,t 253/0 138/89 055/12 825/5 نوسان بازده سهام

 RETSUMi,t 820/32- 829/956 406/21 599/63 بازده سهام تجمعی

 منبع: یافته هاي پژوهش

 

رکزیت م اصلی ترین شاخص مرکزی ميانگين است که بيانگر نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان دادن

ها است و همچنين انحراف معيار یکی از مهمترین پارامترهای پراکندگی و معياری برای ميزان پراکندگی مشاهدات از ميانگين است. داده

ها حول این دهد بيشتر دادهباشد که نشان میمی 431/6( ميانگين متغير حق الزحمه حسابرسی معادل 1حال با توجه به نتایج جدول )

دهد، متوسط ميزان پراکندگی است. به عبارت دیگر، مقدار انحراف معيار نشان می 590/0رکز یافته اند، و انحراف معيار آن معادل نقطه تم

 است. 590/0مقادیر حق الزحمه حسابرسی حول ميانگين برابر 

 

 آمار استنباطی 

 ليمر( و آزمون هاسمن Fآزمون چاو )
 ( آمده است.2الگوی مناسب تخمين مدل پژوهش در جدول )نتایج حاصل از آزمون چاو جهت انتخاب 

 ليمر براي تعيين روش پانل یا پولينگ Fآزمون  -(2جدول)

 سطح معناداري درجه آزادي آماره آزمون فرضيه

 0065/0 (989/8) 2602/9 اول و دوم

 0029/0 (980/8) 2318/9 سوم و چهارم

 هشمنبع: یافته هاي پژو                        
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باشد. در واقع درصد می 8( بيانگررد فرضيه صفر و وجود ناهمگنی بين مقاطع در سطح 2ليمر در جدول ) Fبا توجه به نتایج آزمون 

باشد. بنابراین برای تعيين اثرات ثابت یا اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده بيانگر مناسب بودن روش پانل دیتا برای برآورد مدل می

 ( ارائه شده است. 9م که نتایج آن در جدول )نموده ای

 آزمون هاسمن براي تعيين اثرات ثابت یا تصادفی -(3جدول )

 سطح معناداري درجه آزادي آماره آزمون فرضيه

 0042/0 16 0016/99 اول و دوم

 0295/0 13 0928/99 سوم و چهارم

 منبع: یافته هاي پژوهش                    
 

شود؛ در آزمون هاسمن، فرضيه صفر آن مبتنی برتصادفی بودن برای مشخص شدن اثر ثابت یا تصادفی استفاده می از آزمون هاسمن

نتایج بيانگرآن است که در این مورد فرضيه صفر رد شده و اثرات  .( انعکاس یافته است9خطاهای برآوردی است که نتایج آن درجدول )

 ./= سطح معناداری(0295 >08/0= سطح معناداری؛  0042/0 >08/0ثابت برای برآورد مدل مناسب است )
 

 تجزیه و تحليل نتایج فرضيات اول و دوم
دارای  Fشود که آماره ( مشاهده می2( ارائه شده است. با توجه به نتایج جدول )2نتایج حاصل از تخمين مدل پژوهش در جدول )

شود؛ به این معنی که بين متغيرهای يجه کليت مدل رگرسيون پذیرفته میاست. در نت 08/0و معناداری آن نيز کمتر از  94/24مقدار 

مستقل و متغير وابسته رابطه معناداری وجود دارد و حداقل یک متغير مستقل با متغير وابسته رابطه معنی داری دارد. خالصه  نتایج مدل 

 (، ارائه شده است:2رگرسيونی پژوهش در جدول )

 تخمين مدل پژوهش جهت فرضيات اول و دومنتایج حاصل از  -(4جدول )

 نتيجه سطح معناداري tآماره  خطاي استاندارد ضرایب نماد ضریب متغيرها

  β0 14/0- 26/0 95/0- 40/0 ضریب ثابت

 معکوس و معنادار AUTOi,t 13/0- 04/0 61/2- 003/0 خودهمبستگی سود

 نادار نيستمع IBVOLi,t 12/0- 91/0 28/0- 62/0 نوسان سود

 مستقيم و معنادار LNATi,t 25/0 02/0 65/14 0000/0 اندازه شرکت

 معنادار نيست ROAi,t 01/0- 92/0 09/0- 34/0 بازده دارایی ها

 معنادار نيست ACCRi,t 18/0 22/0 40/0 25/0 اقالم تعهدی

 ار نيستمعناد CURRi,t 04/0 18/0 24/0 69/0 دارایی جاری به کل دارایی

 مستقيم و معنادار FSALESi,t 84/0 12/0 30/9 0001/0 فروش صادراتی به فروش

 معنادار نيست LEVi,t 11/0 14/0 68/0 81/0 اهرم مالی

 معنادار نيست LOSSi,t 03/0 10/0 31/0 96/0 زیان ده بودن

 معنادار نيست LAGi,t 09/0- 08/0 65/0- 23/0 تأخير حسابرسی

 مستقيم و معنادار TENUREi,t 04/0 01/0 61/2 0000/0 وره تصدی حسابرسد

 معکوس و معنادار GCi,t 96/0- 18/0 20/2- 01/0 عدم تداوم فعاليت

 معنادار نيست NEWEQi,t 04/0 06/0 04/1 25/0 انتشار سهام جدید

 معنادار نيست MTBi,t 008/0 005/0 65/0 23/0 رشد شرکت

 مستقيم و معنادار RETVOLi,t 003/0 002/0 35/1 02/0 ن بازده سهامنوسا

 معنادار نيست RETSUMi,t 0009/0 0006/0 23/0 62/0 بازده تجمعی

 نتایج کلی مدل
 F 94/24آماره  86/0 ضریب تعيين

 00001/0 سطح معناداری 31/1 آماره دوربين واتسون

 منبع: یافته هاي پژوهش
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( و سطح احتمال بدست 94/28) F( از برآورد الگوی تحقيق، و با عنایت به آماره 2نتایج بدست آمده درجدول شماره )با توجه به 

درصد می توان بيان کرد که در کل الگوی  38ميباشد، در نتيجه در سطح اطمينان  08/0( و کمتر از 00001/0آمده برای آن که برابر با )

 86/0عناداری باالیی برخوردار است. همچنين با توجه به ضریب تعيين بدست آمده برای مدل که برابر تحقيق به خوبی برازش شده و از م

درصد از ميزان حق الزحمه حسابرسی را توضيح می دهند. همچنين با توجه  86ميباشد، می توان بيان کرد که متغير های مستقل بيش از 

قرار دارد می توان بيان کرد که خود همبستگی  8/2تا  8/1است وچون در بازه  31/1بر به مقدار آماره دوربين واتسون بدست آمده، که برا

  سریالی ميان جمالت باقيمانده های الگوی تحقيق وجود ندارد.
 

 تجزیه و تحليل نتایج فرضيات سوم و چهارم
دارای  Fشود که آماره ( مشاهده می8( ارائه شده است. با توجه به نتایج جدول )8نتایج حاصل از تخمين مدل پژوهش در جدول )

شود؛ به این معنی که بين متغيرهای است. در نتيجه کليت مدل رگرسيون پذیرفته می 08/0و معناداری آن نيز کمتر از  12/25مقدار 

مدل  . خالصه  نتایجمستقل و متغير وابسته رابطه معناداری وجود دارد و حداقل یک متغير مستقل با متغير وابسته رابطه معنی داری دارد

 (، ارائه شده است:8رگرسيونی پژوهش در جدول )

 نتایج حاصل از تخمين مدل پژوهش جهت فرضيات سوم و چهارم -(5جدول )

 ضرایب نماد متغيرها
خطاي 

 استاندارد
 نتيجه معناداري سطح tآماره 

  β0 99/0 26/0 41/0 24/0 ضریب ثابت

 معکوس و معنادار AUTOi,t 16/0- 05/0 11/2- 09/0 خودهمبستگی سود

 معنادار نيست IBVOLi,t) 09/0 92/0 03/0 32/0 نوسان سود

 مستقيم و معنادار AQi,t 20/0 11/0 89/9 0002/0 کيفيت حسابرسی

AUTOi,t اثر توام ∗ AQi,t 20/0 20/0 01/2 02/0 مستقيم و معنادار 

IBVOLi,t اثر توام ∗ AQi,t 01/1- 44/0 90/1- 13/0 معنادار نيست 

 مستقيم و معنادار LNATi,t 28/0 02/0 55/16 0000/0 اندازه شرکت

 معنادار نيست ROAi,t 04/0- 91/0 22/0- 50/0 بازده دارایی ها

 معنادار نيست ACCRi,t 12/0 21/0 83/0 88/0 اقالم تعهدی

 معنادار نيست CURRi,t 05/0 12/0 60/0 82/0 دارایی جاری به کل دارایی

 مستقيم و معنادار FSALESi,t 80/0 12/0 86/9 0002/0 فروش صادراتی به فروش

 معنادار نيست LEVi,t 12/0 14/0 49/0 26/0 اهرم مالی

 معنادار نيست LOSSi,t 08/0 10/0 88/0 84/0 زیان ده بودن

 معنادار نيست LAGi,t 02/0- 08/0 93/0- 65/0 تأخير حسابرسی

 معنادار نيست TENUREi,t 002/0- 02/0 12/0- 53/0 دوره حسابرس

 معکوس و معنادار GCi,t 99/0- 12/0 25/2- 02/0 عدم تداوم فعاليت

 معنادار نيست NEWEQi,t 11/0 06/0 51/1 06/0 انتشار سهام جدید

 معنادار نيست MTBi,t 002/0 005/0 23/0 62/0 رشد شرکت

 معنادار نيست RETVOLi,t 008/0 002/0 13/1 29/0 نوسان بازده سهام

 معنادار نيست RETSUMi,t 0009/0 0006/0 83/0 88/0 بازده تجمعی

 نتایج کلی مدل
 F 12/25آماره  60/0 ضریب تعيين

 0001/0 سطح معناداری 59/1 آماره دوربين واتسون

 ه هاي پژوهشمنبع: یافت
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( و سطح احتمال بدست 12/25) F( از برآورد الگوی تحقيق، و با عنایت به آماره 8با توجه به نتایج بدست آمده درجدول شماره )

درصد می توان بيان کرد که در کل الگوی  38ميباشد، در نتيجه در سطح اطمينان  08/0( و کمتر از 0001/0آمده برای آن که برابر با )

 60/0خوبی برازش شده و از معناداری باالیی برخوردار است. همچنين با توجه به ضریب تعيين بدست آمده برای مدل که برابر  تحقيق به

درصد از ميزان حق الزحمه حسابرسی را توضيح می دهند. همچنين با توجه  60ميباشد، می توان بيان کرد که متغير های مستقل بيش از 

قرار دارد می توان بيان کرد که خود همبستگی  8/2تا  8/1است وچون در بازه  59/1تسون بدست آمده، که برابر به مقدار آماره دوربين وا

سریالی ميان جمالت باقيمانده های الگوی تحقيق وجود ندارد. در ادامه به بررسی نتایج بدست آمده برای فرضيه های تحقيق پرداخته شده 

 است.

 

 گيريبحث و نتيجه
(، ضریب 2ل، رابطه بين خودهمبستگی سود و حق الزحمه حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت. بر مبنای نتایج جدول )در فرضيه او

خودهمبستگی سود، منفی و معنادار به دست آمد. این یافته بدین معناست که وقتی خودهمبستگی سود افزایش می یابد، حق الزحمه 

ی خودهمبستگی که در واقع درجه ای است که سودهای دوره گذشته، سودهای دوره حسابرسی کمتری نتيجه می شود. با توجه به معن

جاری را پيش بينی می کنند. بنابراین باال رفتن خودهمبستگی سود، عدم قطعيت سودهای آتی را برای حسابرسان کاهش می دهد و از 

جا که حق الزحمه حسابرسی قاعدتا متناسب با ریسک  این منظر احتماال آن ها ریسک ذاتی کمتری برای شرکت برآورد می کنند. از آن

حسابرسی تغيير می کند می توان کاهش حق الزحمه حسابرسی را متصور شد. از این منظر می توان این یافته را با پژوهش هایی چون 

با توجه به آن ادبيات  [، هماهنگ دانست.20( ]2010[،  شلمان و کنچل )13( ]2001[، بل همکاران )15] (1336سيمونيک و استين )

موضوع، اگر عمده دليل افزایش خودهمبستگی سود از دستکاری های مدیریت در سود ناشی شود به افزایش حق الزحمه حسابرسی می 

انجامد بنابراین دستيابی به رابطه منفی آن چنان که در فرضيه اول حاصل شد می تواند این ادعا را مطرح کند که خودهمبستگی سود در 

يان شرکت های ایرانی عمدتا از دستکاری هخای مدیرت ناشی نشده است. از این منظر می توان این یافته را با نتایج پژوهش های گيول م

[، ناهماهنگ 29( ]2019[ و کریشنان و همکاران )20( ]2010[، شلمان و کنچل )22( ]2006[، آبوت و همکاران )21] (2009و همکاران )

 دانست. 

(، ضریب نوسان 2وم، رابطه بين نوسان سود و حق الزحمه حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت. بر مبنای نتایج جدول )در فرضيه د

سود، منفی و بی معنا به دست آمد. این یافته صرف نظر از بی معنا بودن آن به این معناست که وقتی نوسان سود افزایش می یابد، حق 

با توجه به معادل بودن افزایش نوسان سود با عدم قطعيت بيشتر، عالمت رابطه مبين آن است  الزحمه حسابرسی کمتری نتيجه می شود.

که کاهش نوسان سود توام با مدیریت سود بوده و از این رو ریسک را افزایش و حق الزحمه حسابرسی را ارتقا می دهد. هر چند این رابطه 

( 2015يم داد. همچنين یافته های این فرضيه با نتایج تحقيقات برایان و همکاران )بی معناست و از این رو نمی توان آن را به جامعه تعم

 [، در یک راستا نميباشد.6]

در فرضيه سوم، تأثير کيفيت حسابرسی بر رابطه بين خودهمبستگی سود و حق الزحمه حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت. بر مبنای 

نادار، ضریب کيفبت حسابرسی مثبت و معنادار و ضریب عبارت تعاملی خودهمبستگی (، ضریب خودهمبستگی منفی و مع8نتایج جدول )

سود و کيفيت حسابرسی، مثبت و معنادار است. بر این مبنا می توان گفت حسابرسان با کيفيت احتماال به دليل تجربه بيشتر نياز به آزمون 

ر حسابرسان دارند و از این رو رابطه منفی خودهمبستگی سود و های محتوای کمتری برای پاسخ به خودهمبستگی سود کم نسبت به سای

حق الزحمه حسابرسی در شرکت های با حسابرس با کيفيت، تضعيف می گردد )عالمت عبارت تعاملی عکس عالمت رابطه است(. همچنين 

 [، در یک راستا ميباشد.6( ]2015یافته های این فرضيه با نتایج تحقيقات برایان و همکاران )

در فرضيه چهارم، تأثير کيفيت حسابرسی بر رابطه بين نوسان سود و حق الزحمه حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت. بر مبنای نتایج 

(، ضریب نوسان سود مثبت و معنادار، ضریب کيفبت حسابرسی مثبت و معنادار و ضریب عبارت تعاملی نوسان سود و کيفيت 8جدول )

بر این مبنا می توان گفت حسابرسان با کيفيت احتماال به دليل تجربه بيشتر نياز به آزمون های محتوای حسابرسی، منفی و بی معناست. 

کمتری برای پاسخ به نوسان سودباال نسبت به سایر حسابرسان دارند و از این رو رابطه مثبت نوسان سود و حق الزحمه حسابرسی در شرکت 

عالمت عبارت تعاملی عکس عالمت رابطه است(. البته با توجه به معنا بودن این تأثير نمی های با حسابرس با کيفيت، تضعيف می گردد )

 [ در یک راستا نميباشد.6( ]2015توان آن را به کل جامعه تعميم داد. همچنين یافته های این فرضيه با نتایج تحقيقات برایان و همکاران )
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 پيشنهادها 
یر فعاالن بازار سرمایه پيشنهاد می گردد در ارزیابی عدم قطعيت سودهای شرکت ها بر مبنای به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سا

نوسان سود و خودهمبستگی سود، به حق الزحمه حسابرسی به عنوان عالمت دهی پيرامون این موارد توجه نمایند. همچنين به مدیران 

سابرس )ارتقای قدرت چانه زنی مدیران( به وضعيت عدم قطعيت سودها پيشنهاد می گردد برای دستيابی به هدف مطلوب در مذاکره با ح

)از منظر خودهمبستگی سود و نوسان سود( و کيفيت حسابرسان توجه نمایند. در نهایت نيز به پژوهشگران جهت تحقيقات آتی پيشنهاد 

 ميت شرکتی و توانایی مدیریت بپردازند.می گردد که به بررسی رابطه بين عدم قطعيت سود و حق الزحمه حسابرسی با توجه به حاک

 

  

http://www.joas.ir/


 15 -66، ص  5931، پاییز 51پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

 منابع و مراجع
 سکیر یابیاز ارز یحسابرس یو خصوص ی(. تفاوت درک حسابرسان ارشد در دو بخش دولت1953, زهره. )هايحاج [1]

 .202-141(, 4)2, یوحسابرس یمال یحسابدار یپژوهشها. رانیا یحسابرس طيدر مح یحسابرس یها

 یحسابدار یمطالعات تجربو کنترل.  یذات سکیحسابرسان از ر یابی(. ارز1956, زهرا. )یبهرام کخواهي, فرخ, ندهیبرز [2]
 .102-51(, 15)8, یمال

-66( :20) 8. یمال یفصلنامه حسابدارسود.  یریعوامل موثر بر نوسان پذ یبررس (.1932) .ديوح یمنت تا،يب یخیمشا [9]

53. 

 یو حق الزحمه حسابرس یاطالعات حسابدار تيفيک ريتاث(. 1936. )رسول ،برادران حسن زاده ،سولماز  ،حسن زاده [2]

 .128-129( :64) 14. یدانش حسابرس. یمال یارائه صورتها دیبر تجد حيقابل توض ريغ

 یسود و حق الزحمه حسابرس یریسود، نوسان پذ یهمبستگ نيارتباط ب یبررس (.1934) .یابيکام يیحیو  زهی, فاروزيپ [8]
و  تیریدر مد یکاربرد یپژوهشها یکنفرانس مل ني، پنجمشده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یدر شرکتها

 .رانیا تیریتهران، انجمن مد ،یحسابدار

سود و استقالل  تيفيمستقل با ک یحسابرس نهیرابطه هز (.1932.)وانيک ،یمحمد؛ شعبان ،یروح اهلل؛ باقربان ،یرجب [6]

 .103-126، صص83، شماره18سال  ،یدانش حسابرسدر بازار بورس اوراق بهادار تهران،  رهیمد ئتيه

در  یو حق الزحمه حسابرس یگزارش حسابرس تيفيک نيرابطه ب (.1931) .فاطمه؛ پهلوان، زهرا ،یداروغه حضرت [4]

-22، صص12، شماره8سال  ،تیریمد یفصلنامه حسابدارشده در بورس اوراق بهادار تهران،  رفتهیپذ یشرکت ها

19. 

 یسود در شرکت ها تیریحسابرس بر مد یرعاديحق الزحمه غ ريتأث یبررس (.1938. )رضايعل ،یمیکر ییکربال [5]
 .رانیا یو نظارت مال یحسابدار یمل شی، هماشده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ

 ارشد، ینامه کارشناس انیپا ،یمال یگزارشگر تيفيو ک یحق الزحمه حسابرس نيرابطه ب (.1938) .عبداهلل اوه،يک [3]

 .ییدانشگاه عالمه طباطبا

[10] Imoniana, Joshua Onome and Gartner, Ivan Ricardo, (2008). Towards a Multi-Criteria 

Approach to Corporate Auditing Risk Assessment in Brazilian Context. Available at 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=1095950 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1095950. 

[11] Peecher, Mark E. Schwartz, Rachel and Ira Solomon. (2007).“ It’s all about audit 

quality: Perspectives on strategic-systems auditing”, Accounting, Organizations and 

Society, 463–485. 
[12] Khorwatt, Esamaddin. (2008). “Audit Risk Assessment– the Professional Balancing 

Act,” Monthly Electronic Bulletin of ASCA, available at: www. ascasociety. org. 
[13] David B. Bryan, Terry W. Mason, and J. Kenneth Reynolds. (2018) Earnings 

Autocorrelation, Earnings Volatility, and Audit Fees. AUDITING: A Journal of 

Practice & Theory, Vol. 37, No. 3, pp. 47-69. 
[14] Reish, J. T. (2000). Ideas for Future Research on Audit Quality. Accounting Education 

Research and Practice, Vol. 24, No.1, pp. 15 
[15] Dichev, D., and Tang, W. (2009); “ Earnings volatility and earnings predictability ”, 

Journal of Accounting and Economics, 47, 160–181. 
[16] Graham, J., Campbell, H., and Rajgopal, S. (2005); “ The economic implications of 

corporate financial reporting”, Journal of Accounting and Economics, 40, 3–73. 
[17] Francis, J., P. O lsson and K. S chipper. (2006). ‘Earnings Quality .’ Foundations and 

Trends in Accounting, Vol. 1, No. 4, Pp. 259 – 340. 

[18] Simonic, D, Stein, M. (1996). The impact of litigation risk on audit pricing: a review 

of the economics and the evidence, Auditing: A journal of pricing and theory, 15, 119-

134. 
[19] Bell, T., W. Landsman, and D. Shackelford. 2001. Auditor’s perceived business risk 

and audit fees: Analysis and evidence. Journal of Accounting Research. 39(1): 35-43. 

http://www.joas.ir/


 15 -66، ص  5931، پاییز 51پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

[20] Schelleman, C., and R. Knechel. (2010). Short-term accruals and the pricing and 

production of audit services. Auditing: A Journal of Practice and Theory. 29(1): 221-

250. 
[21] Givoly, D., and C. Hayn. (2000). The changing time-series properties of earnings, cash 

flows and accruals: Has financial reporting become more conservative? Journal of 

Accounting and Economics. 29: 287-320. 
[22] Abbott, L. J., S. Parker, and G. F. Peters. (2006). Earnings management, litigation risk, 

and asymmetric audit fee responses. Auditing: A Journal of Practice & Theory. 25: 

88-98. 
[23] Krishnan, G., L. Sun, Q. Wang, and R. Yang. (2013). Client risk management: A 

pecking order analysis of auditor response to upward earnings management risk. 

Auditing: A Journal of Practice and Theory. 32(2): 147-169. 

http://www.joas.ir/

