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Abstract 
The current research aim is to trace the relation between probity of the paying unexpected 

audit fees and companies' financial reporting quality. For this purpose, the data of the 121 
listed companies in the Tehran Stock Exchange were selected by the systematic elimination 
pattern was gathered along a time period  of  2016 to  2021 and The research hypotheses were 
tested by  using the multi-linear regression model on base of pooling data. Choi & et al. (2010) 
developed model is employed to assess unexpected audit fees and was gained of Barth & et 
al. (2001) for evaluation of financial reporting quality. The findings indicate there is a negative 
and meaningful relation between payment of unexpected audit fees and unsuitable financial 
reporting quality. upon to expected theoretical base of the research  while the companies don't 
have suitable financial reporting quality  they may try by more paying to the applied  auditors to 
get their consent  and issuing less adjusted auditor report. And this finding is in accordance with 
past finding of Lobo and Zoe (2013) which showed conditionally increment of the audit fee lead 
to decreasing the probity of the annual reports adjustment. The present study's findings provide 
some invaluable concepts for Iranian Association of Certified Public Accountants and other 
related bode about necessity of more effort to regularity of the auditors' attestation services 
pricing process.

Key Words: Audit Fee Parts, Auditors Financial Reporting Quality, Unexpected Audit Fees, 
Economical depending of the Auditors

10.22034/JPAR.2022.560665.1108

Research Paper

1. Assistant Professor, Department of Accounting, Payam Noor University, Tehran, Iran. (Corresponding 
Author) vahab.rostami@pnu.ac.ir 
2. MSc. of Accounting, Payam Noor University, Tehran, Iran. Hamedkargar37@gmail.com 
3. MSc. of Accounting, Payam Noor University, Tehran, Iran. Leyla.rezaei88@gmail.com 
http://article.iacpa.ir

I

A

C

P

A

ایران

جامعه

داران
حساب

رسمی 1380 Fall 2022, V.2, No8 pp 146-162 



پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارههشتم|پاییز1401

تأثیر حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی
بر کیفیت گزارش گری مالی

1، حامد کارگر2، لیال رضائی3 وهاب رستمی

تاریخ دریافت: 1401/05/31
تاریخ پذیرش: 1401/07/08

چکیده
مالی شرکت های  بر کیفیت گزارش گری  غیرمنتظره حسابرسی  تأثیر حق الزحمه  ردیابی  پی  در  پژوهش حاضر 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا  نمونه ای مشتمل بر 121 شرکت پذیرفته شده در 
بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 1394-1399 با کمک الگوی حذف سیستماتیک انتخاب و در نهایت 
سنجش  برای  شد.  آزمون  تلفیقی  داده های  بر  مبتنی  چندگانه  خطی  رگرسیون  آزمون  کمک  با  پژوهش  فرضیه 
حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی از مدل چوی و همکاران )2010( و برای ارزیابی کیفیت گزارش گری مالی نیز از 
مدل بارتز و همکاران )2001( بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که حق الزحمه غیرمنتظره 
حسابرسی بر کیفیت گزارش گری مالی شرکت تأثیر منفی و معناداری دارد. مطابق یافته پژوهش با افزایش مبلغ 
نتایج  با  یافته  این  یافته است.  حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی، کیفیت گزارش گری مالی شرکت مذکور کاهش 
افزایش دستمزد مشروط حسابرس موجب  دادند  نشان  است که  زو )2013( هم راستا  و  پیشین البو  پژوهش های 
کاهش احتمال تجدیدنظر گزارش ساالنه خواهد شد. مطابق مبانی نظری پژوهش در شرایطی که صورت های مالی 
شرکت ها کیفیت مطلوبی نداشته باشند یکی از راهکارهای  جبران کاستی کیفیت گزارش های مذکور پرداخت مبلغ 
نامتعارف حق الزحمه  به حسابرسان مستقل می باشند و یافته های تجربی پژوهش حاضر مؤید مبانی نظری دیدگاه 
مذکور است که مطابق آن ظابطه مندسازی بیش تر جریان قیمت گذاری خدمات اعتباردهی حسابرسان  توسط جامعه 

حسابداران رسمی و سایر مراجع ذی ربط را می طلبد. 

واژههایکلیدی: اجزای حق الزحمه حسابرسی، حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی، کیفیت گزارش گری مالی، 
وابستگی اقتصادی حسابرسان.
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1-مقدمه
و  وظیفه جمع آوری  اقتصادی،  تپنده  قلب  به عنوان  اغلب کشورها  در  بازارهای سرمایه  امروز 
تجهیز سرمایه های کوچک افراد و شرکت ها در حوزه های با بازده مناسب را بر عهده دارد. تنها 
ارائه به موقع و قابل اتکای  عامل کارکرد بهینه و سالم این بازارها حصول اطمینان از تدارک و 
اطالعات مالی از سوی شرکت های حاضر در این بازارها به سرمایه گذاران و سایر مشارکت کنندگان 
در بازارهای مذکور می باشد. ارائه اطالعات به موقع و قابل اتکا در راستای کاهش نابرابری اطالعاتی 
در  حاضر  سرمایه گذاران  مختلف  طیف  میان  و  طرف  یک  از  سرمایه گذاران  و  شرکت ها  میان 
بازارهای مذکور از طرف دیگر، مشارکت کنندگان  را قادر به اخذ تصمیمات صحیح سرمایه گذاری 
و اعتباردهی و غیره نماید. در این راستا وظیفه خطیری بر عهده سیستم حسابداری شرکت های 
مذکور جهت تدارک و ارائه اطالعات به موقع و قابل اتکا به بازارهای مذکور نهاده شده است و 
در کنار آن نیز مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در کنار نهادهای حسابرسی 
دولتی همچون سازمان حسابرسی وظیفه اعتباردهی و حسابرسی گزارش های تهیه و ارائه شده 
توسط شرکت های حاضر در این بازارها را دارند.  به واسطه اهمیت خطیر کارکرد سالم بازار مذکور  
تحقیقات بسیاری جهت شناسایی عوامل فزاینده قابلیت اطالع رسانی مالی توسط محققین و مراجع 
حرفه ای انجام شده و در حال انجام است. در این راستا جهت حفظ بی طرفی فکری حسابرسان 
حین رسیدگی های خود، آیین رفتار حرفه ای حسابرسی تأکید ویژه ای بر حفظ استقالل حسابرس 
بر  فراوانی  کنترل های  و  دارد  حسابرسی  گزارش  بعدی  صدور  و  حسابرس  رسیدگی های  حین 
عدم وابستگی حسابرس به صاحب کاران حین انجام خدمات اعتباردهی مقرر کرده است. با این  
حال یکی از حوزه هایی که می تواند بر این امر تأثیر منفی بگذارد مبلغ غیرمنتظره حق الزحمه 
هزینه های  و  تالش ها  منعکس کننده  حسابرسی  حق الزحمه  می باشد.  حسابرسان  به  پرداختی 
اقتصادی حسابرسان است. حق الزحمه منتظره به هزینه تالش، کوشش و ریسک دعوای قضایی 
حسابرسـان اشـاره دارد )منصـوری، تنـانی، 1391(.  به هرگونه انحراف حق الزحمه واقعی نسبت 
به حق الزحمه مورد انتظار، حق الزحمه غیرمنتظره گفته می شود. حق الزحمه غیرمنتظره مثبت 
زمانی است حسابرس حق الزحمه ای بیش تر از سطح حسابرسی  منتظره دریافت کند. چنانچه 
حق الزحمه غیرمنتظره بیش تر به حسابرس پرداخت گردد بیم آن می رود که در کنار اثر مثبت 
افزایش دامنه رسیدگی و افزایش کیفیت حسابرسی منجر به از دست رفتن استقالل و عدم توانایی 
حسابرس در حفظ بی طرفی فکری خود باشد. به واسطه اهمیت خطیر این بحث موضوع تحقیقات 

بسیاری در حوزه حسابرسی شده که در داخل و خارج کشور قابل ردیابی است. 

٢-مبانینظریوتوسعهیفرضیهها
 هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی بر کیفیت گزارش گری 
مالی می باشد. ارائه گزارش های مالی باکیفیت موجب بهبود ارزیابی وضعیت کنونی و پیش بینی 
برای  وضعیت آتی شرکت ها می شود و در پی آن می تواند موجب اخذ تصمیم  صحیح و دقیق 
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سازمان گردد. اطالعات گزارش شده موجب تغییر دیدگاه بازار نسبت به  عملکرد مالی شرکت شده 
و درنتیجه موقعیت شرکت را تحت تأثیر قرار  دهد. حق الزحمه پرداختی به حسابرس شامل دو 
هزینه  منعکس کننده  که  است  حسابرسی  منتظره  حق الزحمه  اول  قسمت  است:  مجزا  قسمت 
عملیات حسابرسی شامل: هزینه نیروی کار، زیان ناشی از دعاوی حقوقی مورد انتظار و سودآوری 
عادی حسابرس است و با توجه به عواملی مانند: اندازه صاحب کار، پیچیدگی عملیات صاحب کار 
و ریسک خاص صاحب کار تعیین می شود )سیمونیک، 1980(. قسمت دوم که به عنوان حق الزحمه 
غیرمنتظره حسابرس نامیده می شود، این گونه حق الزحمه ها را می توان بر مبنای  روابط خاص بین 
حسابرس و صاحب کار تعریف کرد (چوی، کیم، ژانگ، 120:2010(. مطالعات انجام شده در حوزه 
کیفیت گزارشات مالی نشان دادند که مقدار دریافتی حسابرس باکیفیت گزارش حسابرس رابطه 
معنی دار دارد. در این رابطه هریبار، کراور و ویلسون )506:2014( عنوان کردند که حق الزحمه 
افزایش  که  داشتند  بیان  آن ها  است.  تأثیرگذار  حسابرسی  کیفیت  در  حسابرس  غیرمنتظره 
حق الزحمه غیرمنتظره حسابرس موجب کاهش کیفیت گزارش گری مالی می شود. برخی دیگر از 
محققین نظیر چوی، کیم و ژانگ )75:2010( عنوان کردند که رابطه بین حق الزحمه غیرمنتظره 
حسابرس و کیفیت گزارش گری مالی نامتقارن است و هنگامی که حق الزحمه غیرمنتظره حسابرس 
خیلی پایین است، افزایش حق الزحمه غیرمنتظره حسابرس تأثیری بر کیفیت گزارش گری مالی 
حسابرس  حق الزحمه  افزایش  است،  باال  غیرمنتظره  حق الزحمه  که  زمانی  وجود  این  با  ندارد. 
موجب کاهش کیفیت گزارش گری مالی می شود. در مطالعه ای دیگر که البو و زو )2013: 1385( 
احتمال تجدید نظر گزارش  افزایش دستمزد مشروط حسابرس موجب کاهش  نشان دادند که 
ساالنه خواهد شد. حق الزحمه های حسابرسی به صورت قرارداد بین حسابرس و صاحب کار پیش 
از آغاز کار حسابرسی تعیین می شود. به طور معمول بودجه ساعات کار صرف شده در حسابرسی 
مبنایی برای تعیین حق الزحمه حسابرسی در نظر گرفته می شود که این بودجه برآوردی نیز تابعی 
از حجم عملیات رسیدگی متأثر از اندازه شرکت صاحب کار و پیچیدگی عملیات و تعدد شعب آن 
و تنوع ریسک های حسابرسی می باشد. با این حال انتظار می رود فاکتورهای متعدد دیگری نیز بر 
تعیین این حق الزحمه تأثیرگذار باشد که تحقیقات بسیاری جهت شناسایی عمده فاکتورهای مؤثر 
زارعی  و  است. سجادی  انجام شده  و خارج کشور  رقم حق الزحمه حسابرسی در داخل  این  بر 
حق الزحمه  بر  صاحب کار  و  حسابرسی  مؤسسه های  ویژگی های  تأثیر  بررسی  با   )67:1386(
مؤسسه  صنعتی  تخصص  که  کردند  عنوان  حسابرسی  مؤسسه  شرکای  دیدگاه  از  حسابرسی 
گزارش  تنگناهای  و  صاحب کار  حقوقی  دعاوی  میزان  حسابرسی،  گزارش  کیفیت  حسابرسی، 
حسابرسی در تعیین حق الزحمه حسابرسی مؤثر است. با این حال نتایج ایشان نشان می داد که 
شهرت مؤسسه حسابرسی، استقالل حسابرسان مؤسسه حسابرسی و شهرت صاحب کار در تعیین 
حق الزحمه حسابرسی مؤثر نیستند. چوی و همکاران )75:2010( حق الزحمه حسابرسی را به دو 
به  اساساً  منتظره حق الزحمه های حسابرسی  کردند. سطح  تقسیم  غیرمنتظره  و  منتظره  سطح 
عوامل رایج در بین مشتریان مانند اندازه شرکت، پیچیدگی، ساختار ریسک و تنوع نسبت داده 
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اضافی  وجه  همان  که  حسابرسی  حق الزحمه های  غیرمنتظره  سطح  حالی که  در  است.  شده 
پرداخت شده توسط مشتریان جدا از حق الزحمه منتظره است، بستگی به ارتباط بین مؤسسات 
حسابرسی و مشتریانشان دارد. حساس یگانه، برزیده، تقوی فرد و فرهمند سیدآبادی )1395: 
تأثیر گردش اجباری حسابرسان بر حق الزحمه حسابرسی نشان دادند گردش  با بررسی   )333
اجباری حسابرسان به دلیل صرف زمان بیش تر در رسیدگی اولیه به افزایش حق الزحمه حسابرسی 
منجر می شود. کوربال، فلوریو، گاتیص و ماسترولیا )46:2015( نشان دادند کیفیت حسابرسی پس 
یافته است و در کنار آن  ارتقا  بزرگ  به مؤسسه های  از مؤسسه های کوچک  اجباری  از گردش 
حق الزحمه حسابرسی نیز پس از گردش اجباری از مؤسسه های بزرگ به کوچک کاهش یافته 
است اما در صورت تغییر از مؤسسه های کوچک به مؤسسات بزرگ حسابرسی تغییری نمی کند. 
همچنین رابطه بین حق الزحمه با عملکرد حسابرسی داخلی توسط استانداردهای حرفه ای تأیید 
ریسک  میان  ارتباط  بررسی  با   )91:2002( همکاران  و  سیتارامن   .)1984 )واالس،  است  شده 
ورشکستگی صاحب کار و حق الزحمه حسابرسی عنوان کردند که سطح زیان صاحب کار ممکن 
است در حدی باشد که حسابرس در معرض ریسک ناشی از ناتوانی مالی صاحب کار قرار گیرد. 
بنابراین شرکت های زیان ده دارای ریسک حسابرسی باالتری بوده که باعث افزایش حق الزحمه 
حسابرسی می شود. اصالنی نیز در سال 1390 با بررسی تأثیر اهرم مالی صاحب کار بر حق الزحمه 
حسابرسی شرکت ها عنوان کرد که اهرم مالی نشان دهنده توان پرداخت بدهی بلندمدت صاحب کار 
بوده و نسبت باالی بدهی به دارایی، احتمال ورشکستگی شرکت را افزایش می دهد و می تواند 
منجر به مشکالتی در خصوص نقدینگی و تداوم فعالیت شرکت شود. درنتیجه حسابرسان ممکن 
است برای کاهش دادن این ریسک در شرکت های با درجه اهرمی باالتر، رسیدگی های بیش تری 
را انجام داده و این منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسی گردد. عموماً در قرارداد همکاری میان 
حسابرس و صاحب کار ضمن اشاره به مبلغ حق الزحمه حسابرسی معموالً بندهای»فرار« نیز داخل 
قرارداد گنجانده می شود که به حسابرس اجازه انجام کارهای اضافی و دریافت هزینه اضافه کاری ها 
ریسک  بر  مؤثر  عوامل  یا  فعالیت  تداوم  مشکل  وجود  ازجمله  مشاهده،  غیرقابل  وضعیت  در  را 
حسابرسی می دهد )پالمروس، 491:1989(. هزینه قراردادها و سایر هزینه ها اغلب سبب افزایش 
حق الزحمه حسابرسی می شود و کم تر شاهد کاهش مبلغ هستیم که همان مفهوم چسبندگی 
داشت:  عنوان  حق الزحمه  چسبندگی  بحث  بررسی  1393 ضمن  سال  در  باغی  رشیدی  است. 
چسبندگی حق الزحمه حسابرسی از روند مشخص تبعیت نمی کند. به بیانی دیگر در دوره های 
در  مشهودی  تغییرات  یک ساله(  )معموالً  کوتاه مدت  دوره های  در  و  می کند  تغییر  چندساله 
در  حسابرسی  مؤسسه های  که  است  آن  بیانگر  نتایج  همچنین  و  نمی گیرد  صورت  حق الزحمه 
سال های اولیه حق الزحمه درخواستی خود را تغییر نمی دهند ولی در سال های بعدی با توجه به 
نهایت  به تعدیل حق الزحمه می نمایند و در  اقدام  از صاحب کار به دست می آورند،  شناختی که 
نتایج نشان دهنده این است که تغییر حسابرس سبب نزدیک تر شدن حق الزحمه های حسابرسی 
به مدل استاندارد می شود. در ادبیات اقتصادی زمانی که مشاهده کیفیت امکان پذیر نباشد، قیمت 
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را معیاری برای کیفیت در نظر گرفته می شود )شاپیرو، 1983: 661(. در این راستا عموماً مبلغ 
تیلور،  از کیفیت حسابرسی در نظر گرفته می شود)کراسول، فرانسیس،  نیز معیاری  حق الزحمه 
297:1995(. بر این اساس چنانچه صاحب کاران، افزایش حق الزحمه حسابرسی را افزایش کیفیت 
حسابرسی در نظر بگیرند، ممکن است برای افزایش حق الزحمه مقاومت کم تری نسبت به آنچه 
انتظار می رود، نشان دهند و هنگامی که کاهش در حق الزحمه مناسب باشد، تقاضای صاحب کاران 
این تخفیف حق الزحمه  بر  بود. عالوه  انتظار خواهد  از حد مورد  برای کاهش حق الزحمه کم تر 
حسابرسی تأثیر منفی )مثبت( بر افشای تحریف های بااهمیت توسط حسابرسان )احتمال تقلب 
مدیران صاحب کار( دارد )سلیمانی، برنجستانکی، 70:1400(. رشیدی باغی )445:1393( عنوان 
کرد حق الزحمه نیز معیاری از کیفیت حسابرسی در نظر گرفته می شود. پس به نظر منطقی است 
که مؤسسه های بزرگ حسابرسی، حق الزحمه بیش تری را مطالبه کنند و کیفیت حسابرسی آنان 
نیز باالتر باشد. همچنین دوئلمن، هارویتز و سان )1281:2015( نشان دادند حسابرسان متخصص 
آلموتری، دان و اسکانتز  اشتباه و تحریف صاحب کاران دارند.  بهتری در کشف  توانایی  صنعت، 
)2009( نیز نشان دادند که حسابرسانی که متخصص صنعت هستند نسبت به حسابرسانی که 
و  مثبت  رابطه  و  می نمایند  ارائه  باکیفیت تری  حسابرسی  خدمات  نیستند،  صنعت  متخصص 
معناداری بین تخصص صنعت حسابرس و معیارهای مستقیم و غیرمستقیم کیفیت حسابرسی 
مشاهده شد. در مقابل هاونگوین، کوونگ نگوین، دیپ نگوین و جیانگ ها، )471:2022(. نشان 
بر  بلکه  ندارد  حسابرسی  کیفیت  بر  مثبتی  تأثیر  حسابرسی  مؤسسات  بودن  تخصصی  دادند 
حق الزحمه  بودن  باالتر  نیز  موضوعی  ادبیات  مطالعه  دارد.  مثبت  تأثیر  حسابرسی  حق الزحمه 
کریشنان،  گول،  )فانگ،  می کند  تأیید  را  حسابرسان  سایر  با  مقایسه  در  متخصص  حسابرسان 
2012(.  وانگ، ونگ و شیا  )112:2008( در مقاله خود به بررسی حق الزحمه حسابرسی با تمرکز 
بر تخصص صنعتی در چین آشکار ساخت که چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی که دارای تخصص 
می کنند.  دریافت  غیرمتخصص  حسابرسان  با  مقایسه  در  باالتری  حق الزحمه  هستند  صنعتی 
خطیری و همکاران )1401: 177( نیز با بررسی ارتباط میان حجم معامالت با اشخاص وابسته و 
احتمال پرداخت حق الزحمه غیرمنتظره به حسابرسی با لحاظ کردن نقش ساختار مالکیت عنوان 
داشتند که ارتباط مثبت و معنادار میان حجم معامالت با اشخاص وابسته  و حق الزحمه غیرمنتظره 
حسابرسی وجود داشته و استقالل هیئت مدیره و دوگانگی نقش مدیرعامل نیز این رابطه را تشدید 
کرده است. شاه کرمی )1:1397( نیز نشان داد که استقالل کمیته حسابرسی رابطه بین معامالت 
با اشخاص وابسته و حق الزحمه حسابرسی را تضعیف می کند. بابااحمدی )1:1398( نشان داد که 
افزایش تعداد اعضای مستقل هیئت مدیره منجر به کاهش هزینه های حسابرسی می گردد. برهان 
جایرامان، رحمان و سلطان )2020( نیز نشان دادند در شرکت هایی که مدیران فاسد زن )مدیرانی 
که قباًل درگیر بی احتیاطی و ناکامی های مالی بوده اند( در هیئت مدیره حضور دارند، حسابرسان 
حق الزحمه حسابرسی باالتری دریافت می کنند.  باغومیان و محمدی )1399: 57( با بررسی اثر 
تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر رابطه میان ریسک های محیطی شرکت و حق الزحمه 
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حسابرسی عنوان کردند که  افزایش تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی موجب تضعیف شدت 
رابطه مستقیم میان ریسک های محیطی شرکت )شامل ریسک مالی ریسک عملیاتی و ریسک 
تجاری( و حق الزحمه حسابرسی خواهد شد.  دارابی، پسندیده و حاجی رضا )132:1400( نشان 
دادند بین کیفیت حسابرسی، استقالل حسابرس و حق الزحمه حسابرسی با کیفیت گزارش گری 
مالی در شرکت های بیمه ای ایران رابطه معنی دار و مثبت  وجود دارد. چوی و همکاران )73:2010( 
با تمرکز بر اندازه  مؤسسه حسابرسی به این نتیجه رسیدند که مؤسسات حسابرسی بزرگ در 
مقایسه با مؤسسات کوچک، حق الزحمه و کیفیت حسابرسی باالتری دارند. این امر بیانگر این 
است که مؤسسات بزرگ در مقایسه با مؤسسات کوچک، تخصص و تجربه جمعی ارزشمندتر در 
حسابرسی شرکت های سهامی دارند. این پژوهش ها تنها به شناسایی حق الزحمه اضافی در سطوح 
راستا  این  در  پرداختند.  اقتصاد،  و  عوامل خاص شرکت  گرفتن  نظر  در  بدون  مختلف تخصص 
اطمینانی  بیش  میان  منفی  معنادار  رابطه   )363:1394( مرفوع  و  القار  حسنی  یگانه،  حساس 
مدیریت و حق الزحمه حسابرسی را گزارش کردند. طریقی، صالحی، مرادی و زیمون )32:2022( 
همچنین  دارد.  وجود  و حق الزحمه حسابرسی  اجتماعی  سرمایه  بین  مثبت  رابطه  دادند  نشان 
شرکت های ایرانی با سرمایه فکری باال ریسک حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی را به طور ناچیز 
کاهش می دهند. نتایج تحقیق دیانتی دیلمی و بیاتی )23:1394( نشان داد که رقابت در بازار 
باعث کاهش مشکالت  رقابت  و  دارد  معناداری  تأثیر  بر حق الزحمه حسابرس مستقل  محصول 
نمایندگی بین مدیران و سهامداران می شود که این موضوع به نوبه خود باعث کاهش عدم تقارن 
درنتیجه  و  می یابد  کاهش  حسابرسی  ریسک  بنابراین  می شود.  کنترلی  هزینه های  و  اطالعاتی 
حق الزحمه درخواستی حسابرس نیز کاهش خواهد یافت. آنتل و همکاران )235:2006( با بررسی 
ارتباط میان حق الزحمه های خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی و مدیریت سود نشان دادند که 
ارتباط هستند. چنین  اقالم تعهدی غیرعادی به طور منفی در  با  حق الزحمه های غیرحسابرسی 
رابطه منفی بیش تر از این ناحیه مطرح می شود که پرداخت مبلغ غیرعادی حق الزحمه باال برای 
حسابرسان ممکن است آنان را از لحاظ اقتصادی به صاحب کارانشان وابسته کرده و باعث از دست 
رفتن فرض اساسی استقالل حسابرسان در حین رسیدگی و صدور گزارش حسابرسی شود. در 
نتیجه شیوه صحیح قیمت گذاری خدمات حسابرسی موضوع تحقیقات بسیاری در حوزه حسابرسی 
غیرمنتظره  این که حق الزحمه  بین  اتفاق  نظری  فوق الذکر  به مطالب  توجه  با  است.  گرفته  قرار 
حسابرس بر کیفیت گزارش گری مالی تأثیرگذار است یا خیر، وجود ندارد ولی مسئله ای که در 
این میان وجود دارد این است که در همه پژوهش های انجام شده در زمینه موضوع، فرض شده 
است که دستمزد حسابرس در سال های مختلف از هم مستقل است که این فرض به طور عملی 
غیرمنتظره  حق الزحمه  تأثیر  بررسی  به  تا  است  آن  بر  حاضر  پژوهش  این رو  از  نیست.  برقرار 
حسابرس بر کیفیت گزارش گری مالی شرکت با در نظر گرفتن فرض همبستگی بین حق الزحمه 
حسابرس در سال های متوالی بپردازد. به بیان دقیق تر هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال 
است که آیا حق الزحمه غیرمنتظره حسابرس بر کیفیت گزارش گری مالی تأثیر معنی دار دارد، و 
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آیا با افزایش حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی کیفیت گزارش گری مالی شرکت های صاحب کار 
مذکور کاهش یافته است یا نه؟ و به تبع آن فرضیه تحقیق به شرح زیر تدوین و ارائه شده است:

فرضیه: پرداخت حق الزحمه غیرمنتظره حسابرس بر کیفیت گزارش گری مالی تأثیر معنی دار 
منفی دارد.

3-روششناسیپژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف اجرا کاربردی، از لحاظ شیوه اجرا توصیفی- علی و از لحاظ شیوه 
در  استفاده  مورد  داده های  می باشد.  کتابخانه ای  آن ها  بودن  تاریخی  دلیل  به  داده ها  گردآوری 
پژوهش از بانک اطالعاتی ره آورد نوین و گزارش های منتشره در سایت کدال استخراج  و جهت 
  Eviews تحلیل آماری برای تخمین مدل پژوهش با استفاده از رگرسیون چندگانه از نرم افزار
بهره  گرفته شده است. به دلیل سهولت دسترسی و قابل اتکا بودن اطالعات شرکت های بورسی، 
جامعه آماری پژوهش حاضر نیز متشکل از کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
تهران می باشد  که به شیوه حذف سیستماتیک با لحاظ کردن شرایط اطالعات کامل هر یک از 
شرکت های مورد مطالعه طی قلمرو زمانی تحقیق موجود بوده، شرکت ها در طی دوره تحقیق، 
تغییر سال مالی نداده و به منظور افزایش قابلیت مقایسه، پایان سال مالی شرکت مورد مطالعه 
منتهی به 29 اسفندماه باشد. همچنین به دلیل نحوه گزارش گری مالی و ماهیت متفاوت درآمدها 
و هزینه  ها، شرکت های واسطه گری، بانک  ها، سرمایه گذاری ها و شرکت های هلدینگ کنار گذاشته 
پایایی  و  روایی  به خصوص ممکن است  داده های یک سال  این که  به  توجه  با  به  هرحال  شدند. 
الزم را نداشته باشد، همانند تحقیقات مشابه اطالعات یک بازه زمانی6 ساله از 1394 تا 1399 
برای 121 شرکت انتخابی به عنوان نمونه با توجه به شرایط فوق گردآوری شده است. در نگاره 1 

جزئیات فرآیند حذفی فوق الذکر ارائه شده است:

نگاره)1(جزئیاتفرآیندحذفسیستماتیک
تعدادشرکتها

540تعداد کل شرکت های بورسی
 )101(شرکت های که در دوره زمانی تحقیق اطالعات مالی ناقص داشته اند

 )76(شرکت های که سال مالی آن ها منتهی 29 اسفند نمی باشد
شرکت های که در دوره تحقیق غیرفعال بودن، از بورس خارج شده اند، تجدید ارزیابی 

 )105(کرده اند و تغییر سال مالی داده اند

 )98(شرکت های سرمایه گذاری و بانک ها و بیمه
 )39(عدم افشای حق الزحمه حسابرس

121شرکت های باقیمانده برای محاسبه )حجم نمونه(
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1-3-مدلومتغیرهایپژوهش
به منظور آزمون فرضیه  پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها از معادله کلی رگرسیون زیر استفاده 

می کنیم:
مدل )1( 

ti,,6,5

,4,3,2,10

å+++

++++=

titi

titititi

CFOBMBVB
ROABLEVBSizeBLnFeeBBFRQ

که بر اساس این رگرسیون:
 :Sizei,t ،حق الزحمه غیرمنتظره حسابرس :LnFeei,t ،کیفیت گزارش گری مالی شرکت :FRQi,t

فرصت های   :MBVi,t دارایی ها،  بازده  نرخ   :ROAi,t مالی شرکت،  اهرم   :LEVi,t اندازه شرکت، 
سرمایه گذاری شرکت، CFOi,t: جریان های نقد شرکت. 

  نحوه سنجش متغیرها به قرار زیر می باشد:
از دقت اطالعات مالی برای سنجش کیفیت گزارش گری مالی )FRQ( به عنوان متغیر وابسته 
حسابداری  تعهدی  سود  اجزای  توانایی  بیانگر  مالی  اطالعات  دقت  است.  شده  استفاده  تحقیق 
برای  حسابداری(  برآوردهای  و  رویه ها  انتخاب  در  عمل  اختیار  و  انعطاف پذیری  شرایط  )تحت 
پیش بینی جریان های نقدی مورد انتظار آینده می باشد. بنابراین باال بودن دقت و توان پیش بینی 
کنندگی اجزای سود تعهدی از شاخص های تعیین محتوای اطالعاتی و کیفیت باالی گزارش گری 
اندازه گیری میزان دقت اطالعات مالی به صورت تجربی از  مالی می باشد )کوهن، 2004(. برای 
پس ماندهای معادله رگرسیون پیش بینی جریان های نقدی آینده با استفاده از اجزای تشکیل دهنده 
سود عملیاتی حسابداری یک دوره قبل استفاده شده که بر مبنای الگوی بارتز، کرام و نلسون در 

سال 2001 می باشد. نحوه اندازه گیری این مدل به شرح زیر است:
مدل )2(  

که در این رابطه:  
دریافتنی  حساب های  در  تغییر   :∆ARi,t شرکت،  عملیات  از  حاصل  نقدی  جریان   :CFOi,t  
و  پرداختنی  حساب های  در  تغییر   :∆APi,t شرکت،  موجودی ها  در  تغییر   :∆INSi,t شرکت، 
بدهی های معوق شرکت، DEPRi,t: هزینه استهالک دارایی های ثابت مشهود و نامشهود شرکت، 

OTHERi,t: خالص سایر اقالم تعهدی شرکت. 

و به صورت زیر محاسبه می شود:
مدل)3(
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t برای دوره i سود عملیاتی شرکت :OPi,t

ε,i,t: مقدار خطا که فرض می شود دارای میانگین صفر و واریانس ثابت باشد.

  RES = |ei,t+1| :معیار تجربی اندازه گیری کیفیت گزارش گری مالی، قدر مطلق پس ماندها یعنی
است. هرقدر پس ماندها کوچک تر باشد، بیانگر دقت اطالعات مالی و کیفیت باالی گزارش گری 

مالی می باشد.
سیاست  کردن  دنبال  به جای  است  ممکن  مدیران  مالکان  غیاب  در  نمایندگی  تئوری  طبق 
بیشینه سازی ثروت دنبال بیشینه سازی سود باشند و به دلیل احتمال رفتار فرصت طلبانه مدیر در 
دست کاری سود به جهت حصول منافع شخصی خود به جای منافع شرکت عموماً آن گزارش گری 
مالی باکیفیت تلقی می شود که منتج به گزارش گری سود نزدیک به وجه نقد باشد و به همین 
دلیل از مدل های گزارش گری که بر اقالم تعهدی ناشی از تفاوت سود و جریان های نقدی تمرکز 
دارند برای سنجش کیفیت گزارش گری مالی مطلوب تر هستند  و برای این منظور نویسندگان 
از مدل بارتز و همکاران )2001( مشابه تحقیق خواجوی، بایزیدی و جبارزاده )1390( کرده اند. 
برای سنجش حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی  نیز به عنوان متغیر مستقل تحقیق به استناد کار 
قبلی  )چوی و همکاران، 2010( از طریق باقی مانده رگرسیون مدل حق الزحمه منتظره حسابرس 

ارائه شده توسط سیمونیک استفاده شده است.
مدل )4(  

در این رابطه: 
لگاریتم   :  lnTAi,t شرکت،  حسابرس  به  شده  پرداخت  حق الزحمه  طبیعی  لگاریتم   :lnfeei,t

کل  به  عملیاتی  سود  کل  )نسبت  دارایی ها  بازده   :ROAi,t شرکت،  دارایی ها  مجموع  طبیعی 
تداوم   :TENi,t دارایی(،  مجموع  به  بدهی  مجموع  )نسبت  مالی  اهرم   :LEVi,t دارایی شرکت(، 
انتخاب حسابرس )لگاریتم طبیعی تعداد سنواتی که مؤسسه حسابرسی به طور متوالی شرکت را 
اندازه مؤسسه حسابرسی )یک   :AUDSIZEi,t اندازه گیری می شود(، شرکت،  حسابرسی نموده 
متغیر موهومی است که اگر شرکت توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد 
عدد یک و در غیر این صورت صفر را می پذیرد(، INVRECi,t: نسبت موجودی ها و حساب ها و 
اسناد دریافتنی به مجموع دارایی ها، ISSUEi,t: متغیر مجازی که در صورت صدور سهام در سال 
جاری به آن ارزش یک و در غیر این صورت به آن ارزش صفر می دهیم، LOSSi,t: زیان عملیاتی 
 CHG ،نسبت جاری )نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری( شرکت :LIQIDi,t ،شرکت
SALEi,t: تغییر در فروش سال جاری نسبت به سال قبل شرکت، εi,t: باقی مانده مدل رگرسیون 

)نشان دهنده حق الزحمه غیرمنتظره(.
در این پژوهش برای کنترل اثرات متغیرهای ناخواسته بر اساس مطالعه کولتون، لیون و تیلور 
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همکاران )2015( چند متغیر کنترلی به شرح زیر آورده شده است: 
لگاریتم طبیعی کل  از  اندازه شرکت   اندازه گیری  برای  این پژوهش  اندازه شرکت )size(: در 
دارایی های شرکت های مذکور در پایان دوره استفاده می شود، اهرم مالی )Lev(: نسبت بدهی های 
شرکت به دارایی های آن است، نرخ بازده دارایی ها )ROA(: بیانگر بازده دارایی های شرکت در 
سال t است و از نسبت سود عملیاتی به کل دارایی ها به دست می آید، فرصت های سرمایه گذاری 
)MBV(: ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر ارزش دفتری آن ها تقسیم  می شود، جریان های نقد 

)CFO(: جریان های نقد عملیاتی بر فروش خالص تقسیم می شود.
تفریق  حاصل  که  می باشد   تعهدی  اقالم  محاسبه  مبانی  مالی  گزارش گری  کیفیت  مدل  در 
جریان های نقدی عملیاتی و سود خالص می باشد و کم  و زیاد بودن این اقالم می تواند منتسب به 
هریک از این اقالم باشد، نویسندگان جهت سنجش آثار جریان های نقدی عملیاتی و سود خالص 
نیز  نقد  بازده دارایی ها و جریان های  از نرخ  مشابه تحقیق پیشین کولتون و همکاران )2015( 

به عنوان متغیر کنترلی استفاده کرده اند.

4-یافتههایپژوهش
1-4-آمارتوصیفی

آگاهی از آماره های توصیفی گامی در جهت درک میانگین روند داده ها، ارتباط بین آن ها و نیز 
بررسی تقریبی وضعیت توزیع متغیرها است. نگاره 2 پژوهش آماره های مربوط به شاخص های 
حق الزحمه  به  مربوط   0/009 عدد  با  میانگین  کم ترین  می دهد  نشان  را  پراکندگی  و  مرکزی 
حسابرس و بیش ترین میانگین با عدد 5/921 مربوط به اندازه شرکت است. همچنین متغیر بازده 
شرکت با مقدار 0/129 از کم ترین انحراف معیار و فرصت سرمایه گذاری با مقدار 1/667 از انحراف 

معیار بیش تری برخوردار می باشد. 

نگاره)٢(شاخصهایتوصیفیمتغیرهایپژوهش
انحراف معیار  کمینه  بیشینه میانگین تعداد نام متغیر

0/1881 0/000 0/980 0/1793 726 کیفیت گزارش گری مالی
0/334 0/001 0/890 0/009 726 حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی
0/586 4/700 8/010 5/921 726 اندازه شرکت
0/216 0/070 0/910 0/609 726 اهرم مالی
0/129 -0/220 0/680 0/159 726 بازده شرکت
1/667 -11/52 12/150 1/842 726 فرصت سرمایه گذاری
0/410 -0/570 0/960 0/187 726 جریان های نقدی
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٢-4-بررسیبرقراریپیششرطهایاجرایرگرسیون
قبل از اجرای رگرسیون باید از برقراری پیش شرط های آن مطمئن شد. جهت بررسی نرمال بودن 
جمالت پسماند از آزمون جارک-برا استفاده گردید و نتایج حاصل بیانگر آن است اجزای باقی مانده 
مدل رگرسیون دارای توزیع نرمال است. همچنین نتایج بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل 
پژوهش در نگاره 3 نشان می دهد عامل تورم واریانس کمی از یک باالتر است که هم خطی ضعیفی 
را بین متغیرهای پژوهش نشان می دهد. برای حصول اطمینان از عدم وجود ناهمسانی واریانس نیز 
از آزمون وایت استفاده گردید. سطح معناداری مدل پژوهش بیش تر از سطح خطای 5 % است و بین 
جمالت پسماند رگرسیون ناهمسانی واریانس وجود ندارد. با توجه به ترکیبی بودن داده های پژوهش 
برای تعیین مدل رگرسیونی مناسب جهت آزمون فرضیه ها از آزمون F لیمر و هاسمن استفاده 
گردید. نتایج این آزمون ها مندرج در نگاره 3  نشان می دهد احتمال آماره آزمون F کم تر از سطح 
خطای 5 % و استفاده از روش داده های تابلویی مناسب تر است. همچنین نتایج آزمون هاسمن نشان 
داد که احتمال آماره آزمون بیش تر از سطح خطای 5 % است. از این رو استفاده از روش اثرات تصادفی 

برای برآورد مدل رگرسیونی پژوهش بر روش اثرات ثابت ارجح تر است.

نگاره)3(بررسینبودناهمسانیواریانسونبودهمخطی
سطحمعناداریجارک-براتعدادنامآزمون
7260/82210/2439نرمال بودن

طی
م خ

د ه
جو

م و
عد

آماره آزموننمادمتغیر
TolerancVIF

LNFEE0/9841/016حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی
Size0/9211/085اندازه شرکت
Lev0/8641/157اهرم مالی

ROA0/7741/293بازده شرکت
MVB0/8601/163فرصت سرمایه گذاری

CFO0/9421/062جریان های نقدی

وایت
نتیجه آزمونسطح معناداریمقدار آمارهنوع آزمون
F 2/21680/0904آزمون

ناهمسانی واریانس وجود ندارد
648360/0903ضریب الگرانژ

   F لیمر
نتیجه آزمونسطح معناداریدرجه آزادیآماره آزمون
3/510979)80/399( 0/0000

استفاده از داده های تابلویی
259/0148800/0000کای-دو
استفاده از روش اثرات تصادفی3/631550/6036هاسمن
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مالی  گزارش گری  کیفیت  بر  حسابرس  غیرمنتظره  حق الزحمه  تأثیر  حاضر  پژوهش  فرضیه 
می باشد. مطابق نگاره 4 نتایج مربوط به احتمال آماره فیشر )0/000( نشان می دهد که مدل در 
حالت کلی معنادار بوده و با توجه به نتایج مقدار آماره دوربین- واتسون نشان از استقالل نسبی و 
عدم خودهمبستگی متغیرهای پژوهش دارد. نتایج به دست آمده آزمون فرضیه پژوهش مطابق نگاره 
4 حاکی از آن است که ضرایب همبستگی میان متغیر مستقل )حق الزحمه غیرمنتظره حسابرس( 
و متغیر وابسته )کیفیت گزارش گری مالی( منفی می باشد و سطح معناداری به دست آمده، کم تر از 
سطح خطای 5 % بوده، بنابراین فرضیه پژوهش رد نمی شود. به عبارت دیگر حق الزحمه غیرمنتظره 
با  تأثیر معکوس و معنادار دارد. بدین صورت که  بر کیفیت گزارش گری مالی  حسابرسی بیش تر 
افزایش 1 % در حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی و با ثابت ماندن سایر شرایط، گرایش آن ها به 
کیفیت گزارش گری مالی کاهش می یابد. از بین متغیرهای کنترلی پژوهش، به غیر از متغیرهای 
مالی  گزارش گری  کیفیت  بر  کنترلی  متغیرهای  سایر  نقدی  و جریان های  فرصت سرمایه گذاری 

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر منفی و معناداری دارد.

نگاره)4(ضرایبوبرآوردمدلرگرسیونیپژوهش
سطح معناداریآماره tضرایبنمادنام متغیر

C1/273816/5600/0000ضریب ثابت
حق الزحمه غیرمنتظره 

LNFEE-0/0079-2/36720/0136حسابرسی

Size-0/1733-13/53680/0000اندازه شرکت
Lev-0/0796-2/25810/0244اهرم مالی

ROA-0/1658-2/66140/0080بازده شرکت
MVB0/00310/64450/5196فرصت سرمایه گذاری

CFO0/01490/83720/4029جریان های نقدی

R2 ضریب تعیین ضریب تعیین
R2 تعدیل شده

آماره دوربین- 
سطح معناداری آماره Fواتسون

F آماره
0/42760/31351/55223/14860/0000

5-بحثونتیجهگیری
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی بر کیفیت گزارش گری 
کیفیت  بر  حسابرسی  غیرمنتظره  حق الزحمه  که  می دهد  نشان  پژوهش  نتایج  می باشد.  مالی 
معنادار  و  منفی  تأثیر  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته شده  مالی شرکت های  گزارش گری 
دارد. وجود تأثیر منفی و معنادار حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی بر کیفیت گزارش گری مالی 
نشان می دهد که با افزایش حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی، درصد افزایش کیفیت گزارش گری 
مالی توسط مدیریت واحد تجاری کم تر می شود. به بیان  دیگر هنگامی که حسابرسان درخواست 
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کیفیت  افزایش  به  تمایل  تجاری  واحد  مدیران  باشند  داشته  کم تری  غیرمنتظره  حق الزحمه 
استقالل  غیرمنتظره،  حق الزحمه  دریافت  با  حسابرسی  مؤسسات  زیرا  دارند.  مالی  گزارش گری 
از دست می دهند و در نتیجه ممکن است مدیران واحد تجاری تمایل به گزارش گری  را  خود 
مالی باکیفیت از خود نشان ندهند. اگر سرمایه گذاران به این موضوع پی ببرند که حق الزحمه های 
غیرمنتظره حسابرسی ناشی از وابستگی اقتصادی حسابرسان به صاحب کاران می باشد، استقالل 
حسابرس از بین می رود و کیفیت گزارش گری مالی شرکت کاهش می یابد و این باعث می شود که 
سرمایه گذاران به اطالعات شرکت پای بند نباشند. طبق یافته ها نتایج حاصله وجود تأثیر منفی و 
معنادار حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی بر کیفیت گزارش گری مالی با نتایج پژوهش های هریبار 
و همکاران )2014( و کولتون و همکاران )2015( همخوانی دارد و با نتایج پژوهش بال، جایرامان 

و شیواکومار )2012( همخوانی ندارد.
پیشنهاد می شود با توجه به نتایج حاصل از پژوهش همواره استفاده کنندگان صورت های مالی 
هنگام تجزیه  و تحلیل برای خرید سهام شرکت ها به متغیرهایی همچون ارزش ایجاد شده برای 
از باال یا پایین  ارائه شده باکیفیت و تغییر هزینه های حسابرسی )اعم  سهامداران مثل اطالعات 
شدن هزینه های حسابرسی( توجه داشته باشند. همچنین در راستای پژوهش پیشنهاد می شود 

که چارچوب قانونی و نظارتی مناسبی برای پرداخت دستمزد حسابرس تدوین گردد.
غیرمنتظره  تأثیر حق الزحمه  بررسی  ابعاد مختلف  با  ارتباط  در  پژوهش  این  انجام  در هنگام 
نیازمند  آن ها  بررسی  و  مواجه شدیم  نکات جدیدی  با  مالی  گزارش گری  کیفیت  بر  حسابرسی 
پژوهش های بیش تر می باشد  که در زیر به صورت پیشنهاد جهت بررسی و پژوهش های آتی ارائه 

می گردند: 
بررسی تأثیر حق الزحمه غیرمنتظره حسابرس بر ضریب واکنش سود،

بررسی تأثیر حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی بر کیفیت گزارش حسابرسی.
در ارتباط با انجام این تحقیق محدودیت بارز مربوط به محاسبه حق الزحمه حسابرسی بود که 

پایگاه اطالعاتی مشخصی در این زمینه موجود نیست. 
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