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Abstract
The purpose of this study is to investigate the reaction of auditors to Earnings volatility, for 

which the effect of earnings fluctuations on the audit report lag and auditing fees of companies 
listed on the Tehran Stock Exchange was investigated. In this study, to test the hypotheses, 
the required information related to the research variables was collected from the financial 
statements of 150 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period 1390 to 
1399. To test the two research hypotheses, two multivariate regression models with panel data 
using random effects method were used. The findings of the test of research hypotheses indicate 
that in companies listed on the Tehran Stock Exchange, Earnings volatility has a significant 
positive effect on the audit report lag. Also, the research findings showed that Earnings volatility 
also have an effect on audit fees. Positive has meaning. The results indicate that in Tehran Stock 
Exchange, with the increase of Earnings volatility, the audit report lag increases. In fact, as 
profit volatility increases, the inherent risk of auditing increases, and auditors will conduct 
more content tests to reduce overall risk. Performing more tests by auditors will also increase 
the delay in submitting the audit report. The results also showed that with increasing Earnings 
volatility, the audit fee increases. As profit fluctuations increase audit risk, auditors should also 
be more diligent in their audit process, so increasing Earnings volatility leads to increased audit 
fees. So far, no research has comprehensively investigated the audit response to the fluctuation 
of companies' earnings. If auditors perceive Earnings volatility as an effective risk, they will try 
to respond to it and increase their level of response in order to respond to it. Auditors' response 
to the risk of profit fluctuations can be twofold. First, more auditors' efforts in audits will lead to 
more audit report lag, and second, auditors may request higher fees for pricing audit services.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی واکنش حسابرسان به نوسان سود است، که به این منظور تأثیر نوسان سود بر تأخیر 
گزارش حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. در این 
پژوهش برای آزمون فرضیه ها، اطالعات مورد نیاز مرتبط با متغیرهای پژوهش از صورت های مالی 150 شرکت پذیرفته 
شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1390 تا 1399 جمع آوری گردید. برای آزمون دو فرضیه 
پژوهش از دو مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی به روش اثرات تصادفی استفاده شد. یافته های حاصل از 
آزمون فرضیه های پژوهش بیان گر آن است که در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نوسان سود بر 
تأخیر گزارش حسابرسی تأثیر مثبت معناداری دارد، همچنین یافته های پژوهش نشان داد که نوسان سود بر حق الزحمه 
حسابرسی نیز تأثیر مثبت معناداری دارد. نتایج پژوهش بیان گر آن است که در بورس اوراق بهادار تهران با افزایش نوسان 
سود، تأخیر گزارش حسابرسی افزایش پیدا می کند. در واقع با افزایش نوسان سود، ریسک ذاتی حسابرسی افزایش پیدا 
کرده و حسابرسان برای کاهش ریسک کلی، آزمون های محتوای بیشتری را اجرا خواهند کرد. اجرای آزمون های بیشتر 
توسط حسابرسان نیز، منجر به افزایش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی می شود. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش 
نوسان سود، حق الزحمه حسابرسی افزایش پیدا می کند. با توجه به اینکه نوسان سود، منجر به افزایش ریسک حسابرسی 
می شود، حسابرسان نیز باید تالش بیشتر در فرایند رسیدگی های خود داشته باشند، به همین دلیل افزایش نوسان سود 
منجر به افزایش حق الزحمه خدمات حسابرسی می شود.  تا کنون پژوهشی به صورت جامع به بررسی واکنش حسابرسی 
به نوسان سود شرکت ها نپرداخته است. در واقع در صورتی که حسابرسان نوسان سود را به عنوان ریسکی مؤثر درک 
نمایند، تالش خواهند کرد که نسبت به آن واکنش نشان داده و در جهت پاسخگویی به آن، سطح رسیدگی های خود 
را افزایش می دهند. واکنش حسابرسان به ریسک ناشی از نوسان سود به دو طریق است. نخست آنکه تالش بیشتر 
حسابرسان در رسیدگی ها منجر به تأخیر بیشتر در ارائه گزارش حسابرسی می شود و دوم آنکه حسابرسان در قیمت 

گذاری خدمات حسابرسی، حق الزحمه بیشتری را درخواست نمایند.

واژههایکلیدی:واکنش حسابرسان، نوسان سود، حق الزحمه حسابرسی، تأخیر گزارش حسابرسی، ریسک حسابرسی.
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مقدمه
در پایان سال مالی سرمایه گذاران به شدت نیازمند اطالعات مالی قابل اتکاء و به موقع هستند 
تا با استفاده از اطالعات دریافت شده از گزارش های مالی بتوانند در خصوص سرمایه گذاری خود 
پیش بینی و تصمیم گیری های درست نمایند )کارود و همکاران1، 2020(. از دیدگاه سرمایه گذاران، 
مالی  گزارشگری  فرایند  بر  جانبداری  بدون  مستقل  نهاد  یک  که  هستند  اتکاء  قابل  اطالعاتی 
شرکت ها مانند حسابرسان، نظارت نمایند )صالحی و همکاران2، 2018(. علی رغم مزایای حاصل 
از صورت های مالی حسابرسی شده که بر کسی پوشیده نیست، ولی مدت زمان اجرا و تکمیل 
عملیات حسابرسی می تواند بر به موقع بودن اطالعات مالی ارائه شده و در نتیجه بر مربوط بودن 
از  پیش  مالی ساالنه شرکت  گزارش های  زیرا  و حسینی پور، 1388(.  )مرادی  باشد  اثرگذار  آن 
انتشار، باید توسط حسابرسان رسیدگی و تائید شوند )روسمین و ایونس3، 2017(، بنابراین، هرچه 
باشد،  تاریخ گزارش حسابرسی( کمتر  پایان سال مالی و  تأخیر گزارش حسابرسی )فاصله بین 
صورت های مالی به موقع تر به دست استفاده کنندگان خواهد رسید و آن ها به شکلی بهتر و مؤثرتر 
قادر خواهند بود از اطالعات منتشر شده شرکت ها استفاده نمایند. به موقع بودن گزارش های مالی 
احتمال  باعث کاهش  و محرمانه می تواند  اطالعات خصوصی  از طریق کاهش  حسابرسی شده، 
تصمیم گیری های نادرست توسط سرمایه گذاران شود. بنابراین، می توان چنین پنداشت که ارائه 
اطالعات به موقع باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی میان سرمایه گذاران خواهد شد )جعفری پور 

و همکاران، 1396(.
به موقع  ارائه  از مهمترین محرک های  به عنوان یکی  اغلب  ارائه گزارش حسابرس  تأخیر در 
گزارش های مالی است که نتیجه واکنش حسابرسان به وضعیت و عملکرد شرکت ها است )ابر ناشی 
و همکاران، 2017(، به همین دلیل تا کنون مطالعات زیادی به دنبال شناسایی عواملی بوده اند 
پژوهش های   .)2014 همکاران4،  و  )سوالتانا  می گذارد  تأثیر  حسابرسی  گزارش  تأخیر  روی  که 
پیشین نشان می دهند که تأخیر گزارش حسابرسی تحت تأثیر اندازه شرکت )حبیب و همکاران5، 
2020(، سود آوری )فوجیانتی و ساتریا6، 2020(، پیچیدگی کار شرکت )حبیب و بویان7، 2011(، 
کیفیت کنترل داخلی شرکت )مونیسف و همکاران8، 2012(، نسبت بدهی های شرکت )عبیداله 
و همکاران9، 2019( کیفیت سود شرکت ها )استانا10، 2015(، فاصله بین دفتر مؤسسه حسابرسی 
پیشین  پژوهش های  دنباله رو  می باشد.   )1399 محمدی،  و  )حسنی  صاحبکار  مرکزی  دفتر  و 
بر  نوسان سود  تأثیر  به دنبال شناسایی  صورت گرفته در داخل و خارج کشور، پژوهش حاضر 
تأخیر گزارش حسابرسی است، چون پژوهش های پیشین نشان دادند که تأخیر در ارائه گزارش 
حسابرسی معیار معقولی برای تالش حسابرسان جهت رسیدگی هایشان است و اگر حسابرسان 
نوسانات سود را به عنوان معیاری از ریسک درک نمایند، سعی خواهند کرد که با رسیدگی های 
بیشتر به ریسک ناشی از نوسانات سود واکنش مناسب داشته باشند )برایان و ماسون11، 2020(.

عالوه بر تأخیر گزارش حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی نیز عاملی است که می تواند به عنوان 
معیاری از واکنش حسابرسان در نظر گرفت. پژوهش های پیشین نشان می دهند که حق الزحمه 
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حسابرسی تحت تأثیر اندازه شرکت )پیتالوکا و همکاران12، 2019(، سودآوری )کمال و یوسف13، 
2016(، پیچیدگی کار شرکت )جانوارتی و همکاران14، 2019(، کیفیت کنترل داخلی شرکت 
و همکاران16، 2019(، خصوصیات صنعت  )باروا  مالی  اهرم  و همکاران15، 2018(،  )دونگ جی 
و کردستانی،  )نیکبخت و همکاران، 1399؛ موالئی  و ویژگی های شرکت  )جونجیان17، 2021( 
1400( قرار می گیرد، لیکن علی رغم پژوهش های صورت گرفته در داخلی و خارج  کشور، اما 
نقش تأثیر نوسان سود بر حق الزحمه حسابرسی تاکنون در ادبیات پژوهشی کمتر مورد بررسی 
نوسانات سود  از  ناشی  به ریسک  نسبت  از طریق حق الزحمه می توانند  قرار گرفت. حسابرسان 
واکنش نشان دهند، چرا که حق الزحمه حسابرسی نیز به تالش حسابرسان یا مدت زمانی که 
حسابرسان برای رسیدگی ها جهت اظهارنظر نسبت به صورت های مالی نیاز دارند، بستگی دارد 
)چو و همکاران18، 2020(. به اعتقاد بویان و همکاران19 )2020( حق الزحمه حسابرسی با توجه 
به ارزیابی حسابرس از حجم عملیات و ریسک کار حسابرسی تعیین می شود. درواقع، حسابرسی 
حرفه ای است که در هنگام انعقاد قرارداد حسابرسی ریسک را برآورد و آن را در قیمت گذاری 
استدالل هایی،  چنین  پایه  بر   .)2020 همکاران20،  و  )سان  نماید  منعکس  حسابرسی  خدمات 
پیش بینی می شود که حسابرسان نوسانات سود را به عنوان معیاری از ریسک در کرده و در زمان 
انعقاد قرار داد حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا برایان و 
به  پایین نوسانات سود را  یا  باال  اعتقاد دارند که حسابرسان می توانند سطوح  میسون )2021( 
عنوان افزایش ریسک درک کنند. آن ها خاطرنشان کردند که حسابرسان ممکن است نوسانات 
بیشتر سود را به عنوان افزایش ریسک در نظر بگیرند، زیرا اوالً سودهایی که نوسان بیشتری دارند، 
کمتر قابل پیش بینی هستند )دیچو و تانگ، 2009( و تفاوت قابل مالحظه ای بین پیش بینی 
حسابرس و سود واقعی شرکت ایجاد می کند، دوماً سودی که از نوسان باالیی برخودار باشد به 
لحاظ  به  کمتری  اعتماد  از  لحاظ حسابداری  به  و  است  برخوردار  کمتری  پایداری  اینکه  دلیل 
کیفیت برخوردار است. به همین دلیل حسابرسان با افزایش نوسان سود ممکن است با افزایش 

حق الزحمه حسابرسی پاسخ دهند. 
با توجه به مطالب فوق، یکی از عواملی که می تواند تأخیر گزارش حسابرسی  و حق الزحمه 
حسابرسان شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد، نوسان سود است، که این موضوع تا کنون در ادبیات 
اینکه تأخیر گزارش حسابرسی  با توجه به  پژوهشی داخلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
سرمایه گذاران  برای  باالیی  اهمیت  از  مالی،  گزارش های  ارائه  زمان  بر  مؤثر  محرکی  عنوان  به 
برخوردار است و همچنین نقش نوسان سود به عنوان سیگنالی که می تواند منجر به تحت تأثیر 
قرار گرفتن تأخیر گزارش حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی شود، در این زمینه خالء پژوهشی 
وجود دارد. بنابراین توجه به کمبود پژوهشی در این حوزه، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این 
پرسش است که آیا نوسان سود بر تأخیر گزارش حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی تأثیر دارد؟ 
اگر چنین است، این تأثیر مثبت است یا منفی؟ دستیابی به پاسخ این پرسش می تواند اطالعات 
سودمندتری در مقایسه با پژوهش های پیشین در اختیار سرمایه گذاران و تحلیل گران بازار جهت 
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تصمیم گیری های سرمایه گذاری قرار دهد، چرا که سود شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار 
تهران در سال های اخیر با نوسانات زیادی همراه بوده و واکنش حسابرساننسبت به این نوسان 
سود نامشخص است.  از سوی دیگر نتایج این پژوهش به عنوان سیگنالی جهت تالش مضاعف 
حسابرسان نسبت به نوسان سود شرکت ها را مشخص نماید. همچنین نتایج این پژوهش می تواند 
ایده های جدید برای انجام پژوهش های آتی در حوزه مالی و حسابداری پیشنهاد نماید. به این 
منظور در ادامه پژوهش، ابتدا مبانی نظری پشتوانه فرضیه های پژوهش ارائه می گردد، سپس به 
صورت مختصر پیشینه  پژوهش ارائه می گردد. پس از آن فرضیه  ها پژوهش، روش شناسی پژوهش، 
تعریف عملیاتی متغیرها، مدل آزمون فرضیه ها ، آمار توصیفی متغیرها و آزمون فرضیه های آماری 

ارائه می شود. در انتها نیز نتیجه گیری، پیشنهادها و محدودیت های پژوهش ارائه می گردد.

٢-مبانینظریوتوسعةفرضیهها
نوسانسودوتأخیرگزارشحسابرسی

انتشار به موقع گزارش های مالی از سوی شرکت ها، می تواند موجب کاهش عدم تقارن اطالعات 
و  )آلن  مالی  عملکرد  و  سالمت  مورد  در  شایعات  پخش  کاهش   ،)2015 همکاران21،  و  )باطو 
همکاران22، 2014( و افزایش محتوای اطالعات مالی گزارش )باطو و همکاران23، 2015( شده 
به  استفاده کنندگان  اعتماد  می تواند  که  آنچه  اما   .)2018 محمدی24،  و  )حبیب  شود  شرکت 
گزارش های مالی را افزایش دهد نقش حسابرس در اعتباربخشی به گزارش های مالی است )بای 
و وو25، 2016(، چراکه نظارت حسابرسان مستقل به عنوان یک نهاد خارج شرکت می تواند نقش 
اساسی در افزایش شفافیت گزارشگری مالی و ایجاد اعتماد عمومی سرمایه گذاران در بازار سرمایه 
باالیی برای  از اهمیت  ارائه گزارش حسابرسی  اما سرعت  ایفا نماید )گنترا و خلیف26، 2021(. 
سرمایه گذاران برخوردار است و هر چه فاصلة زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار گزارش 

حسابرسی کوتاهتر شود ارزش اطالعاتی آن بیشتر است
گزارش  ارائه  در  تأخیر  است  ممکن  گوناگونی  عوامل   .)2018 همکاران27،  و  )وان حسین   
حسابرسی شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهند )دوراند28، 2019(. یکی از ابعاد مهم که زمان ارائه 
گزارش حسابرسی را تحت تأثیر قرار می دهد، موضوع سود شرکت هاست )استیوارت و کارینی29، 
از جمله کیفیت  تأثیر جنبه های مختلف سود  تا کنون پژوهش های زیادی در خصوص   .)2019
برایان و همکاران30 )2018( در پژوهش  به طور مثال  پایداری سود صورت گرفته است.  سود، 
افزایش کیفیت سود  تأخیر گزارش حسابرس دارد.  بر  تأثیر منفی  خود نشان داد کیفیت سود 
می تواند زمینه را برای سهولت در اجرای فرایند حسابرسی )راسلت و وانگ31، 2010(، کاهش 
ریسک های حسابرسی )حبیب و همکاران32، 2019( و در نهایت کاهش بدبینی حسابرسان به 
واحد مورد رسیدگی )ویتهورس و المبرت33، 2014( را فراهم آورد. ابرناثی و همکاران34 )2017( 
نیز نشان دادند که پایداری سود تأثیر منفی بر تأخیر گزارش حسابرسی دارد. هر چه پایداری 
و یکنواختی سود بیشتر باشد، سود از قابلیت پیش بینی بیشتر برخوردار بوده و ریسک کمتری 
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را به همراه خواهد داشت. به اعتقاد برایان و ماسون )2020(، یکی از جنبه های سود که کمتر 
به آن توجه شده است، نوسان سود است. نوسان سود منعکس کننده پراکندگی سود در طول 
مالحظه ای  قابل  تأثیر  حسابرسان  رسیدگی های  دامنه  و  برنامه  در  است  ممکن  و  است  زمان 
داشته باشد )حسن35، 2016(. نوسان سود ناشی از دو عامل شوک اقتصادی و یا مسائل مرتبط 
و  )براینت  می دهد  کاهش  را  سود  پیش بینی  قابلیت  عامل  دو  هر  که  بوده  حسابداری  سود  با 
همکاران36، 2013(. نوسان سود پیچیدگی کار حسابرسان را افزایش داده و به همین دلیل ریسک 
ذاتی  ریسک  سود  نوسان   )2019( هوانگ37  و  حبیب  اعتقاد  به  می دهد.  افزایش  را  حسابرسی 
حسابرسی را افزایش داده و در نتیجه تالش حسابرسان و دامنه رسیدگی حسابرسی افزایش پیدا 
می کند. برایان و ماسون )2020( ابتدا استدالل کردند که نوسان سود، ممکن است با گسترش 
دامنه رسیدگی های حسابرسان همراه باشد و حسابرسان با استفاده از آزمون های محتوا ریسک 
حسابرسی را کاهش دهند در نتیجه حسابرسان برای آزمون های بیشتر مدت زمان حسابرسی را 
افزایش می دهند. اما در نهایت نتایج پژوهش آن ها بر خالف تصوراتشان بود، زیرا نتایج پژوهش 
نتایج  مقابل  در  اما  دارد.  گزارش حسابرسی  تأخیر  بر  منفی  تأثیر  نوسان سود،  داد  نشان  آن ها 
پژوهش های ژانگ و همکاران38 )2022( نشان می دهد که حسابرسان نوسان سود شرکت ها را به 
عنوان معیاری از ریسک مربوط به فعالیت شرکت درک می نمایند. آن ها در پاسخ به این ریسک 
درک شده، سطح دامنه رسیدگی ها را افزایش می دهند تا از این طریق ریسک ناشی از نوسان سود 
شرکت را کاهش دهند. به همین دلیل با افزایش سطح دامنه رسیدگی مدت زمان جهت رسیدگی 

به اطالعات صورت های مالی افزایش پیدا می کند.

نوسانسودوحقالزحمهحسابرسی
طریق  از  که  می گردد  تأمین  حسابرسی  حق الزحمه  طریق  از  حسابرسان  اقتصادی  منافع 
انعقاد قرارداد با شرکت ها به دست می آید )چن و همکاران39، 2021(. حسابرسان جهت تعیین 
حق الزحمه خدمات حسابرسی، عوامل زیادی را در نظر می گیرند و تا کنون پژوهش های زیادی 
دریائی،  و  )ایمنی  است  گرفته  صورت  حسابرسی  حق الزحمه  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  زمینه  در 
باید  واحد مورد رسیدگی  و ویژگی های  به وضعیت  توجه  با  به طور معمول  1399(. حسابرسان 
تا ضمن  نمایند  را تعیین  بر اساس آن حق الزحمه حسابرسی  باشند و  برآورد را داشته  بهترین 
حفظ کیفیت کار، آن را با معقول ترین حق الزحمه انجام دهند، چرا که حسابرسان برای تکمیل 
فرآیند حسابرسی خود نیازمند زمان کافی هستند و بدون اختصاص زمان مورد نیاز برای انجام 
همکاران40،  و  )دمرجان  بود  نخواهد  امکانپذیر  نظر  مورد  کیفیت  به  دستیابی  حسابرسی،  امور 
حسابرسی  گزارش  پیرامون  بحث  همچنین  و  نیاز  مورد  حسابرسی  فعالیت های  مقدار   .)2013
به طور معنادار می تواند بر دامنه رسیدگی حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی تأثیر گذار باشد 
)ناصر و حسن41، 2016(. اما اینکه چه عواملی می تواند موجب افزایش دامنه رسیدگی حسابرسان 
عقیده  به  )اوکیلی42، 2020(.  است  بوده  و چالش  بحث  مورد  پژوهشگران  بین  در  شود، هموار 
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ریسک حسابرسی  افزایش  به شرایطی که موجب  دامنه رسیدگی حسابرسان  پژوهشگران  اکثر 
می شود، تا حدود زیادی وابسته است، به طور مثال ریسک ناشی از اندازه حسابرسی، ریسک ناشی 
از پیچیدگی کار و حتی ریسک ناشی از سود شرکت )الهداب43، 2016(. در این راستا نیکینن 
در  قیمت گذاری خدمات حسابرسی  بر  تأثیر ریسک  پژوهش خود  در  و ساهلستروم44 )2015( 
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انگلستان را بررسی کردند نتایج پژوهش آن ها 
نشان داد که ریسک )ریسک مالی، ریسک عملیاتی و ریسک تجاری( بر حق الزحمه حسابرسی 
تحت  حسابرسی،  ریسک  که  می کنند  استدالل   )2019( همکاران  و  چن  دارد.  مستقیم  تأثیر 
تأثیر وضعیت مالی و عملکرد شرکت ها قرار دارد، و مبرهن است که در شرکت هایی که نوسانات 
باالتری نسبت به سایر شرکت ها دارند و حسابرسان  زیادی در سود ساالنه خود دارند، ریسک 
نیز جهت انعقاد قرار دارد و زمان رسیدگی ها به این مورد توجه دارند. برایان و ماسون )2020( 
با  تأثیر نوسانات سود شرکت هاست و  نیز اعتقاد دارند که زمان رسیدگی های حسابرسی تحت 
افزایش نوسانات سود شرکت، زمان و دامنه رسیدگی های حسابرس افزایش پیدا می کند. همچنین 
تانگ45 )2020( استدالل نمود که حسابرسان زمانی که نوسان باالیی از سود را نسبت به سال 
قبل مشاهده می نمایند آن را به عنوان زنگ خطری از ریسک حسابرسی درک کرده، از این رو در 
پاسخ به ریسک تالش و رسیدگی های خود را نسبت به اقالم صورت های مالی افزایش می دهند. به 
همین دلیل با افزایش سطح رسیدگی های حسابرسان، حق الزحمه حسابرسی افزایش پیدا می کند 

)تانگ و همکاران، 2020(.

پیشینهپژوهش
کیم و همکاران )2022( در پژوهشی به بررسی تأثیر نوسانات سود بر تأخیر در ارائه گزارش 
از شرکت های  مالی 143 شرکت  از اطالعات صورت های  این پژوهش  پرداختند. در  حسابرسی 
نتایج  شد.  استفاده   2019 تا   2010 سال های  طی  ژاپن  بهادار  اوراق  بورس  در  شده  پذیرفته 
حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد نوسانات سود موجب افزایش تأخیر در ارائه گزارش 

حسابرسی شرکت های ژاپنی می شود.
ایجبونیک و همکاران46 )2022( در پژوهشی به بررسی تأثیر هموارسازی سود به منظور کاهش 
نوسان سود بر حق الزحمه حسابرسی پرداختند. در این پژوهش از اطالعات صورت های مالی 75 
شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیجریه طی سال های 2010 تا 2019 
استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد هموارسازی سود تأثیر منفی 
معناداری بر حق الزحمه حسابرسی دارد. این بدان معناست که افزایش نوسان سود موجب افزایش 

حق الزحمه حسابرسی می شود. 
ویژگی های  رابطه  بررسی  به  خود  پژوهش  از  بخشی  پژوهشی  در   )2022( همکاران47  و  باال 
حسابرسی و هموارسازی پرداختند. در این پژوهش از اطالعات صورت های مالی 375  شرکت از 
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کشورهای آسیایی طی سال های 2013 تا 2019 
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استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش به طور کلی نشان می دهد که دوره تصدی 
حسابرس و حق الزحمه حسابرسی با هموارسازی سود رابطه معناداری ندارد.

چانگ و همکاران48 )2021( در پژوهشی به بررسی تأثیر هموارسازی بر حق الزحمه حسابرسی 
از شرکت های  مالی 12.823 سال- شرکت  اطالعات صورت های  از  پژوهش  این  در  پرداختند. 
نتایج  شد.  استفاده   2018 تا   2000 سال های  طی  چین  بهادار  اوراق  بورس  در  شده  پذیرفته 
حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش به طور کلی نشان می دهد که هموارسازی سود بر حق الزحمه 

حسابرسی تأثیر منفی معناداری دارد.
دیوید و همکاران49 )2021( در پژوهشی به بررسی تأثیر نوسان درامد بر حق الزحمه حسابرسی 
شرکت های  از  شرکت  سال-   2.125 مالی  صورت های  اطالعات  از  پژوهش  این  در  پرداختند. 
نتایج  استفاده شد.  تا 2019  آمریکا طی سال های 2005  بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته شده 
درامد  نوسان  حسابرسان  که  می دهد  نشان  کلی  به طور  پژوهش  فرضیه های  آزمون  از  حاصل 
را  حسابرسی  حق الزحمه  و  کرده  ارزیابی  ریسک  افزایش  برای  سیگنالی  منزاله  به  را  شرکت ها 

افزایش می دهند.
تأثیر نوسانات سود بر حق الزحمه حسابرسی  به بررسی  رحمان و وو50 )2021( در پژوهشی 
پرداختند. در این پژوهش از اطالعات صورت های مالی 170 شرکت از شرکت های پذیرفته شده 
در بورس اوراق بهادار چین طی سال های 2014 تا 2018 استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون 
فرضیه های پژوهش نشان داد مؤسسات حسابرسی بزرگ، نوسان سود را در حق الزحمه حسابرسی 
را در  نوسان سود  با قدمت کمتر  و  لحاظ می نمایند در حالی که مؤسسات حسابرسی کوچک 

حق الزحمه حسابرسی لحاظ نمی نمایند. 
تانگ )2020( در پژوهشی به بررسی تأثیر نوسانات سود بر حق الزحمه حسابرسی پرداختند. 
در این پژوهش از اطالعات صورت های مالی 143 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار ایتالیا طی سال های 2010 تا 2016 استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های 

پژوهش نشان داد نوسانات سود بر حق الزحمه حسابرسی شرکت ها تأثیر مثبت معناداری دارد. 
حسابرسی  ریسک  بر  سود  نوسانات  تأثیر  بررسی  به  پژوهشی  در   )2020( ماسون  و  برایان 
از شرکت های  مالی 13075 سال - شرکت  اطالعات صورت های  از  پژوهش  این  در  پرداختند. 
نتایج  استفاده شد.  تا 2015  آمریکا طی سال های 2004  بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته شده 
حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد نوسانات سود بر ریسک حسابرسی شرکت ها تأثیر 

مثبت معناداری دارد. 
برایان و ماسون )2020( در پژوهشی به بررسی تأثیر نوسانات سود بر تأخیر گزارش حسابرسی 
پرداختند. در این پژوهش از اطالعات صورت های مالی 13075 سال -  شرکت از شرکت های 
نتایج  استفاده شد.  تا 2015  آمریکا طی سال های 2004  بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته شده 
حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد نوسانات سود بر تأخیر گزارش حسابرسی شرکت ها 
تأثیر منفی معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد نوسان سود بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر 
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مثبت معناداری دارد.
از پژوهش خود به بررسی رابطه ویژگی های هیئت  باسونی و همکاران51 )2017( در بخشی 
مدیره و به موقع بودن گزارش  حسابرسی شده پرداختند. نمونه آماری تحقیق شامل 201 شرکت 
از  نتایج تحقیق حاکی  بوده است.  الی 2009  از 11 کشور آسیایی در طی دوره زمانی 2003 
آن است که اندازه هیئت مدیره و استقالل هیئت مدیره موجب افزایش به موقع بودن گزارش  
حسابرسی می شود، اما دوگانگی نقش مدیر عامل موجب کاهش به موقع بودن گزارش  حسابرسی 

می شود.
بهمنی و نظام طاهری )1401( در پژوهشی به بررسی رابطه هموارسازی سود و حق الزحمه 
حسابرسی شرکت ها پرداختند. بدین منظور اطالعات مالی 118 شرکت، در سال های 1390 تا 
1399 به روش حذفی سیستماتیک به عنوان نمونه آماری پژوهش استخراج و بررسی شده است. 
یافته های پژوهش نشان داد که هموارسازی سود مبتنی بر هر دو معیار نوسانات سود خالص و 

اقالم تعهدی بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت ها تأثیر معنادار دارد.
علی پور زاده و همکاران )1400( در پژوهشی به بررسی تأثیر معامالت مدیریتی بر رابطه بین 
به منظور  پرداختند.  تهران  بهادار  اوراق  بورس  نوسانات سود ساالنه و حق الزحمه حسابرسی در 
شرکت های  کلیه  بین  از  سیستماتیک  روش حذف  به  شرکت   150 تعداد  آماری  نمونه  تعیین 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و طی بازه زمانی 1392 تا 1399 که شرایط نمونه را 
نتایج پژوهش نشان داد که معامالت مدیریتی شدت رابطه مثبت بین  انتخاب گردید.  داشتند 

نوسانات سود ساالنه و حق الزحمه حسابرسی را تشدید می کنند.
عباس زاده و همکاران )1399( در پژوهشی به بررسی رابطه بین نوسان پذیری سود و کیفیت 
حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این تحقیق 
تعداد 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 92 تا 96 مورد تجزیه 
و تحلیل و بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین عالمت سود و کیفیت 
گزارش  در  شرط  بندهای  تعداد  حسابرس،  نظر  اظهار  نوع  حسابرس،  تصدی  )دوره  حسابرسی 
حسابرسی( و همچنین بین نوسان پذیری سود و کیفیت حسابرسی )دوره تصدی حسابرس، اندازه 
موسسه حسابرسی و تعداد بندهای شرط در گزارش حسابرسی( رابطه معناداری وجود دارد، ولی 
بین عالمت سود و اندازه موسسه حسابرسی و همچنین بین نوسان پذیری سود و نوع اظهار نظر 

حسابرسی رابطه معناداری مشاهده نشده است.
حیدریان و همکاران )1399( در پژوهشی به بررسی تأثیر تأخیر غیر عادی گزارش حسابرس بر 
نوسانات قیمت سهام و نوسانات سود پرداختند. در این پژوهش از اطالعات صورت های مالی 135 
شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 
استفاده شد. نتایج نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که تأخیر غیر عادی گزارش حسابرس بر 
نوسانات قیمت سهام تأثیر معناداری دارد. همچنین مالی تأثیر تأخیر غیر عادی گزارش حسابرس 

بر نوسانات قیمت سهام را تعدیل می کند. 
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نیری و همکاران )1398( در پژوهشی به بررسی اثر تأخیر گزارش حسابرسی بر نوسانات قیمت 
سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در بین 110 شرکت  پذیرفته 
شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی بین سال های 1396-1391  بررسی شد. نتایج 

آزمون فرضیات نشان داد تأخیر گزارش حسابرسی بر قیمت سهام تأثیر مثبت معناداری دارد. 
سلیمانی امیری  و همکاران )1398( در پژوهشی به ارتباط خود همبستگی سود، نوسان سود 
این راستا، اطالعات 93 شرکت پذیرفته شده در بورس  و حق الزحمه حسابرسی پرداختند. در 
اوراق بهادار تهران طي بازه زماني 1388 تا 1394 مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون 
فرضیه های پژوهش، نشان می دهند که بین خودهمبستگی سود و حق الزحمه حسابرسی رابطة 

منفی و معنادار وجود دارد. 
جعفری پور و همکاران )1396( در پژوهشی به بررسی تأثیر عوامل حاکمیتی بر تأخیر گزارش 
حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه آماری تحقیق 
شامل 93 شرکت در طی دوره زمانی 1386 الی 1390 بوده است. نتایج نشان داد اندازه هیئت 
مدیره، استقالل هیئت مدیره، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و تمرکز مالکیت بر تأخیر 
گزارش حسابرسی تأثیر منفی معنادار دارند، و دوره تصدی مدیرعامل و نفوذ مدیرعامل بر تأخیر 

گزارش حسابرسی تأثیر مثبت معنادار دارند.

فرضیههایپژوهش
فرضیه یک: هرچه نوسان سود بیشتر باشد میزان تأخیر گزارش حسابرسی شرکت ها بیشتر 

می شود.
فرضیه دو: هرچه نوسان سود بیشتر باشد میزان حق الزحمه حسابرسی شرکت ها بیشتر می شود.

3-روششناسیپژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر زمانی، پس رویدادی است، یعنی بر مبنای تجزیه 
و تحلیل اطالعات گذشته )داده های صورت های مالی شرکت ها( انجام گرفته است. از آنجایی که 
پژوهش حاضر در پی یافتن رابطه بین متغیرهای پژوهش در یک جامعه آماری می باشد، بنابراین 
پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی می باشد. از سوی دیگر، در این پژوهش جهت جمع آوری 
مبانی نظری و اطالعات مرتبط با پیشینه پژوهش، ابتدا از روش کتابخانه ای و اسنادکاوی استفاده 
شد. سپس داده های مرتبط با متغیرهای پژوهش با مراجعه به صورت های مالی و یادداشت های 
تهران،  بهادار  اوراق  بورس  اطالع رسانی  پایگاه های  از  استفاده  با  و  نمونه  شرکت های  توضیحی 
داده های  آماده سازی  تارنمای رسمی شرکت ها جمع آوری شد.  و  ره آورد نوین  اطالعاتی  نرم افزار 
پژوهش با استفاده از نرم افزار اکسل انجام شد؛ سپس با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 9 تجزیه 

و تحلیل آماری مربوط به آزمون فرضیه های پژوهش انجام شد.
تا 1399،  سال های 1390  تهران طی  بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته شده  کلیه شرکت های 
میان  ناهماهنگی ها  برخی  به دلیل گستردگی وجود  تشکیل می دهند.  را  پژوهش  آماری  جامعه 
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اعضای جامعه، شرایط زیر برای انتخاب نمونه قرار داده شد.
1. شرکت ها باید از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1399 در بورس حضور داشته باشند.
2. شرکت ها جزء هلدینگ، سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، بانک، بیمه و لیزینگ نباشد.

3. شرکت ها در طول دوره زمانی پژوهش تغییر سال مالی نداده و سال مالی آن ها منتهی 
به اسفند ماه باشد.

4. شرکت ها در طول دوره زمانی پژوهش وقفه عملیاتی قابل مالحظه ای  نداشته باشند.
5. اطالعات مورد نیاز شرکت ها به منظور استخراج داده ها در دسترس باشد.

با توجه به محدودیت های فوق الذکر در نهایت از بین جامعه آماری به صورت حذف سیستماتیک 
150 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. همچنین در این پژوهش متغیرهای موجود در 
مدل های رگرسیونی چند متغیره، از دو جنبه متفاوت مورد بررسی قرار گرفتند. از یک سو، این 
متغیرها در میان شرکت های مختلف )150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران( 
و از سوی دیگر، در دوره زمانی هشت ساله )سال های 1390 تا 1399( بررسی شدند. بنابراین، 
جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون چند متغیره با رویکرد داده های ترکیبی 
استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش نیز ابتدا آمار 
توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه شد. سپس آزمون های پیش فرض مدل رگرسیون شامل آزمون 
عدم مشکل هم خطی، آزمون عدم خود  همبستگی باقی مانده ها، آزمون بررسی پایایی متغیرهای 
پژوهش و آزمون بررسی واریانس باقی مانده ها انجام شده است. به منظور گزینش یکی از روش های 
معناداری  آزمون  برای  شد.  استفاده  لیمر  اف  آزمون  از  تلفیقی  داده های  یا  و  تابلویی  داده های 
ضرایب جزئی متغیرهای مدل های رگرسیونی جهت آزمون فرضیه ها نیز از آزمون تی در سطح 

اطمینان 95 درصد استفاده شد.

اندازهگیریمتغیرهایپژوهش
متغیرمستقل

نوسان سود )IBVOL(: برای اندازه گیری نوسان سود از انحراف معیار سود خالص به دارایی های 
ابتدای دوره که با استفاده از اطالعات صورت های مالی طی یک دوره زمانی پنج ساله قابل تخمین 

است، استفاده گردید )برایان و ماسون، 2020(.
متغیرهای وابسته

تأخیر گزارش حسابرسی )ARLAG(: برای اندازه گیری تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی، از 
لگاریتم فاصله زمانی )تعداد روز( بین پایان سال مال تا تاریخ  امضای گزارش حسابرسی استفاده 

گردید )عبیداله و همکاران، 2019(.
هزینه  لگاریتم  از  اندازه گیری حق الزحمه حسابرسی،  برای   :)LNAF( حق الزحمه حسابرسی 

حسابرسی استفاده گردید )صهبای قرقی، 1398(.
متغیرهایکنترلی
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اندازه هیئت مدیره )BSIZE(: برای اندازه گیری اندازه هیئت مدیره از مجموع تعداد اعضای 
هیئت مدیره )موظف و غیر موظف( استفاده گردید.

استقالل هیئت مدیره )BIND(: برای اندازه گیری استقالل هیئت مدیره از نسبت تعداد اعضای 
غیرموظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره استفاده گردید. 

دارایی های  ارزش  مجموع  لگاریتم  از  اندازه شرکت  اندازه گیری  برای   :)SIZE( اندازه شرکت 
شرکت در پایان سال مالی مورد نظر استفاده گردید.

اهرم مالی )LEV(: برای اندازه گیری اهرم مالی از نسبت مجموع بدهی ها به مجموع دارایی های 
شرکت در پایان سال مالی مورد نظر استفاده گردید.

بازده حقوق صاحبان سهام )ROE(: برای اندازه گیری از نسبت سود خالص به مجموع حقوق 
صاحبان سهام شرکت در پایان سال مالی مورد نظر استفاده گردید.

تلفیقی بودن صورت های مالی )ART(: برای اندازه گیری در صورتی که اطالعات صورت های 
مالی شرکت تلفیقی باشد، این متغیر برابر یک و در غیر این صورت برابر صفر خواهد بود.

به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده  همچنین در مدل یک پژوهش حق الزحمه حسابرسی 
است و در مدل دوم پژوهش نیز تأخیر گزارش حسابرسی به عنوان متغیر کنترلی استفاده شد. 

مدلهایپژوهش
برای آزمون فرضیه های یک و دو پژوهش به ترتیب از مدل های رگرسیون چند متغیره شماره 

)1( و )2( استفاده گردید.
مدل )1(

ARLAG i , t=β0+β1IBVOL i , t+β2BSIZE i , t+β3BIND i , t+β4SIZE i , t+β5LE-
Vi,t+β6ROEi,t+β7LNAFi,t+β8ARTi,t+εi,t

مدل )2(
LNAFi,t=β0+β1 IBVOLi,t+β2BSIZEi,t+β3BINDi,t+β4SIZEi,t+β5LEVi,t+β6ROE-

i,t+β6ROEi,t+β7ARLAGi,t+β8ARTi,t+εi,t

که در مدل های فوق:
،t در سال i تأخیر گزارش حسابرسی شرکت :ARLAGi,t

،t در سال i حق الزحمه حسابرسی شرکت :LNAFi,t

،t در سال i نوسان سود شرکت :IBVOLi,t

،t در سال i اندازه هیئت مدیره شرکت :BSIZEi,t

،t در سال i استقالل هیئت مدیره شرکت :BINDi,t

،t در سال i اندازه شرکت :SIZEi,t

،t در سال i اهرم مالی شرکت :LEVi,t

.t در سال i بازده حقوق صاحبان سهام شرکت :ROEi,t

.t در سال i تلفیقی بودن صورت های مالی شرکت :ARTi,t
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4-یافتههایپژوهش
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول 1 منعکس شده است. شاخص های مرکزی )میانه و 
میانگین( و شاخص های پراکندگی )حداقل، حداکثر و انحراف معیار( برای متغیرهای پژوهش به منظور 
تحلیل توصیفی وژگی های متغیرها قبل از آزمون فرضیه به کار گرفته شد. این اقدام به منظور شناخت 
بیشتر متغیرها و ارائه دیدگاهی کلی نسبت به نمونه آماری صورت گرفته است. با توجه به جدول 
1 میانگین حق الزحمه حسابرسی 2510 میلیون رالص بوده است و به این معناست که حق الزحمه 
حسابرسی در شرکت های نمونه به طور میانگین 3210 بوده است. همچنین میانگین لگاریتم تعداد 
روز تأخیر گزارش حسابرسی نیز 91 بوده است. بیشترین میزان تأخیر گزارش حسابرسی در بین 
شرکت های نمونه نیز 155 و کمترین میزان تأخیر گزارش حسابرسی نیز 31 بوده است. انحراف 
معیار نیز نشان دهندة میزان تغییرات مجذور داده های متغیر حول میانگین است و هر چه که مقدار 
آن کمتر باشد، نشان از توزیع نرمال داده های مربوط به آن متغیر دارد )عباسی و تامرادی، 1399(. 
همان طور که مشاهده می شود نوسان سود و حق الزحمه حسابرسی به ترتیب کمترین )0/032( و 

بیشترین )700/211( انحراف معیار را در بین متغیرهای پژوهش دارند.
جدول1-آمارتوصیفیمتغیرهایپژوهش

حداکثرحداقلانحراف معیارمیانهمیانگینتعداد مشاهدهشرح
1500919325/14231155تأخیر گزارش حسابرسی

150025102600700/211120017450حق الزحمه حسابرسی
15000/090/080/0320/010/62نوسان سود

15005/265/000/1715/007/00اندازه هیئت مدیره
15000/490/400/1280/000/20استقالل هیئت مدیره

150014/2414/190/60310/3219/25اندازه شرکت
15000/630/610/1740/1010/94اهرم مالی

0/520/68-15000/1190/100/138بازده حقوق صاحبان سهام
تعداد یکتعداد صفرتعداد مشاهدهمتغیر کیفی

15001160340تلفیقی بودن صورت های مالی
پیش از آزمون فرضیه های پژوهش، آزمون پیش فرض های استفاده از مدل های رگرسیون انجام 
از  یکی  گردد.  بررسی  پژوهش  مدل  برآورد  شیوه  و  پژوهش  مدل های  بودن  مناسب  تا  می شود 
پیش فرض ها در مدل های رگرسیون خطی چند متغیره، بررسی عدم مشکل هم خطی بین متغیرهای 
مستقل و کنترلی در مدل پژوهش است. جهت بررسی مشکل هم خطی بین متغیرهای پژوهش از 
عامل تورم واریانس استفاده گردید. با توجه به جدل 2، از آنجا که مقدار عامل تورم واریانس برای 
کلیه متغیرهای مستقل و کنترلی مورد استفاده مدل های یک و دو پژوهش کمتر از 10 است؛ 

بنابراین مشکل هم خطی در بین متغیرهای مستقل و کنترلی مدل های پژوهش وجود ندارد. 
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جدول٢-آزمونهمخطیمتغیرهایپژوهش
تورم واریانس مدل 1تورم واریانس مدل 1متغیر

1/0131/14نوسان سود
1/0091/009اندازه هیئت مدیره

1/0081/007استقالل هیئت مدیره
1/0141/013اندازه شرکت

1/0071/008اهرم مالی
1/0111/012بازده حقوق صاحبان سهام

1/0131/012تلفیقی بودن صورت های مالی
-1/012حق الزحمه حسابرسی

1/010-تأخیر گزارش حسابرسی
از دیگر پیش فرض ها در مدل های رگرسیون خطی چند متغیره، بررسی پایایی کلیه متغیرهای 
به  پایایی متغیرهای پژوهش  وابسته، مستقل و کنترلی به کار رفته در مدل های پژوهش است. 
بین سال های  پژوهش  مدل  در  رفته  به کار  متغیرهای  واریانس  و  میانگین  که  است  آن  معنای 
مختلف ثابت بوده است. در این پژوهش از آزمون لوین، لین و چو )2002( برای بررسی پایایی 
متغیرهای پژوهش استفاده شده است. با توجه به جدول شماره  3، سطح خطای آزمون لوین، لین 
و چو )2002( برای تمامی متغیرها به کار رفته در مدل های پژوهش کمتر از 5 درصد می باشد، 

بنابراین متغیرهای پژوهش پایا هستند.
جدول3-آزمونپایاییمتغیرهایپژوهش

سطح خطامتغیر
0/00تأخیر گزارش حسابرسی

0/00حق الزحمه حسابرسی
0/00نوسان سود

0/00اندازه هیئت مدیره
0/00استقالل هیئت مدیره

0/00اندازه شرکت
0/00اهرم مالی

0/00بازده حقوق صاحبان سهام

در اقتصاد سنجی یکی از موضوعات مهم بررسی ناهمسانی واریانس مدل پژوهش است. برای 
پاگان  بروش  آزمون  از  متغیره  چند  خطی  رگرسیون  مدل های  در  واریانس  ناهمسانی  بررسی 
استفاده می شود. در واقع آزمون بروش پاگان وابستگی واریانس جمالت خطای بدست آمده از 
رگرسیون خطی را به مقادیر متغیرهای توضیح دهنده مدل، بررسی می نماید. با توجه به جدول 
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شماره  4، از آنجا که سطح خطای آزمون بروش پاگان، برای دو مدل پژوهش کمتر از 5 درصد 
می  باشد، لذا نتایج آزمون بروش پاگان نشان دهنده ناهمسانی واریانس برای مدل های پژوهش 
است. در چنین مواردی برای تخمین مدل های رگرسیون از روش حداقل مربعات تعمیم یافته 

استفاده می گردد. 
جدول4-آزمونبروشپاگان

سطح خطاآماره آزمونمدل
6/640/00بک
7/590/00دو

آزمون مدل پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی آزمون می شوند در مورد داده های ترکیبی 
ابتدا آزمون چاو )F لیمر( به منظور انتخاب شیوه تخمین مدل از بین دو راهکار داده های تلفیقی 
یا تابلویی انجام می گردد. اگر سطح خطای آزمون چاو کمتر از 5 درصد باشد از روش داده های 
از روش  از 5 درصد باشد،  برابر نیستند( و اگر بزرگ تر  از مبدأ در تمام مقاطع  تابلویی )عرض 
داده های تلفیقی )عرض از مبدأ در تمام مقاطع برابر هستند( استفاده می شود. با توجه به جدول 
5، از آنجا که سطح خطای آزمون چاو برای مدل های یک و دو پژوهش از 5 درصد کمتر است به 
همین دلیل از روش داده های تابلویی استفاده شد. با توجه به اینکه روش داده های پنلی انتخاب 
گردید، این سؤال وجود دارد که آیا تفاوت در عرض از مبدأ واحدهای مقطعی به طور ثابت عمل 
می کند یا اینکه عملکردهای تصادفی می توانند به همین دلیل از آزمون هاسمن استفاده می شود. 
با توجه به اینکه که سطح خطای آزمون هاسمن برای مدل های یک و دو پژوهش از 5 درصد 

بیشتر است، از روش اثرات تصادفی استفاده می شود.
جدول5-انتخابمدلپژوهش

نتیجه آزمونسطح خطانوع آزمون مدل

یک
داده  تابلویی0/00آزمون چاو

اثرات تصادفی0/10آزمون هاسمن

دو
داده  تابلویی0/00آزمون چاو

اثرات تصادفی0/09آزمون هاسمن
با توجه به جدول 6 ، از آنجا که سطح خطای آماره اف برای مدل های یک و دو پژوهش کمتر از 
5 درصد است، به دلیل می توان پذیرفت نتایج مدل های پژوهش در سطح اطمینان باالی 95 دصد 
معتبر است و برای روابط متغیرهای مستقل و کنترلی با متغیرهای وابسته مدل های پژوهش قابل 
اتکا و اطمینان است. همچنین ضریب تعیین برای مدل های یک و دو پژوهش به ترتیب 0/67 
و 0/62 می باشد، بنابراین می توان پذیرفت 67 و 62 درصد از تغییرات متغیرهای تأخیر گزارش 
حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی شرکت ها را به وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی مدل یک و 
دو تبیین نمود. همچنین مقدار آمارة دوربین – واتسون برای مدل های یک و دو پژوهش به ترتیب 
1/85 و 1/90 است و این مقادیر بین 1/5 تا 2/5 بوده، پس می توان پذیرفت خود همبستگی 
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مرتبه اول میان جمالت خطای مدل های رگرسیونی پژوهش وجود ندارد و فرض وجود همبستگی 
بین خطاها رد می گردد.

نتایج آزمون فرضیه های پژوهش در جدول 6 منعکس شده است. در مدل یک پژوهش سطح 
خطا برای متغیر مستقل یعنی نوسان سود 0/00 است، از آنجا که مقدار سطح خطا کمتر از 5 
درصد است، می توان پذیرفت نوسان سود بر تأخیر گزارش حسابرسی شرکت ها تأثیر معناداری 
دارد. در نتیجه می توان فرضیه یک پژوهش را در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفت. از آنجا که 
ضریب متغیر نوسان سود )0/09( مثبت است، می توان با اطمینان قابل قبولی بیان کرد که نوسان 
سود بر تأخیر گزارش حسابرسی شرکت ها تأثیر مثبت معناداری دارد. در نتیجه هرچه نوسان 
سود بیشتر باشد میزان تأخیر گزارش حسابرسی شرکت ها بیشتر می شود. همچنین در مدل دو 
پژوهش سطح خطا برای متغیر مستقل یعنی نوسان سود 0/00 است، از آنجا که مقدار سطح 
خطا کمتر از 5 درصد است، می توان پذیرفت نوسان سود بر حق الزحمه حسابرسی شرکت ها تأثیر 
معناداری دارد. در نتیجه می توان فرضیه دو پژوهش را در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفت. از 
آنجا که ضریب متغیر نوسان سود )0/08( مثبت است، می توان با اطمینان قابل قبولی بیان کرد 
که نوسان سود بر حق الزحمه حسابرسی شرکت ها تأثیر مثبت معناداری دارد. هرچه نوسان سود 

بیشتر باشد میزان حق الزحمه حسابرسی شرکت ها بیشتر می شود.
جدول6-آزمونمدلهایپژوهش

مدل دومدل یکشرح
سطح خطاضریبسطح خطاضریبمتغیر

0/160/000/150/00مقدار ثابت
0/090/000/080/00نوسان سود

0/110/000/070/02-اندازه هیئت مدیره
0/080/000/070/00-استقالل هیئت مدیره

0/070/000/060/00اندازه شرکت
0/090/04-0/070/00اهرم مالی

0/110/000/090/00بازده حقوق صاحبان سهام
0/120/000/150/00تلفیقی بودن صورت های مالی

--0/100/00حق الزحمه حسابرسی
0/090/00--تأخیر گزارش حسابرسی

0/680/62ضریب تعیین
1/921/90آماره دوربین - واتسون

21/0320/43آماره اف
0/000/00سطح خطا
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هدف این پژوهش بررسی واکنش حسابرسان به نوسان سود در شرکت های پذیرفته شده در 
بورس اوراق بهادار تهران بوده است. به این منظور در دو فرضیه جداگانه تأثیر نوسان سود بر 
تأخیر گزارش حسابرسی و تأثیر نوسان سود بر حق الزحمه حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت. 
یافته های حاصل از آزمون فرضیه  یک پژوهش بیان گر آن است که نوسان سود بر تأخیر گزارش 
تأخیر  سود،  نوسان  افزایش  با  که  معناست  بدان  این  دارد.  معناداری  و  مثبت  تأثیر  حسابرسی 
گزارش حسابرسی افزایش پیدا می کند. نتایج حاصل از این فرضیه پژوهش بر خالف نتایج پژوهش 
برایان و ماسون )2020( است. برایان و ماسون )2020( در پژوهش خود با استفاده از اطالعات 
صورت های مالی 13075 سال - شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آمریکا 
طی سال های 2004 تا 2015 نشان دادند که نوسان سود تأثیر منفی بر تأخیر گزارش حسابرسی 
دارد. به عقیده آن ها در شرکت هایی که نوسان سود کمتر است، شرکت ها با استفاده از روش های 
خاص حسابداری سود را دستکاری نموده و با یکنواخت کردن سود طی دوره های زمانی مختلف، 
هموارسازی سود را انجام می دهند. به همین دلیل در چنین شرکت هایی حسابرس، وقت بیشتری 
را جهت واقعی نمودن سود صرف خواهند کرد. اما در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق 
بهادار نوسان سود تأثیر مثبت بر تأخیر گزارش حسابرسی دارد و دلیل آن می تواند ریسک ناشی 
از نوسان سود باشد. چرا که با افزایش ریسک ذاتی ناشی از نوسان سود، حسابرسان آزمون های 
محتوای بیشتری را انجام خواهند داد و  نتیجه نهایی آن افزایش تأخیر گزارش حسابرسی است.

 همچنین یافته های حاصل از آزمون فرضیه  دو پژوهش بیان گر آن است که نوسان سود بر 
حق الزحمه حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد. این بدان معناست که با افزایش نوسان سود، 
حق الزحمه حسابرسی افزایش پیدا می کند. نتایج حاصل از این فرضیه پژوهش با نتایج پژوهش 
برایان و ماسون )2020( همراستا است. برایان و ماسون )2020( در پژوهش خود نشان دادند 
که نوسان سود بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر مثبت معناداری دارد. همان طور که در فرضیه یک 
اشاره شد، با افزایش نوسان سود، ریسک ذاتی حسابرسی افزایش پیدا می کند و حسابرسان برای 
کاهش ریسک ناشی از نوسان سود باید دامنه رسیدگی ها و آزمون های حسابرسی بیشتری را اجرا 
نمایند. در نتیجه تالش حسابرسان برای کاهش ریسک ناشی از نوسان سود، از طریق افزایش 

حق الزحمه حسابرسی، برای حسابرسان جبران خواهد شد.
با توجه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش، پیشنهادهای کاربردی زیر برای استفاده از 

نتایج پژوهش به شرح زیر ارائه می گردد: 
 با توجه به اینکه نوسان سود ریسک حسابرسی را تحت تأثیر قرار می دهد، به حسابرسان 
پیشنهاد می شود در زمان انعقاد قرار داد حسابرسی ضمن توجه به سایر عوامل مرتبط با شرکت ها، 
حق الزحمه و همچنین زمانبندی برای رسیدگی های خود،آثار ناشی از نوسان سود را مد نظر قرار 
دهند و حق الزحمه حسابرسی شرکت ها را با توجه به نوسان غیر عادی سود شرکت تعیین نمایند.

 مدیران شرکت هایی که نگران هزینه های ناشی از حق الزحمه حسابرسی و همچنین تأخیر 
در ارائه گزارش حسابرسی هستند، پیشنهاد می شود ضمن حفظ کیفیت گزارشگری مالی از طریق 
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هموارسازی سود، نوسان غیر عادی سود را تا حد امکان خنثی نمایند.
 با توجه به تأثیر مثبت نوسان سود بر تأخیر گزارش حسابرسی، به سرمایه گذاران و سایر 
گزارش  تأخیر  از  ناشی  پیامدهای  نگران  که  شرکت ها  مالی  گزارش های  از  استفاده کنندگان 
سهام  فروش  و  خرید  خصوص  در  تصمیم گیری  زمان  در  می شود  پیشنهاد  هستند  حسابرسی 

شرکت ها به نوسان سود شرکت ها به عنوان یک عامل تأثیرگذار و مهم توجه نمایند.
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