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Abstract:
Due to the competitive conditions created in the profession, auditing firms have realized the 

need to provide better quality services and lower prices to the market and because of the impact 
of fees on audit quality, the study of factors affecting the audit fee is of particular importance. 
The purpose of this study is to investigate the relationship between the expertise of the auditing 
firm in the industry, the audit committee, and, managerial ownership with the audit fee. For 
this purpose, a sample of 160 companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period 
2013 to 2020 was selected. The method of this research is a correlation. Using regression tests, 
statistical hypotheses were examined and data analysis was performed using EViews software. 
The results show that there is no significant relationship between the expertise of the auditing 
firm in the industry and the audit fee. While the existence of the audit committee and managerial 
ownership has a positive and significant relationship with the audit fee.
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چکیده
با توجه به شرایط رقابتی ایجاد شده در حرفه حسابرسی، موسسه های حسابرسی ضرورت ارائه خدمات باکیفیت 
هرچه بهتر و بهای کمتر به بازار را بیشتر دریافتهاند و به دلیل تأثیر حق الزحمه بر کیفیت حسابرسی، مطالعه عوامل 
ارتباط بین تخصص  از اهمیت ویژهای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی  مؤثر برحق الزحمه حسابرسی 
بدین منظور  است.  با حق الزحمه حسابرسی  مالکیت مدیریتی  و  موسسه حسابرسی در صنعت، کمیته حسابرسی 
نمونه ای از 160 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 تا 1399 انتخاب شد. روش این 
پژوهش همبستگی می باشد که با استفاده از آزمون رگرسیون به بررسی فرضیه های آماری پرداخته شد و تحلیل 
مالکیت  و  بین کمیته حسابرسی  نشان می دهد که  پژوهش  نتایج  انجام شد.   Eviews افزار  نرم  با کمک  داده ها 
مدیریتی با حق الزحمه حسابرسی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. در حالیکه ارتباط معناداری بین تخصص 

موسسه حسابرسی در صنعت و حق الزحمه حسابرسی مشاهده نگردید.

حق الزحمه  مدیریتی،  مالکیت  حسابرسی،  کمیته  صنعت،  در  حسابرسی  موسسه  تخصص  کلیدی: واژههای
حسابرسی
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1-مقدمه
میان  شدید  رقابتی  فضای  و  قانون گذاران  و  ناظر  نهادهای  حرفه،  فعاالن  شدید  نگرانی های 
حسابرسان، در ارتباط با حق الزحمه های حسابرسی اهمیت پرداختن به این موضوع را دو چندان 
کرده است. مبلغ قرارداد و حق الزحمه حسابرسی، معموالً براساس ویژگی های صاحبکار، موسسه 
حسابرسی و شرایط حاکم بر حرفه، اجتماع و محیط تعیین می شود. بنابراین، آگاهی از عوامل 

مؤثر بر حق الزحمه، می تواند بسیار مفید باشد )چوی1 و همکاران، 2008(. 
همچنین مطالعه عوامل مؤثر بر حق الزحمه از نظر تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی، حائز اهمیت 
است. کیفیت پایین حسابرسی موجب کاهش اعتماد استفاده کنندگان صورت های مالی می شود، 
زیرا در بازار سرمایه، حق الزحمه حسابرسی تحت تأثیر ریسک صاحبکار نیز قرار دارد، از این  رو 
اعتماد  کاهش  باشد.  کسب وکار  عرصه  در  شده  ایجاد  اعتماد  اثربخشی  برای  شاخصی  می تواند 
استفاده کنندگان نه تنها منجر به ناکامی از دستیابی به اهداف حسابرسی می شود، بلکه موجب 
کاهش اعتبار فرایند حسابرسی در ابعاد کالن خواهد شد و مانع از تخصیص بهینه سرمایه در بازار 
اوراق بهادار و افزایش هزینه سرمایه و تأمین مالی می شود. با رشد رقابت در حرفه، موسسه های 
حسابرسی به طور فزایندهای به ضرورت ارائه خدمات با کیفیت بهتر و قیمت های رقابتیتر به بازار 
پی برده اند. موسسه های حسابرسی برای رقابت عالوه بر از کیفیت و متمایز کردن خدمات خود، به 
دنبال بهینه سازی حقوق و دستمزد و ارائه بهترین پیشنهادها نیز هستند. به این ترتیب آنها هم 
درآمد خود را به حداکثر می رسانند و هم در فضای رقابتی بازار خود را از دست نمی دهند. هدف 
پژوهش حاضر بررسی سه عامل مهم و تاثیرگذار برحق الزحمه حسابرس شامل تخصص موسسه 

حسابرسی در صنعت، کمیته حسابرسی و مالکیت مدیریتی است.
داشتن تجربه در صنعت یکی از عواملی است که می تواند بر جبران خدمات مؤسسه حسابرسی 
تأثیر بگذارد. این ویژگی می تواند در تولید گزارش های حسابرسی با کیفیت کمک کند. تخصص 
حسابرس در صنعت توسط موسسه های حسابرسی برای ایجاد تمایز با رقبا در رابطه با پاسخ به 
تقاضای صاحبکاران در راستای بهبود کیفیت گزارشگری مالی، مورد استفاده قرار می گیرد. در 
واقع فرض بر این است که تخصص بیشتر در زمینه حسابرسی، می تواند منجر به قیمت گذاری 
باالتر خدمات حسابرسی گردد. بررسی مطالعات مختلف؛ نشان دهنده نتایج متناقض در این زمینه 
است و این موضوع هنوز در کشور ما دارای ابهام می باشد. این مسئله یکی از چالش هایی است 
که پژوهش حاضر قصد دارد آن را مورد بررسی قرار دهد که آیا استفاده از خدمات حسابرسان 

متخصص در صنعت، منجر به افزایش هزینه های حسابرسی خواهد شد یا خیر؟ 
بر  حسابرسی  کمیته  تأثیر  بررسی  بپردازد،  آن  به  دارد  قصد  حاضر  پژوهش  که  دیگری  بعد 
از سازوکارهای اصلی حاکمیت  به عنوان یکی  هزینه های حسابرسی می باشد. کمیتة حسابرسی 
حسابرسان  و  مدیریت  بین  روابط  تنظیم  شرکت،  مالی  فعالیت های  بر  نظارت  وظیفة  شرکتی، 
با حسابرسان مستقل در  تعامل  و  اولیه حسابرسی  برنامة  بررسی  مستقل و حسابرسان داخلی، 
فرایند حسابرسی مالی را بر عهده دارد. بنابراین، انتظار می رود بر دامنة حسابرسی و میزان تالش 
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حسابرس و به تبع آن، بر حق الزحمة حسابرسی تأثیر بگذارد. بنابراین سوالی که مطرح می شود 
اینست آیا وجود کمیته حسابرسی، حق الزحمه حسابرس مستقل را تحت تأثیر قرار می دهد؟ بطور 

کلی در این زمینه هم پژوهش های انجام شده دارای ابهام و نتایج ناسازگار می باشند. 
حق الزحمه  و  مدیریتی  مالکیت  بین  رابطه  می پردازد،  آن  به  حاضر  پژوهش  که  سومی  بعد 
حسابرسی را بررسی می کند. وقتی صحبت از مالکیت مدیریتی به میان می آید، موضوع نمایندگی 
و تضاد منافع مطرح می شود. در نتیجه تضاد منافع، ذینفعان باید هزینه های نمایندگی را متحمل 
شوند تا منافع دیگران را با منافع خود هماهنگ کنند یا اثرات تضاد منافع را به حداقل برسانند. 
تئوری نمایندگی، حسابرس را به عنوان نماینده مستقل سهامداران و سایر اشخاص ذینفع در 
کنترل صحت، قابلیت اطمینان و مرتبط بودن اطالعات تهیه و ارائه شده توسط مدیران واحدهای 
مدیران  با  حسابرس  که  است  آن  مستلزم  حسابرسی  کار  که  آنجایی  از  اما  می شناسد.  تجاری 
این نظریه فرض می شود که حسابرسان ممکن است  باشد، در  ارتباط داشته  واحدهای تجاری 
استقالل خود را در انجام کار خود حفظ نکنند و آن را به درستی انجام ندهند و به عبارت دیگر 
همسو با منافع مدیران عمل کنند )شان2 و همکاران، 2019(. در این مورد نیز در واقع، هنوز 
بطور قطع نمی توان رابطه متغیرهای مذکور را منفی در نظر گرفت. این مسئله سؤال دیگری است 
که پژوهش حاضر قصد دارد آن را مورد بررسی قرار دهد و اینکه آیا مالکیت مدیریتی، منجر به 

افزایش هزینه های حسابرسی خواهد شد یا خیر؟
با بررسی امکان افزایش حق الزحمه حسابرسی به دلیل تجربه حسابرس در صنایع  در رابطه 
کمی  داخلی  مطالعات  تاکنون  کمیته حسابرسی،  و  مدیریتی  مالکیت  وجود  همچنین  و  خاص 
انجام شده است و در واقع، مسأله حاضر با یک شکاف مطالعاتی مواجه است. این پژوهش قصد 
دارد به این سئوال پاسخ دهد که در میان شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، چه 
با  مدیریتی  مالکیت  و  حسابرسی  کمیته  صنعت،  در  حسابرسی  موسسه  تخصص  بین  ارتباطی 
در  نظری  مبانی  گسترش  به  می تواند  سئوال  این  به  پاسخ  دارد؟  وجود  حسابرسی  حق الزحمه 
این حوزه بیانجامد و ممکن است برای درک اهمیت اقتصادی سرمایه گذاری در زمینه تخصص 
نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد توجه حسابرسان، مدیران،  در صنعت مفید باشد. همچنین 
استفاده کنندگان صورت های مالی و ... و همچنین پژوهش های آتی باشد. در ادامه، پس از بررسی 
مبانی نظری و پیشینه پژوهش، فرضیه ها و روش های به کار گرفته شده جهت آزمون فرضیه ها 
ارائه می گردد. در پایان نیز پس از ارائه یافته های پژوهش، به بحث و نتیجه گیری پیرامون موضوع 

پژوهش پرداخته می شود.

٢-مبانینظریوتوسعةفرضیهها
اساس  بر  خود  حرفه ای  خدمات  برای  حسابرسان  که  است  مبلغی  حسابرسی،  حق الزحمه 
عواملی مانند پیچیدگی خدمات و سطح تجربه دریافت می کنند. عالوه بر این، میزان حق الزحمه 
به  ارائه شده  ارزش خدمات  انجام خدمات، طول کار و  برای  به سطح تخصص الزم  حسابرسی 
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صاحبکار و سطح مهارت مورد نیاز بستگی دارد. بنابراین، میزان حق الزحمه حسابرسی، بسته به 
عوامل مختلف بسیار متفاوت است )ساریناتو3، 2014(. مطالعات مختلفی به بررسی عوامل مؤثر 
بر حق الزحمه حسابرسی نظیر ویژگی های مؤسسه حسابرسی، ویژگی های صاحبکار، شرایط حرفه، 
بر حق الزحمه  مؤثر  عوامل  از  آگاهی  پرداخته اند.   ... و  محیط  رقابتی،  شرایط  استفاده کنندگان، 
حسابرسی هم برای صاحبکاران و هم برای حسابرسان مفید است. از طرفی، صاحبکاران با آگاهی 
از این عوامل می توانند شرایطی را فراهم کنند که تحمل این هزینه برای آنها راحت تر باشد و 
بتوانند این هزینه را مدیریت کنند و از سوی دیگر، حسابرسان هم با داشتن آگاهی در این زمینه 
می توانند خدمات خود را به نحوی مناسب قیمتگذاری کنند. این مورد به ویژه با رقابتی شدن بازار 
خدمات حسابرسان، اهمیت بیشتری پیدا می کند )نیکبخت و تنانی، 1389(. با افزایش رقابت در 
حرفه حسابرسی، مؤسسات حسابرسی عالوه بر ارتقای کیفیت خدمات خود، به دنبال ارائه بهترین 

قیمت ممکن به واحد مورد رسیدگی )صاحبکار( هستند. 
حسابرسمتخصصدرصنعت

تخصص حسابرس، به عنوان توانایی حسابرسان برای درک جامع شیوه ها، عملکردها و عملیات 
حسابرسی از طریق آگاهی و شناخت کامل و دقیق ویژگی های شرکت، مشاغل و صنایع تعریف 
می شود؛ که صالحیت ها، شایستگی ها، قابلیت ها و روش های حسابرسان را برای تشخیص خطاهای 
غیرمنتظره اطالعات، بهبود و ارتقا می بخشد )کورنچای4 و همکاران، 2019(.  تخصص حسابرس، 
محرک اصلی برنامه ریزی حسابرسی، کیفیت حسابرسی و عملکرد حسابرسی، است. حسابرسان 
باید نه تنها در حسابرسی و حسابداری، بلکه در مورد ویژگی های صنعت صاحبکاران نیز آگاهی 
داشته باشند. شناخت صنعت واحد مورد رسیدگی، شناسایی و ارزیابی بهتِر معامالت و رویدادهای 
مرتبط با آن صنعت، را فراهم می کند. در نتیجه، حسابرسان با تمرکز بر یک صنعت خاص برای 
ارائه خدمات بهتر، خود را از سایر رقبا متمایز می سازند. این تمایز به حسابرسان این امکان را 
می دهد که به جای داشتن تنها یک گزینه جذاب )قیمت کمتر در هر حسابرسی( به طور همزمان 
توجه  تا  باشند  داشته  بهتر(  افشای  )کیفیت  باالتر  کیفیت خدمات  و  پایین تر  قیمت  گزینه  دو 
سهامداران را جلب نمایند )واعظ و همکاران، 1395(. از نظر سرمایه گذاران، حسابرسان طبقه بندی 
شده به عنوان متخصصان صنعت، حسابرسی با کیفیت باالتری ارائه می دهند و تخصص صنعت 
حسابرس یک شاخص کیفیت حسابرسی است. موسسه های حسابرسی با تمرکز بر منابع موجود 
و سرمایه گذاری در حوزه فناوری، می توانند در یک صنعت خاص یا تعداد مشخصی از صنایع، به 
کارایی الزم از نظر اقتصادی دست پیدا کرده و شهرت الزم را به عنوان متخصص در صنعت بدست 
آورند. در این صورت انتظار میرود که شهرت حسابرس به عنوان متخصص، باعث ایجاد مزیت 
رقابتی و افزایش قدرت موسسه حسابرسی در بازار شده و این وضعیت امکان مطالبه حق الزحمه 
بیشتر را برای خدمات حسابرسی فراهم می نماید. )های و جیتر5، 2011(. البته، هنوز بطور واضح 
مشخص نیست که آیا تخصص حسابرس در صنعت، در ارتباط با فعالیت خاص شرکا یا در سطح 
موسسه حسابرسی به عنوان یک کل ایجاد می شود. )موحدکارودین6 و همکاران، 2018(. با این 
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حال، استنباط در مورد مزایای تخصص صنعت حسابرس عموماً بر اساس تجزیه و تحلیل هایی 
است که از نمونه های بزرگ جمع آوری شده است. )کسل7 و همکاران، 2019(. از طرف دیگر، 
رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و تخصص در صنعت می تواند به سه صورت مثبت، منفی و عدم 
ارتباط باشد )پالمروز8، 1988(. بسیاری از مطالعات انجام شده تاکنون نشان دهنده وجود رابطه 
مثبت بین تخصص حسابرس در صنعت و حق الزحمه های حسابرسی بوده است، نتیجه پژوهش 
افزایش حق الزحمه  با  که تخصص حسابرس  نشان می دهد   )2018( و همکاران  موحدکارودین 
حسابرسی رابطه دارد. واعظ و همکاران )1393( نیز دریافتند که بین حق الزحمه حسابرسی و 
تخصص مؤسسات حسابرسی معناداری در ارتباط وجود دارد. اما برخی مطالعات انجام شده در 
این رابطه نشان دهنده نتایج ضعیف تر یا یافته های بی اهمیت بوده و شواهد متناقض در این حوزه 
غیر  از خدمات حسابرسان  استفاده  برای  نشان دهنده کاهش حق الزحمه حسابرسی  یا  داشته، 

متخصص بوده است. بنابراین فرضیه اول پژوهش به شرح زیر مطرح می شود:
• تخصص موسسه حسابرسی در صنعت با حق الزحمه خدمات حسابرسی، ارتباط معنی دار دارد. 

کمیتهحسابرسی
کمیته حسابرسی یکی از کمیته های تخصصی هیئت مدیره شرکت ها است که در نهایت وظیفه 
نظارت بر فعالیت های مالی شرکت را بر عهده دارد. اعضای کمیته از بین اعضای غیرموظف هیئت 
مدیره انتخاب می شوند و در بهترین حالت از مدیران مستقل خارجی تشکیل می شوند و حداقل 
یکی از اعضای آن باید کارشناس مالی باشد. در این راستا وجود کمیته حسابرسی ارتباط بین 
مدیریت شرکت و حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی را حفظ کرده و با توجه به مسئولیت 
نظارتی خود می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در جلوگیری از کاستی های کنترل داخلی در 
شرکت نقش موثری ایفا کند. این کمیته؛ همچنین در مواردی که رویه های حسابداری مشکل ساز 
یا مشکوک هستند یا در مورد مسائل جدی مرتبط با کارکنان، این اختیار را دارد که تحقیقات 
ویژه ای را آغاز کند. رابطه بین کمیته حسابرسی و حسابرس مستقل پیچیده است و از درخواست 
ارائه کردن این خدمات توسط حسابرسان  خدمات حسابرسی توسط صاحبکار و از سوی دیگر 
مستقل نشأت می گیرد. از جنبه در خواست خدمات، حضور کمیته حسابرسی می تواند منجر به 
باید اطمینان حاصل کند که زمان حسابرسی  زیرا کمیته  افزایش حق الزحمه حسابرسی شود، 
در سطحی است که کیفیت حسابرسی را به خطر نیندازد )کمیته کادبری9، 1992(. از نظر ارائه 
خدمات، دخالت کمیته حسابرسی در تقویت کنترل های داخلی، ممکن است حسابرسان مستقل 
اصلی  ارزیابی های  خود  نوبه  به  که  کند  حسابرسی  ریسک  ارزیابی  سطح  کاهش  به  مجبور  را 
حسابرس و به تبع آن هزینه های حسابرسی کاهش می یابد. در واقع کمیته حسابرسی بخشی 
عهده  بر  را  مالی  اطالعات  بر  نظارت  مسئولیت  و  است  مؤثر  داخلی  کنترل  ساختار  از  ضروری 
دارد. کمیته حسابرسی توانایی اعمال نفوذ بر مدیریت اجرایی برای درخواست دامنه حسابرسی 
بیشتر، به منظور کسب اطمینان از کیفیت حسابرسی را دارد. در واقع کمیته حسابرسی برای 
حفظ جایگاه خود در شرکت و با توجه به مسئولیت نظارتی خود می تواند اقداماتی در جهت باال 
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که  انجام دهد  بخشی حسابرسی  اطمینان  افزایش سطح  و  کار حسابرسی  کیفیت  رفتن سطح 
کمیته حسابرسی برای این منظور، خواهان انجام کار بیشتر توسط تیم حسابرسی است که سبب 
افزایش حجم عملیات حسابرسی و دامنه حسابرسی می شود و نهایتاً منجر به افزایش حق الزحمه 
از  اورادی، 1395(. دروگاالس10 و همکاران )2020(،  و  بیاض  حسابرسی می شود )الری دشت 
رابطه مذکور حمایت کردند و الری دشت بیاض و اورادی )1395(، نیز دریافتند برخی ویژگی های 
کمیته حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی مؤثر است. بنابراین فرضیه دوم پژوهش به شرح زیر 

مطرح می شود:
• وجود کمیته حسابرسی با حق الزحمه خدمات حسابرسی، ارتباط معنی دار دارد.

مالکیتمدیریتی
شرکت ها به عنوان واحدهای اقتصادی همواره به دنبال سودآوری و دسترسی بیشتر به منابع 
هستند. با افزایش منابع در دسترس برای مدیریت، منافع ذینفعان در شرکت افزایش می یابد و در 
نتیجه تضاد منافع ایجاد می شود. مدیران اغلب در موقعیتی هستند که می توانند از منابع شرکت 
به نفع خود استفاده کنند. مدیری که در مرکز این تضاد منافع قرار دارد با ارائه اطالعات مالی به 
شرکت سعی در کاهش هزینه های نمایندگی دارد. اما به دلیل اختیارات مدیریتی، نیاز به نظارت 
بر عملکرد مدیر و قضاوت تخصصی حسابرس مستقل پیدا می شود )گول11 و همکاران، 2018(. 
در واقع حسابرسی و حسابداری در بعد نظارتی هر سیستمی الزم است و به طور گسترده مورد 
استفاده قرار می گیرد؛ چرا که هر سیستمی برای پایداری نیاز به نظارت و بازخورد دارد. از طرفی، 
بر اساس تئوری نمایندگی، حسابرسی می تواند به عنوان کاالیی برای واحد مورد رسیدگی در 
نظر گرفته شود که بر اساس اصل هزینه و فایده است. بنابراین حسابرسی به میزانی برای واحد 
باشد )حبیب12 و همکاران،  از هزینه های آن  بیشتر  مورد رسیدگی مطلوب است که منافع آن 
2020(. مالکیت مدیریتی نشان دهنده درصد سهام اعضای هیئت مدیره است. مالکیت مدیریتی 
زیرا  می دهد،  کاهش  را  توسط سهامداران  تحمیل شده  کنترلی  هزینه های  که  است  مکانیزمی 
مالکیت مدیریتی به کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران کمک می کند. با این حال، بر اساس نظریه 
سوگیری مدیریتی، مالکیت مدیریتی بسیار باال گاهی اوقات مشکل ساز است، زیرا حذف مدیران 
حتی اگر عملکرد آنها رضایت بخش نباشد، دشوار خواهد بود. بنابراین، داشتن درصد باالیی از حق 
رأی توسط مدیران، فرآیند نظارت توسط سهامداران خارجی را ضعیف می کند و به مدیران اجازه 
می دهد تا ارقام حسابداری را تعدیل کنند )چن13 و همکاران، 2015(. تضاد منافع موجب نگرانی 
مالکان )سهامداران( شده است تا جایی که آنها، عملکرد مدیران را بررسی و ارزیابی می کنند تا 
از تخصیص بهینه منابع خود توسط مدیران اطمینان حاصل کنند. بنابراین، هنگامی که درصد 
مالکیت مدیریت افزایش می یابد، مالکیت مدیریتی می تواند منجر به سوگیری مدیریتی شود و با 
فرض تضاد منافع بین مدیران و مالکان، با افزایش مالکیت مدیریتی، ریسک حسابرسی نیز افزایش 
یافته و افزایش حق الزحمه حسابرسی را به دنبال خواهد داشت. اما زمانی که مالکیت مدیریت 
همسو با منافع باشد، مدیران کمتر دست به رفتار فرصت طلبانه می زنند و تمایل دارند اطالعات 
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با کیفیتی را در صورت های مالی شرکت گزارش کنند. به عبارت دیگر مالکیت مدیریتی به همسو 
کمک  منافع شخصی  پیشبرد  برای  مدیران  انگیزه  کاهش  و  سهامداران  و  مدیران  منافع  شدن 
می کند. مدیرانی که مالکیت شرکت را دارا هستند، انگیزه دارند تا کارآمدتر کار کنند، که به نوبه 
خود منجر به استفاده سودآور از دارایی ها می شود. در واقع، زمانی که سطوح مالکیت مدیریتی با 
منافع سهامداران منطبق باشد، چون تضاد منافع بین مدیران و سهامداران کاهش می یابد، مدیران 
از تصمیماتی که تأثیر منفی بر ارزش شرکت دارد اجتناب می کنند و انگیزه بیشتری برای افزایش 
ارزش شرکت و گزارش اطالعات با کیفیت در نتایج صورت های مالی دارند، در نتیجه، ریسک ذاتی 
تحریف بااهمیت احتماالً در صورت های مالی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و حسابرسان 
در چنین شرایطی انتظار سطوح پایین تری از ریسک را دارند و در نتیجه سطح بررسی و ارزیابی 
اهمیت آنها کاهش می یابد و منجر به کاهش در حق الزحمه دریافتی می شود و متعاقباً هزینه های 
حسابرسی در این شرکت ها کمتر است )شان و همکاران، 2019(. مطالعات انجام شده در این 
حوزه نیز بیانگر نتایج متناقض بوده است. پژوهش هایشان و همکاران )2019( و همچنین یوسف 
وند و انصاری )1398( نشان دادند که با افزایش مالکیت مدیریتی، حق الزحمه حسابرسان کاهش 

می یابد. بنابراین فرضیه سوم پژوهش به شرح زیر مطرح می شود:
• درصد مالکیت مدیریتی با حق الزحمه خدمات حسابرسی، ارتباط معنی دار دارد.

شان و همکاران )2019(، پژوهشی در رابطه با مالکیت مدیریتی، اندازه و حق الزحمه مؤسسات 
حسابرسی انجام دادند. آنها ارتباط بین مالکیت مدیریتی و اندازه موسسه و هزینه های حسابرسی 
را در نمونه ای از شرکت های استرالیایی بین سال های 2005 تا 2015 بررسی کردند. وقتی سطح 
مالکیت مدیریتی با منافع سهامداران سازگار باشد )به عنوان مثال »همگرایی منافع«(، رابطه بین 
مالکیت مدیریتی و اندازه موسسه حسابرسی و هزینه های حسابرسی منفی است. برعکس، وقتی 
)به عنوان مثال »تحکیم«(،  باشد  مغایرت داشته  منافع سهامداران  با  مالکیت مدیریتی  سطوح 
به طور خاص سطوح  اما  دارد،  قبلی مطابقت  ادبیات  با  زیادی  تا حد  نتایج  است.  رابطه مثبت 
مالکیت که در آن همگرایی منافع و حصارکشی در بازار استرالیا رخ می دهد، را مستند می کند. 

تأثیر تخصص شریک حسابرسی  بررسی  به  پژوهشی  موحدکارودین و همکاران )2019(، در 
اثرات تخصص صنعت  آنها  پرداختند. مطالعه  انگلستان  بر حق الزحمه حسابرسی در  در صنعت 
شریک حسابرسی بر قیمت گذاری حسابرسی در بازار انگلستان را بررسی می کند. افشای اجباری 
نام شریک در گزارش های حسابرس شرکت های دولتی در انگلیس از آوریل 2008 الزامی شد. با 
توجه به اینکه هویت شریک حسابرسی اکنون برای کاربران صورت های مالی قابل مشاهده است، 
می توان ادعا کرد که ممکن است انگیزه ای برای تمایز در کیفیت حسابرسی در سطح شریک وجود 
انگلستان توسط  این پژوهش بررسی می کند که آیا تخصص صنعت حسابرس در  داشته باشد. 
تخصص سطح موسسه، دفتر جغرافیایی یا شریک انجام می شود. تخصص صنعت از نظر دانش و 
تجربه حاصل از مشارکت های حسابرسی در یک صنعت خاص، منحصراً به سرمایه انسانی شریک 
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حسابرسی مربوط است.  
هوانگ14 و همکاران )2020(، پژوهشی را در مورد کیفیت حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی 
و ساختار سازمانی انجام دادند. مطالعه آنها به بررسی رابطه مذکور در صنعت بیمه عمر ایاالت 
متحده با استفاده از یک سیستم معادالت همزمان می پردازد. آنها دریافتند که بیمه گران با ریسک 
اهرمی باالتر و ریسک مازاد بیشتر احتمال دارد از حسابرسان بزرگ استفاده کنند و هزینه های 
باالتری بپردازند. در مقابل، بیمه گرانی که حسابرس بزرگی را استخدام نمی کنند و هزینه های 
حسابرسی کمتری می پردازند، ریسک اهرم و ریسک مازاد کمتری دارند. نتایج پژوهش آنها نشان 
می دهد که بیمه عمر نسبت به سایر بیمه ها دارای ریسک اهرمی و مازاد ریسک باالتری است. 
این یافته ها با شواهد شرکت های بیمه مسئولیت در تضاد است. همچنین بیمه گران پس از اجرای 
کمتری  حسابرسی  هزینه های  و  می کنند  استخدام  را  کمتری  بزرگ  حسابرسان   SOX قانون 

می پردازند. 
حسابرسی  هزینه های  و  سرمایه  ساختار  با  رابطه  در  پژوهشی   ،)2020( همکاران  و  حبیب 
انجام دادند. آنها با استفاده از یک نمونه بین المللی از 40 کشور در بازه زمانی 2001 تا 2017، 
مالحظه نمودند که شرکت هایی با سطح باالی سرمایه هزینه های حسابرسی باالیی را پرداخت 
می کنند. یافته ای که هم با ریسک و هم با استدالل های نمایندگی برای قیمت گذاری حسابرسی 
مطابقت دارد. عالوه بر این، نتایج نشان داد که رابطه مثبت بین سرمایه و هزینه های حسابرسی 
در شرکت هایی با. ریسک های تجاری مشخص و مشکالت نمایندگی تقویت می شود، در حالی که 

در کشورهای دارای قانون محافظت از کارکنان این رابطه نسبتاً ضعیف است
بین ویژگی های کمیته حسابرسی  رابطه  پژوهشی در زمینه  دروگاالس و همکاران )2021(، 
آنها رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و هزینه های  انجام دادند.  و هزینه های حسابرسی 
حسابرسی و غیرحسابرسی پرداخت شده به حسابرسان را در طول اولین سال اجرای قانون مربوط 
در یونان بررسی می کنند. با استفاده از نمونه ای از 126 شرکت ذکر شده در بورس اوراق بهادار 
آتن، نتایج پژوهش آنها نشان می دهد که ویژگی های کمیته حسابرسی )به عنوان مثال اندازه، 
تعداد دفعات جلسات و حضور حداقل یک عضو با تجربه قبلی در موقعیت مشابه( با هزینه های 
که کمیته های حسابرسی  ارائه می دهند  آنها شواهدی  دارد. همچنین،  مثبت  رابطه  حسابرسی 
خدمات  نامتناسب  ارائه  برای  کمتری  تمایل  است  ممکن  سابقه  با  اعضای  از  باالیی  درصد  با 

غیرحسابرسی در رابطه با کل هزینه ها داشته باشند. 
صنعت  در  تخصص  خارجی،  سرمایه گذاری  ویژگی های  عنوان  با  پژوهشی   ،)2021( گو15   
ویژگی های  اثرات  آنها  در  داد.  انجام  ژاپنی  چندملیتی  شرکت های  در  حسابرسی  هزینه های  و 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر هزینه های حسابرسی و تأثیر همگنی صنایع بر این اثرات را 
بررسی نموده و مشاهده کردند که شرکت هایی که در تعداد نسبتاً باالیی از کشورهای پیشرفته 
دارند.  باالیی  نسبتاً  توسعه سرمایه گذاری می کنند، هزینه های حسابرسی  در حال  و کشورهای 
بیشتر  میزبان  و کشورهای  اصلی صاحبکار  بین کشور  کلی جغرافیایی  فاصله  هرچه  همچنین، 
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باشد، هزینه های حسابرسی نیز باالتر است. بعالوه، تخصص در صنعت صاحبکار، روابط فوق را 
منفی می کند. تجزیه و تحلیل مقطعی نشان داد که روابط تحت تأثیر رسوایی شرکت های بزرگ 

حسابرسی، فاجعه مالی، اندازه حسابرسی و شرکت های تابعه صاحبکار است. 
نونهال نهر و اکبرپور )1398( مطالعه ای در مورد تأثیر تجربه حسابرس بر حق الزحمه حسابرسی 
دادند.  انجام  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  شده  پذیرفته  شرکت های  در  حسابرسی  کیفیت  و 
حسابرسی  کیفیت  و  حسابرسی  حق الزحمه  بر  حسابرس  تجربه  تأثیر  بررسی  به  پژوهش  این 
پژوهش  آماری  جامعه  می پردازد.  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  شده  پذیرفته  شرکت های  در 
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری 
حذفی سیستماتیک تعداد 95 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و دوره زمانی آنها بین 
سال های 1388- 1393 می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تجربه حسابرس تأثیر مثبت و 
معناداری بر حق الزحمه حسابرسی دارد. یعنی هر چه حسابرس با تجربه تر باشد، حقوق بیشتری 

دریافت می کند و تجربه حسابرس تاثیری بر کیفیت حسابرسی ندارد.
خدادادی و همکاران )1398( به بررسی میزان حق الزحمه حسابرسی بر اساس مراحل چرخه 
عمر شرکت ها پرداختند و داده های مربوط به 81 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران را برای 
دوره زمانی 1384 تا 1393 مورد تحلیل قرار دادند. آنها برای تفکیک مراحل چرخه عمر شرکت 
از روش الگوی جریان های نقدی دیکینسون )2011( استفاده و با روش داده های تابلویی بارویکرد 
اثرات ثابت، به آزمون دو فرضیه خود پرداختند. نتایج نشان داد که ورود شرکت به مرحله رشد 
مرحله  در  شرکت ها  دیگر،  عبارتی  به  دارد.  حسابرسی  حق الزحمه  بر  معناداری  و  منفی  تأثیر 
بلوغ  مرحله  به  شرکت  ورود  همچنین،  می کنند.  پرداخت  کمتری  حسابرسی  حق الزحمه  رشد 
تأثیر مثبت و معناداری بر حق الزحمه حسابرسی دارد. به عبارت دیگر، شرکت ها در مرحله بلوغ 

حق الزحمه حسابرسی بیشتری پرداخت می کنند.
تلخابی و همکاران )1399( به بررسی عدم تقارن در حق الزحمه حسابرسی، تعدیالت مربوط 
بلندمدت، عامل تخصص حسابرس مستقل و چرخش  افزایشی و کاهشی آن در  به تفاوت های 
اجباری حسابرس بر انحراف حق الزحمه حسابرسی از مدل استاندارد آن در نمونه ای متشکل از 
142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج انها بیانگر آن است که 
میزان افزایش در حق الزحمه حسابرسی، هنگام انتظار افزایش در آن، بیشتر از میزان کاهش در 
هزینه حسابرسی، هنگام انتظار کاهش در آن است که به معنای چسبنده بودن هزینه حسابرسی 
در  و  نمی کند  تبعیت  مشخص  روند  یک  از  حسابرسی  حق الزحمه  چسبندگی  همچنین  است. 
از طرف دیگر، تخصص حسابرس در صنعت و چرخش  بلندمدت متغیر است.  زمانی  دوره های 

اجباری حسابرس، انحراف از مدل استاندارد حق الزحمه حسابرسی را افزایش می دهد.
خانی و همکاران )1399( مطالعه ای را در مورد رابطه بین کیفیت حسابرسی )اندازه موسسه 
حسابرسی، تخصص صنعت حسابرس و دوره تصدی حسابرس( و حق الزحمه غیرعادی حسابرس 
با بازخورد حسابرس در مورد تداوم فعالیت انجام داد. نمونه آماری این پژوهش شامل 185 شرکت 
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پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در فاصله  1392- 1396 مورد بررسی قرار 
گرفته اند. نتایج نشان داد که کیفیت باالتر حسابرسی باعث کاهش ابهام در تداوم کسب و کار 
می شود. همچنین بین اندازه مؤسسه حسابرسی و ابهام در تداوم عملیات با اطمینان 95 درصد 
رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین تجربه حسابرس در صنعت و ابهام در تداوم 
کسب و کار در سطح اطمینان 95 درصد رابطه منفی معناداری مشاهده شد. با این حال، هیچ 
شواهد قابل اعتمادی مبنی بر کاهش ابهام در ادامه عملیات، یافت نشد که دوره تصدی حسابرس 
هزینه های حسابرسی غیرعادی باشد. یافته های پژوهش اهمیت ابهام تداوم کسب و کار و لزوم 

توجه بیشتر به آن را در محیط حسابرسی کشور تأیید می کند.
وقفی و همکاران )1401( به بررسی تأثیر تخفیف حق الزحمه حسابرسی بر جبران آن و کیفیت 
اطالعات حسابداری با تأکید بر نقش تخصص حسابرس طی دوره زمانی ده ساله از سال 1390 
تا پایان سال 1399 پرداختند. یافته های آنها نشان داد که بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی 
تأثیر  رابطه مذکور  بر  اما تخصص حسابرس  دارد،  معنادار مستقیمی وجود  رابطه  آن  با جبران 
تأثیر  بر کیفیت اطالعات حسابداری  معنی داری ندارد. همچنین تخفیف حق الزحمه حسابرسی 

معناداری ندارد.
محمدی و همکاران )1401( به بررسی تأثیر افشای اختالف حسابرس و صاحبکار بر کناره گیری 
حسابرس و حق الزحمه حسابرسی پرداخت شده به حسابرسان جانشین در شرکت های پذیرفته 
شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 پرداختند. نتایج حاصل از تجزیه 
و تحلیل آن ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره نشان داد که رابطه معنادار و مثبت بین افشای 
اختالف نظر حسابرس - صاحبکار و حق الزحمه حسابرسی پرداخت شده به حسابرسان جانشین 
وجود دارد. همچنین بین افشای اختالف حسابرس - صاحبکار و کناره گیری حسابرس رابطه 

معنادری وجود دارد.

3-روششناسیپژوهش
پژوهش حاضر از دیدگاه هدف اجرا، از نوع همبستگی است. زیرا به منظور یافتن رابطه بین 
متغیرها )نظیر تخصص حسابرس و حق الزحمه حسابرسی( انجام شده است. همچنین این مقاله 
از نوع پژوهش های توصیفی می باشد، زیرا در این نوع پژوهش ها محقق می تواند شرایط، وضعیت 
پدیده و روش های کار را ارزیابی کرده و روابط بین متغیرهای مورد مطالعه را بررسی و شناسایی 
کند. از طرفی این پژوهش از نظر منطق اجرا، قیاسی و استقرایی می باشد. زیرا، پژوهشگر ابتدا بر 
اساس تئوری های مطرح در حسابداری و حسابرسی در خصوص رابطه تخصص موسسه حسابرسی 
اهداف  راستای  در  با حق الزحمه حسابرسی،  مدیریتی  مالکیت  و  کمیته حسابرسی  در صنعت، 
پژوهش به بررسی می پردازد )رویکرد قیاسی(، سپس تالش می کند تا از طریق گردآوری داده های 
)رویکرد  دارد  این متغیرها وجود  بین  ارتباطی  نشان دهد که چه  نمونه،  شرکت های حاضر در 
استقرایی(. از نظر رویکرد پژوهش، مطالعه حاضر در حوزه طبیعت گرایی است، زیرا فرض مورد 
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تاکید این است که واقعیت مشاهده شده به تفسیر افراد و ذهنیت آنها بستگی دارد و همچنین 
واقعیت مشاهده شده و ناظر بر یکدیگر تأثیر می گذارند و ارزش های محقق نیز، به نحوی بر روند 

پژوهش تأثیر می گذارد. 
جامعهآماریوروشنمونهگیری

بهادار  اوراق  بورس  تمامی شرکت های پذیرفته شده در  این پژوهش  جامعه مورد مطالعه در 
تهران16 است که از روش غربالگری، برای نمونه گیری از آنها استفاده شد. به این ترتیب محقق 
شرایط انتخاب نمونه مورد نظر را مشخص می کند و در صورتی که هر یک از اعضای جامعه یکی از 
شرایط را نداشته باشند، از جامعه حذف می شوند و در نهایت بقیه اعضا، نمونه را تشکیل می دهند:

1- در بازه زمانی 1392-1399 در عضویت بورس اوراق بهادار تهران باشد.
2- برای یکسان بودن مقیاس های اندازه گیری، سال مالی شرکت های نمونه باید 29 اسفند ماه 

باشد.
3- شرکت هایی که شرایط تداوم در بورس اوراق بهادار تهران را نداشته اند و یا در دوره زمانی 

مطالعه از بورس اوراق بهادار تهران خارج شده باشند، از رسیدگی خارج می شوند.
4- شرکت ها در دوره مورد رسیدگی تغییر سال مالی نداشته باشند.

با  تولیدی  شرکت های  صنعت  نوع  در  تفاوت  دلیل  به  باشند،  تولیدی  صرفاً  شرکت ها   -5
و  بیمه  هلدینگ،  مالی،  شرکت های  عملکرد،  ماهیت  در  تفاوت  و  سرمایه گذاری  شرکت های 

سرمایه گذاری از بررسی مستثنی می باشند.
پس از در نظر گرفتن تمامی معیارهای فوق، نمونه ای از 160 شرکت پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران به عنوان یک جامعه فیلتر شده، باقی ماند که همگی به عنوان نمونه انتخاب 

شده اند. 

536 تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان سال 99  
شاخص:  

)188( تعداد شرکت هایی که در دوره 99-92 در بورس فعالیت نکرده اند  
)66( تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس از سال 1392   
)67( تعداد شرکت های غیرتولیدی      

تعداد شرکت هایی که سال مالی آنها در 29 اسفند به پایان نرسیده است
)54( یا سال مالی خود را در محدوده تحقیق تغییر داده اند   
)1( تعداد شرکت هایی که اطالعات آنها در محدوده تحقیق در دسترس نیست 

160           تعدادشرکتهاینمونه     

روشهاوابزارجمعآوریدادهها
در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای به صورت میدانی استفاده شد. از این 
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منظر، پژوهش حاضر در دسته آرشیوی قرار می گیرد، زیرا اطالعات مربوط را از سوابق موجود در 
پایگاه های داده موجود و شبکه های اینترنتی اخذ می کند. در این راستا از کتب، مقاالت مجالت و 
پایان نامه ها به منظور گردآوری ادبیات و پیشینه پژوهش و از اسناد موجود در پایگاه ایرانداک17، 
سایت جهاد دانشگاهی18، سایت مگ ایران19، سایت امرالد20 و همینطور کدال21 و نرم افزار ره آورد 

نوین برای جمع آوری داده های موردنیاز استفاده شد.
روشتجزیهوتحلیلدادهها

شده  استفاده  استنباطی  و  توصیفی  آمار  از  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه  برای  پژوهش  این  در 
است. آمار توصیفی با هدف جمع آوری، سازماندهی و ارائه اطالعات به صورت شفاف و محاسبه 
و  کلیه محاسبات  استفاده می شود.  تعیین شرایط موجود  لزوم  و در صورت  پارامترهای جامعه 
از  با استفاده  عملیات ریاضی این پژوهش شامل 1280 سال-شرکت )8 سال و 160 شرکت(، 
بررسی  به  رگرسیون  آزمون  از  استفاده  با  نهایتاً  و  انجام شد   Eviews و   Excel افزارهای  نرم 

فرضیه های آماری پرداخته شد.
مدلومتغیرهایپژوهش

 1 رابطه  از  اول  فرضیه  بررسی  برای   ،)2019( و همکاران  کارودین  موحد  پژوهش  اساس  بر 
استفاده می گردد:

رابطه 1
LAFit = α0it + β1 PARTNERit + β2 LTAit + β3 ROIit + β4 DEit + β5 
FOREIGNit + β6 CURRENTit + β7 CATAit + β8 OPINIONit + β9 
LOSSit + β10 INITIALit + εit

همکاران،  و  کارودین  )موحد  گردید  استفاده   2 رابطه  از  دوم  فرضیه  بررسی  برای  همچنین 
:)2019

رابطه 2
LAFit = α0it + β1 ACit + β2 LTAit + β3 ROIit + β4 DEit + β5 FOREIGNit + 
β6 CURRENTit + β7 CATAit + β8 OPINIONit + β9 LOSSit + β10 INI-
TIALit + εit

نهایتاً مطابق موحد کارودین و همکاران )2019(، برای بررسی فرضیه سوم از رابطه 3 استفاده 
می گردد:
 + LAFit = α0it + β1 MOit + β2 LTAit + β3 ROIit + β4 DEit + β5 FOREIGNitرابطه 3

β6 CURRENTit + β7 CATAit + β8 OPINIONit + β9 LOSSit + β10 INI-
TIALit + ε it

که متغیرهای موجود در رابطه های فوق در ادامه تعریف می شوند.
متغیروابسته:

متغیر وابسته این پژوهش حقالزحمهحسابرسی)LAF( می باشد. قیمت خدمات حسابرسی 
تابعی از هزینه خدمات ارائه شده در فرآیند حسابرسی به اضافه برآورد زیان های آتی ناشی از 
بدهی حسابرس در قبال گزارش صادر شده یا ریسک حسابرسی است )باسیودیس و فرانسیس22، 
حسابرسی  حق الزحمه  طبیعی  لگاریتم  معادل  حسابرسی  حق الزحمه  مطالعه  این  در   .)2007
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)موحدکارودین و همکاران، 2019( از صورت های مالی استخراج و محاسبه شده است.
متغیرهایمستقل:

صنعت  در  تخصص   :)PARTNER( صنعت در حسابرسی موسسه تخصص الف-
حسابرس، دانش خاص صنعت است که حسابرسان مستقل را قادر می سازد تا خطاها و تحریفات 
موجود در صورت های مالی را بهتر تشخیص دهند و کیفیت حسابرسی را بهبود بخشند )دان 
از  اندازه گیری تخصص موسسه حسابرسی در صنعت  و میهیو23، 2004(. در این پژوهش برای 
بازار مؤسسات حسابرسی در صنعت خاص که در  نسبی  با مشاهده سهم  و  بازار  رویکرد سهم 
پژوهش اعتمادی و همکاران )1388(، و حاجیها و همکاران )1392(، نیز این رویکرد مورد تاکید 

قرار گرفته است، استفاده شده است. سهم بازار حسابرسان مطابق با رابطه 4 محاسبه می شود:

رابطه 4
که در رابطه فوق مجموعه دارایی های تمام صاحبکاران یک موسسه حسابرسی خاص در یک 
 ،)25EAT( تقسیم بر مجموع دارایی های کل صاحبکاران در این صنعت )24EA( صنعت خاص
می شود. با پیروی از پالم رز )1988( موسساتی در این پژوهش به عنوان متخصص در صنعت 
در نظر گرفته می شوند که سهم بازار آن ها )یعنی عبارت سمت راست معادله( بیش از عبارت 
یک بر روی تعداد شرکت های موجود در یک صنعت )26IF( ضرب بر یک تقسیم بر دو )یعنی 
عبارت سمت چپ معادله( باشد. تخصص حسابرس در صنعت متغیر مجازی است که اگر موسسه 
حسابرسی متخصص در صنعت باشد، یک و در غیر اینصورت برابر با صفر است )موحدکارودین 

و همکاران، 2019(.
ب-کمیتهحسابرسی)AC(: کمیته حسابرسی، جز کمیته های تخصصی هیأت مدیره یک 
شرکت است که مسئولیت نظارت بر گزارشگری و افشای اطالعات مالی را بر عهده دارد. کمیته 
حسابرسی نیز یک متغیر مجازی است که اگر شرکت کمیته حسابرسی داشته باشد، برابر با یک 

است و در غیر اینصورت صفر میگیرد )دروگاالس و همکاران؛ 2019(.
ج-مالکیتمدیریتی)MO(: سطوح مالکیت مدیریتی متفاوت است. این سطوح را می توان 
به عنوان معیاری برای تضاد منافع بین مدیران و مالکان در نظر گرفت )فابسیک27 و همکاران، 
را  مدیرعامل  است که  میزان درصد سهامی شرکتی  مدیریتی  مالکیت  مطالعه  این  در   .)2021

بعنوان نماینده خود انتخاب است.
متغیرهایکنترل:

بر اساس مطالعه موحدکارودین و همکاران، )2019(، انتظار می رود متغیرهای کنترل زیر بر 
حق الزحمه حسابرسی اثر داشته باشند.
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• اندازه صاحبکار )LTA(: برابر با لگاریتم کل دارایی های شرکت است.
• سودآوری )ROI(: برابر با نسبت سود عملیاتی به کل دارایی ها است.

دارایی های  کل  به  بلندمدت  بدهی های  کل  نسبت  با  برابر   :)DE( بلندمدت  بدهی  نسبت   •
شرکت است.

• درصد فروش صادراتی )FOREIGN(: برابر با نسبت فروش صادراتی شرکت به کل فروش 
شرکت است.

• نسبت جاری )CURRENT(: برابر با نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری است.
• درصد دارایی های جاری )CATA(: برابر با نسبت دارایی های جاری به کل دارایی های شرکت 

است.
• نوع اظهارنظر حسابرس )OPINION(: اگر حسابرس نظر خود را تعدیل )مشروط، مردود و 
عدم اظهار نظر( نموده باشد، برابر با یک است و در غیر اینصورت )اظهار نظر تعدیل نشده( صفر 

می گیرد.
غیر  در  و  است  یک  با  برابر  باشد،  نموده  گزارش  زیان  شرکت  اگر   :)LOSS( مالی  زیان   •

اینصورت )سود ده بودن شرکت( صفر می گیرد.
• تغییر حسابرس )INITIAL(: اگر شرکت حسابرس خود را در کمتر از چهار سال تغییر داده 

باشد، برابر با یک است و در غیر اینصورت صفر می گیرد.
ژانگ29،  و  کیم  کیم،  فرانسیس28، 2007؛ چوئی،  و  )باسیدیوس  قبلی  پژوهش های  با  مطابق 
)LTA(؛  صاحبکار  اندازه  متغیرهای  می رود  انتظار   )2003 همکاران،  و  ویسنتانت30  2010؛ 
صاحبکاران با پیچیدگی حسابرسی )فروش صادراتی FOREIGN( بیشتر؛ صاحبکاران با ریسک 
مالی  زیان   ،DE بلندمدت  بدهی  نسبت   ،CATA جاری  داراییهای  )درصد  بیشتر  حسابرسی 
LOSS(؛ نوع اظهارنظر حسابرس )OPINION(، با حق الزحمه حسابرسی باال، مرتبط باشند. از 
سوی دیگر، برای متغیرهای نسبت جاری )CURRENT(، سودآوری )ROI( و تغییر حسابرس 
)INITIAL( هزینه های حسابرسی کمتری انتظار می رود. به عبارت دیگر مقادیر باالتر متغیرهای 

مذکور، نشان دهنده میزان کم بودن حق الزحمه حسابرسی خواهد بود.

4-یافتههایپژوهش
6-1-آمارتوصیفی

و شناسایی  آنها  دقیق  تحلیل  مدل،  برآورد  برای  متغیرها  کلی  ویژگی های  بررسی  منظور  به 
است.  ضروری  متغیرها  به  مربوط  توصیفی  آمار  ارائه  مطالعه،  مورد  آماری  جامعه  مشخصات 
خالصه ای از داده های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش در جدول 
1 و آمار توصیفی متغیرهای مجازی پژوهش در جدول 2، برای 1280 مشاهده )سال-شرکت( 

ارائه شده است. 
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جدول1آمارتوصیفیمتغیرهایپژوهش

حق الزحمه نام متغیر
حسابرسی

مالکیت 
مدیریتی

اندازه 
سودآوریصاحبکار

نسبت 
بدهی 

بلندمدت
درصد فروش 

نسبت جاریصادراتی
درصد 

دارایی های 
جاری

(CATA)(CURRENT)(FOREIGN)(DE)(ROI)(LTA)(MO)(LAF)نماد

5.1010.1816.3790.1940.0620.0871.5030.661میانگین
6.6820.0006.2700.1640.0390.0241.3560.682میانه

9.9330.9509.0200.7030.2070.3112.8700.986حداکثر
0.0000.0000.2620.065-0.0000.0004.5740.310حداقل

3.3030.2680.7030.1580.0590.1150.6520.192انحراف معیار
-1.2210.8240.5241.2481.0930.7250.467-0.800چولگی

1.8483.0863.9703.3283.4872.5742.7512.423کشیدگی

منبع: یافته های پژوهشگر 
از حسابرس متخصص  از سال شرکت های مورد مطالعه،  نمونه حاضر، 65/2 درصد  در میان 
دارای کمیته  نمونه،  در  از سال شرکت های حاضر  و 90.9 درصد  کرده اند  استفاده  در صنعت، 
به  مربوط  درصد   95 مقدار  با  مدیریتی  مالکیت  میزان  بیشترین  همچنین  بوده اند.  حسابرسی 
شرکت کاشی حافظ در سال 1396 و کمترین میزان مالکیت مدیریتی با مقدار صفر مربوط به 
شرکت های متعددی از جمله کارتن ایران در سال 1394، پاالیش نفت تبریز در سال 1396 است. 

جدول٢آمارتوصیفیمتغیرهایمجازیپژوهش
درصد معتبردرصد فراوانیمقدار متغیرمتغیر

PARTNERتخصص موسسه حسابرسی در صنعت
044634.8
183465.2

ACکمیته حسابرسی
01169.1
1116490.9

OPINIONنوع اظهارنظر حسابرس
071756.0
156344.0

LOSSزیان مالی
0115790.4
11239.6

منبع: یافته های پژوهشگر 
همچنین با در نظر گرفتن قانون حد مرکزی مشاهده می شود که پارامترهای انحراف معیار، 

چولگی و کشیدگی برای تمامی متغیرها در محدوده مربوطه و نرمال قرار دارند.
2-6- آزمون فرضیه ها و تخمین مدل 

1-2-6- آزمون مانایی
اگر احتمال آزمون لیون، لین و چو برای سنجش مانایی متغیرها کمتر از 0/05 باشد؛ فرض صفر 
آزمون رد و داده ها معتبر خواهند بود و در غیر این صورت داده ها مانا نیستند. نتایج این آزمون 
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برای هریک از متغیرها در جدول 3 منعکس شده است. 
جدول3آزمونمانایی

احتمالنمادنام متغیراحتمالنمادنام متغیر
DE0/00نسبت بدهی بلندمدتLAF0/00حق الزحمه حسابرسی

تخصص موسسه 
FOREIGN0/00درصد فروش صادراتیPARTNER0/00حسابرسی در صنعت

CURRENT0/00نسبت جاریAC0/00کمیته حسابرسی
CATA0/00درصد دارایی های جاریMO0/00مالکیت مدیریتی

OPINION0/00نوع اظهارنظر حسابرس
LOSS0/00زیان مالیLTA0/00اندازه صاحبکار

INITIAL0/00تغییر حسابرسROI0/00سودآوری
منبع: یافته های پژوهشگر 

همانطور که مالحظه می شود، سطح احتمال تمامی متغیرها، کمتر از 0.05 بوده و داده ها مانا می باشند.
2-2-6- آزمون هم خطی

نتایج آماره VIF برای آزمون هم خطی رابطه خطی بین متغیرهای توضیحی پژوهش در جدول 
4 منعکس شده است. 

 جدول4نتیجهآزمونهمخطی
فرضیه سومفرضیه دومفرضیه اول

VIFنمادمتغیرVIFنمادمتغیرVIFنمادمتغیر

تخصص موسسه 
کمیته PARTNER1.277حسابرسی در صنعت

مالکیت AC1.114حسابرسی
مدیریتی

MO1.065

LTA1.175اندازه صاحبکارLTA1.240اندازه صاحبکارLTA1.281اندازه صاحبکار
ROI2.055سودآوریROI2.040سودآوریROI2.076سودآوری

نسبت بدهی 
نسبت بدهی DE1.206بلندمدت

نسبت بدهی DE1.198بلندمدت
بلندمدت

DE1.197

درصد فروش 
درصد فروش FOREIGN1.070صادراتی

درصد فروش FOREIGN1.072صادراتی
صادراتی

FOREIGN1.071

CURRENT1.739نسبت جاریCURRENT1.682نسبت جاریCURRENT1.794نسبت جاری

درصد دارایی های 
CATA1.326جاری

درصد 
دارایی های 

جاری
CATA1.323

درصد 
دارایی های 

جاری
CATA1.333

نوع اظهارنظر 
نوع اظهارنظر OPINION1.076حسابرس

نوع اظهارنظر OPINION1.108حسابرس
OPINION1.087حسابرس

LOSS1.285زیان مالیLOSS1.292زیان مالیLOSS1.288زیان مالی

INITIAL1.009تغییر حسابرسINITIAL1.010تغییر حسابرسINITIAL1.008تغییر حسابرس
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منبع: یافته های پژوهشگر 
بین  نتیجه،  بوده و در  از 10  VIF کمتر  آماره  همانطور که مشاهده می شود، تمامی مقادیر 

متغیرهای توضیحی معادله اول تا سوم، هم خطی وجود ندارد.
3-2-6- آزمون F لیمر

با توجه به ساختار داده ها که هم شامل مقاطع و هم شامل زمان می باشد، برای انتخاب بین روش 
داده های پانلی یا تلفیقی از آزمون F لیمر استفاده  شد که نتایج در جدول 5 منعکس شده است.

جدول5نتیجهآزمونلیمر
نتیجهاحتمالدرجه آزادیمیزان آمارهآمارهمدل

فرضیه 1
Cross-section F22.018)159.1110(0.000 ترکیب داده های

)Panel( پانلی Cross-section Chi-square1822.7771590.000

فرضیه 2
Cross-section F21.833)159.1110(0.000 ترکیب داده های

)Panel( پانلی Cross-section Chi-square1814.5921590.000

فرضیه 3
Cross-section F21.940)159.1110(0.000 ترکیب داده های

)Panel( پانلی Cross-section Chi-square1819.3351590.000
منبع: یافته های پژوهشگر 

با توجه به نتیجه جدول 5 و بدلیل این که احتمال آماره F لیمر، برای مدل های اول تا سوم،  
کمتر از 0/05 است، کاربرد داده های پانلی )Panel( برای مدل ها؛ پذیرفته می شود، بنابراین از 

مدل رگرسیون حداقل مربعات تلفیقی استفاده می شود.
4-2-6- آزمون هاسمن

پس از مالحظه نتایج آزمون F لیمر و تائید کاربرد داده های پانلی، برای انتخاب بین مدل تخمین 
اثرات ثابت و اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده می شود که نتایج در جدول 6 منعکس شده است.

جدول6نتیجهآزمونهاسمن

درجه میزان آمارهآمارهمدل
نتیجهاحتمالآزادی

استفاده از روش اثرات ثابتCross-section random25.828100.0040فرضیه 1
استفاده از روش اثرات ثابتCross-section random29.318100.0011فرضیه 2
استفاده از روش اثرات ثابتCross-section random24.895100.0055فرضیه 3

منبع: یافته های پژوهشگر 
با توجه به نتایج جدول 6 و بدلیل اینکه نسبت احتمال، برای مدل اول تا سوم، کمتر از 0/05 

است، فرض اول آزمون هاسمن، یعنی استفاده از روش اثرات ثابت؛ پذیرفته شد.
5-2-6- ناهمسانی واریانس

برای بررسی ناهمسانی واریانس، از آزمون نسبت احتمال31 استفاده می شود که نتایج در جدول 
7 منعکس شده است.
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جدول7نتایجآزمونناهمسانیواریانس
نتیجهاحتمالدرجه آزادیمیزان آمارهآمارهمدل

وجود ناهمسانی واریانسLikelihood ratio2142.0311600.0000فرضیه 1
وجود ناهمسانی واریانسLikelihood ratio2158.7271600.0000فرضیه 2
وجود ناهمسانی واریانسLikelihood ratio140.6501600.0000فرضیه 3

منبع: یافته های پژوهشگر 
از  کمتر  مذکور،  آزمون  آماره  احتمال  میزان  که  این  بدلیل  و   7 جدول  نتیجه  به  توجه  با 
0.05 است وجود همسانی واریانس در مدل های پژوهش پذیرفته می شود. بنابراین برای کاهش 

ناهمسانی واریانس، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته32 استفاده شد.
3-6- تخمین مدل ها و آزمون فرضیه ها

1-3-6- نتایج آزمون فرضیه اول
یافته های حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش در جدول 8 منعکس شده اند.

جدول8نتیجهتحلیلمدلفرضیهاول
احتمالآماره tانحراف استاندارد خطاضریب بتانمادنام متغیر

تخصص موسسه حسابرسی 
0.0010.0200.0280.978(PARTNER)در صنعت

0.1460.0334.4340.000(LTA)اندازه صاحبکار
0.1860.0553.3940.001(ROI)سودآوری

0.3460.1402.4680.014(DE)نسبت بدهی بلندمدت
0.0510.0451.1400.255(FOREIGN)درصد فروش صادراتی

0.029-0.0241.191-0.234(CURRENT)نسبت جاری
0.0030.0390.0690.945(CATA)درصد دارایی های جاری
0.007-0.0080.904-0.366(OPINION)نوع اظهارنظر حسابرس

0.0260.0092.9530.003(LOSS)زیان مالی
0.0000.0020.155-0.877(INITIAL)تغییر حسابرس

4.1500.22518.4600.000ضریب ثابت
F 3275.949آماره**

R20.697   تعدیل شده

2.126448آماره دوربین واتسون
** معناداری در سطح اطمینان %99

منبع: یافته های پژوهشگر 
آماره F فیشر برای پذیرش فرض معناداری کل مدل یا به عبارتی وجود رابطه خطی معنادار 
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بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده می شود. نتایج جدول 8 با سطح معناداری صفر حاکی 
از آن است که بین متغیرهای مستقل و وابسته ارتباط معنی داری وجود دارد و مدل از اعتبار 
الزم برای تحلیل نتایج برخوردار است. ضریب تعیین تعدیل شده در تحلیل مدل نشان می دهد 
که 69.7 درصد از تغییرات متغیر حق الزحمه حسابرسی، ناشی از متغیرهای توضیحی حاضر در 
مدل، می باشد. با توجه به آماره تی و سطح معناداری برای متغیر تخصص موسسه حسابرسی با 
مقادیر )0.028 و 0.978(، می توان مشاهده کرد که بین تخصص موسسه حسابرسی و حق الزحمه 

حسابرسی، رابطه معناداری وجود ندارد. 
2-3-6- نتایج آزمون فرضیه دوم

یافته های حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش در جدول 9 منعکس شده اند.
جدول9نتیجهتحلیلمدلفرضیهدوم

احتمالآماره  tانحراف استاندارد خطاضریب بتانمادنام متغیر
AC0.0500.0182.7650.006کمیته حسابرسی
LTA0.1720.0394.3960.000اندازه صاحبکار

ROI0.1790.0603.0080.003سودآوری
DE0.3650.1652.2170.027نسبت بدهی بلندمدت
FOREIGN0.0870.0511.6980.090درصد فروش صادراتی

CURRENT0.031-0.0271.171-0.242نسبت جاری
CATA0.036-0.0390.925-0.355درصد دارایی های جاری
OPINION0.004-0.0090.513-0.608نوع اظهارنظر حسابرس

LOSS0.0220.0092.5470.011زیان مالی
INITIAL0.0000.0030.021-0.984تغییر حسابرس

3.9590.26914.7300.000ضریب ثابت
F 3303.754آماره**

R20.798 تعدیل شده
2.131639آماره دوربین واتسون

** معناداری در سطح اطمینان %99
منبع: یافته های پژوهشگر 

متغیرهای  بین  کلی  به طور  که  است  این  از  معناداری صفر حاکی  با سطح   9 نتایج جدول 
مستقل و وابسته رابطه معناداری وجود دارد و مدل از اعتبار الزم برای تحلیل نتایج برخوردار 
است. ضریب تعیین تعدیل شده در تحلیل مدل نشان می دهد که 79.8 درصد از تغییرات متغیر 
حق الزحمه حسابرسی، ناشی از متغیرهای توضیحی حاضر در مدل، می باشد. با توجه به آماره تی 
و سطح معناداری برای متغیر وجود کمیته حسابرسی با مقادیر )2.765 و 0.006(، می توان چنین 
نتیجه گرفت که بین وجود کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی، رابطه معناداری وجود دارد. 



 |       |112

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالسوم |شمارهنهم|زمستان1401

همینطور با توجه به مقدار ضریب متغیر مذکور )0.050(، می توان چنین نتیجه گرفت که بین 
وجود کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 

3-3-6- نتایج آزمون فرضیه سوم
یافته های حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش در جدول 10 منعکس شده اند.

جدول10نتیجهتحلیلمدلفرضیهسوم
احتمالآماره  tانحراف استاندارد خطاضریب بتانمادنام متغیر

MO0.0770.0292.6750.008درصد مالکیت مدیریتی
LTA0.1520.0384.0220.000اندازه صاحبکار

ROI0.2200.0633.4650.001سودآوری
DE0.3780.1372.7500.006نسبت بدهی بلندمدت
FOREIGN0.1200.0472.5580.011درصد فروش صادراتی

CURRENT0.031-0.0241.255-0.210نسبت جاری
CATA0.0140.0390.3560.722درصد دارایی های جاری
OPINION0.001-0.0070.119-0.905نوع اظهارنظر حسابرس

LOSS0.0350.0084.3190.000زیان مالی
INITIAL0.001-0.0020.322-0.748تغییر حسابرس

4.0810.26415.4460.000ضریب ثابت
F 3385.121آماره**

R20.798 تعدیل شده
2.111949آماره دوربین واتسون

** معناداری در سطح اطمینان %99
منبع: یافته های پژوهشگر 

بین متغیرهای مستقل  به طور کلی  با سطح معناداری صفر نشان می دهد  نتایج جدول 10 
است.  برخوردار  نتایج  تحلیل  برای  الزم  اعتبار  از  مدل  و  دارد  وجود  معناداری  رابطه  وابسته  و 
همچنین تحلیل ضریب تعیین تعدیل شده در مدل نشان می دهد که 79.8 درصد از تغییرات 
متغیر حق الزحمه حسابرسی، ناشی از متغیرهای توضیحی حاضر در مدل، می باشد. با توجه به 
با مقادیر )2.675 و 0.008(،  برای متغیر درصد مالکیت مدیریتی  آماره تی و سطح معناداری 
رابطه  حسابرسی،  حق الزحمه  و  مدیریتی  مالکیت  درصد  بین  که  گرفت  نتیجه  چنین  می توان 
معناداری وجود دارد. همینطور با توجه به مقدار ضریب متغیر مذکور )0.077(، می توان چنین 
نتیجه گرفت که بین درصد مالکیت مدیریتی و حق الزحمه حسابرسی، رابطه مثبت و معناداری 
وجود دارد. بنابراین، انتظار می رود هنگامی که درصد مالکیت مدیریت افزایش می یابد، ریسک 
حسابرسی نیز افزایش یافته و بنابراین حق الزحمه دریافتی از طرف حسابرس نیز افزایش می یابد.
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بحثونتیجهگیری
مطالعه عوامل مؤثر بر حق الزحمه از نظر تاثیری که برکیفیت حسابرسی می گذارد، از اهمیت 
بسزایی برخوردار است، چرا که حق الزحمه در برنامه ریزی و اجرای با کیفیت کارحسابرسی اثرگذار 
است. کیفیت پایین حسابرسی موجب کاهش اعتماد استفاده کنندگان صورت های مالی می شود 
و این امر نه تنها دستیابی به اهداف حسابرسی را مختل می کند، بلکه سبب کاهش اعتبار فرایند 
حسابرسی در ابعاد کالن می شود و از تخصیص بهینه سرمایه در بازار اوراق بهادار جلوگیری می کند 
و افزایش هزینه سرمایه و تأمین مالی را موجب می شود. صاحبکار برای استفاده از خدمات حسابرسی 
باید مبلغی رابه عنوان حق الزحمه به حسابرس بپردازد. این مبلغ توسط حسابرس و با توجه به ارزیابی 
وی از حجم و ریسک کار حسابرسی مشخص می شود. حسابرس برای ارایه یک نظر کارشناسانه اقدام 
به بررسی ادعاهای مدیریت در قالب صورت های مالی می نماید. در صورتی ادعاها برای حسابرس 
به اثبات میرسند و اطمینان معقولی برای اظهار نظر ایجاد می کنند که او بتواند مستندات چنین 
ادعاهایی را ارزیابی کند. هر چه میزان عینیت این مستندات کمتر باشد و نسبت اقالم ذهنی و 
برآورد شده توسط مدیریت افزایش یابد، فرآیند حسابرسی پیچیده تر می شود و ریسک حسابرسی 
بیشتر می شود و به تبع آن، حق الزحمه حسابرسی نیز افزایش می یابد )احمدپور و سعیدی، 1397(.

فرضیه اول این پژوهش به بررسی تأثیر تخصص موسسه حسابرسی در صنعت بر حق الزحمه 
حسابرسی پرداخت و به این نتیجه رسید که بین تخصص موسسه حسابرسی در صنعت و حق الزحمه 
حسابرسی رابطة معناداری وجود ندارد. این نتیجه با نتایج پژوهش های تقیپور )1394( و سجادی 
و زارعی )1386( همسو نیست و مطابقت ندارد. از دالیل عدم همسویی این یافته با پژوهش های 
داخلی را می توان به الزام مقرراتی شرکت های پذیرفته شده در بورس ها برای تصویب حق الزحمه 
حسابرس توسط مجمع عمومی صاحبان سهام و موارد روش شناسی از جمله متفاوت بودن دوره 
زمانی پژوهش های صورت گرفته در این زمینه و یا متفاوت بودن نحوه محاسبه تخصص در صنعت 
)استفاده از روشهای مختلف در محاسبه تخصص در صنعت( دانست. فرضیه دوم تأثیر وجود کمیته 
از آن بود که بین وجود کمیته  حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی را آزمون کرد. نتایج حاکی 
حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. این نتیجه با نتیجه پژوهش 
الری دشت بیاض و اورادی )1395(، همسو است و مطابقت دارد. اما با نتیجه پژوهش عباس زاده 
و همکاران )1396( مطابقت ندارد. کمیته حسابرسی توانایی اعمال نفوذ بر مدیریت اجرایی برای 
درخواست دامنه حسابرسی بیشتر، به منظور کسب اطمینان از کیفیت حسابرسی را دارد. در واقع 
کمیته حسابرسی برای حفظ جایگاه خود در شرکت و با توجه به مسئولیت نظارتی خود می تواند 
اقداماتی در جهت باال رفتن سطح کیفیت کار حسابرسی و افزایش سطح اطمینان بخشی حسابرسی 
انجام دهد که کمیته حسابرسی برای این منظور، خواهان انجام کار بیشتر توسط تیم حسابرسی 
است که سبب افزایش حجم عملیات حسابرسی و دامنه حسابرسی می شود و نهایتاً منجر به افزایش 
حق الزحمه حسابرسی می شود. فرضیه سوم به بررسی تأثیر درصد مالکیت مدیریتی بر حق الزحمه 
حسابرسی پرداخت نتایج نشان داد هنگامی که درصد مالکیت مدیریت افزایش می یابد، ریسک 
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حسابرسی نیز افزایش یافته و بنابراین حق الزحمه دریافتی از طرف حسابرس نیز افزایش می یابد. 
یکی از دالیل این است که مدیران درصدد هستند که حسابرسان را از لحاظ مالی وابسته خود 
سازند تا استقالل آنها را مخدوش کنند. برهمین اساس نتیجه فرضیه مذکور به طور کلی با نتایج 
پژوهش هایشان و همکاران )2019( و احمدپور و سعیدی )1397( که نشان داد بین مالکیت سهام 
مدیریتی و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، همسو است و مطابقت دارد. 

اما با نتیجه پژوهش خدادادی و همکاران )1392( همسو نیست و مطابقت ندارد.
با توجه به یافته های این مطالعه پیشنهاد می شود سازمان بورس و اوراق بهادار مقرراتی را برای 
افشای حق الزحمه های حسابرسی و غیرحسابرسی موسسه های حسابرسی انجام دهنده خدمات 
اطمینان بخشی تنظیم کند. هم چنین به سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری دارند، توصیه 
را  ارزش شرکت  باال  مالکیت مدیریتی  توجه کنند چرا که  مالکیت مدیریتی  به درصد  می شود 
کاهش می دهد و امکان تعدیل ارقام حسابداری توسط مدیران وجود دارد. از طرف دیگر می توان 
اثر عوامل کالن از جمله نرخ تورم و عوامل اقتصادی که می توانند برحق الزحمه مؤثر باشد و در 

این پژوهش به آن پرداخته نشده را مورد بررسی قرار داد.
اما  از کنترل محقق است،  فرایند پژوهش علمی، مجموعه شرایطی وجود دارد که خارج  در 
می تواند نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد. برخی از این محدودیت ها ذاتی و برخی ناشی از 
شرایط محیطی و زمانی پژوهش میباشد، که در واقع نتایج پژوهش علمی، باید با در نظر گرفتن 

محدودیت های موجود، مورد تحلیل قرار گیرد. محدودیت های این پژوهش عبارتست از:
• با توجه به اینکه در ایران درصد سهام مدیر عامل به عنوان شخص حقیقی افشا نشده، پژوهش 
حاضر از درصد مالکیت شرکتی که مدیرعامل را بعنوان نماینده خود انتخاب کرده، استفاده می نماید.

برخی  در  که  صنعت،  در  مستقل(  )حسابرس  حسابرسی  موسسه  تخصص  محاسبه  نحوه   •
پژوهش ها روش محاسبه تخصص حسابرس در صنعت متفاوت است.

• در نظر نگرفتن عوامل محیطی و اقتصادی که ممکن است بر نتیجه پژوهش مؤثر باشد. 
• در برخی اندازه گیری های متغیرهای عمدتاً کنترلی اگر شرکتی تجدید ارزیابی کرده باشد 

نسبت ها و متغیرهای مربوط تحت تأثیر قرار می گیرد.
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