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  هاي سودآوريو شاخص الزحمه حسابرسیرشد حقبین رابطه 
  هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت

 
 .، دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداري، کرمانشاه، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه، اهللا جمشیدپورروح

 .دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه، دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداري، کرمانشاه، ایران، انجامکتایون خوش
 .ایران دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه، دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداري، کرمانشاه،، بهاره کاوشی

  
اي حسابرسان، از عوامل اثرگذار بر استقالل حرفه. باشدسنگ زیربناي حرفه حسابرسی، استقالل می -چکیده 

حسابرسی از موضوعات مهمی است که ذهن صاحبکار و حسابرس را به الزحمه حق. باشدالزحمه میمیزان حق
برسان با کیفیت حسابرسی انجام شده مرتبط الزحمه حسادهد میزان حقتحقیقات نشان می .کندخود مشغول می

ها از هاي مالی شرکتکنندگان از صورتالعمل استفادهتر بر عکستر و شفافارائه گزارش با کیفیت. است
تاثیرگذار است که این امر به طور مستقیم با افزایش یا  ...اعتباردهندگان و گذاران،سرمایه جمله سهامداران،

 قیتحق نیا اصلیهدف بنابراین . تبع آن افزایش یا کاهش فروش شرکت مرتبط است کاهش قیمت سهام و به
قیق تحلیل حاین تحقیق یک ت .باشدهاي سودآوري میشاخصو  یرسالزحمه حسابحق رشدرابطه بین  یبررس

ي پذیرفته شده در بورس اههاي مالی شرکتابزار پژوهش صورت. باشد که از حیث هدف کاربردي استمی
هاي پذیرفته شده در هاي مالی شرکتاین تحقیق اطالعات مربوط به صورت در. اق بهادار تهران بوده استاور

گیري و از نمونه. مورد بررسی گرفته است 1393لغایت  1389هاي بورس اوراق بهادار تهران در طی سال
شرکت به عنوان  100که با توجه به روش حذف سیستماتیک تعداد . حذفی سیستماتیک استفاده شده است

الزحمه دهد که حقنشان می SPSSافزار نتایج فرضیات با استفاده از نرم .اندنمونه آماري انتخاب شده
اما با سود خالص . گذاري ارتباط معناداري نداردحسابرسی با حاشیه سود، سود عملیاتی و بازگشت سرمایه

  .ارتباط مثبت و معناداري دارد
  گذاريحمه حسابرسی، حاشیه سود، سود خالص، سود عملیاتی، بازگشت سرمایهالزحق: کلمات کلیدي

  
  مقدمه 
ه شواهد درباره طرفانبی ارزیابی و آوريجمع جهت )سیستماتیک( قاعده با و منظم است فرآیندي یحسابرس

 معیارهاي با اراتاظهو  ها و وقایع اقتصادي، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاهاادعاهاي مربوط به فعالیت
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نظر به اینکه، شواهد  ).1973ي آمریکا، حسابدار انجمن( ذینفع افراد به نتایج گزارش و شده تعیین پیش از
آوري طرفانه بودن فرآیند جمعبرمبناي میزان بی حسابرسی شالوده اظهارنظر حسابرسی است، ارزش حسابرسی 

 شده تعریف منافع تضاد و ريه عنوان عاري بودن از سوگین ببود رفانهطبی. شودو ارزیابی شواهد تعیین می
براساس استانداردهاي حسابرسی ایران، الزمه دستیابی به  ).2006آمریکا،  رسمی حسابداران انجمن( است

طرفی و رفتار اي، پایبندي به اصول بنیادي درستکاري، بیاهداف حرفه حسابداري توسط حسابداران حرفه
هاي مالی است، این امر مستلزم کیفیت ا که وظیفه حسابرس اعتباربخشی به صورتاز آنج. اي استحرفه

هدف حسابرسی را ارتقاي سودمندي اطالعات  اگر ).1386هوشمند، ( است انحسابرسی و صالحیت حسابرس
صورت ظهور پدیده گزینش کنندگان فرض کنیم، در آنگیري استفادههاي مالی براي تصمیمصورت

اگر حسابرس نتواند نقش خود . تواند تنزل اعتبار و حیثیت حرفه حسابرسی را به همراه داشته باشداظهارنظر، می
صورت حسابرس وظیفه خود را در رفع هاي مالی به درستی ایفاء نماید، در آنرا در اعتباربخشی به صورت

کنندگان اطالعات عمل القوه و تهیهگذاران بالفعل و بکنندگان اطالعات به ویژه سرمایهتضاد میان منافع استفاده
 بر اثرگذار عوامل از. باشدمی استقالل حسابرسی، حرفه زیربناي سنگ). 1391دیگران،  مهد وبنی( ننموده است

 الزمه عموم، به پاسخگویی )1384 مروج، زارعی( .باشدمی الزحمهحق میزان حسابرسان، ايحرفه استقالل
 اقتصادي، هايفعالیت عرصه در پاسخگویی اصلی ابزارهاي از یکی اما. است دموکراسی فرایند کردن عملی

 شکلی به و دارد جاي سیستمی هر نظارتی بعد در حسابدهی و حسابرسی واقع، در. است حسابدهی و حسابرسی
 اینکه براي سیستمی هر زیرا دارد، کاربرد تجاري، واحد کوچکترین تا کشور اداره سطح باالترین از گسترده

 منعکس حسابرسی، الزحمهحق )1388 تنانی، و نیکبخت( .دارد نیاز بازخورد و نظارت به باشد، داشته امدو
 کل کردن حداقل دنبال به حسابرسان حسابرس، منظر از. باشدمی کارآمد حسابرسان اقتصادي هايهزینه کننده
 ناشی آتی هايزیان و) بیشتر حسابرسی رکا انجام هايهزینه( خود منابع هايهزینه کردن تراز طریق از هاهزینه

 را شوند بدهی هايزیان متحمل حسابرسان اینکه احتمال بیشتر، حسابرسی تالش. باشندمی قانونی بدهی از
 نمایدمی ارائه کند،می حداقل را هاهزینه کل که را حسابرسی کار از حجمی حسابرس و دهدمی کاهش

 کارآزموده و مجرب نیروي از استفاده نظیر عواملی و قراردادي هايافقتو ).1391 پهلوان، و حضرتی داروغه(
 مذکور، شده مطرح مباحث. شودمی حسابرسی الزحمۀحق افزایش به منجر  موسسه شهرت و اندازه همچنین و
 شاهد کمتر و شودمی حسابرسی الزحمۀحق افزایش سبب اغلب ها،هزینه سایر و قراردادها هايهزینه جمله از

 حسابرسی الزحمهحق دهندمی نشان ایران در تحقیقات ).1393 باغی، رشیدي( هستیم الزحمهحق مبلغ کاهشِ
  معناداري و مثبت يرابطه ؛)1391 دیگران، و مهدبنی( دارد حسابرسی مقبول گزارش صدور با مستقیم يرابطه
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 رابطه همچنین و ؛)1393 دیگران، و واعظ( حسابرسی يموسسه ياندازه و حسابرس انتخاب تداوم عوامل با
 مدیره هیأت ترکیب و حسابرس نوع ،حسابرسی گزارش در مشروط بندهاي ،سود مدیریت با معناداري و مثبت

-حق که کنندمی اثبات) 1392( منصوري و پورنظري  کهحالی در. دارد) 1391 پهلوان، و حضرتی داروغه(
 از کمتر پرداختی يالزحمهحق بالعکس و حسابرسی کیفیت فزایشا باعث حسابرسان به واقع از بیشتر الزحمه

 اجراي و ریزيبرنامه در حسابرسی الزحمهحق .گرددمی حسابرسی کیفیت کاهش باعث حسابرسان به واقع
 خدمات براي بازار رقابت و گذاريقیمت ). 1383 رجبی،( است موثر مالی حسابرسی کار باکیفیت و مناسب

) 2010( نیکل و هاي. آیدمی شمار به گذارانسرمایه و محققان گذاران،قانون براي همیم موضوع حسابرسی
 در حد از کمتر یا بیشتر زمان و هزینه تحمیل به اعتباري، کاالیی منزلۀ به حسابرسی ماهیت کـه کردند مشاهده

الزحمه با ت که آیا حقبنابراین سوال اصلی این پژوهش این اس ).1393 باغی، رشیدي( شودمی منجر حسابرسی
  ارتباط معناداري دارد یا خیر؟  آوري سود هايشاخص

  
  مدل مفهومی پژوهش 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
  

  فرضیات پژوهش
  : فرضیه اصلی
  .هاي سودآوري شرکت داردالزحمه حسابرسی رابطه معناداري با شاخصرشد حق

  سود خالص 

  حاشیه سود

  سود عملیاتی 

  بازگشت سرمایه گذاري

  الزحمه حسابرسیحق

 متغیر مستقل
  متغیرهاي وابسته
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  هاي فرعی فرضیه
  .یه سود شرکت داردالزحمه حسابرسی رابطه معناداري با حاشرشد حق
  .الزحمه حسابرسی رابطه معناداري با سود خالص شرکت داردرشد حق
  .الزحمه حسابرسی رابطه معناداري با سود عملیاتی شرکت داردرشد حق
 .گذاري داردالزحمه حسابرسی رابطه معناداري با بازگشت سرمایهرشد حق

  
  تعریف مفهومی متغیرها 

  : الزحمه حسابرسیحق
 یا توافق طبق و یي خدمات حسابرسبابت ارائه که است وجهی هرگونه املي حسابرسی شحمهالزحق

  ).1388امانی و دوانی، ( شودمی پرداخت حسابرسی يموسسه یا ابرسارداد به حسقر
  : هاي سودآوريشاخص

 را در میزان موفقیت شرکتو  .کنداشاره می سود و بدست آوردن درآمد سودآوري به توانایی شرکت در
 .دهدگذاري را مورد تجزیه و تحلیل قرار میفروش و سرمایه طریق تامین آن از محل درآمد، ازکسب سود 

  )1390 پور،اسماعیل(
  سود خالص

یک نهاد، در طول یک دوره حسابداري  سود، به آورده یا وکار کسبو  تجارتیا درآمد خالص، در 
آن شرکت، محاسبه شده  درآمداز  مالیاتهاي عملیاتی و  یق کسر نمودن هزینهگردد، که از طر اطالق می

همچنین مثبت بودن سود  .مثبت یا منفی بودن این عدد، نسبت مستقیم با عملکرد شرکت مورد نظر دارد. باشد
 )2012 آبراهام فرد،(. انجامد می حقوق صاحبان سهامخالص، به افزایش ارزش سهام و در نهایت افزایش 

  حاشیه سود
ن ترتیب کنند؛ به ای از فروش را، محاسبه می) یا هر ریال(هر دالر  سودآوريوسیله آن،  نسبتی است، که به

 .کنند را بر فروش خالص تقسیم می سود پس از کسر مالیاتکه مقدار 
گذاران در رابطه با سوددهی شرکت،  یک شرکت، اولین معیاري است که بیشتر سرمایه سود خالصمیزان 

دهند، ولی توجه محض به سودهاي خالص، تصویري دقیق از عملکرد شرکت، ارائه نخواهد  مدنظر قرار می
 شرکت، هاي گذاري سرمایه و سهام، ها دارایی هاي حاشیه سود، بجاي برآورد کردن میزان در مقابل نسبت. داد
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ها به  گذاري ها و سرمایه مقدار پولی را که آن شرکت، از تمام درآمدهاي حاصل از فروش محصوالت، دارایی
  )2012 آبراهام فرد،(. هدد دست خواهد آورد، مورد توجه قرار می

  سودعملیاتی
 کسر از قبل عملیاتی سود بنابراین و است شرکت معمول عملیات از حاصل ویژه سود عملیاتی، سود
. شودمی حاصل هاگذاريسرمایه از حاصل درآمد از قبل و غیرعادي اقالم کسر از قبل و بهره از قبل مالیات،

  )1390 پور،اسماعیل(
  اريگذبازگشت سرمایه

هاي  ترین نسبت سودآوري است که با تقسیم سود حاصل بر هزینه گذاري رایج نرخ بازگشت سرمایه
این نرخ معیاري است که . شود شود و به عنوان یک درصد یا نسبت بیان می گذاري محاسبه می سرمایه

اش  ه از سرمایهکند، هر چه این شاخص یا نرخ بیشتر باشد شرکت توانست سودآوري یک شرکت را محاسبه می
  ).1393 قالیباف اصل،( ستبهتر استفاده کند و سودآوري خوبی داشته ا

  تعریف عملیاتی متغیرها 
- الزحمه حسابرسی و شاخصاز آنجا که در این تحقیق وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیرهاي رشد حق

  .کنیمسته براي آن تعریف نمیکنیم لذا متغیر مستقل و وابهاي سودآوري را از طریق همبستگی بررسی می
  :الزحمه حسابرسیگیري رشد حقاندازه) الف 

  :نسبت رشد حق الزحمه حسابرسی از رابطه زیر بدست می آید: الزحمه حسابرسیرشد حق
  الزحمه سال جاريحق –الزحمه حسابرسی سال پایه حق

  الزحمه سال پایهحق
  هاي سودآوريگیري شاخصاندازه) ب

  : حاشیه سود
  )2012 آبراهام فرد،( .آیدبه دست می بر فروش خالص سود پس از کسر مالیاتاز تقسیم 

  : سود خالص
مثبت یا منفی . آن شرکت، محاسبه شده باشد درآمداز  مالیاتهاي عملیاتی و  از طریق کسر نمودن هزینه

  )2012 آبراهام فرد،( .ردنظر داردبودن این عدد، نسبت مستقیم با عملکرد شرکت مو
  

   :سود عملیاتی
  .آیدهاي عملیاتی از فروش خالص به دست میاز کسر هزینه
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  : بازگشت سرمایه
  :آیداز رابطه زیر به دست می

ROI = گردش سرمایه    نسبت سودخالص به فروش خالص*
= گردش سرمایه فروش خالص   سرمایه به کار گرفته شده /

  
  شده داخلی و خارجی هاي انجام پژوهش

 در حسابرس اظهارنظر و حسابرسی خدمات الزحمهحق تغییرات تطبیقی بررسی) 1393( نظري و عبادي -
 حسابرسی بندهاي تعداد تعدیل که دهدمی نشان پژوهش نتایج. اندپرداخته غیرخصوصی و خصوصی بخش

-حق تغییرات با دارمعنی رابطه رايدا درصد 90 اطمینان سطح در غیرخصوصی بخش در اظهارنظر بند از قبل

 رابطه حسابرس تغییر با بلکه الزحمهحق تغییرات طریق از نه خصوصی بخش در لکن بوده حسابرسی الزحمه
 دو هر در زیان گزارش و قبل سال در حسابرس بندهاي تعداد شرکت، اندازه متغیرهاي همچنین. است داشته
 حسابرسی بندهاي تعداد میان اینکه مضافا. است تاثیرگذار اظهارنظر بند از قبل حسابرس بندهاي تعداد بر بخش

 هاحساب نسبت عمده، سهامدار مالکیت درصد اهرمی، نسبت ها،دارایی بازده متغیرهاي و اظهارنظر بند از قبل
  .یدنگرد اثبات ايرابطه دوره پایان در هادارایی جمع به کاال و مواد موجودي و تجاري دریافتنی اسناد و

-1385 هايسال بین را حسابرسی يالزحمهحق بر حسابرسی کیفیت تأثیر) 1393( همکاران و واعظ -
 هايداده روش به متغیره چند رگرسیون تکنیک از هافرضیه آزمون براي. اندداده قرار مطالعه مورد 1390

 منفی يرابطه حسابرسی يزحمهالحق و حسابرسی موسسات تخصص بین داد نشان هایافته. شد استفاده تابلویی
 ياندازه و حسابرس انتخاب تداوم عوامل که است این مبین پژوهش این نتایج همچنین. دارد وجود معناداري و

  .دارند حسابرسی يالزحمهحق  با معناداري و مثبت يرابطه حسابرسی يموسسه
. اندداده قرار مطالعه مورد را حسابرس راظهارنظ بر حسابرسی الزحمهحق اثر) 1391( همکاران و مهدبنی -

 پذیرفته شرکت 144 شامل آماري نمونه است شده انجام لجستیگ رگرسیون روش براساس هافرضیه آزمون
-حق میان که دهدمی نشان پژوهش این هايیافته. بود 1381-1389 هايسال بین بهادار اوراق بورس در شده

 صدور و رسیدگی مورد شرکت سن و صاحبکار توسط زیان ارشگز صاحبکار، اندازه حسابرس، الزحمه
 ايرابطه حسابرس الزحمهحق پژوهش، نتایج براساس. دارد وجود دارمعنی ايرابطه حسابرسی مقبول گزارش
 معکوس ايرابطه زیان گزارش و شرکت سن شرکت، اندازه. دارد حسابرسی مقبول گزارش صدور با مستقیم
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 صدور با حسابرس تصدي مدت حسابرس، نوع حسابرس، تغییر چنینهم. دارد سیحسابر مقبول گزارش با
  .ندارند ايرابطه حسابرسی مقبول گزارش

 قرار یبررس مورد را حسابرسی الزحمهحق تعیین بر موثر عوامل)  1391( اوانکی مشیديج و مهرانی -
 زمانی يبودجه صنعتی،  تخصص حبکار،صا شهرت حسابرسی، کیفیت که  داد نشان آنها تحقیق نتایج. اندداده

 بر حسابرسی، موسسات يسابقه و شرکت هايدارایی جمع ترازنامه، مبلغ حسابرسی، فرایند براي شده صرف
 صاحبکار، شرکت ریسک طرفی از. دارد معناداري و مثبت تاثیر حسابرسان سوي از دریافتی يالزحمهحق

 هايشرکت تعدد و حسابرسی يموسسه درآمد حسابرسی، يموسسه پرسنل تعداد شرکت، کارکنان تعداد
  .ندارد حسابرسی يالزحمهحق بر تاثیري حسابرسی يموسسه هر رسیدگی مورد بورسی

 و حسابرسی کیفیت بر حسابرسی يالزحمهحق سر بر رقابت تأثیر) 1391( ترامشلو و مقري زادهاسماعیل -
 در فعال رسمی حسابداران( مؤسسات مدیران منظر از تحقیق نتایج. اندکرده بررسی را مالی گزارشگري

 و حسابرسی کیفیت بر ايکاهنده تأثیر حسابرسی يالزحمهحق رقابت دهدمی نشان) حسابرسی مؤسسات
  .دارد مالی گزارشگري کیفیت
 و حسابرسی کیفیت معکوس معیار با حسابرسی الزحمهحق فشار رابطه) 2014(  چان و الیزابت میچل، -

-حق فشار آنها. دهندمی قرار بررسی مورد آمریکا اقتصادي رکود دوره در خاص طور به را اشتباه اظهارنظر

 آنها هايیافته. کردند گیرياندازه حسابرسی واقعی الزحمهحق و مبنا الزحمهحق بین تفاوت طریق از را الزحمه
 سال در حسابرسی گزارشات در اشتباه هاياظهارنظر با مثبتی رابطه الزحمهحق فشار که است آن از حاکی
 همان در حسابرسی پایین کیفیت با حسابرسی پایین الزحمهحق فشار داد نشان همچنین نتایج. است داشته 2008

  .دارد رابطه سال
 حسابرسی کیفیت و حسابرس غیرنرمال الزحمهحق بین رابطه بررسی به) 2012(  بوون و آستاهنا -

 منظور به پژوهش این در. است  شده انجام آمریکا کشور در و 2009 تا 2000 دوره در پژوهش این. پرداختند
 حسابرسی غیرنرمال الزحمهحق کردن مشخص براي و اختیاري تعهدي اقالم مدل  از حسابرسی کیفیت تعییین

 الزحمهحق  هک هنگامی که داد نشان آنها پژوهش نتایج. شد استفاده نرمال و واقعی الزحمهحق بین تفاوت از
  داد نشان پژوهش نتایج همچنین،. یابدمی کاهش حسابرسی  کیفیت یابد،می افزایش حسابرسی منفی غیرنرمال

  .است شده حسابرس  استقالل تقویت موجب اکسلی ساربینز قانون تصویب که
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 وجود سابرسیح کیفیت و حسابرسی اندازه بین مثبتی ارتباط آیا اینکه بررسی براي) 2009(  هسو و چن -
 سرمایه از را حسابرسی کیفیت حسابرسی، الزحمهحق و حسابرسی کیفیت بین رابطه بررسی و دارد

 سطح سه در را حسابرسی اندازه و کردند استخراج) تالش آموزش، گواهی، تجربه، تحصیالت،(انسانی
 حسابرسی کیفیت و سابرسیح اندازه بین مثبتی رابطه که یافتند آنها. کردند تجزیه) کوچک متوسط، بزرگ،(

 مورد در تفاوت این اما دارد، وجود حسابرسی کوچک موسسات به نسبت حسابرسی بزرگ موسسات
 الزحمهحق و حسابرسی کیفیت بین آنها همچنین. کندنمی صدق کوچک به نسبت متوسط حسابرسی موسسات

 این اما یافتند، باالیی ثبتم رابطه حسابرسی کوچک موسسات به نسبت حسابرسی بزرگ موسسات حسابرسی
 اندازه از آنها تجربی شواهد صورت هر در. ندارد تفاوتی کوچک و متوسط حسابرسی موسسات بین موضوع

 موسسات که دهدمی نشان و کندمی حمایت حسابرسی کیفیت گیرياندازه براي مبنایی عنوان به حسابرسی
  .دارند ضافیا الزحمهحق باال، حسابرسی کیفیت با حسابرسی بزرگ

  
  گیري جامعه آماري و روش نمونه

هاي ي این تحقیق، کلیه شرکتي آماري مورد مطالعهها جامعهي انتخاب شرکتي آماري و نحوهجامعه
 در این تحقیق، براي انتخاب نمونه. است 1393 تا 1389هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال

اند، حذف شده و در هایی که واجد هر یک از شرایط زیر نبودهي موجود، شرکتهاي شرکتاز بین کلیه
  .شوندمیمانده براي انجام آزمون انتخاب هاي باقینهایت شرکت

  نحوه انتخاب و استخراج نمونه 1جدول 

  شرکت 485  .انددر بورس حضور داشته 1393الی 1389هاي که در سال یهایتعداد شرکت
  ) 84(  .اندداشتهندر بورس حضور  1393الی 1389هاي که در سال یهایتعداد شرکت
  )91(  .باشدهایی که سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند میتعداد شرکت
  )70(  .اندهایی که در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی دادهتعداد شرکت
  )87(  .ده باشدشنهایی که سهام آنها حداقل یکبار در سال معامله تعداد شرکت
  )53(  .اندده بودههایی که زیانتعداد شرکت

  )385(  هاها و بیمهگذاري و بانکهاي سرمایهشرکت
  شرکت 100  )نمونه نهایی(آوري شده است هاي آنها جمعهایی که دادهتعداد شرکت
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  آمار توصیفی 
  .ارائه شده است میانگین و واریانس، مینیمم و ماکسیمم متغیرهاي تحقیق) 2(در جدول 

  آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق 2جدول 
  ماکسیمم  مینیمم  واریانس  میانگین  تعداد  متغیر

  262/12  263/8  352/168  785/10 500  الزحمه حسابرسیرشد حق
  422/23  524/17  3237/245  2544/21 500  حاشیه سود
  850/27  629/21  3211/236  3652/25 500  سود خالص

  236/20  215/15  058/214  2352/18 500  سود عملیاتی
  254/16  236/11  356/254  1256/14 500  گذاريبازگشت سرمایه

  
  اسمیرنوف آزمون کلموگروف

  شودها بررسی میقبل از آزمون فرضیات، با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف فرض نرمال بودن متغیر
ودن متغیرهاي تعریف شده در تحقیق بررسی با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف فرض نرمال ب

  :شودمیفرض صفر و فرض مقابل به صورت زیر تعریف در آزمون کلموگروف اسمیرنوف . شودمی
  .متغیر موردنظر توزیع نرمال ندارد: 퐻فرض 
  .متغیر موردنظر توزیع نرمال دارد: 퐻 فرض

گرفته نتیجه  درصد 95با اطمینان و  پذیرفته شده 퐻باشد فرض شتربی 05/0داري آزمون از  اگر سطح معنی
  .باشدمینرمال  مورد بررسیکه توزیع متغیر شود می

  آزمون کلموگروف اسمیرنوف براي بررسی نرمال بودن متغیرهاي تحقیق یجنتا 3جدول 
  داريسطح معنی Z مقدار آماره  تعداد  متغیر

  236/0  748/0 500  الزحمه حسابرسیرشد حق
  105/0  365/0 500  حاشیه سود
  145/0  254/0 500  سود خالص
  215/0  543/0 500  سود عملیاتی

  136/0  908/0 500  گذاريبازگشت سرمایه
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. باشدبیشتر می 05/0از  براي کلیه متغیرها داريکنیم سطح معنیمشاهده می) 3( همانطور که در جدول
براي محاسبه ضریب . گیریم تمام متغیرها داراي توزیع نرمال هستندنتیجه می درصد 95بنابراین با اطمینان 

. شوداستفاده می "ضریب همبستگی پیرسون"که هر دو متغیر توزیع نرمال داشته باشند از همبستگی، در صورتی
ن استفاده از ضریب همبستگی پیرسو دبنابراین چون که در این پژوهش کلیه متغیرها داراي توزیع نرمال هستن

  .کنیممی
  

  آزمون فرضیات تحقیق
  .دارد شرکت سود حاشیه با معناداري رابطه حسابرسی الزحمهحق رشد: فرضیه اول -1

الزحمه حسابرسی و حاشیه سود توزیع نرمال دارند، براي آزمون این با توجه به اینکه هر دو متغیر رشد حق
بنابراین فرض صفر و فرض مقابل را به صورت زیر . شودفرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می

  :شودتعریف می
  .الزحمه حسابرسی رابطه معناداري با حاشیه سود شرکت نداردرشد حق: 퐻فرض 
  .الزحمه حسابرسی رابطه معناداري با حاشیه سود شرکت داردرشد حق: 퐻 فرض

  رسوننتایج مربوط به ضریب همبستگی پی 4جدول 

  داريسطح معنی  ضریب همبستگی  تعداد  شرح
صلی

یر ا
متغ

  

  102/0  169/0  500  الزحمه حسابرسیرشد حق

  
  .شودپذیرفته می 퐻باشد فرض  کمتر 05/0داري آزمون از  اگر سطح معنی

ري داو سطح معنی 169/0شود ضریب همبستگی بین این دو متغیر مشاهده می )4( همانطور که در جدول
فرضیه اول  رد شده و 퐻 بنابراین فرض. بیشتر است و ضریب همبستگی مثبت است 05/0است که از  102/0

الزحمه حسابرسی رابطه معناداري با حاشیه سود رشد حقگیریم درصد نتیجه می 95شود و با اطمینان رد می
   .شرکت ندارد
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  فرضیه دوم -2
  .دارد سود خالص شرکت با معناداري رابطه حسابرسی الزحمهحق رشد 

الزحمه حسابرسی و سود خالص توزیع نرمال دارند،  براي آزمون این با توجه به اینکه هر دو متغیر رشد حق
بنابراین فرض صفر و فرض مقابل را به صورت زیر . شودفرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می

  :شودتعریف می
  .شرکت نداردسود خالص الزحمه حسابرسی رابطه معناداري با حقرشد : 퐻فرض 
  شرکت داردسود خالص الزحمه حسابرسی رابطه معناداري با رشد حق: 퐻 فرض

  نتایج مربوط به ضریب همبستگی پیرسون 5جدول 

  داريسطح معنی  ضریب همبستگی  تعداد  شرح

صلی
یر ا

متغ
  

  023/0  298/0  500  الزحمه حسابرسیرشد حق

  
  .شودپذیرفته می 퐻 باشد فرض کمتر 05/0داري آزمون از  اگر سطح معنی

داري و سطح معنی 298/0شود ضریب همبستگی بین این دو متغیر مشاهده می )5( همانطور که در جدول
فرضیه  پذیرفته شده و 퐻 بنابراین فرض. کمتر است و ضریب همبستگی مثبت است 05/0است که از  023/0

الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معناداري با رشد حقگیریم درصد نتیجه می 95شود و با اطمینان دوم تایید می
  .سود خالص شرکت دارد

  فرضیه سوم -3
  .دارد سود عملیاتی شرکت با معناداري رابطه حسابرسی الزحمهحق رشد 

زحمه حسابرسی و سود عملیاتی توزیع نرمال دارند،  براي آزمون البا توجه به اینکه هر دو متغیر رشد حق
بنابراین فرض صفر و فرض مقابل را به صورت زیر . شوداین فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می

  :شودتعریف می
  .شرکت نداردسود عملیاتی الزحمه حسابرسی رابطه معناداري با رشد حق: 퐻 فرض
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  .شرکت داردسود عملیاتی الزحمه حسابرسی رابطه معناداري با رشد حق: 퐻 فرض
  نتایج مربوط به ضریب همبستگی پیرسون 6جدول 

  داريسطح معنی  ضریب همبستگی  تعداد  شرح

صلی
یر ا

متغ
  

  124/0  163/0  500  الزحمه حسابرسیرشد حق

  
  .شودپذیرفته می 퐻 باشد فرض کمتر 05/0داري آزمون از  اگر سطح معنی

داري و سطح معنی 163/0شود ضریب همبستگی بین این دو متغیر مشاهده می )6( همانطور که در جدول
فرضیه سوم  رد شده و 퐻 بنابراین فرض. بیشتر است و ضریب همبستگی مثبت است 05/0است که از  124/0

الزحمه حسابرسی رابطه معناداري با سود عملیاتی  رشد حقگیریم درصد نتیجه می 95شود و با اطمینان رد می
  .شرکت ندارد

  فرضیه چهارم -4
  .دارد شرکتگذاري بازگشت سرمایه با معناداري رابطه حسابرسی الزحمهحق رشد 

توزیع نرمال دارند،  گذاري بازگشت سرمایهالزحمه حسابرسی و با توجه به اینکه هر دو متغیر رشد حق
بنابراین فرض صفر و فرض مقابل را به . شودآزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده میبراي 

  :شودصورت زیر تعریف می
  .گذاري شرکت نداردالزحمه حسابرسی رابطه معناداري با بازگشت سرمایهرشد حق: 퐻 فرض
  .گذاري شرکت دارداري با بازگشت سرمایهالزحمه حسابرسی رابطه معنادرشد حق: 퐻 فرض

  نتایج مربوط به ضریب همبستگی پیرسون 7جدول 

  داريسطح معنی  ضریب همبستگی  تعداد  شرح

صلی
یر ا

متغ
  

  175/0  287/0  500  الزحمه حسابرسیرشد حق
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  .شودپذیرفته می 퐻 باشد فرض کمتر 05/0داري آزمون از  اگر سطح معنی
داري و سطح معنی 287/0شود ضریب همبستگی بین این دو متغیر مشاهده می )7( ر جدولهمانطور که د

فرضیه   رد شده و 퐻بنابراین فرض. بیشتر است و ضریب همبستگی مثبت است 05/0است که از  175/0
عناداري با الزحمه حسابرسی رابطه مرشد حقگیریم درصد نتیجه می 95شود و با اطمینان چهارم رد می

  .گذاري شرکت نداردبازگشت سرمایه
  

  خالصه نتایج 

  فرضیه اول
الزحمه حسابرسی رابطه معناداري با رشد حق

  .حاشیه سود شرکت دارد
  هیچ نوع ارتباطی ندارد

  فرضیه دوم
الزحمه حسابرسی رابطه معناداري با سود رشد حق

  .خالص شرکت دارد
  ارتباط مثبت ومعنادار

  فرضیه سوم
الزحمه حسابرسی رابطه معناداري با سود حق رشد

  .عملیاتی شرکت دارد
  هیچ نوع ارتباطی ندارد

  فرضیه چهارم
الزحمه حسابرسی رابطه معناداري با رشد حق

  .گذاري داردبازگشت سرمایه
  هیچ نوع ارتباطی ندارد

  
  نتایج پژوهش
  نتایج فرضیه اول

داري و سطح معنی/ 169همبستگی بین این دو متغیر  شود ضریبمشاهده می )3-4( همانطور که در جدول
فرضیه اول  رد شده و 1Hبنابراین فرض . بیشتر است و ضریب همبستگی مثبت است 05/0است که از  102/0

الزحمه حسابرسی رابطه معناداري با حاشیه سود رشد حقگیریم درصد نتیجه می 95شود و با اطمینان رد می
   .الزحمه حسابرسی، حاشیه سود هیچ تغییري نمی کندي یک درصد افزایش در حقیعنی به ازا .شرکت ندارد

  فرضیه  دوم نتایج
داري و سطح معنی298/0همبستگی بین این دو متغیر  شود ضریبمشاهده می )4-4( همانطور که در جدول

فرضیه  ده وپذیرفته ش 1Hبنابراین فرض . کمتر است و ضریب همبستگی مثبت است 05/0است که از  023/0
الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معناداري با رشد حقگیریم درصد نتیجه می 95شود و با اطمینان دوم تایید می
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سود خالص یک درصد  حسابرسی، الزحمهحق در افزایش درصد یک ازاي به یعنی. سود خالص شرکت دارد
  .کندافزایش پیدا می

  نتایج فرضیه سوم
داري و سطح معنی163/0شود ضریب همبستگی بین این دو متغیر مشاهده می )3-4( همانطور که در جدول

فرضیه سوم  رد شده و 1Hبنابراین فرض . بیشتر است و ضریب همبستگی مثبت است 05/0است که از  124/0
 الزحمه حسابرسی رابطه معناداري با سود عملیاتی رشد حقگیریم درصد نتیجه می 95شود و با اطمینان رد می

  .کندنمی تغییري هیچ سود عملیاتی حسابرسی، الزحمهحق در افزایش درصد یک ازاي به یعنی .شرکت ندارد
  نتایج فرضیه چهارم

داري و سطح معنی287/0همبستگی بین این دو متغیر  شود ضریبمشاهده می )3-4( همانطور که در جدول
فرضیه   رد شده و 1Hبنابراین فرض . تبیشتر است و ضریب همبستگی مثبت اس 05/0است که از  175/0

الزحمه حسابرسی رابطه معناداري با رشد حقگیریم درصد نتیجه می 95شود و با اطمینان چهارم رد می
بازگشت  حسابرسی، الزحمهحق در افزایش درصد یک ازاي به یعنی .گذاري شرکت نداردبازگشت سرمایه

  .کندنمی تغییري هیچ گذاريسرمایه
  قایسه نتایج با نتایج پیشینم 8جدول 

  الزحمه با حاشیه سودعدم ارتباط حق  فرضیه اول
همخوانی دارد آنها  به این ) 2003( بالسام و دیگران

الزحمه ارتباطی با حاشیه سود نتیجه رسیدند که حق
  ندارد

ند که سیدربه این نتیجه ) 2006( چانگ و دیگران  الزحمه با سود خالصارتباط مثبت حق  فرضیه دوم
  .الزحمه ارتابط منفی با سود خالص داردحق

  .اي پیدا نشدنتیجه  سود عملیاتی  با الزحمهحق ارتباط عدم  فرضیه سوم

بازگشت   با الزحمهحق ارتباط عدم  فرضیه چهارم
  گذاريسرمایه

الزحمه به این نتیجه رسید حق) 2002( میترا
  گذاري ارتباطی نداردحسابرسی با بازده سرمایه

  
  پیشنهادات کاربردي

  پیشنهاد براي فرضیه اول 
 گرددمی پیشنهاد حاشیه سود، و الزحمه حسابرسیحق بین رابطه خصوص در روابط پذیرش عدم به توجه با
 تا شود بررسی گذارانسرمایه منظر از مالی گزارشگري کیفیت در بهبود حسابرسی هايگزارش تاثیر و نقش
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را  هاشرکت مالی اطالعات ترمناسب افشاي طریق از افزوده ارزش ایجاد ناییتوا هااین گزارش گردد مشخص
  .باشندمی دارا

  دوم و سوم فرضیه براي پیشنهاد
گذاري شود براي کاهش  خدمات حسابرسی  و افزایش سود خالص و ایجاد اطمینان در سرمایهپیشنهاد می

بلندمدت شرکت در  اي پاداشی مبتنی بر عملکردهنسبت به اخذ تصمیمات کارا و بهینه توسط مدیریت، طرح
  .نظر گرفته شود

هاي مالی به منظور فراهم هاي همراه صورتالزحمه حسابرسی در یادداشتافشاي اطالعات مرتبط با حق
  .  گذاران و سایر افراد ذینفعبینی ریسک اطالعاتی شرکت توسط سرمایهآوردن امکان پیش

هاي بورس دارند، توصیه هاي انجام شده در شرکتگیريهمی در تصمیمبه مالکان و مدیران که نقش م
تر به بازار گام هاي مالی با کیفیتشود در راستاي تاخیر در ارایه گزارش حسابرسی و در نتیجه ارایه گزارشمی

شرکت  گذاران اعتماد بیشتري بهها افزایش یابد و سرمایهزیرا هرچه کیفیت گزارشگري مالی شرکت. بردارند
تواند در جهت تامین نیازهاي مالی خود اقدام به تامین مالی از طریق بازار تر میداشته باشند، آن شرکت راحت

  .   سهام نماید و سود خالص و عملیاتی خود را نیز افزایش دهند
  چهارم  فرضیه براي پیشنهاد

شود به بورس اوراق بهادار پیشنهاد می گذار به مدیرانالزحمه با بازگشت سرمایهبا توجه به عدم ارتباط حق
-سرمایه یهایدر شرکت ،شودگذاران پیشنهاد میهمچنین به سرمایه. این دو متغیر در کنار هم کمتر توجه کنند

  .تري دارندخدمات حسابرسی با کیفیتکه گذاري کنند 
 توصیه ابرسی موثراست،حس گزارش به موقع ارائه بر حسابرسی هايالزحمهحق افشاي که این به توجه با

 غیرحسابرسی و حسابرسی از اعم ها،الزحمهحق کل که کند ملزم را استانداردي حسابرسی سازمان گرددمی
  .شود افشا بورس در پذیرفته شده هايمالی شرکت هايصورت در مالیاتی، مالی، مشاوره شامل

  
  پیشنهادات آتی 

هاي پذیرفته هاي نوین مالی در شرکترسی با شاخصالزحمه حساببررسی ارتباط بین حق: موضوع اول
  شده در بورس اوراق بهادار تهران

الزحمه غیرعادي حسابرسی و تعداد بند اظهارنظر حسابرسی بر تاخیر در ارایه بررسی تاثیر حق: موضوع دوم
  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هايشرکت گزارش حسابرسی در
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 پذیرفته هايشرکت هاي سودآوري دررتباط اندازه موسسه حسابرسی با شاخصبررسی ا: موضوع سوم
  تهران بهادار اوراق بورس در شده

  
  هاي پژوهش محدودیت

باشد ها در طی دوره زمانی مورد بررسی میمحدودیت اساسی در این پژوهش تغییرات ارزش زمانی داده
  .که ناشی از تغییرات تورم است

  
  منابع 

 هايبررسی فصلنامه .سود نمایش پیرامون هاییگمان ).1374( حسن کوچکی، و علیمحمد آقائی، .1
 56-64 صص ،15و14 شماره حسابرسی، و حسابداري

ي حسابرسی بر الزحمهتأثیر رقابت بر سر حق ).1391( اهللازاده قهري، علی؛ ترامشلو، نصرتاسماعیل .2
  70-79صص مجله حسابدار رسمی، . کیفیت حسابرسی و گزارشگري مالی

 انجام تأثیر ).1391( نرجس کرمانی،کمالی عبدالحسین؛ آبادي،نجف طالبی انصاري، ،عبدالمهدي؛ .3
  78-63ص حسابرس، استقالل بر حسابرسی خدمات با همراه ايمشاوره و مدیریتی حسابداري، خدمات

. امه دنیاي اقتصادبندي حسابرسان، روزن الزحمه و رتبهخدمات، حق )1388( امانی، علی؛ دوانی، حسین .4
  1998 شماره

 در سهام در گذاريسرمایه بر مؤثر عوامل بررسی). 1387( هادي تیموري، سعید، صمدي، مهدي، ابزري، .5
 - علمی يدوفصلنامه). اصفهان ايمنطقه بهادار اوراق بورس: موردي ي مطالعه( بهادار اوراق بورس

  162-137 حاتصف ،10 شماره پنجم، سال. اقتصادي جستارهاي پژوهشی
الزحمه حسابرسی بر اظهارنظر اثر حق ).1391( زینالی ؛مهدي ،فردمرادزاده ؛مهدي ،مهدبهمن بنی .6

 1391زمستان  ،شماره پانزدهم ،سال پنجم فصلنامه علمی پژوهشی حسابداري مدیریت .حسابرس

 هادارایی ردشگ/  سود حاشیه مدل اطالعاتی محتواي بررسی). 1393( محسن دستگیر، احمد، بهرامی، .7
 صص ،34 شماره  یازدهم سال مالی، حسابداري تجربی مطالعات فصلنامه سود، مدیریت شناسایی در

331-93  



  
  1396ماه مرداد  وهشت،سیشماره                                                       هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

92 

 

- رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی، بررسی). 1389(فر، کاوه یگانه، و آذینحساس .8

 85-98، صص 61هاي حسابداري و حسابرسی، شماره 

رابطه بین منابع صرف شده بر روي حسابرسی داخلی ). 1382(و علوي طبري، حسین یگانه، یحیی حساس .9
  96تا  72صص .  4شماره . سال اول. فصلنامه مطالعات حسابداري. و مخارج حسابرسی مستقل

 و خالص سود اقتصادي، افزوده ارزش بین همبستگی میزان ارزیابی). 1388( محمود بانی، رویا، دارابی، .10
 فصلنامه تهران، بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هايشرکت سهام بازار ارزش اب عملیاتی سود

  138-119 صص یک، شماره اول، سال مالی، حسابداري
الزحمه رابطه بین کیفیت گزارش حسابرسی و حق ).1391( حضرتی، فاطمه؛ پهلوان، زهراداروغه .11

فصلنامه علمی پژوهشی حسابداري تهران،  هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارحسابرسی در شرکت
  1391پاییز / شماره چهاردهم/ سال پنجم  ،مدیریت

 دانشگاه ،يدکتر نامهانیپا مستقل،ی حسابرسي احرفه قدرت بر موثر عوامل ).1383. (اهللاروح ،یرجب .12
 .يحسابدار و تیریمد ، دانشکدهییطباطبا عالمه

ري و اهاي حسابدبررسی .الزحمۀ حسابرسیحقبررسی چسبندگی ). 1393( محسن، باغیرشیدي .13
   431 -448 صص 1393زمستان   4، شمارة 21دورة  دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران  حسابرسی

  282-1اقتصاد مدیریت، انتشارات تابان، صص). 1388( محمود روزبهان، .14
 اجتماعی علوم همجل عملیاتی، سود و خالص سود بینیپیش قدرت مقایسه). 1382( محمدحسین ستایش، .15

  124-113 صص دوم، شماره نوزدهم، دوره شیراز، دانشگاه انسانی و
 28-1 صص ،705 حسابرسی استانداردهاي). 1389( حسابرسی سازمان .16

مجله . الزحمه حسابرسیعوامل موثر بر تعیین حق). 1391(ساسانی، مهران؛ جمشیدي اوانکی، کوروش  .17
 61-77حسابدار رسمی، صص 

-هاي موسسه حسابرسی و صاحبکار بر حقتاثیر ویژگی ).1386( و زارعی، رضاسجادي، سیدحسین  .18

  49شماره  - هاي حسابداري و حسابرسی، پاییزبررسی .الزحمه حسابرسی
 و حسابرس الزحمهحق يرابطه بررسی). 1392( حجت سدیرنوغانی، محمد، شیري، مهدي، صالحی، .19

 مالی، حسابداري پژوهشی علمی فصلنامه تهران، اداربه اوراق بورس در شده هاي پذیرفتهشرکت عملکرد
  21-1 ص ،20 شماره پنجم، سال
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 سهام سرمایه هزینه بر حسابداري سود شفافیت بررسی ،)1389( سیدمصطفی علوي، غالمرضا، کردستانی، .20
  131-115 صص ،12 شمارة بهادار اوراق بورس فصلنامه عادي،
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  125-118 ص رسمی،

الزحمه خدمات حسابرسی بررسی تطبیقی تغییرات حق« ).1393( رضا، نظري ؛ بهروز، خورده بالغعبادي .22
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  شماره دوازدهم ،محسابرسی مدیریت سال سو
 انتشارات پیشرفته، مالی مدیریت ).1393( میرسجاد مسجدموسوي، شهرام، بابالویان، حسن، اصل، قالیباف .23

  558-1صص بورس،
 دکتري رساله. مستقل حسابرسان رفتار بر زمانی بودجه فشار تأثیر بررسی ).1380( ساسان مهرانی، .24

  تهران دانشگاه حسابداري،
 تصمیمات با مالکیت و سرمایه ساختار ارتباط). 1391( بلوري،امین محمود، سعید ،باغبانی یونس، نهندي، .25

-185 ص شانزدهم، شماره چهارم، سال حسابرسی، و مالی حسابداري هايپژوهش سود، هموارسازي
213  

بررسی برتري جامع نسبت سود جامع به سود خالص براي ارزیابی ). 1384( علی سعیدي، ایرج، نوروش، .26
  121-97 صص شماره سی ونهم، سال دوازدهم، حسابرسی، هاي حسابداري وبررسی رکت،عملکرد ش

-تأثیر کیفیت حسابرسی بر حق ).1393(باغی، محسن واعظ، سیدعلی؛ احمدي، محمدرمضان؛ رشیدي .27

 107 -87، صص 1ي ه، شمار1پژوهشی دانش حسابداري مالی دوره  -جله علمیم. ي حسابرسیالزحمه

 هايصورت الزحمه حسابرسیحق بر موثر عوامل آزمون). 1389( محسن تنانی ،محمدرضا بختنیک .28
  132-111صص مالی، حسابداري هايپژوهش مالی

 هاي ایرانی،عوامل موثر بر تغییر حسابرسان در شرکت ).1388( مروج، کمالزارعی رضازاده، جواد، .29
  20فصلنامه مطالعات تجربی حسابداري مالی، شماره

 از مالی هايصورت حسابرسی الزحمهحق بر موثر عوامل ايمقایسه بررسی). 1386( ینغالمحس هوشمند، .30
  24شماره  حسابرسان، منظر
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