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 بخش گسترش با آن خدمات دریافت برای تقاضا که است ایحرفه هایفعالیت ازجمله حسابرسی -چکیده

 هدف. است یافته افزایش اقتصادی هایفعالیت و هاگذاریسرمایه در عمومی مشارکت افزایش و خصوصی

 بورس در شده پذیرفته هایشرکت مدیران اطمینانی بیش میزان آیا که است موضوع این بررسی حاضر تحقیق

 حوزه در و تجربی شبه نوع از تحقیق این خیر؟ یا دارد تاثیر حسابرسی الزحمهحق بر تهران بهادار اوراق

 اینکه به توجه با و است ها شرکت مالی های صورت واقعی اطالعات رب مبتنی و همبستگی -توصیفی تحقیقات

 یک حاضر تحقیق زمانی قلمرو. است کاربردی تحقیق نوعی داشته، کاربرد اطالعات از استفاده فرآیند در

 تابلویی هایداده روش به متغیره چند رگرسیون تکنیک از تحقیق این در. است 1332–1331 ساله، شش دوره

 . است شده استفاده

 برقرار معکوس رابطه حسابرسی الزحمهحق و مدیریت اطمینانیبیش بین که داد نشان تحقیق های یافته

 .است

 . الزحمه حسابرس، بورس، بیش اطمینانی مدیریتحق های کلیدی:واژه
  M410بندی: کد طبقه

 

 مقدمه

 سطح باالترین از گسترده شکلی به و داشته خاصی جایگاه سیستمی هر نظارتی بعد در حسابدهی و حسابرسی

 به باشد، داشته دوام که سیستمی هر دیگر عبارتبه. دارد کاربرد تجاری، واحد کوچکترین تا کشور اداره

 که است، دموکراسی فرایند کردن عملی الزمه عموم، به پاسخگویی طرفی از. دارد نیاز بازخورد و نظارت

mailto:Nezami.ahmad@ymail.com
mailto:gomnamadel@yahoo.com


 

 9317ماه  دیچهل و هشت، شماره                                                          های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

 

33 

 

 این به باید. است حسابدهی و حسابرسی اقتصادی، هایفعالیت هعرص در پاسخگویی اصلی ابزارهای از یکی

 دولت پاسخگویی و سرمایه بازار به مردم اعتماد اقتصادی، شفافیت پایه مستقل، حسابرسی که کرد توجه نکته

 خدمات قیمت از مناسب فهم لذا. شود برخورد آن با معمولی خدمات و کاالها همانند نباید لذا و است مردم به

 خدمات این از کنندگاناستفاده دیگر و حسابرسان کاران،صاحب برای العادهفوق اهمیت از برسیحسا

 آن، رقابتی غیر گذاریقیمت و همگن کاالی یک عنوانبه حسابرسی گرفتن نظر در اما. است بوده برخوردار

 به ایران در(. 1333 اصل، بزرگ) اندازدمی خطر به را حسابرسان سوی از شده ارائه خدمات کیفیت و استقالل

 همین به. اند نبوده حسابرسی حرفه در موثر نقش ایفای به قادر تاکنون حسابرسان اقتصادی، محدودیت دالیل

 که سنواتی تکراری بند چندین جز به هم، حسابرسی گزاراشات و مالی هایصورت از کنندگاناستفاده علت

 گزارشات از کنندگاناستفاده کهصورتی در. کنند مین مشاهده دیگری چیز است، اجتماعی فایده فاقد

 را باال "حسابرسی الزحمهحق" باید یابند دست گزارشات این از خود واقعی انتظارات به بخواهند حسابرسی

 الزحمهحق که برد پی نکته این به توانمی مختلف کشورهای در حسابرسان الزحمهحق مقایسه با. نمایند تقبل

 نیست پیشرفته کشورهای مخصوصا و کشورها دیگر با مقایسه قابل اصال ایران در حسابرسان یسو از دریافتی

 الزحمهحق کاهش و کنترل برای روزافزون فشارهای با مستقل حسابرسان امروزه(. 1333 دوانی، و امانی)

 بررسی به موضوع این تسهیل برای صاحبکار و حسابرس شده موجب موضوع این. هستند مواجه حسابرسی

 و سجادی) بپردازند حسابرسی الزحمهحق بر موثر عوامل سایر و حسابرسی کار و الزحمهحق میان ارتباط

 تحقیقات از ای عمده بخش حسابرسی، خدمات گذاریقیمت موضوع اخیر های دهه در (.1331 زراعی،

 این در (.2111 ،1گهوآن وی) است داده اختصاص خود به را حسابرسی و حسابداری حوزه در گرفته صورت

 تاثیر حسابرسی، عملیات در موجود حسابرسی و تجاری ریسک که دارند اذعان هاپژوهش این غالب راستا،

 حسابرسی الزحمهحق افزایش به منجر باالتر ریسک که، طوریبه. دارد حسابرسی خدمات قیمت بر بسزایی

 . 2(2112 همکاران، و هاستون) گردد می

 بی اعتقاد تواند می خود به حد از بیش اعتماد یا اطمینانی بیش که است ضروری مهم نای به از طرفی توجه

-به اطمینانی بیش طرفی از. شود تعریف فرد شهودی استدالل و هاقضاوت شناختی، هایتوانایی دربارة اساس

 چنانچه و گذاردمی تأثیر پذیریریسک بر که است مدیران شخصیتی هایویژگی ترینمهم از یکی عنوان

                                                             
1 Huang, & et al 
2 Houston 
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 اطمینانی بیش دلیل به را مالی گزارشگری ریسک و دهد تشخیص را مدیران شخصیتی ویژگی این حسابرس

 کاهش منظوربه را هایش اقدام و کند مطالبه بیشتری الزحمةحق تواند می کند، برآورد حد از بیش مدیران،

 به اطمینان بیش مدیران چون گر،دی سوی از(. 1331 همکاران، و یگانهحساس) کند کامل کشف عدم ریسک

 حسابرسی هایرسیدگی دامنة مذاکره، طریق از کنندمی تالش دارند، اطمینان شرکت مالی گزارشگری فرایند

-بیش آیا که کند می بررسی بعد مرحله در حاضر تحقیق لذا. کنند پرداخت کمتری الزحمةحق و کنند کم را

 :باشد می ذیل به شرح تحقیق لذا فرضیه باشد؟ موثر حسابرسی ةالزحمحق بر تواند می  مدیریت اطمینانی

  ."دارد وجود معناداری رابطه حسابرسی الزحمهحق و هامدیریت شرکت اطمینانی بیش بین "

 

 مروری بر پیشینه تحقیق

 یجنتا. پرداختند حسابرسی الزحمةحق و مدیریت اطمینانیبیش ارتباط بررسی به 1(2112) همکاران و دوئلمن

 کمتری الزحمهحق حسابرسی برای دارند، اطمینانیبیش مدیران که ییهاشرکت داد نشان آنان پژوهش

 خطرات و ریسک تواند می قوی حسابرسی کمیته یک وجود که یافتند همچینن آنها. کنندمی پرداخت

 هزینه( قوی یحسابرس کمیته وجود) مساله این و دهد کاهش مدیران اطمینانی بیش خصوص در را حسابرسی

  .دهد می کاهش را مدیران اطمینانیبیش از ناشی حسابرسی

. نمودند بررسی را حسابرسی الزحمةحق بر مدیریت اطمینانیبیش تأثیر( 1331) همکاران و یگانهحساس

 1332 تا1331 هایسال طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت را پژوهش آماری جامعة

 های تصمیم بر مبتنی سنجة دو از مدیریت اطمینانیبیش گیریاندازه برای پژوهش این در. دهدمی تشکیل

 حسابرسی الزحمةحق و مدیریت اطمینانیبیش بین که داد نشان پژوهش نتایج. گردید استفاده گذاری سرمایه

 . است برقرار معناداری منفی ارتباط

 و حسابرسی الزحمه حق و مدیران اعتمادی بیش بین رابطه خود پژوهش در( 1332) وصفی اسدی و سپاسی

 اوراق بورس شرکت 33 بررسی. دادند قرار بررسی مورد رابطه این روی حسابرسی کمیته قدرت اثر همچنین

 حسابرسی الزحمه حق و مدیران اعتمادی بیش بین منفی رابطه که داد نشان 1333 تا1331 های سال طی در بهادار

  .دهد کاهش را منفی اثر این تواند نمی نیز قوی حسابرسی کمیته عالوه به. دارد وجود

                                                             
1 Duellman  et al 
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 و حسابرسی کمیته مدیریتی، حد از بیش اطمینان بین رابطه خود تحقیق در( 1332) آقایی و کچوئییزدانی

 در مدیران حد از بیش اعتماد افزایش با که داد نشان پژوهش نتایج. کردند بررسی را حسابرسی الزحمهحق

 الزحمهحق و مدیریتی حد از بیش اعتماد بین بنابراین،. یابدمی کاهش حسابرسان الزحمهحق نمونه، هایکتشر

 معنادار حسابرسی الزحمهحق و حسابرسی کمیته بین رابطه اما،. دارد وجود معناداری و منفی رابطه حسابرسی

 الزحمهحق و مدیران حد از بیش اداعتم بین منفی رابطه بر تواندنمی حسابرسی کمیته همچنین و نیست

  .بگذارد تاثیری حسابرسی

 

 روش پژوهش

های ثانویه  روش پژوهش این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع رگرسیونی است، که با استفاده از داده

 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل تأثیر متغیرها های مالی شرکت مستخرج از صورت

استقرایی صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر  -انجام این پژوهش در چهارچوب استدالل قیاسی  .پردازد می

پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی )نیمه تجربی( است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطالعات گذشته و 

 مستقل تحقیق ت. متغیرحیث هدف و نتیجه اجرا یک پژوهش کاربردی اس گیرد و پژوهش از تاریخی انجام می

 معیار دو کمک به مدیریت اطمینانیبیش تحقیق این درباشد که می (OVERCON) مدیران اطمینانیبیش

 برای گذاریسرمایه بر مبتنی شاخص اولین .شد خواهد گیریمدیران، اندازه گذاریسرمایه هایتصمیم بر مبتنی

  :است CAPEX مجازی متغیر اطمینانی، بیش

CAPEXit :شرکت ایسرمایه مخارج اگر i مالی دورة در t دوره، ابتدای هایدارایی کل بر تقسیم 

 صفر صورتاین غیر در و است یک با باشد برابر سال آن در مربوط صنعت برای آن میانة سطح از تربزرگ

 از نقل به( 2112) 2یتت و مالمندیر و( 2111) 1دیوید بن هاییافته براساس گیریاندازه معیار این. شودمی لحاظ

. است تربزرگ اطمینان،بیش مدیران با هاییشرکت در ایسرمایه مخارج .باشد می( 1332) همکاران و نیکبخت

 و انجامندمی خدمات و کاال تولید ظرفیت افزایش یا حفظ، تداوم به که هستند مخارجی ایسرمایه مخارج

  دارند.  آتی سودآوری شرکت، برای

  :شودمی محاسبه (1رابطة ) براساس t سال در شرکت ایسرمایه مخارج نسبت

                                                             
1 Ben-David   
2 Malmendier U, Tate G 
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(  ⁄ )
 
 (

    
     

⁄ ) (1)                                                                                                         

 آن : در که

 آالت،ماشین مانند مولد هایدارایی ارتقای و بهبود یا خرید صرف که مبالغی) ایسرمایه مخارج :     

-دارایی دفتری ارزش خالص تفاوت از و( شودمی سال در غیره و نقلیه وسایل تولیدی، و تجاری هایساختمان

    .شودمی محاسبه استهالک هایهزینه عالوةهب دوره پایان و ابتدا در ثابت های

 است.   -1t لسا پایان در هادارایی کل:      

 )اسچراند قبلی های پژوهش براساس نیز( OverInv) گذاریسرمایه بر مبتنی اطمینانیبیش شاخص دومین

 برآورد مقطعی صورت( به2) رابطة رگرسیونی مدل ابتدا منظور بدین. است شده ( انتخاب2112 ،1زچمن و

 برای زیر رابطة رگرسیونی مدل باقیماندة هشد. چنانچ خواهد محاسبه باقیمانده سال هر در آن از پس و شود می

 این رو،این از است؛ شده گذاریسرمایه حد از بیش شرکت آن در یعنی باشد، صفر از تربزرگ شرکتی

 که مبناست این بر شاخص این از استفاده. شود می گرفته نظر در صفر صورتاین غیر در و یک با برابر شاخص

 در خود همتایان با مقایسه در مدیران کنند،می رشد فروش به نسبت بیشتری نرخ با هادارایی که هاییشرکت در

 .کنند می گذاریسرمایه بیشتر شرکت

                                    (2             )                                                              

⁄                )                                             :tها در سال رشددارایی              )    

⁄              )                                                         :t رشد فروش در سال            )    

 وی از پیروی به آن محاسبه برای که بوده (Aduit Fees) حسابرسی الزحمهحق تحقیق، این وابسته متغیر

 و )نیکبخت از نقل به (2112) و همکاران دوئلمن و( 2111) همکاران و 2کیم و( 2111) همکاران و هوانگ

 به مربوط اطالعات. است شده استفاده شرکت الیانهس حسابرسی الزحمهحق طبیعی لگاریتم از( 1332 همکاران،

 سایر یا عمومی و اداری هایهزینه بخش مالی هایصورت همراه های یادداشت از حسابرسی، الزحمةحق

  .است شده استخراج ها،هزینه

 باشد:کنترلی تحقیق حاضر به شرح زیر می های متغیر

 امسه صاحبان حقوق دفتری ارزش به بازار ارزش نسبت (M/B:) 

                                                             
1 Scherand  C.M, Zechman S.L 
2 Kim J 



 

 9317ماه  دیچهل و هشت، شماره                                                          های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

 

11 

 

 محاسبه مالی سال پایان در آن دفتری ارزش به شرکت سهام صاحبان حقوق بازار ارزش تقسیم از متغیر این 

 سال پایان در سهام قیمت در عادی سهام تعداد ضربحاصل از سهام صاحبان حقوق بازار ارزش. شود می

 .شود می استخراج شرکت هترازنام از نیز سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش. آید می دستبه مالی

 شرکت اندازه (SIZE:) آیدمی دستهب سال پایان در هادارایی کل گیریلگاریتم طریق از شرکت اندازه. 

 شرکت( سابقه) عمر (AGE:) قلمرو تا شرکت پذیرش سال از زمانی دوره تفاوت شرکت، عمر از منظور 

 باشد. می تحقیق زمانی

 اهرمی درجه (LEV:) آیدمی دستبه هادارایی جمع بر هابدهی کل تقسیم از اهرمی درجه. 

 نقدینگی (LIQ) :شود می محاسبه هادارایی میانگین بر نقد وجه تقسیم از . 

 هادارایی بازده نرخ (ROA): محاسبه هادارایی کل جمع به خالص سود نسبت طریق از ها،دارایی بازده نرخ 

 .شود می

 زیان (LOSS :)در یک برابر باشد، داشته زیان آن از قبل سال دو یا قبل سال جاری، سال در شرکت چنانچه 

 را حسابرسی ریسک قبل سنوات هایزیان. شود می لحاظ صفر صورتاین غیر در و شودمی گرفته نظر

  (.2112 دوئلمن و همکاران،) دهد می افزایش

 شود:( استفاده می1) دلالزحمه حسابرسی از ماطمینانی مدیران و حقبرای بررسی رابطه بین بیش 

                                                                      

                                                                                              (1)   مدل

باشند. در ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می ها شرکتجامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه 

این تحقیق با استفاده از روش حذف سیستماتیک نسبت به تعیین حجم نمونه براساس معیارهای زیر اقدام شده 

 است: 

 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند. 1331ای همگن تا پایان اسفند ماه برای انتخاب نمونه 

 اسفند بوده و نباید در  23ها منتهی به  جهت قابلیت مقایسه و برای جلوگیری از ناهمگونی، سال مالی آن

 تغییر سال مالی داده باشند. 1331-1332های  فاصله سال

 ها از نمونه  و بانک گذاری، بیمه، لیزینگهای سرمایه بودن ماهیت فعالیت، شرکت به دلیل متفاوت

 انتخابی حذف گردیدند. 
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 ها در طی دوره تحقیق، دچار وقفه نشده باشند و  های فعال، معامالت این شرکت منظور انتخاب شرکتبه

 ها مورد معامله قرار گرفته باشد. سهام آن

  طور کامل ارائه کرده باشند.به 1331-1332در دوره مالی اطالعات مالی مورد نیاز را 

 عنوان نمونه آماری انتخاب گردید.   شرکت به 112های اعمال شده تعداد  با توجه به محدودیت

 

 های پژوهشیافته

فزار ااز طریق نرم آورد نوین، سایت بورس استخراج واز منابعی نظیر تدبیرپرداز، رههای تحقیق با استفاده داده 

-مورد پردازش قرار گرفته است. کمیت Eviews8 و spss19افزار آماری بندی و با استفاده از نرماکسل طبقه

شرکت  112های  ها مشتمل بر داده داده( ارائه گردیده است. 1) های آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در نگاره

 باشند. می 131باشد که در مجموع تعداد مشاهدات برابر  سال مالی می 1برای 

 های پراکندگی و مرکزی متغیرهای تحقیقشاخص(: 1نگاره )

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین متغیر نماد نوع متغیر

 23/3 33/3 321/1 311/1 الزحمه حسابرسیحق (       ) وابسته

 کنترلی

 21/33 -23/31 131/3 333/2 نسبت ارزش بازار به دفتری (      )

 12/13 32/11 133/1 333/13 اندازه شرکت (       )

 31/3 13/1 113/1 331/2 لگاریتم عمر شرکت (   (   )  )

 231/1 1133/1 1113/1 113/1 شاخص نقدینگی (      )

 111/3 133/1 231/1 132/1 اهرم مالی شرکت (      )

 312/1 -11/2 132/1 111/1 هابازده دارایی (      )

 های پژوهشمنبع: یافته

و حداکثر آن  33/3ست؛ حداقل این مقدار، ا 311/1الزحمه حسابرسی، (، میانگین حق1) با توجه به جدول

 فراوانی جدولباشد. میانگین بقیه متغیرهای تحقیق نیز به همین منوال قابل تفسیر هستند. در ادامه می 23/3

 است.  شده مستقل ارائه متغیر با متناظر
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 مدیران اطمینانیبیش ریمتغ درصد و یفراوان(: 2نگاره )

 درصد فراوانی وضعیت متغیرها

بیش اطمینانی مدیران 

(         ) 

 استاز سطح میانة آن مربوط  کمتر به کل دارایی هامخارج سرمایه ای نسبت 

 استآن مربوط  بزرگ تر از سطح میانة به کل دارایی هامخارج سرمایه ای نسبت 

313 

313 

3/21 

3/13 

 بیش اطمینانی مدیران

(          ) 

 باقیمانده مدل رگرسیونی رشد فروش در برابر رشد دارایی ها بیشتر از صفراست

 باقیمانده مدل رگرسیونی رشد فروش در برابر رشد دارایی ها کمتر از صفراست

121 

131 

1/31 

1/23 

 

 قابل تفاوت تقریباً که اندنموده تقسیم گروه دو به را هاشرکت تحقیق این در یرانمد اطمینانیبیش معیار دو

 گروه دو به هادارایی کل به ایسرمایه مخارج نسبت براساس اول معیار در هاشرکت. اندداشته ایمالحظه

 رشد برابر در فروش رشد رگرسیونی مدل باقیمانده براساس که دوم معیار در ولی اندشده تقسیم مساوی

به منظور  .داشته است وجود مدیران اطمینانیبیش هاشرکت درصد 31 از است، بیش شده محاسبه هادارایی

 -های تحقیق، ابتدا تست نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق با استفاده از آزمون جارگارائه و آزمون فرضیه

الزحمه دهد متغیر حق( مشخص است، نشان می3) ارهطور که در نگبرا نشان داده شد. نتایج این آزمون همان

 (. 32/1>12/1)32/1داری مشاهده برابر است با حسابرسی نرمال است، زیرا سطح معنی

 

 برا -حق الزحمه حسابرسی توسط آزمون جارگ  بودن نرمال (: نتایج3نگاره )

 داریسطح معنی آماره متغیر

 323/1 311/1 الزحمه حسابرسیحق
 

 تحقیق عبارت است از:فرضیه 

 . "دارد وجود معناداری رابطه حسابرسی الزحمهحق و مدیریت اطمینانیبیش بین" 

 ( گزارش شده است. 1) لیمر در نگاره Fنتایج آزمون 
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 نگیپول ای پانل روش نییتع یبرا مریل F آزمون: 1نگاره 

 هنتیج سطح معناداری درجه آزادی آماره آزمون معیار بیش اطمینانی

 اینسبت مخارج سرمایه
(      

   
) 

 پانل دیتا 11/1 (113، 212) 313/11

 باقیمانده مدل رگرسیونی

           )) 
 پانل دیتا 11/1 (113، 212) 333/11

 

 دو هر برای مدل برآورد برای دیتا پانل روش بودن مناسب بیانگر مذکور جدول در لیمر F آزمون نتایج

 نموده استفاده هاسمن آزمون از تصادفی اثرات یا ثابت اثرات تعیین برای در ادامه. باشد می نیاطمینابیش معیار

 . است شده ارائه (2) نگاره در آن نتایج که

 یتصادف ای ثابت اثرات نییتع یبرا هاسمن آزمون: 2نگاره 

 نتیجه سطح معناداری درجه آزادی آماره آزمون اطمینانیمعیار بیش

ای رمایهنسبت مخارج س
(      

   
) 

 پانل دیتا با اثرات ثابت 1323/1 3 231/11

باقیمانده مدل رگرسیونی 
(          ) 

 پانل دیتا با اثرات ثابت 1113/1 3 133/21

 

 که است آن بیانگر نتایج شود؛ می استفاده تصادفی یا ثابت اثرات شدن مشخص برای هاسمن آزمون از

نتایج برازش مدل فرضیه دوم . است مناسب معیار دو هر براساس رگرسیونی مدل دبرآور برای ثابت اثرات

 ( ارائه شده است. 1) تحقیق در نگاره
 الزحمه حسابرسی()متغیر وابسته: حق نتایج تخمین مدل فرضیه تحقیق :1نگاره

 نماد ضریب متغیرها
 اطمینانی مدیریتمعیار بیش

 معیار دوم معیار اول

 ضریب ثابت
   یب ضر

 )سطح معناداری(

112/1 

(1312/1) 

313/1 

213/1 

 (         )اینسبت مخارج سرمایه
   ضریب 

 )سطح معناداری(

311/1- 

(1132/1) 
-------- 
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 (          )باقیمانده مدل رگرسیونی
   ضریب 

 )سطح معناداری(
-------- 

311/1- 

(133/1) 

 (      )تری نسبت ارزش بازار به دف
   ضریب 

 )سطح معناداری(

111/1 

(212/1) 

113/1 

(331/1) 

 (       )اندازه شرکت 
   ضریب 

 )سطح معناداری(

133/1 

(111/1) 

132/1 

(111/1) 

 (      )شاخص نقدینگی 
   ضریب 

 )سطح معناداری(

213/1- 

(113/1) 

333/1- 

(112/1) 

 (      )اهرم مالی 
   ضریب 

 )سطح معناداری(

232/1- 

(113/1) 

231/1- 

(123/1) 

 (       )ده بودن زیان
   ضریب 

 )سطح معناداری(

121/1 

(121/1) 

131/1 

(113/1) 

 نتایج کلی مدل

 آماره دوربین واتسون
121/1 

1111/1 

332/1 

1111/1 

 ضریب تعیین

 Fآماره 

 سطح معناداری

332/3 

111/1 

211/3 

111/1 

 

 در تعیین ضریب باشد، ایسرمایه مخارج نسبت اطمینانیبیش معیار کهصورتی ( در1) نگاره بنا به نتایج

 نسبت تغییرات اثر بر حسابرسی الزحمهحق تغییرات% 11دهد حدود می نشان رگرسیونی برازش شده مدل

 رشد رگرسیونی مدل باقیمانده اطمینانیبیش معیار کهصورتی در. باشدمی کنترلی متغیرهای و ایسرمایه مخارج

-حق تغییرات% 11/11 که دهدمی نشان رگرسیونی مدل در تعیین ضریب باشد، فروش رشد مقابل در هادارایی

 سطح اینکه به عنایت با. باشدمی کنترلی متغیرهای رگرسیونی و مدل خطای تغییرات اثر بر حسابرسی الزحمه

 بر مدیریت اطمینانیبیش تاثیر که گرددمی استنباط گونهاین باشدمی 12/1 از کمتر معیار دو هر در معناداری

 اطمینانیبیش بین" اینکه بر مبنی تحقیق فرضیه بنابراین باشد؛می معنادار و معکوس حسابرسی الزحمهحق میزان

 . شودمی تائید 32/1 اطمینان با "دارد وجود معناداری رابطه حسابرسی الزحمهحق و مدیریت
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 همکاران و یگانهحساس ،(2112) همکاران و دوئلمن پژوهش نتایج با تحقیق فرضیه از آمده دستهب نتایج

 .دارد همسویی( 1332) همکاران و و سپاسی( 1331)

 

 گیرینتیجه

 از یکی خود به حد از بیش اعتماد یا اطمینانیدست آمده از فرضیه تحقیق باید گفت بیشهدر تحلیل نتایج ب 

 شرکت عملکردی فرایند و خود تصمیمات از مدیران اطمینان سطح بر که است مدیران شخصیتی های گیویژ

 دارند اطمینان شرکت مالی گزارشگری و خودشان عملکرد فرایند به اطمینانبیش مدیران لذا. دارد مستقیم تاثیر

 پرداخت کمتری الزحمة حق و کنند کم را حسابرسی های رسیدگی دامنة مذاکره، طریق از کنند می تالش و

 گذشته اقدامات و تصمیمات از شرکت مدیره هیات و سهامداران کردن قانع با دیگر حالتی در یا کنند و

 کم حسابرسی موسسات و حسابرسان با کمتر، حسابرسی الزحمه حق پرداخت برای شرکت، در خود( عملکرد)

 از کنندگان استفاده لذا به. نمایند امضا را حسابرسی قرارداد نمایند مطالبه را کمتری الزحمهحق که سابقه

 همچون هایمولفه تاثیر و رابطه خود های تحلیل تجزیه و ها بررسی در گردد می پیشنهاد حسابداری اطالعات

 از ناشی که زیاد پذیریریسک میزان و مدیرعامل تغییر قبیل از بررسی مورد سال در سازمان ساختاری تغییرات

 این تاثیر نهایت در و گذاریسرمایه مورد هایپروژه انتخاب در را باشد می خود به مدیریت حد از بیش اعتماد

 . دهند قرار مدنظر را حسابرسی الزحمهحق و سهم هر سود عملکرد، بر ها مولفه
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