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 الزحمه حسابرسیاظهارنظر در مورد تداوم فعالیت و حق
 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم، حسین فرهادپور

 طباطبایی عالمه دانشگاه، تكیه زادهتقی ابوالفضل

 

الزحمه حسابرسی است. بررسی رابطه بین اظهارنظر در مورد تداوم فعالیت و حقهدف پژوهش حاضر  -چكیده

نظر  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و براساس شرایط درجامعه آماری این پژوهش شرکت

-ها جمعاطالعات آن، انتخاب و 13۹7 -13۹3شرکت در طی دوره زمانی  125گرفته شده برای انتخاب نمونه، 

تحلیل اطالعات از تحلیل همبستگی به کمک رگرسیون چندگانه ومنظور تجزیهوری و آزمون گردیده است؛ بهآ

های مالی اعالم های حسابرس که در صورتالزحمهمتغیر وابسته از طریق لگاریتم طبیعی حقاستفاده شده است. 

گزارش حسابرس مستقل ا، ـهتداوم فعالیت شرکت برایمالک  پژوهشدر این  ردد.ـگشود، محاسبه میمی

صورت و در غیر این عدد یکدلیل ابهام در تداوم فعالیت گزارش حسابرس مشروط شده باشد  گـر بهاباشد. می

های حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که بین اظهارنظر در مورد تداوم فعالیت و . یافتهصفر خواهد بودعدد 

 ابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.الزحمه حسحق

 الزحمه حسابرسیحسابرس، اظهارنظر در مورد تداوم فعالیت، حق های کلیدی:واژه

 

 مقدمه. 1

بخشی خود را در ازای مبالغ معین انجام سالیان متمادی است کـه حسابرسان مستقل خدمات حسابرسی و اطمینان

باعث  ها رخ داده،های انرون، ورلدکام و دیگر شرکتدر خصوص شرکتی که هایدهند، با این حال رسواییمی

شده است کـه رفتار اقتصادی حسابرسان مورد توجه و نظارت خاص قرار گیرد. این توجه تا جایی بود که محققان 

 الزحمه حسابرسی و نیز تعیین الگوی خاص برایبر حق مؤثررا به این نتیجه رساند که در جهت تعیین عوامل 

زمه عملی کردن فرآیند دموکراسی است، اما یکی از ابزارهای الالزحمه باشند. پاسخگویی به عموم، مبالغ حق

های اقتصادی، حسابرسی و حسابدهی است. در واقع، حسابرسی و حسابدهی اصلی پاسخگویی در عرصه فعالیت

اداره کشور تا کوچکترین واحد  ترین سطحالدر بعد نظارتی هر سیستمی جای دارد و به شکلی گسترده از با
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)درخشی و همکاران،  تجاری کاربرد دارد، زیرا هر سیستمی برای تداوم خود به نظارت و بازخورد نیاز دارد

13۹4.) 

یابد که پیامد چنین با افزایش منابع در اختیار مدیریت، میزان افراد ذینفع در ارتباط با شرکت نیز افزایش می

نتیجه تضاد منافع، افراد ذینفع برای همسو ساختن منافع سایرین با خود یا به  ع است. درشرایطی بروز تضاد مناف

حداقل رساندن آثار ناشی از تضاد منافع باید متحمل هزینه )هزینه نمایندگی( شوند. مدیری که در کانون این 

هزینه را کاهش دهد اما به علت اختیارات تا این  کندتضاد منافع قرار دارد، با ارائه اطالعات مالی شرکت سعی می

کند )فوستر و مدیریت، نیاز به نظارت بر عملکرد مدیر، قضاوت کارشناسانه حسابرس مستقل را مطرح می

الزحمه خدمات حسابرسی پرداخت عنوان حق(. برای استفاده از خدمات حسابرسی باید مبلغی به2016، 1شاستری

گردد )منصوری با توجه به ارزیابی وی از حجم و ریسک حسابرسی تعیین میشود. این مبلغ توسط حسابرس و 

 (. 13۹2سرنجیانه و تنانی، 

الزحمه پرداختی افزایش یابد، ممکن است سعی و تالش حسابرس نیز افزایش یابد و به تبع آن، هر چقدر حق

دهد. در عوض مثبت نشان می العملنتیجه بازار نسبت به کیفیت باالی اطالعات، عکس کیفیت باال رود. در

ها را از لحاظ اقتصادی به صاحبکاران وابسته سازد. چنین های باالی حسابرسان، آنالزحمهممکن است، حق

شود که صاحبکاران به اطالعات شرکت اتکا شود و این سبب میوابستگی موجب عدم استقالل حسابرس می

ر نسبت به کیفیت پایین اطالعات است )موسوی و داروغه العمل منفی بازانکنند و نتیجه چنین عملی، عکس

 (.13۹0حضرتی، 

 تحت را سهام قیمت همواره شرکت یک سهامداران و اندفعالیت و ورشکستگی دو روی یک سکه تداوم

 داشته قرار ورشکستگی معرض در شرکت اگر که طوریبه کنند؛می برآورد احتمال دو این از کدام هر تاثیر

یت آن دیده شود، فعال تداوم برای هایینشانه که صورتی در و گرددمی مواجه کاهش با آن سهام قیمت باشد،

 (.2016، 2)فوستر و شاسترید یابقیمت سهام آن افزایش می

صورتی که شواهد متضادی در دسترس نباشد، فرض تداوم  (، در2007همکاران ) و 3ولک تعریف طبق

 ارزش گزارش نتیجه، در. داد خواهد ادامه نامحدود طوربه را خود هایشرکت فعالیتفعالیت بیانگر این است که 

. است بدیهی فرض این با مغایر شرکت انحالل زمان در عادی شرایط اساس بر سهام صاحبان حقوق و هادارایی

 
1 Foster and Shastri 
2 Foster and Shastri 
3 Wolk 
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 است قادر انتفاعی واحد هر که شودمی فرض اما کندمی تغییر دائماً اقتصادی هایع و احوال فعالیتاوضا اگرچه

 که مقاصدی برای هادارایی از اجرا، را موجود هایبرنامه و هاطرح که دهد وفق نحوی به شرایط تغییر با را خود

 توقف بینیاین چنانچه شواهدی معتبر برای پیشبنابر. کند ایفا موقع به را خود تعهدات و استفاده اندشده تحصیل

 فرض با مالی گزارشگری و حسابداری نباشد، دست در انتفاعی واحد یک فعالیت از ایعمده بخش یا تمام

 (.13۹0و همکاران،  شورورزی) شودمی انجام انتفاعی واحدهای فعالیت تداوم

 واحد فعالیت ادامه توان باید مالی، هایاستانداردهای حسابداری ایران، مدیریت در زمان تهیه صورت طبق

 مالی هایصورت تهیه در بنیادی اصل یک فعالیت، تداوم فرض که آنجا از طرفی از. کند ارزیابی را تجاری

 مناسب باید آن از حاصل نتایج ارزیابی و حسابرسی هایروش اجرای و ریزیبرنامه جریان در نیز حسابرس است،

 صیادی، و فرد مرادزاده) کند بررسی مالی هایاز فرض تداوم فعالیت در تهیه صورت را مدیریت استفاده بودن

13۹1.) 

ها و هم اشخاصی های حسابرسی هم برای حسابرسان، هم صاحبکاران آنالزحمهآشنایی با عوامل موثر بر حق

وامل موثر بر هزینه کنند. تعیین عاهمیت دارد که سیاستگذاری و قانونمندی در حرفه حسابرسی را دنبال می

کند منافع این خدمت را بهتر درک کند و بداند این هزینه را به خاطر چه حسابرسی به صاحبکار نیز کمک می

شود. بدیهی است آگاهی از این مسئله، موجب تسریع و تسهیل کار حسابرسی شده و به دلیل چیزی متحمل می

 (. 1۹۹2، 1خواهد گرفت )گیست مشارکت صاحبکار، حسابرسی با کیفیت باالتری انجام

 بازار در رقابت حسابرسی، شدن خصوصی و رسمی حسابداران جامعه تشکیل با که دهدنشان می شواهد

( شده مقبول) نشده تعدیل اظهارنظر افزایش و حسابرس تغییر افزایش به منجر موضوع این و شده بیشتر حسابرسی

 است.

 کاهش را حسابرس استقالل حسابرسی، سازیآورده است که خصوصیوجود هموضوع این نگرانی را ب این

 هایصورت اطالعات سودمندی ارتقای را حسابرسی هدف اگر. شود اظهارنظر گزینش پدیده ظهور باعث و

 توانداظهارنظر، می گزینش پدیده ظهور صورت آن در کنیم، فرض کنندگاناستفاده گیریتصمیم برای مالی

 اعتباربخشی در را خود نقش نتواند حسابرس اگر. باشد داشته همراه به را حسابرسی حرفه حیثیت و اعتبار تنزل

 استفاده منافع میان تضاد رفع در را خود وظیفه حسابرس صورت آن در نماید، ایفاء درستی به مالی هایصورت به

 موضوع. است ننموده عمل اطالعات، کنندگانان بالفعل و بالقوه و تهیهگذارسرمایه ویژهبه اطالعات کنندگان

 
1 Gist 



 1399ماه و نه، آذر  پنجاهشماره                                                              های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

 

14 

 

 دهندمی نشان قبلی هایپژوهش و شواهد. است بوده پژوهشگران توجه مورد همواره حسابرسی حرفه در رقابت

وجود دارد )فوستر  یممستق ایرابطه فعالیت تداوم مورد در حسابرس اظهارنظر نوع و حسابرس الزحمهحق میان که

 (.2016 ستری،و شا
 

 پیشینه پژوهش. 2

 های داخلی. پژوهش2-1

نتایج تحقیق نشان ی پرداختند. گذارریسک سرمایه الزحمه حسابرسی برحق تاثیر( به بررسی 13۹5نیا )داودی

پذیرفته شده در های گذاری در شرکتالزحمه حسابرسی تاثیر منفی و معناداری بر ریسک سرمایهداد که حق

 . بورس اوراق بهادار تهران دارد

های یافتهی پرداختند. الزحمه حسابرسعدم قطعیت مدیریت و حق( به بررسی 13۹5خدادادی و همکاران )

پژوهش بیانگر این است که اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس، تاثیر مثبت و معناداری بر رابطه 

الزحمه حسابرسی دارند. افزون بر این، نتایج پژوهش نشان داد که در صورت قبین عدم قطعیت مدیریت و ح

الزحمه حسابرسی، ده بودن شرکت قبل از سال تغییر مدیرعامل، ارتباط مثبت بین عدم قطعیت مدیریت و حقزیان

-کننده حقهای حسابرسی )منعکسدهنده این است که حسابرسان تالشتر است. به طورکلی، نتایج نشانبرجسته

 ند.دهالزحمه حسابرسی( را برای رسیدگی به ریسک مرتبط با عدم قطعیت مدیریت، افزایش می

 الزحمه حسابرسیهای کمیته حسابرسی و حقویژگی( به بررسی 13۹5الری دشت بیاض و اورادی )

و معناداری با  دهد که تخصص مالی و استقالل کمیته حسابرسی ارتباط مثبتنتایج پژوهش نشان میپرداختند. 

الزحمه حسابرسی مشاهده الزحمه حسابرسی دارند. ولی ارتباط معناداری بین اندازه کمیته حسابرسی و حقحق

ها نشان از ارتباط مثبت و معنادار نشد. همچنین، در ارتباط با متغیرهای کنترلی استفاده شده در این پژوهش، یافته

و موجودی کاال، اندازه موسسه حسابرسی و تعداد جلسات هیئت  های دریافتنیبین اهرم مالی، نسبت حساب

 د.الزحمه حسابرسی دارمدیره با حق

الزحمه های حسابرسی بر حقبررسی تاثیر گردش اجباری موسسه( به 13۹5یگانه و همکاران )حساس

الزحمه حسابرسی مستقل، دهد حقنتایج پژوهش نشان میپرداختند.  حسابرسی و رقابت در بازار حسابرسی

یابد و این افزایش بیش از افزایش معمول در گردش اختیاری حسابرسان موجب گردش اجباری افزایش میبه

شده، تفاوت شایان توجهی در سهم  کند. پس از وضع الزامات یادها هزینه اضافی تحمیل میاست و به شرکت

 . ین مشاهده نشدهای حسابرسی با کیفیت باال و پایاز بازار موسسه
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الزحمه تاثیر ساختار مالکیت شرکت و اندازه موسسه حسابرسی بر حقبررسی ( به 13۹5سوق و اقبالی )سعیدی

تأثیر منفی میزان مالکیت نهادی بر دستمزد حسابرسی و همچنین  های تحقیق حاکی ازیافتهی پرداختند. حسابرس

 ت.کوچک اسالزحمه حسابرسان تاثیر منفی مالکیت دولتی بر حق

نتایج پرداختند.  مدیرهالزحمه حسابرسی و پاداش هیئتبین حق رابطه( به بررسی 13۹4سجادی و همکاران )

داری وجود دارد. افزایش مثبت و معنی مدیره رابطهالزحمه حسابرسی و پاداش هیئتحاکی از این است بین حق

عملیات شرکت است که نیازمند حسابرسی با کیفیت  ها وپاداش پرداختی به مدیران به علت افزایش پیچیدگی

 . باشدپرداختی باالتری نیز می الزحمهباالتر و در نتیجه حق

بررسی میزان ارتباط بین تداوم فعالیت واحد تجاری با میانگین موزون هزینه ( به 13۹4نعمتی و همکاران )

که تداوم فعالیت واحدتجاری همبستگی  نتایج حاصل از تحقیق نشانگر آن است( پرداختند. WACC) سرمایه

فعالیت، هزینه  معنادار است. یعنی با افزایش شاخص تداوم %۹۹قوی و منفی با هزینه سرمایه آن دارد و با اطمینان 

بر هزینه  یابد. همچنین هزینه سرمایه با نسبت رشد رابطه مثبت و معناداری دارد و نوع صنعتسرمایه کاهش می

 .استسرمایه موثر 

بینی سود بر تداوم فعالیت عدم هموارسازی و قابلیت پیش بررسی تأثیر( به 13۹4خانی زالن و همکاران )

دست آمده حاکی از عدم رابطه هتایج بپرداختند. ن های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت

های پذیرفته شده در بورس های شرکتتبینی سود بر تداوم فعالیمعناداری بین عدم هموارسازی و قابلیت پیش

 .باشداوراق بهادار تهران می

نتایج نشان پرداختند.  الزحمه حسابرسی بر کیفیت حسابرسیتاثیر حق( به بررسی 13۹3فرد و خسروانی )متین

حقوق صاحبان سهام  بازار الزحمه حسابرسی و نسبت ارزش دفتری به ارزشحسابرسی با حق دهد بین کیفیتمی

 د.ندار کیفیت حسابرسی و اندازه شرکت رابطه معناداری وجود داری دارد و بینابطه مستقیم و معنیر

 

 های خارجی. پژوهش2-2

الزحمه مورد تداوم فعالیت واحد تجاری و حق ( به بررسی رابطه بین اظهارنظر در2016) 1فوستر و شاستری

رابطه مثبت و معنادار بین دو متغیر دارد؛ بدین صورت که هرچه حسابرس پرداختند. نتایج تحقیق حاکی از وجود 

 
1 Foster and Shastri 
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های واحد تجاری تداوم بیشتری داشته الزحمه حسابرسی کاهش و هرچه فعالیتتداوم فعالیت کاهش یابد حق

 یابد.الزحمه حسابرسی افزایش میباشد حق

الزحمه حسابرسی پرداختند. نتایج ( به بررسی رابطه بیش اعتمادی مدیران و حق2015و همکاران ) 1اسکات

الزحمه حسابرسی منفی بوده اعتمادی مدیران و حقحاصل از پژوهش آنان بدین صورت بود که رابطه میان بیش

-الزحمه کاهش و با کاهش بیش اعتمادی مدیران، میزان حقبدین معنی که با افزایش بیش اعتمادی میزان حق

 یابد.الزحمه افزایش می

در  2008الی  2000 هایسال بین فاصله در را حسابرسی لزحمهاحق چسبندگی( 2014همکاران )و  2ویلیرز

 در. است بوده حسابرسی الزحمهحق بودن چسبنده از حاکی هاایاالت متحده بررسی کردند. نتایج تحقیق آن

 کیفیت افزایش تصور به حسابرسی الزحمهحق در افزایش مقابل در صاحبکاران که دادند نشان هاآن ضمن،

 لزحمه حسابرسی را پذیرا هستند.احق در افزایش و دهندمی نشان کمتری واکنش حسابرسی،

( به بررسی تداوم فعالیت در شرایط نااطمینانی پرداختند. نتایج حاکی از رابطه 2013و همکاران ) 3کارسون

برانگیز دارند و منفی میان تداوم فعایت و نااطمینانی بود. واحدهای تجاری تداوم فعالیت کمتری در زمان ابهام

 شود.هر چه ابهام کمتر شود میزان تداوم فعالیت نیز افزوده می

الزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس در رابطه مالکیت خانوادگی را با حق( 2012و سوبرامانیام )خان 

الزحمه بیشتری نسبت به های خانوادگی حقها شرکتهای استرالیایی بررسی کردند. طبق نتایج آنشرکت

رسی باالتر مرتبط الزحمه حسابپردازند. همچنین درصد مالکیت خانوادگی با حقهای غیرخانوادگی میشرکت

های خانوادگی به های غیرخانوادگی، شرکتها همچنین آشکار کرد که در مقایسه با شرکتاست. نتایج آن

های الزحمه حسابرسی بیشتری به موسسهکنند و حقهای بزرگ حسابرسی را انتخاب میاحتمال بیشتری سازمان

 .دپردازنبزرگ حسابرسی نسبت به سایر موسسات حسابرسی می

-های سرمایههای مدیران را در صندوقالزحمه حسابرسی و مشوق( رابطه بین حق2012و همکاران ) 4بوث

الزحمه حسابرسی های مدیریتی برای گزارشگری ضعیف باشد، حقذاری کردند و دریافتند که وقتی انگیزهگ

های ناسازگار ایجاد شده توسط برخی انگیزهباالتر است. همچنین نتایج نشان داد که حرفه حسابرسی تا حدودی 

 
1 Scott 
2 Villiers 
3 Carson 
4 Booth 
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های ناسازگار را منعکس مقررات سازمانی و انعقاد قراردادها را شناسایی و قیمت خدمات حسابرسی آن انگیزه

 کند.می

شرکت، بین  8187را برای  اریـیاختغیر تعهدی اقالم و حسابرسی الزحمهبین حق ( رابطه2011) 1آاللی

 الزحمهحق و غیراختیاری تعهدی اقالم بین که داد نشان تحقیق نتایج. کرد بررسی 2006 تا 2000 هایسال

 منفی رابطه شرکت سودآوری با حسابرسی الزحمهقح همچنین. دارد وجود معناداری و مثبت ارتباط حسابرسی

 این کنند، پرداخت بیشتری حسابرسی الزحمهحق تا دارند انتظار( زیان) ضعیف مالی وضعیت در هادارد. شرکت

 .یابدمی کاهش سودآوری و شودمی هاشرکت این ریسک افزایش به منجر امر

دهند که الزحمه حسابرسی را افزایش می( به این نتیجه رسید اقالم تعهدی تنها در صورتی حق2011) 2فاتیما

 باعث اقزایش سود شرکت شوند.

 
 

 های پژوهشفرضیه. 3

شود که تاکنون پژوهشی در زمینه رابطه بین اظهارنظر در مورد تداوم فعالیت مرور پیشینه پژوهش مشخص میبا 

الزحمه حسابرسی انجام نشده است. لذا در راستای پر کردن این خال پژوهشی و دستیابی به هدف پژوهش و حق

 شود:صورت زیر بیان میاصلی به و همچنین با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش، فرضیه

 الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.بین اظهارنظر در مورد تداوم فعالیت و حق -

 

 پژوهش روش. 4

دست آوردن اطالعات هپژوهش حاضر از بعد هدف، از نوع توصیفی و تحلیلی است، یعنی به دنبال تعریف و ب

از یک مشکل یا موضوع مشخص بوده و همچنین روابط علت و معلولی بین متغیرها و اثر متغیرها بر روی یکدیگر 

گیرد. از بعد فرآیند نوع پژوهش، کمی است، یعنی با یک نگرش عینی به گردآوری و مورد بررسی قرار می

از بعد منطق، یک پژوهش استقرایی است، یعنی درصدد طراحی یک مدل . پردازدیمی کمی هادادهتحلیل 

ی کمی است و از بعد نتیجه پژوهش، یک پژوهش هادادهاقتصادسنجی بر اساس مشاهدات تجربی و گردآوری 

 کاربردی است، یعنی در پی حل یک مشکل خاص است.

 

 
1 Alali 
2 Fatima 
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 ها و اطالعاتروش گردآوری داده. 5

ای استفاده شده که شامل مطالعات ظری و پیشینه موضوعی، روش کتابخانهدر پژوهش حاضر برای چارچوب ن

ها، مقاالت موجود در مجالت و نشریات تخصصی در زمینه پژوهش از طریق جستجو نامهکتب تخصصی، پایان

-ههای مورد نیاز برای آزمون فرضیهای اینترنتی و مراجعه به مراکز علمی و دانشگاهی بوده است. دادهدر سایت

های مالی حسابرسی شده، اطالعات اند که شامل صورتهای پژوهش از اسناد و مدارک سازمانی استخراج شده

آورد نوین هستند. برای افزار رهدست آمده از نرمموجود در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و نیز اطالعات به

 Eviewsافزار های تلفیقی در نرمگانه با استفاده از دادهها از رگرسیون چندها و آزمون فرضیهو تحلیل داده تجزیه

 استفاده شده است.

 

 جامعه و نمونه آماری پژوهش. 6

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. انتخاب نمونه براساس جامعه آماری پژوهش، شرکت

 گری و با توجه به شرایط زیر انجام شده است:غربال

 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند. 13۹2پایان سال تا  -1

 ها منتهی به پایان اسفندماه باشد.منظور افزایش قابلیت مقایسه، سال مالی آنبه -2

 گر مالی و لیزینگ نباشند.گذاری، واسطههای سرمایهشرکت -3

 لی نداده باشند.، تغییر فعالیت یا تغییر سال ما13۹7تا  13۹3در دوره زمانی  -4

 های مالی افشاء شده باشد.الزحمه حسابرسی در صورتمبلغ حق -5

 سال بررسی شدند. 5شرکت بورسی در بازه زمانی  125های در نهایت، با توجه به شرایط فوق، داده

 

 ها و متغیرهای پژوهشمدل. 7

 شود:چندگانه زیر استفاده میهای رگرسیونی پژوهش به ترتیب از مدل برای بررسی فرضیه
Log Audit Feesi.t= β0+ β1. Going Concerni.t+ β2. Sizei.t+ β3. ROAi.t+ β4. Levi.t 

                           + β5. Working Capitali.t+ β6. Auditi.t+ β7. Audit Changei.t+ β8. Total Feesi.t 

                           + β9. Nonaudit Feesi.t+ β10. Tier-2i.t + β11. Internal Controli.t +ɛi.t  

 (1مدل ) 
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 . متغیر وابسته 7-1

آید. متغیر وابسته از طریق حساب میعنوان متغیر وابسته تحقیق بهالزحمه حسابرسی بهدر تحقیق حاضر حق

الزحمه گردد. حقشود، محاسبه میهای مالی اعالم میحسابرس که در صورتهای الزحمهلگاریتم طبیعی حق

 در طبیعی لگاریتم از ها استخراج خواهند شد. علت استفادههای مالی شرکتخدمات حسابرسی را از صورت

 و فوستر) باشدمی کوچک و بزرگ هایشرکت الزحمهحق کردن همگن حسابرس، الزحمهحق محاسبه

 .(2016 شاستری،

 

 . متغیر مستقل7-2

معموالً  بینی،یشابل پق آینده در رسیدگی مورد واحد فعالیت که است این بر فرض مالی، هایتهیه صورت در

 هابدهی و هادارایی بنابراین،. شود تصریح آن خالف مگر یابد، ادامه مالی، دوره پایان از پس سال یک تا ایدوره

 تجاری، هایفعالیت عادی جریان در هابدهی تسویه و هادارایی بازیافت در رسیدگی مورد واحد توانایی مبنای بر

صورت نبود فرض تداوم فعالیت، واحد مورد رسیدگی ممکن است قادر به بازیافت  در .شودمی ثبت و شناسایی

 ممکن نتیجه در. یابد ورت ضر هابدهی بازپرداخت رسید سر مبالغ در تغییراتی و نباشد شده ثبت مبلغ به هادارایی

 د.شو ضروری مالی، هایصورت در هابدهی و هادارایی بندیمبالغ و تغییر طبقه تعدیل است

دلیل ابهام در  گـر بهاباشد. گزارش حسابرس مستقل میها، تداوم فعالیت شرکت مالک برایدر این تحقیق 

)مرادی  صفر خواهد بودعدد صورت و در غیر این عدد یکتداوم فعالیت گزارش حسابرس مشروط شده باشد 

 (.13۹3و همکاران، 

 

 . متغیرهای کنترل7-3

 شود. های شرکت در پایان دوره حاصل میاز طریق لگاریتم طبیعی مجموع دارایی (:Sizeاندازه شرکت ). 1

ا ـهها با سود قبل از بهره و مالیات تقسیم بر کل دارایینرخ بازگشت دارایی (:ROAها )دارایینرخ بازده . 2

 شود.گیری میاندازه

 آید.دست میههای شرکت در پایان دوره بها به داراییاز طریق محاسبه نسبت بدهی (:Levاهرم مالی ). 3

طریق محاسبه لگاریتم سرمایه در گردش شرکت )دارایی این معیار از  (:Working Capitalسرمایه در گردش ). 4

 شود.جاری منهای بدهی جاری شرکت محاسبه می
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حسابرس واحد تجاری،  صورت که اگرنوع حسابرس یک متغیر مجازی است بدین (:Auditنوع حسابرس ). 5

رسمی، عدد صفر سازمان حسابرسی باشد عدد یک و در صورت استفاده از سایر حسابرسان جامعه حسابداران 

 تعلق خواهد گرفت.

تغییر کرده باشد عدد یک و در  tدر صورتی که حسابرس شرکت در سال  (:Audit Changeتغییر حسابرس ). 6

 صورتی که حسابرس سال قبل باشد عدد صفر به خود خواهد گرفت.

آید دست میههای دستمزدی بهزینهاین معیار از محاسبه لگاریتم مجموع  (:Total Feesهای کلی دستمزد )هزینه. 7

 کند.که شرکت پرداخت می

این معیار از طریق محاسبه لگاریتم دستمزدهایی که شرکت به غیر  (:Nonaudit Feesدستمزدهای غیرحسابرسی ). 8

 آید.دست میکند بههای دستمزد حسابرسان پرداخت میاز هزینه

حسابرس شرکت، حسابرس نخستین باشد عدد صفر و در  tکه در سال در صورتی (:Tier-2حسابرس دوم ). 9

 که حسابرس نخستین نباشد عدد یک به خود خواهد گرفت.صورتی

که شرکت حسابرس داخلی داشته باشد عدد یک و در در صورتی (:Internal Controlحسابرس داخلی ). 10

 صورتی که حسابرس داخلی نداشته باشد عدد صفر خواهد شد.
 

 

 های پژوهشیافته. 8

های پژوهش های اصلی مرتبط با فرضیه(، آمار توصیفی متغیر وابسته و متغیرهای مستقل و کنترلی مدل1جدول )

 شرکت است. 125مشاهده از  625 پژوهشدهد. تعداد مشاهدات مورد بررسی برای برآورد مدل را نشان می
 

 

 

 پژوهش  های مدلآمار توصیفی متغیر: 1جدول 

 انحراف معیار کمینه بیشینه میانه میانگین متغیرهای پژوهش

 0.450 1.27۹ 4.۹01 2.65۹ 2.684 الزحمه حسابرسیحق

 0.2۹۹ 0.000 1.000 0.000 0.0۹۹ اظهارنظر در تداوم فعالیت

 0.646 4.388 8.07۹ 5.855 5.۹16 اندازه شرکت

 2.۹48 -0.43۹ 73.727 0.10۹ 0.244 هانزخ بازده دارایی

 0.26۹ 0.0۹6 2.755 0.655 0.671 اهرم مالی

 2.2۹5 0.000 6.883 0.000 1.475 سرمایه در گردش
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 0.462 0.000 1.000 0.000 0.308 نوع حسابرس

 0.471 0.000 1.000 1.000 0.668 تغییر حسابرس

 0.461 1.27۹ 4.۹۹8 2.761 2.773 های کلی دستمزدهزینه

 0.6۹1 0.000 4.2۹۹ 2.04 1.۹57 دستمزدهای غیرحسابرسی

 0.462 0.000 1.000 0.000 0.308 حسابرس دوم

 0.456 0.000 1.000 1.000 0.704 حسابرس داخلی
 

بودن  یکنزدهاست. توان استنباط نمود، موضوع نرمال بودن دادهمهمی که از مقایسه میانگین و میانه می نکته

شود که با مشاهده اطالعات باال مشخص می ست.یرهامتغهای دادهنرمال بودن  یبه معن یانگینو م یانهم یرمقاد

 یکه ارقام به نحو شودینرمال فرض م یعبا توز یجامعه آمار یکدر ها از یک توزیع نرمال برخوردارند. داده

در  ینمقدار مع اند و احتمال قرار گرفتن یکشده یعتوز یانگیندر اطراف م یکنواخت ییو با الگو یستماتیکس

 .(1388)رهنمای رودپشتی؛  است یمساو یانگیناطراف م

گونه های سری زمانی و مقطعی است و نمونه مورد بررسی در اینهای پنل دیتا تلفیق دادهاز آنجا که مدل

 به که اندازه نمونهعبارت دیگر زمانیتوان فرض نرمال بودن را نادیده گرفت و بهها بزرگ خواهد بود میمدل

اهمیت و پیامدهای آن ناچیز است. در شرایط یبکافی بزرگ باشد، انحراف از فرض نرمال بودن معموالً  اندازه

ی آزمون هاآمارهها نرمال نباشند، یماندهباقتوان دریافت که حتی اگر یممذکور، با توجه به قضیه حد مرکزی 

یی برخوردارند. لذا با توجه به این کارآرش هستند و از کنند، بدون تومجانبی از توزیع نرمال پیروی می طوربه

 (.13۹2توان فرض نرمال بودن جمله خطا را نادیده گرفت )سوری، مطالب می

 

 . آزمون ناهمسانی واریانس8-1

( برای آزمون معناداری ضرایب مربوط به هر متغیر مستقل Whiteنتایج حاصل از آزمون وایت ) 2در جدول 

 ارائه شده است:  ناهمسانی واریانس در جمالت اخاللدر الگوی لوجیت و 

 
 (White): نتایج حاصل از آزمون وایت 2جدول 

 Fمعناداری آماره  Fآماره 

443/4 0.325 
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ضرایب مربوط به هر متغیر معنادار است و همچنین ( بیانگر آن است که Whiteسطح معناداری آزمون وایت )

 ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل وجود ندارد.

 
 

 . آزمون همخطی8-2

منظور بررسی وجود یا عدم وجود همخطی بین متغیرها ارائه نتایج حاصل از آزمون همخطی به 3در جدول 

 شده است: 

 : نتایج حاصل از آزمون همخطی متغیرها3جدول 

 VIFداری سطح معنی آماره آزمون متغیر

 E38/1 1.218-05 تداوم فعالیت

 E40/3 1.302-06 تغییر حسابرس

 3.867 001070/0 نوع حسابرس

 E86/5 2.865-06 کنترل داخلی

 E52/4 3.48۹-05 اهرم مالی

 E65/6 2.173-05 دستمزد غیرحسابرسی

 1.210 000۹46/0 هانرخ بازده دارایی

 E57/1 3.081-06 اندازه شرکت

 E75/3 2.858-06 حسابرس دوم

 2.728 00012۹/0 های کلی دستمزدهزینه

 E17/3 2.777-07 سرمایه در گردش

 

 شد؛ بنابراین در این مدل مشکل همخطی وجود ندارد.  10در این مدل کمتر از  VIFسطح که از آنجا 
 

 . آزمون پایایی8-3

( برای آزمون معناداری ضرایب مربوط به هر متغیر مستقل Whiteنتایج حاصل از آزمون وایت ) 4در جدول 

 ارائه شده است:  ناهمسانی واریانس در جمالت اخاللدر الگوی لوجیت و 
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 پژوهش هایمدل متغیرهای( پایایی) ایستایی آزمون از حاصل نتایج: 4 جدول

 سطح معناداری آماره آزمون متغیرهای پژوهش

 000/0 -8۹۹/56 چو و لین لوین،

 

 چو و لین لوین، واحد ریشه آزمون در معناداری مدل پژوهش، سطح برای شود،می مالحظه که طورهمان

 مورد هایشرکت نتیجه، در. هستند پایا متغیرها که است این دهندهنشان که است 05/0 از ترکوچک (2002)

 شود.نمی کاذب رگرسیون آمدن وجودبه باعث مدل در متغیرها این از استفاده و نداشته ساختاری تغییرات بررسی
 

 . آزمون فرضیه پژوهش8-4

 از ترکیبی، یا تابلوئی هایداده هایروش از یکی گزینش منظوربه برای آزمون فرضیه و برآورد مدل، ابتدا

یمر( ل Fآزمون چاو )) 1ادغامقابلیت  آزمون از حاصل ( نتایج5) جدول. است شده آزمون قابلیت ادغام استفاده

 باشند.صورت زیر میهاستفاده شده است. در این آزمون فرضیه صفر و فرضیه مقابل نیز ب
 

 آزمون قابلیت ادغام: نتایج حاصل از 5جدول 

 معناداری درجه آزادی آماره آزمون

1.۹47 (124 ،488) 0.000 
 

 

است که برتری استفاده  0.000از  ترکوچک F مقدار معناداری آمارهدهد، نشان می 5جدول شماره  چنانچه

 از یکی انتخاب برای بنابراین دهد،های ادغام شده را نشان میهای تابلویی در برابر روش دادهاز روش داده

 از حاصل نتایج 6 شماره جدول. است شده استفاده هاسمن آزمون از تصادفی، اثرات و ثابت اثرات هایروش

 .دهدمی نشان فرضیه پژوهش رامربوط به  مدل برای هاسمن آزمون
 

 : نتایج حاصل از آزمون هاسمن6جدول 

 معناداری درجه آزادی آماره آزمون

54.554 11 0.000 
 

 
1 Pooled 
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است که  0.05تر از مربع کوچکمقدار معناداری آماره کایدهد، ( نشان می6که جدول ) طورهمان
تابلویی اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی است. بنابراین، های دهنده مرجح بودن استفاده از روش دادهنشان

که نتایج حاصل از  اثرات ثابت استفاده شده است های تابلوییمربوط به فرضیه از روش داده برای برآورد مدل
 ( ارائه شده است.8( و )7های )برآورد مدل رگرسیون، در جدول

 : نتایج حاصل از بررسی کلی مدل7جدول 

 ضریب تعیین
ضریب تعیین 

 شدهتعدیل
 Fمعناداری آماره  Fآماره 

 آماره 

 واتسون -دوربین

0.684 0.673 26.401 0.000 1.827 
 

 

و سطح معناداری مربوط به این آماره، بیانگر  Fشود، مقدار آماره ( مالحظه می4طور که در جدول )همان
در این مدل، ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  این است که مدل رگرسیون برآورد شده، در کل معنادار است.

درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی قابل توضیح است.  68.4است. یعنی  0.684
 و دارد قرار 2.5 و 1.5 بین فاصله در است، 1.827 با برابر که مدل واتسون - ربیندو آماره مقدار همچنین،

در ادامه نتایج حاصل از بررسی ضرایب  .ندارد وجود خودهمبستگی مدل خطاهای بین که است این دهندهنشان
 شود.( ارائه شده است، توضیح داده می8متغیرهای مدل که در جدول )

 نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل: 8جدول 

 معناداری tآماره  خطای استاندارد ضرایب متغیرها

 0.002 2.۹84 0.174 0.522 تداوم فعالیت

 0.026 -2.520 0.35۹ -0.403 تغییر حسابرس

 0.000 6.753 0.032 0.220 نوع حسابرس

 0.586 0.544 0.003 0.001 کنترل داخلی

 0.460 0.738 0.007 0.005 اهرم مالی

 0.000 -۹.060 0.012 -0.117 یرحسابرسیغدستمزد 

 0.011 -2.524 0.016 -0.041 هانرخ بازده دارایی

 0.104 -1.626 0.001 -0.002 اندازه شرکت

 0.022 -2.2۹0 0.002 -0.004 حسابرس دوم

 0.000 -72.250 0.015 1.120 های کلی دستمزدهزینه

 0.370 -0.8۹6 0.0006 -0.0005 سرمایه در گردش

 0.000 -7.۹72 0.023 -0.186 مقدار ثابت
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ضریب مثبت متغیر مستقل مورد بررسی، بیانگر رابطه مثبت بین اظهارنظر در  شود،می مالحظه که طورهمان

 این بیانگر نیز مستقل متغیر t آماره به مربوط معناداری است. سطح الزحمه حسابرسیمورد تداوم فعالیت و حق

شود. درصد پذیرفته می ۹5فرضیه پژوهش در سطح اطمینان  این رابطه از لحاظ آماری معنادار است. که است

های کلی نوع حسابرس و هزینه دهنده این است کهاین در حالیست که سطح معناداری متغیرهای کنترلی نشان

ارند؛ تغییر حسابرس، دستمزد غیرحسابرسی، نرخ بازده الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معنادار ددستمزد با حق

که رابطه کنترل داخلی، الزحمه حسابرسی رابطه منفی و معنادار دارند. درحالیها و حسابرس دوم با حقدارایی

 اهرم مالی، اندازه شرکت و سرمایه در گردش معنادار نشد.

 

 گیرینتیجه. 9

شرکت پذیرفته شده  125های ترکیبی است. همبستگی مبتنی بر تحلیل داده - این پژوهش از نوع مطالعه توصیفی

 اند.عنوان نمونه انتخاب گردیدهبه روش غربالگری به 13۹7 -13۹3در بورس اوراق بهادار نیز در طی دوره زمانی 

 مالی هایورتص در تهیه فعالیت تداوم از فرض مدیریت استفاده بودن مناسب ، بررسیحسابرس مسئولیت

 عنوانبه واحد مورد رسیدگی فعالیت ادامه توانایی درباره یا اساسی بااهمیت هایوجود ابهام احتمال و بررسی

 دارد. مالی هایافشا در صورت نیاز به که واحد دایر است یک

 واحد مورد رسیدگی فعالیت قفتو موجب است ممکن را که آتی تواند رویدادها یا شرایطنمی حسابرس

 عنوانتواند به، نمیحسابرس در گزارش فعالیت تداوم درباره ابهام به اشاره ، عدمکند. بنابراین بینیشود، پیش

رویدادها یا  شناسایی در صورت حسابرس. گردد محسوب فعالیت ادامه به واحد مورد رسیدگی توانایی تضمین

زیر  ایجاد کند باید اقدامات فعالیت ادامه به واحد مورد رسیدگی توانایی درباره عمده بتواند تردیدی که یشرایط

 .آورد عملرا به

 بازار در رقابت حسابرسی، شدن خصوصی و رسمی حسابداران جامعه تشکیل با که دهدنشان می شواهد

 شده( مقبول) نشده تعدیل اظهارنظر افزایش و حسابرس تغییر افزایش به منجر موضوع این و شده بیشتر حسابرسی

 .است

استقالل حسابرس را کاهش  حسابرسی، سازیوجود آورده است که خصوصیهموضوع این نگرانی را ب این

 هایو باعث ظهور پدیده گزینش اظهارنظر شود. اگر هدف حسابرسی را ارتقای سودمندی اطالعات صورت

 تواندمی اظهارنظر، گزینش پدیده ظهور صورت آن در کنیم، فرض کنندگاناستفاده گیریتصمیم برای مالی
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ه باشد. اگر حسابرس نتواند نقش خود را در اعتباربخشی داشت همراه به را حسابرسی حرفه حیثیت و اعتبار تنزل

 منافع میان تضاد رفع در را خود وظیفه حسابرس صورت آن در نماید، ایفاء درستی به مالی هایبه صورت

. است ننموده عمل اطالعات، کنندگانتهیه و بالقوه و بالفعل گذارانسرمایه ویژهبه اطالعات کنندگاناستفاده

 نشان قبلی هایبت در حرفه حسابرسی همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. شواهد و پژوهشرقا موضوع

وجود  یممستق ایرابطه فعالیت تداوم مورد در حسابرس اظهارنظر نوع و حسابرس الزحمهحق میان که دهندمی

عنوان یک رنظر حسابرس بهاظها نوع و حسابرسی الزحمهحق ین(. مطالعه رابطه ب2016 ستری،دارد )فوستر و شا

 حسابرسی بازارهای در حسابرسی گذاریقیمت با مرتبط نظری مبانی بسط موجب تواندپژوهش جدید، می

 .شود ایران حسابرسی بازار مانند نوظهور

 از یکی عنوانبه مالی هایصورت کنندگاناستفاده گیریگزارش حسابرس در فرآیند تصمیم کهییآنجا از

سوال است که آیا منافع حسابرس  ینپاسخ به ا پی در پژوهش رواین از. شودمی گرفته نظر در سودمند اطالعات

 یتمقبول در مورد تداوم فعال ابرسیبا منافع مدیر در یک راستا قرار دارد و حسابرس در مقابل صدور گزارش حس

ادعا  ینپژوهش، ا یجکه با توجه به نتا یر؛خ یا کندمی طلب بیشتری الزحمهدرباره عملکرد مدیر، حق طورینو هم

 .یداثبات گرد

الزحمه ضریب مثبت متغیر مستقل مورد بررسی، بیانگر رابطه مثبت بین اظهارنظر در مورد تداوم فعالیت و حق

ها افزایش یابد میزان است. بدین معنا که هر چه اظهارنظر حسابرسان نسبت به تداوم فعالیت شرکت حسابرسی

یابد. الزحمه کاهش میالزحمه حسابرسی افزایش و با کاهش اظهارنظر نسبت به تداوم فعالیت، میزان حقحق

 این رابطه از لحاظ آماری معنادار است. که است این بیانگر نیز مستقل متغیر t آماره به مربوط معناداری سطح

  شود.درصد پذیرفته می ۹5فرضیه پژوهش در سطح اطمینان 

( مطابقت دارد و با 2013( و کارسون و همکاران )2016نتیجه پژوهش حاضر با پژوهش فوستر و شاستری )

 ( مطابقت ندارد.2015و همکاران ) پژوهش اسکات

 
 

 منابع. 10
 ،اظهارنظر (، »مقایسه13۹0مهدی، ) سیاهی، باغ زادهاسماعیل و احمد دل،زنده محمدرضا؛ شورورزی 

 و حسابداری هایبررسی فصلنامه ورشکستگی«، بینیپیش در مالی متغیرهای و مستقل حسابرسان

 .63، ص 65شماره  هجدهم، سال حسابرسی،
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 ها براساسبینی تداوم فعالیت شرکت(، »ارزیابی توان پیش13۹1فرد، مهدی و صیادی، محمد، )مرادزاده 

، صص 4سال اول، شماره  های تجربی حسابداری،ارقام حاصل از صورت جریان وجوه نقد«، پژوهش

8۹- 103. 

 ( ،اظهارنظر حسابرس و مدیریت سود با تاکید 13۹3مرادی، محمد؛ اصولیان، محمد و نوروزی محمد« ،)

 .328 -313، صص 3، شماره 21های حسابداری و حسابرسی، دوره بر ابهام در تداوم فعالیت«، بررسی

 الزحمهحق و آزاد نقد جریان بین رابطه (، »بررسی13۹0)حضرتی،  داروغه فاطمه و سیدعلیرضا موسوی 
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