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 چکیده
ای بیشتری هکنند، انگیزهصورت ساالنه دریافت میحسابرسان مستقل انتظار دارند مدیرانی که درصد باالیی پاداش به 

ا درخواست الزحمه باالتری رها و ریسک شرکت، حسابرسان نیز حقباشند. با افزایش پیچیدگینیز برای دستکاری سود داشته 

انتخاب  ناحسابرسان مستقل با کیفیت کار باال را برای محدود کردن دستکاری سود توسط مدیر مجمع عمومی، همچنینکنند. می

رسان الزحمه باالتری را نیز برای حسابشود، حقمدیران می کند؛ بنابراین، افزایش در مدیریت سود که منجر به افزایش پاداشمی

های تمزد هزینهبر دس رهیمدئتیهاست که آیا تغییر در پاداش  سؤال. لذا این تحقیق به دنبال پرسش به این به دنبال خواهد داشت

د اق بهادار تهران است که بعدر بورس اور شدهرفتهیپذهای حسابرسی اثرگذار است یا خیر. جامعه آماری این تحقیق، شرکت

است.  1979تا  1971نمونه انتخاب شدند. دوره زمانی تحقیق بین سالهای  عنوانبهشرکت  79یی تعداد هاتیمحدوداز اعمال 

 مستقیم دارد. ریتأثهای حسابرسی بر هزینه رهیمدئتیهنتایج تحقیق نشان داد کاهش مفرط پاداش 

 
 های حسابرسی.، مدیریت سود، هزینهرهیمدئتیه: پاداش کلیدی واژگان

 

 

Abstract 

Independent auditors expect managers who receive a high percentage of annual rewards 

to be more motivated to manipulate profits. As the complexity and risk of the company 

increases, auditors are also demanding higher fees. The General Assembly also selects high 

quality independent auditors to limit the manipulation of profits by managers. Therefore, an 

increase in earnings management that leads to an increase in the remuneration of managers will 

result in higher fees for auditors. Therefore, this research seeks to ask whether the change in 

the compensation of the board of directors affects the audit fees wage or not. Statistical 

population of this research is listed companies in Tehran Stock Exchange that after applying 

restrictions, 97 companies were selected as sample. The research period is between 2012 and 

2017. The results showed that the excessive reduction in board compensation had a direct 

impact on audit expense. 
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