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Abstract:
One of the important issues in auditing is the failure of auditing in corporate 

fraud, which according to previous research and the theory of agency representation 
with related parties and product diversity complicates independent financial audits, 
increasing the complexity of corporate information, information transparency Reduces 
and therefore increases the information asymmetry between managers and auditors 
and increases audit risk. In order to test these hypotheses in the companies listed on 
the Tehran Stock Exchange, two samples of 97 and 105 companies in the period 1390 
to 1397 have been used. The results of estimating logit regression equations do not 
show any significant relationship between the complexity of information resulting 
from transactions with related parties, with audit failure. The results of estimating the 
logit regression equations of the second hypothesis show the existence of significant 
and positive relationships between the complexity of information resulting from 
product diversity, with audit failure. In other words, this research shows that when the 
company has a variety of products, auditors should pay attention to the presentation 
of professional audit work. Although these results are consistent with the findings of 
some similar studies in the literature، nevertheless, suggestions have been made for 
further studies to find variables affecting audit failure in Iran.
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چکیده
یکی از بحث های مهم در حسابرسی، شکست حسابرسی در تقلب شرکت ها است که با توجه به تحقیقات قبلی 
مالی مستقل  پیچیدگی در حسابرسی های  باعث  تنوع محصول  و  وابسته  اشخاص  با  معامالت  نمایندگی  تئوری  و 
بین  اطالعات  تقارن  عدم  بنابراین  و  کاهش  را  اطالعات  شفافیت  شرکت ها،  اطالعات  پیچیدگی  افزایش  می شود. 
مدیران و حسابرسان را افزایش می دهد و موجب افزایش ریسک حسابرسی می شود. به منظور بررسی این فرضیه ها 
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دو نمونه 97 و 105 تایی از شرکت ها در بازه زمانی 
بین  را  معنا داری  روابط  رگرسیونی الجیت وجود  معادالت  تخمین  نتایج  است.  گرفته شده  بهره  تا 1397   1390
پیچیدگی اطالعات ناشی از معامالت با اشخاص وابسته، با شکست حسابرسی نشان نمی دهد. نتایج تخمین معادالت 
رگرسیونی الجیت فرضیه دوم وجود روابط معنا داری و مثبتی را بین پیچیدگی اطالعات ناشی از تنوع محصول با 
این تحقیق نشان می دهد: حسابرسان زمانی که شرکت دارای تنوع  به عبارتی  شکست حسابرسی نشان می دهد. 
محصول است، باید به ارائه کار حرفه ای حسابرسی توجه کنند. هرچند این نتایج با یافته های برخی تحقیقات مشابه 
در ادبیات همخوانی دارد با این وجود پیشنهاداتی جهت انجام مطالعات بیشتر برای یافتن متغیرهای تأثیرگذار بر 

شکست حسابرسی در ایران ارائه شده است. 

واژههايکلیدي: شکست حسابرسی، پیچیدگی اطالعات، تقلب شرکت ها، معامالت با اشخاص وابسته، تنوع.
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1-مقدمه
سال  در  انرون  از  بعد  بزرگ  بدهی های  حذف  جهت  وابسته1  اشخاص  با  معامله  از  استفاده 
جهان  سراسر  سرمایه گذاران  داشت.  به دنبال  را  حساب سازی  جمله  از  زیادی  رسوایی   2001
شروع به بررسی اطالعات مالی منتشره توسط شرکت ها و این تفکر کردند که این کار می تواند 
و  مدیریت شرکت  شیوه های  وابسته،  اشخاص  با  معامله  همچون  مشکل ضمنی  چندین  شامل 

استانداردهای حسابداری ضعیف باشد.
با رشد اقتصاد جهانی، سرمایه گذاری و تنوع2 محصول به سرمایه گذاری بیشتر منجر می شود و 
این نیز باعث مشکالتی در منابع اطالعاتی شد. به ویژه، ارتباط شرکت های اصلی-فرعی در زمینه ی 
فعالیت های  دیگر  و  مالی  امور  سرمایه گذاری،  به  تعهد  نتیجه  در  می شود.  پیچیده تر  حسابرسی 
اقتصادی بر اعتبار گزارشات مالی شرکت تکیه دارد. ضمناً مؤسسات حسابرسی  نقش مهمی در این 
فعالیت های جدید دارند و آن ها مسئولیت قانونی را برای گواهی شهادت دهی تقبل می کنند )هنگ 
و چنگ، 2018(. به طور کلی رسوایی شرکت ها به پیچیدگی اطالعات همچون معامله با اشخاص 

وابسته مربوط است )هنری و همکاران، 2012؛ بنوری و همکاران، 2015(.
امروزه مسئله ی تقلب به یکی از مباحث اساسی در اقتصاد کشور تبدیل شده است. با توجه 
بهادار،  اوراق  کمیسیون های  بین المللی  سازمان  در  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  عضویت  به 
شرایط  در  خارجی  سرمایه گذاران  جذب  به  ویژه  توجه  مالی،  اطالعات  کیفیت  ارتقای  به  الزام 
کشور،  در  خصوصی سازی  روند  استمرار  و  شده  پذیرفته  شرکت های  تعداد  افزایش  پسابرجام، 
توجه به گزارش گری مالی متقلبانه اهمیت ویژه ای دارد. علی رغم اهمیت رسیدگی به مصادیق 
گزارش گری مالی متقلبانه و اطالع رسانی آن، فهرست شرکت های متقلب و مصادیق تقلب در 
صورت های مالی توسط هیچ ارگانی یا نهادی در کشور ارائه نمی شود )سجادی، کاظمی، 1395(.

پیچیدگی اطالعات3 حسابداری از عواملی است که ممکن است بر شکست حسابرسی4 تأثیرگذار 
باشد. با افزایش پیچیدگی واحد های اقتصادی حسابرسان باید اعمال تردید حرفه ای را از ابتدا تا 
پایان کار حسابرسی رعایت نمایند. زیرا هر گونه خطا در حسابرسی امری اجتناب ناپذیر است. 
مدیران  از  نفر  یا چند  توسط یک  اقدام عمدی  تقلب، هرگونه  استاندارد 240 حسابرسی  طبق 
از  برخورداری  برای  فریبکاری  متضمن  که  ثالث  اشخاص  یا  کارکنان  راهبردی،  ارکان  اجرایی، 
مزیتی ناروا یا غیر قانونی است )کمیته ی تدوین استاندارد های حسابرسی، 1394(. طبق آمارهای 
بیان شده در سال 2013 ایران از بین 177 کشور دنیا با نمره ی 25، رتبه ی 144 را از آن خود 
کرده بود. در این سال دانمارک با 91 امتیاز اولین کشور بود که در آن کمترین فساد مالی اتفاق 
می افتاد )سایت تحلیلی الف،1393(. در تحقیقی جرائم اقتصادی جهانی در سال 2007 بیان شده 
است که بیش از 43درصد از کسب و کار بین المللی قربانی تقلب در طی دو سال قبل بوده است 

)انجمن حسابداران خبره انگلستان، 2008(. 
معامله با اشخاص وابسته عموماً به صورت »انتقال منابع، خدمات یا تعهدات بین اشخاص وابسته 
صرف نظر از مطالبه یا عدم مطالبه ی بهای آن« تعریف می شود )استاندارد شماره ی 6 حسابداری(. 



علیرضا همتی  و همکاران  |  تأثیر پیچیدگی اطالعات بر شکست حسابرسی در تقلب شرکت های ...|       | 37

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالاول |شمارهیک|زمستان1399

رسوایی های مالی سال های گذشته شرکت ها در جهان، در آمریکا )آدلفیا، انرون(، اروپا )پارمالت، 
برمر ولکان( و آسیا )شرکت بان(، معامالت با اشخاص وابسته را زیر ذره بین آورده اند )خدامی پور، 
1392(. اگر چه تصاحب منابع شرکت از طریق معامالت با اشخاص وابسته، در کشورهای توسعه 
یاقته مرسوم است اما به دلیل نقص بازارهای خارجی و ضعف راهبری شرکتی، این رخداد در 
اقتصاد های نو ظهور بیش تر مشاهده می شود. در بسیاری از موارد معامالت با اشخاص وابسته گریز 
ناپذیر و سودمند هستند و در چرخه ی عملیات شرکت تکرار می شوند ولی در شرایط خاص، به 
سهامداران عمده یا مدیران شرکت ها این امکان را می دهد که به هزینه ی سهامداران خرد، منافع 
شخصی خود را افزایش دهند )حمیدی، شعری، 1391(. نتایج مطالعات پیشین نشان می دهند که 
می توان معامالت با اشخاص وابسته را با تئوری نمایندگی5 که در آن به نقش مدیریت در مصرف 
منابع به نفع خود اشاره دارد مرتبط دانست. بر این اساس معامالت با اشخاص وابسته که غالباً 
به نفع مدیران و به زیان سهامداران است، نوعی مصرف منابع در راستای تأ مین منافع مدیران 
محسوب می شود )واعظ و همکاران، 1395(. در رسوایی های مالی اخیر نیز معامالت با اشخاص 
وابسته به عنوان یکی از کانون های نگرانی بوده است؛ به گونه ای که استفاده ی هدفمند از این 
معامالت و عدم افشای آن ها یا ناکافی نبودن افشا از عوامل سقوط شرکت ها می باشد. معامالت 
فرصت طلبانه از طریق معامالت با اشخاص وابسته می تواند زیان های شرکت را پوشش دهد که 

گویای فرضیه ی تضاد منافع6 می باشد )کامیابی و همکاران، 1396(. 
با رشد اقتصاد جهانی، سرمایه گذاری و تنوع کسب و کار به سرمایه گذاری بیشتر منجر می شود 
و این نیز باعث مشکالتی در منابع اطالعاتی می شود. به ویژه ارتباط شرکت های اصلی- فرعی در 
زمینه ی حسابرسی پیچیده تر می شود. حسابرسان کجا بوده اند؟ این سؤال آشنا بعد از فاش شدن 
تقلب های مالی و بروز رسوایی ها و بحران های مالی در همه جای دنیا است. در ایران نیز پس از بر 
مال شدن تقلب بانکی اخیر، برخی کارشناسان ادعای »شکست حسابرسی« را مطرح کردند. ادعای 
شکست حسابرسی به طور عام وکیفیت پایین حسابرسی به طور خاص مطرح شد )حساس یگانه 
وغالم زاده لداری، 1391(. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار و شهرت حرفه ای خود و اجتناب 
از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی7 هستند )رحیمیان و همکاران، 
1395(. عالوه بر این کیفیت حسابرسی در بازار سرمایه از عوامل اصلی فرایند تصمیم گیری و 
بهبود اعتبار صورت های مالی می باشد )حجازی و همکاران، 1395(. کیفیت حسابرسی را استنباط 
بازار از احتمال توانایی حسابرس در کشف و گزارش تخلف در سیستم حسابداری صاحبکار تعریف 

کرده است )دی آنجلو، 1981(. 
است  رسیدگی  مورد  واحد  مدیریت  با  اشتباه  و  تقلب  کشف  و  پیشگیری  اصلی  مسئولیت 
برای  انجام حسابرسی  و  برنامه ریزی  و حسابرس مسئول  )استاندارد حسابرسی شماره ی 240( 
کسب اطمینان معقول درباره ی عاری بودن صورت های مالی از اشتباه های با اهمیت و فراگیر است 
که موجب اشتباه یا تقلب می شود. وجه تمایز تقلب و اشتباه، عمدی یا غیر عمدی بودن اقدامی 
است که به تحریف در صورت های مالی منجر می شود. تقلب، بر خالف اشتباه، عمدی و معموالً 
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با کتمان حقایق همراه است )اعتمادی، عبدلی، 1396(. هم چنین انتظار می رود که حسابرسان 
با کیفیت حسابرسی باال، نقش اطالعاتی مهم را ایفا کنند که می تواند پیچیدگی اطالعات را از 
تقلب های شرکت ها را کاهش دهد. در این میان حسابرسی به عنوان یکی از مکانیزم های راهبری 
شرکتی به طور معمول در شرایطی که پیچیدگی اطالعات حسابداری حاکم است، برای کاهش 
شکست حسابرسی درتقلب شرکت ها مطرح می شود. مطالعه ادبیات نشان می دهد که پیچیدگی 
اطالعات می تواند یکی از مهم ترین عوامل شکست حسابرسی در تقلب محسوب شود. معامالت با 
اشخاص وابسته از موارد با اهمیتی است که به طور عمده در طرح های سوء استفاده از دارایی ها، 
در گزارش گری  تقلب  پرونده های  مطالعه  استفاده می شود.  دارایی ها  تحریف  و  درآمد ساختگی 
مالی مؤید استفاده وسیع از این نوع معامالت است که به طور عمده طی قراردادهای صوری انجام 
می شوند )سجادی، کاظمی، 1395(. ضرورت انجام این تحقیق از چند بعد حائز اهمیت است: 
1- این تحقیق اولین تحقیقی است که به بررسی شکست حسابرسی مرتبط با تقلب شرکت توسط 
حسابداران رسمی و همچنین همبستگی آن با پیچیدگی اطالعات شرکت می پردازد. این تحقیق 
حسابرسی  شکست  علت های  تا  می پردازد  شرکت ها  تقلب  و  اطالعات  پیچیدگی  جمع آوری  به 
توسط حسابداران رسمی را تحلیل کند. پیچیدگی اطالعات حسابداری، موضوعی تقریباً جدید 
است که کمتر در تحقیقات به آن توجه شده است. پژوهش حاضر سعی بر این دارد که تأثیر 
آن شکست حسابرسی در تقلب شرکت ها بررسی کند. 2-نتایج این پژوهش می تواند به عنوان 
یک تحقیق جدید اطالعات مفید تری در مقایسه با پژوهش های پیشین در اختیار تحلیل گران، 
حسابرسان و مدیران قرار دهد. عالوه براین برآوردن نیاز های اطالعاتی شرکت ها و مدیران و ارائه ی 
نتایج کاربردی در خصوص تأثیر پیچیدگی اطالعات بر شکست حسابرسی در تقلب شرکت ها، به 
منظور تصمیم گیری استفاده کنندگان و همچنین حسابرسان برای حسابرسی های مالی صحیح و 
معقول و به دور از هرگونه مورد غیر عادی و برنامه ریزی برای مبارزه با تقلب، جلوگیری از تقلب، 
اقدامات کشف تقلب، ودر پایان کمک به ارائه ی گزارش حسابرسی به دور از هرگونه اشتباه در 

خدشه دار شدن اثر بخشی و کارایی حسابرسی کمک می کند. 
هدف تحقیق این است که با توجه به داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  
تهران تأثیر پیچیدگی اطالعات بر شکست حسابرسی در تقلب شرکت ها را تبیین کند. همچنین 

اهداف ویژه ی تحقیق شامل موارد ذیل است:
تأثیرمعامالت با اشخاص وابسته بر شکست حسابرسی در تقلب شرکت ها.

تأثیرتنوع محصول و کسب و کار بر شکست حسابرسی در تقلب شرکت ها.

٢-مبانینظریوپیشینهیتحقیق
تقلب اصطالحی عام و در برگیرنده ی توانایی های متعددی است که یک فرد قادر است با مهارت 
به کارگیرد تا مزایایی را با ارائه ی نادرست اطالعات به دیگران به دست آورد. به عبارتی تقلب 
اصطالحی است که برای توصیف فرایند فریب دادن، اعتماد و نیرنگ برای به دست آوردن نوعی 
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منفعت از شخص یا اشخاص دیگر که معموالً نفع مالی است، به کار برده می شود. تقلب با اشتباه 
غیرعمدی بسیار تفاوت دارد. برای این که تقلب رخ دهد، شخص متقلب باید عمداً و از روی قصد 
برای به دست آوردن منفعت، دیگران را اغفال کند )همان(. انجمن بازرسان رسمی تقلب آمریکا8 
تعریفی فراگیرتر از تقلب را پذیرفته و می گوید: تقلب در برگیرنده ی تمام ابراز های گوناگونی است 
که ساخته انسان است و یک فرد با استفاده از آن مزیتی را نسبت به دیگری از طریق توصیه های 
دروغین یا کتمان حقیقت کسب می نماید )وکیلی فرد و همکاران، 1388(. تقلب شامل دستکاری 
یا حذف عمدی مبالغ یا موارد افشا درصورت های مالی با قصد فریب استفاده کنندگان صورت های 
مالی است. اغلب موارد گزارش گری مالی متقلبانه مربوط به تحریف مبالغ است. برای مثال شرکت 
ورلدکام میلیاردها دالر هزینه رابه عنوان دارایی ثابت گزارش کرد. برخی موارد درخور توجه از 
گزارش گری مالی متقلبانه مربوط به عدم کفایت افشا بوده است اما این شیوه تقلب رواج کمتری 
دارد. به عنوان مثال مسئله ی اصلی در مورد شرکت انرون این بود که شرکت تعهدات خود به 
شرکت های تابعه ای را که به عنوان واحدهایی با مقاصد خاص شناخته می شوند به میزان کافی 

افشا نکرده بود )رفیعی و همکاران، 1393(
تئوری پیچیدگی چارچوبی برای فکر کردن و در نظر گرفتن جهان ارائه می کند. این تئوری 
یافتن  و  قابلیت ها  شناسایی  جهت  سازمان  به  است  قادر  اما  نمی کند  بینی  پیش  را  رویدادی 
ریسک های آن کمک کند. پیچیدگی سیستم ناشی از قواعد پیچیده نمی باشد بلکه ناشی از رفتار 
پیچیده ای است که روابط درون سازمانی، تعامالت متقابل و ارتباطات دو جانبه ی عوامل در داخل 
و عملیاتی  بر حسب ساختاری  را می توان  پیچیدگی  به وجود می آید.  و محیط  بین سیستم  و 
طبقه بندی نمود. پیچیدگی ساختاری در رابطه با قابلیت پیش بینی بهای تمام شده محصوالت، 
پیچیدگی  کار می باشد.  نیروی  و  اولیه  مواد  تمام شده  بهای  و  تولید  فرایند  تمام شده ی  بهای 
عملیاتی به بهای تمام شده ی غیرمنتظره ی تنوع در محصوالت ناشی از عدم اطمینان در تقاضای 
مشتریان مربوط است. همچنین ممکن است ناشی از زیان تداوم فعالیت سازمان به دلیل کمبود ها 
بین المللی  استاندارد های  تدوین  هیأت  دیدگاه  از   .)2017 کومار،  )العمودی،  باشد  کاستی ها  و 
ابزار های  تعداد  الف(  است:  ذیل  موارد  از  ناشی  پیچیدگی ها  و  مشکالت  حسابداری،   )2008(
مالی اندازه گیری ب( حسابداری پوشش ریسک ج( دامنه ی استاندارد های حسابداری در خصوص 
ارائه و افشا و( سایر  ابزار های مالی هـ(  ابزار های مالی د( عدم شناخت  ابزار های مالی و تعریف 
موضوعات از قبیل واحد حسابداری. برای مثال به کار بستن رویه ی صحیح حسابداری تحصیل 
یک واحد اقتصادی توسط واحد اقتصادی دیگر، مسائل حسابداری نسبتاً پیچیده و مهمی را ایجاد 
می کند و یا افزایش تعداد محصول شرکت می تواند منجر به افزایش فرایند مدت زمان تهیه ی 

بهای تمام محصوالت گردد )صالحی و همکاران، 1396(.
معامله با اشخاص وابسته عموماً به صورت انتقال منابع، خدمات یا تعهدات بین اشخاص وابسته 
صرف نظر از مطالبه یا عدم مطالبه بهای آن تعریف می شود )استاندارد شماره ی 12 حسابداری 
ایران، 1394(. دو نگرش نسبت به معامالت با اشخاص وابسته وجود داردکه هر کدام جنبه های 
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متفاوتی از این گونه معامالت را بیان می دارد: 1( نگرش رفتار فرصت طلبانه )تئوری نمایندگی( 
به جهت کسب  معامالت  گونه  این  که  می دارد  بیان  و  است  مرتبط  ثروت  انتقال  مفهوم  با  که 
منافع شخصی برای مدیران به کار گرفته می شود و موجب متضرر شدن شرکت و سهامداران 
می گردد و2( نگرش رفتار کارا )فرضیه معامالت کارا( که به مفهوم تقویت مرتبط است و این گونه 
معامالت را بخشی از تقاضای واحد تجاری قلمداد می کند و آن را تضمین کننده ی کار مدیران 
می داند )کامیابی و همکاران، 1393(. انگیزه ی مدیران از معامالت با اشخاص وابسته این است 
که شرکت ها برای اجتناب از گزارش گری زیان، سود را بیش از واقع نشان می دهند. از دیدگاه 
ذی نفعان که از تئوری انتظار و روش پردازش اطالعات استفاده می کنند، شرکت ها تمایلی ندارند 
که زیان، حتی به میزان ناچیزی را گزارش کنند. بنابراین آن ها احتماال سود را مدیریت می کنند 
تا سود ویژه پس از کسر مالیات را فقط باالی صفر گزارش کنند. در تحقیق بامبر و همکاران 
)1993(، پیچیدگی عملیات شرکت نیز به وسیله ی تعداد خطوط متفاوت واحد تجاری در یک 
شرکت خاص تعریف شده است. در تحقیق اسوا آنسه )2000( درجه ی پیچیدگی عملیات شرکت 
به تعداد و موقعیت واحد های عملیاتی)شعب( و تنوع محصوالت و بازار آن بستگی دارد. شلیفر 
و ویشني)1997( نیز ادعا می کنند که رقابت در بازار محصول، به احتمال بسیار زیاد قوي ترین 

نیرویي است که اقتصاد را در جهان به سمت کارایي هدایت می کند. 
در طول دو دهه ی اخیر مسئله ی شکایت علیه حسابرسان، به یکی از اساسی ترین مشکالت 
حسابرسان تبدیل شده است. همچنان که آمار ارائه شده این امر را تأیید می کند. برای مثال در 
آمریکا شش مؤسسه ی بزرگ حسابرسی در سال 1983 با سه شکایت روبه رو بودند. این در حالی 
است که شکایت علیه همین مؤسسات در سال 1993، 210 مورد بوده است. این شش مؤسسه 
گزارش کرده اند: مبالغی که آن ها بابت خسارت، کاهش شکایت های احتمالی و حفظ اعتبار خود 
پرداخت کرده اند 2/6 درصد کل درآمد در سال 1983 بوده و در سال 1993 به 12 درصد افزایش 
یافته است )شو، 2000(. پرات و استیس گزارش کرده اند: میزان دادخواهی حسابرسان در آمریکا از 
سال 1994 تا 1995، 300 درصد افزایش یافته است )پرات، استیس، 1994(. پژوهش های قبلی 
درباره ی شکست حسابرسی به بحث درباره  ی رابطه ای کیفیت حسابرسی و مشخصات صاحبکاران 
حسابرسی شده پرداخته اند )هانگ، چنگ، 2018(. اقامه دعوی از سوی استفاده کنندگان گزارش 
حسابرسی نه تنها منجر به تحمیل هزینه بر شخص حسابرس می شود بلکه آسیب شدیدی بر 
به  را  ناگوار، مسئله ریسک دادخواهی حسابرسان  پیامدهای  این  وارد می کند.  نیز  اعتبار حرفه 
یکی از اساسی ترین دغدغه های جامعه حسابرسی تبدیل کرده است. به گونه ای که حسابرسان 
همواره تالش می کنند تا به طور مداوم ریسک دادخواهی خود را ارزیابی کرده و تدابیر الزم را 
برای در امان ماندن از گزند آن اتخاذ نمایند )قدیم پور وهمکاران، 1395(. حسابرسی با کیفیت تر 
صحت اطالعات ارائه شده را بهبود می بخشد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا برآورد دقیق تری 
بیان  )نمازی و همکاران، 1390(. راسمین و همکاران، 2014  آورند  به دست  ارزش شرکت  از 
به منظور حفظ  بزرگ  نشان می دهد که مؤسسات حسابرسی  پیشین  تحقیقات  نتایج  می کنند 
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اعتبار و شهرت خود، تالش بیشتری در جهت شناسایی میزان استفاده مدیران از اقالم تعهدی 
اختیاری و در نتیجه جلوگیری از استفاده این اقالم می نمایند. لذا با افزایش کیفیت حسابرسی 
این انتظار وجود دارد که احتمال جلوگیری از مدیریت سود و گزارش گری متقلبانه افزایش یابد 
که  داد  نشان   )2014( همکاران  و  راسمین  تحقیق  نتایج  یابد.  بهبود  مالی  گزارشات  کیفیت  و 
کیفیت حسابرسی رابطه ی منفی با مدیریت سود دارد. وان چون و همکاران)2011( بیان می کنند 
که حسابرسان متخصص در صنعت و حسابرسان بزرگ مدیریت واقعی سود را دچار محدودیت 
می نمایند و زنگین و سردار)2010( بیان می کنند که چهار مؤسسه ی بزرگ حسابرسی، تخصص 
می کند  محدودیت  دچار  را  اختیاری  تعهدی  اقالم  و  حسابرسی  شرکت  تصدی  و  صنعت  در 
)ابراهیمی و همکاران، 1396(. استاندارد حسابرسی شماره ی 18 بین المللی و استاندارد شماره ی 
550 ایران از حسابرسان می خواهد تا هر نوع حذف معامالت با اشخاص وابسته را به عنوان خطر 
)استاندارد حسابرسی شماره ی 550، 1389(. حسابرسان  تلقی کنند  فراگیر  اهمیت و  با  تقلب 
با شخص  برای اجرای روش های حسابرسی ویژه می باشند. معامله  بیشتر  اعمال تالش  نیازمند 
افزایش  را  ریسک حسابرسی  که  تقلب می شود  یا  اشتباه  ایجاد  باعث خطراتی همچون  وابسته 
می دهد )حبیب و همکارانش، 2015(. ایجاد اشتباه و تقلب مالی شرکت ها با معامالت با اشخاص 
وابسته ی پیچیده می تواند باعث عدم تقارن اطالعاتی غیرمعتبر بین شرکت و حسابداران رسمی 
و افزایش احتمال شکست حسابرسی از تقلب شرکت شود. مضافاً از حسابرسان خواسته می شود 
تا به هنگام کار برروی معامله با شخص وابسته تالش حسابرسی بیشتری اعمال کنند و هزینه ی 
حسابرسی باالیی دریافت کنند )حبیب و همکارانش 2015(. به عالوه آثار مربوط به صاحبکار- 
حسابرس نشان می دهد که به هنگام تصمیم گیری برای طراحی حسابرسی، حسابرسان به ارزیابی 
بنابراین احتمال  اومر 2012(.  خطر کسب و کار صاحبکار می پردازند )کاسل، گیروکس، میرز، 

شکست حسابرسی در سطح معامله با شخص وابسته افزایش نمی یابد.
بررسی تأثیر پیچیدگی اطالعات حسابداری بر شکست حسابرسی در تشخیص تقلب شرکت ها، 
طی دوره ی زمانی 1992تا2010 با استفاده از داده های 288 شرکت از کشور تایوان انجام گرفته 
است . نتایج نشان می دهد افزایش پیچیدگی اطالعات حسابداری به خصوص معامالت با اشخاص 

وابسته مرتبط با درآمدها به افزایش شکست حسابرسی می انجامد )هانگ و چنگ2018،9(.
زمانی  دوره ی  طی  حسابرسی،  خدمات  بهای  و  وابسته  اشخاص  با  معامالت  محصول،  رقابت 
1386-1394 با استفاده از داده های 112 شرکت بورس اوراق بهادار تهران، به روش داده های 
ترکیبی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد. که میان معامالت با اشخاص وابسته و بهای 
خدمات حسابرسی رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد و رقابت در بازار محصول، موجب کاهش 

این رابطه نمی شود )عباس زاده و همکاران، 1396(.
حق الزحمه  و  وابسته  اشخاص  با  معامالت  بین  رابطه ی  بر  حسابرس  تخصص  تأثیر  بررسی 
رویکرد  با  تابلویی  داده های  روش  از  استفاده  با   ،1392 تا   1388 زمانی  دوره  طی  حسابرسی 
اثرهای ثابت انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داده که معامالت با اشخاص وابسته ارتباط مثبت و 
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معناداری با حق الزحمه ی حسابرسی دارد. همچنین یافته های پژوهش بیانگر این است که تخصص 
حق الزحمه ی  و  وابسته  اشخاص  با  معامالت  بین  رابطه ی  تعدیل  موجب  صنعت  در  حسابرس 

حسابرس می شود )واعظ و همکاران، 1395(.
نتایج پژوهشی در رابطه ی معامالت با اشخاص وابسته و حق الزحمه ی حسابرسی در یک شرکت 
چینی طی سال های 2004 تا 2013 نشان داد که معامالت با اشخاص وابسته رابطه ای مثبت 
و معنادار با حق الزحمه ی حسابرسی دارد و رقابت در بازار محصوالت موجب تعدیل این رابطه 

می شود )حبیب و همکاران، 2015(.
شهرت حسابرس و ناامیدی آن مربوط به معامالت با اشخاص وابسته، طی دوره زمانی 2002 
است  آن  از  حاکی  نتایج  گرفت.  انجام  فرانسوی  شرکت   85 داده های  از  استفاده  با   2008 تا 
اشخاص  با  معامالت  بزرگ،  حسابرسی  مؤسسه ی  چهار  توسط  شده  حسابرسی  شرکت های  که 
 وابسته ای کمتری را افشا کردند. به عبارتی رابطه ای منفی بین چهار مؤسسه ی حسابرسی بزرگ و 
سال  بعداز  شفافیت  گزارش  دوره  طول  در  همچنین  دارد.  وجود  وابسته  اشخاص  با  معامالت 
2005 و با پذیرش استانداردهای گزارش گری بین المللی همچنان این رابطه برقرار است )بنوری 

و همکاران، 2015(.
نتایج پژوهشی از تأثیر ویژگی های فردی حسابرس بر احتمال شکست حسابرسی طی دوره ی 
زمانی 2000 تا 2009 با استفاده از داده های 150 شرکت چینی، حاکی از آن است که بین سطح 
تحصیالت حسابرس و شکست حسابرسی رابطه ی منفی ضعیف مشاهده شده است )چنگ، گائو، 

.)2014
تأثیر رقابت بازار محصول بر رابطه ی بین تمرکز مالکیت و سیاست تقسیم سود در شرکت های 
از  استفاده  با   ،1393 تا  زمانی1380  دوره ی  طی  تهران،  بهادار  اوراق  بورس  در  شده  پذیرفته 
داده های 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از روش داده های ترکیبي بررسی شده 
است. نتایج پژوهش نشان داد که شرکت های با تمرکز باال در مالکیت، سود نقدي بیشتري را بین 
سهامداران خود تقسیم کرده اند. این تأثیرگذاري مثبت در محیط های رقابتي پایین بیشتر بوده 
است. به بیان دیگر در محیط های کمتر رقابتي تأثیر تمرکز مالکیت بر سیاست تقسیم سود بیشتر 

بوده است )دموری، ایزدی، 1398(.
بررسی تأثیر پیچیدگی اطالعات حسابداری بر تأخیر ارائه ی صورت های مالی حسابرسی شده 
و عدم تقارن اطالعاتی با تأکید بر نقش کیفیت حسابرسی طی دوره ی زمانی 1389 تا 1394، با 
استفاده از داده های 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از طریق رگرسیون داده های 
تأثیر  حسابداری  اطالعات  پیچیدگی  می دهد  نشان  پژوهش  نتایج  است.  شده  انجام  ترکیبی 
افزایش  به  منجر  ولی  ندارد  توسط شرکت ها  مالی  تهیه ی صورت های  زمان  مدت  بر  معناداری 
تأخیر در مدت زمان فرآیند حسابرسی می گردد. ازسوی دیگر تأخیر در ارائه ی صورت های مالی 
سبب شده افزایش عدم تقارن اطالعاتی می گردد.تخصص حسابرس در صنعت به عنوان معیاری 
شناخته شده از کیفیت حسابرسی باعث کاهش مدت زمان فرآیند گزارش حسابرسی شده است. 
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زمان  مدت  تأخیر  با  حسابداری  اطالعات  پیچیدگی  و  حسابرس  تخصص  تعاملی  اثر  همچنین 
فرایند گزارش حسابرسی رابطه ی منفی معنادار دارد )صالحی و همکاران، 1396(.

دوره ی  طی  حسابرسی،  حق الزحمه ی  بر  حسابرسان  دادخواهی  ریسک  عوامل  تأثیر  بررسی 
زمانی 1388 تا 1393، با استفاده از داده های 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
انجام گرفت. نتایج حاکی از آن است که در بازار اوراق بهادار تهران از بین یازده عامل ذکر شده، 
فقط سه عامل میزان اثر بخشی کنترل داخلی، نسبت استقالل حسابرس و تمرکز مالکیت، بر 
به  دارند.  معناداری  تأثیر  بر حق الزحمه ی حسابرسی  مالکیت،  تمرکز  و  حق الزحمه ی حسابرس 
عبارتی دیگر، در بازار اوراق بهادار تهران، حسابرسان مستقل به مسئله ی ریسک دادخواهی توجه 
تعدیل  رسیدگی  عملیات  حجم  اساس  بر  بیشتر  حسابرسی  حق الزحمه ی  و  نمی کنند  چندانی 

می شود )قدیم پور، دستگیر، 1395(.

3-روششناسی
این تحقیق، از جنبه ی هدف، از نوع تحقیقات کاربردی به شمار خواهد رفت، زیرا نتایج حاصل 
بعد  از  قرار گیرد. همچنین  استفاده  مورد  و شرکت ها  تصمیمات حسابرسان  در  آن می تواند  از 
نحوه ی استنباط در خصوص فرضیه های پژوهش، در گروه توصیفی- همبستگی قرار می گیرد، 
زیرا برای کشف روابط بین متغییر های تحقیق، از فنون رگرسیون و همبستگی استفاده خواهد شد 
که به این ترتیب، از نظر استداللی ، استدالل استقرایی است. همچنین، از آن جا که نتیجه گیری 

از طریق آزمایش داده های موجود است، تحقیق در گروه نظریه های اثباتی قرار خواهد گرفت.
1-3-مدلها

فرضیهیاول: پیچیدگی معامالت با اشخاص وابسته بر شکست حسابرسی در تقلب شرکت ها اثر دارد.
p (sanctioni,tǀX) = G (RPTi (or i-1) ,sizei,t-1 , ARi,t, Invi,t, ZFCi,t-1,
Growthi,t-1, Big4i,t, Independenti,t, Tenurei,t, Specialisti,t

year fixed - effect, industry fixed - effrct, εi,t

فرضیهیدوم: پیچیدگی تنوع محصول بر شکست حسابرسی در تقلب شرکت ها اثر دارد.
p (sanctioni,t ǀX) = G (Diversificationi,t, Invi,t ARi,t-1,
ZFCi,t-1, Growthi,t-1, Big4i,t, Independenti,t, Tenurei,t,
year fixed - effect, industry fixed - effrct,εi,t)

1-1-3-متغیروابسته
را  مجازاتی  حسابرسان  آیا  که  این  دادن  نشان  برای  است  مجازی  متغیر  یک  وابسته  متغیر 
دریافت کرده است: 1 به معنی بله و 0 به معنای خیر است که با توجه به محدودیت دسترسی به 
اطالعات محرمانه ی جامعه ی حسابداران رسمی کشور از 4 شاخص کیفیت حسابرسی که اگر 2 
شاخص یا بیشتر  از 2 شاخص کیفیت حسابرسی رعایت نگردیده بود، عدد یک به منزله ی این 
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است که مؤسسه ی حسابرسی شکست خورده و در غیر این صورت صفر. 
٢-1-3-متغیرمستقل

معامالت با اشخاص وابسته: براي سنجش متغیر معامله با اشخاص وابسته، به پیروی از کـوآن 
و همکاران )2010(، واعظ و همکاران )1395(، حبیب و همکاران )2015(، کامیابی و همکاران 
همراه  یادداشت های  در  شده  افشا  وابسته ی  اشخاص  با  معامالت  مبالغ  کل  جمع  از   )1393(
بر  تقسیم  تهران،  بهادار  اوراق  بورس  در  شده  پذیرفته  شرکت های  ساالنه ی  مالي  صورت های 

مجموع دارایي های ابتداي دوره ی شرکت استفاده می شود.
تنوع محصول: در این پژوهش براي اندازه گیري رقابت در بازار محصوالت از شاخص هرفیندال 
هریشمن استفاده شده است که نحوه ی محاسبه ی آن از حاصل جمع تواِن دوم سهم بازار تمام 

بنگاه های فعال در صنعت، مطابق با رابطه ی ذیل به دست مي آید:

Diversification = 1-∑ si
2

i

n

در این رابطه، شاخص هرفیندال هیرشمن، n تعداد بنگاه های فعال در بازار و S سهم بنگاه ها 
از کل اندازه ی بازار است که از طریق رابطه ی ذیل محاسبه می شود: 

Si
2 = 

∑i
n Xi

Xi

X نشان دهنده ی فروش شرکت و i معرف نوع صنعت است. شاخص هرفیندال هیرشمن، میزان 
تمرکز صنعت را اندازه گیري می کند. هرچه این شاخص بزرگ تر باشد میزان تمرکز بیشتر بوده 
و رقابت کمتري در صنعت وجود دارد و برعکس اگر تعداد بي شماري بنگاه با اندازه های نسبي 
یکسان در بازار باشند، شاخص هرفیندال بسیار کوچک و نزدیک به صفر است و اگر تعداد کمي 
بنگاه و با اندازه های نسبي نابرابر در بازار وجود داشته باشند، این شاخص نزدیک به 1 خواهد 
بود. الزم به ذکر است که این شاخص در پژوهش های چن و همکاران )2012(، چن و همکاران 
و   ،)1392( همکاران  و  )1391(، خواجوي  ابراهیمي  و  نمازي   ،)2018( )2013(، چنگ هنگ 

نمازي و رضایي )1393( استفاده شده است.
3-1-3-متغییرهایکنترلی

اندازه ی شرکت: لگاریتم طبیعی ارزش دفتری دارایی ها )رحیمیان و همکاران، 1395(.
نسبت موجودی مواد و کاال به کل دارایی: از حاصل تقسیم موجودی مواد و کاال به کل دارایی شرکت 
به کل  دریافتنی  تقسیم حساب های  از حاصل  دارایی ها:  به کل  دریافتنی  نسبت حساب های 

دارایی شرکت
وضعیت مالی: در این تحقیق برای اندازه گیری ریسک ورشکستگی از مدل پیش بینی ورشکستگی 

زمی جو اسکی استفاده شده است. )زمی جواسکی، 1984(.
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در این فرمول ZFC شاخص تخمین وضعیت مالی به وسیله زمی جواسکی است. 
ROA بازده دارایی ها است )نسبت سود خالص به کل دارایی ها(

FIN اهرم مالی است )نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها(
LIQ نسبت نقدینگی است )نسبت دارای جاری به بدهی جاری(

ZFC = -4.336 - 4.513 (ROA) + 5.679 (FINL) + 0.004 (LIQ)

نسبت رشد فروش: ازحاصل تفاضل فروش سال جاری و سال ما قبل تقسیم بر فروش سال ما 
قبل )آنترنی و رامش، 1992(.

مؤسسات  از  مالی  دوره  پایان  در  شرکت  حسابرس  اگر  بزرگ:  حسابرسی  مؤسسه ی  چهار 
حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار گروه الف باشد، برابر با 1، در غیر این صورت صفر)رحیمیان 

و همکاران، 1395(.
حسابرس مستقل: در این پژوهش مطابق دستگیر و قدیم پور )1395( و چنگ و هانگ )2018(

برای اندازه گیری متغییر استقالل حسابرس از رابطه ی ریز استفاده می شود:

RI: نسبت استقالل حسابرس
HC: حق الزحمه ی حسابرسی در سال مورد نظر

I: کل درآمد مؤسسه ی حسابرسی در سال مورد نظر.
در این مدل فرض بر این است که هر اندازه میزان دریافتی های حسابرس از محل یک صاحبکار 
کمتر باشد، حسابرس توانایی بیشتری برای مقاومت در برابر رفتار های فرصت طلبانه ی صاحبکار 

خواهد داشت.
دوره تصدی حسابرسان: اگر در پایان سال مالی دوره ی تصدی حسابرس شرکت 4سال باشد، 

برابر با 1 است در غیر این صورت، صفر )رحیمیان و همکاران، 1395(.
اندازه گیری  برای  پژوهش مطابق چنگ هانگ )2018(  این  در  تخصص حسابرس در صنعت: 
تخصص حسابرس در صنعت از فروش مشتریان حسابرسی شده توسط یک مؤسسه ی حسابرسی 

در صنعت خاص تقسیم بر فروش کلی همه ی شرکت های ذکر شده در یک صنعت مشابه است.

4-جامعهونمونهآماری
جامعه ی آماری تحقیق شامل برخی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

می باشد که دارای ویژگی های زیر باشد:
1- به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی شرکت ها منتهی به اسفند باشد.
2- بین سال های 1390 تا 1397 تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداشته باشد.

3- دستیابی به اطالعات مورد نیاز شرکت ها، مقدور باشد.
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4- برای انتخاب نمونه، جزء شرکت های هلدینگ نباشند.

جدول)1(تعدادشرکتمورداستفادهفرضیهیاول
تعداد شرکت هاتعداد شرکت هاویژگی 

497 تعداد کل شرکت های عضو در بورس تهران در پایان 1396

 57دوره ی مالی شرکت ها منتهی به اسفند ماه نباشد
 48بین سال های 1390 تا 1396 تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی داشته باشد

 245دستیابی به اطالعات مورد نیاز مقدور نباشد
 50جزء شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری باشند

97 400تعداد شرکت های حذف شده

5-تجزیهوتحلیل
استنباطي  آمار  و  توصیفي  آمار  روش هاي  از  شده  گردآوري  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه  براي 
استفاده شده است. استفاده از آمار توصیفي به منظور تلخیص اطالعات جمع آوري شده و شناخت 
بیشتر جامعه ی مورد بررسي صورت پذیرفته است. زیرا هدف آمار توصیفي، توصیف، استخراج 
نکات اساسي و ترکیب اطالعات به کمک زبان اعداد است. هدف آمار استنباطي، به طور کلي 
انجام استنباط درباره ی پارامترهای جامعه از طریق تجزیه و تحلیل اطالعات موجود در داده هاي 
نمونه و همچنین سنجش عدم اطمینانی است که در این استنباط ها وجود دارد. در این راستا 
 EVEIWS10. EXCEL2016 فرضیه هاي تحقیق با روش هاي مناسب آماري توسط نرم افزار

مورد آزمون قرار گرفته  است. 

جدول)٢(شاخصهایتوصیفیمتغیرهایتحقیق)درفرضیهیاول(


معامالت 

با اشخاص 
وابسته 

اندازه ی 
شرکت 

نسبت 
موجودی 

کاال

نسبت 
حساب های 
دریافتنی 

ریسک 
ورشکستگی 

رشد 
فروش

استقالل 
حسابرس 

تخصص 
حسابرس در 

صنعت 
1.3870.1900.9720.263-0.61627.7720.2430.284میانگین
1.2850.1420.9850.101-0.15127.6940.2200.259میانه

11.12532.9870.7300.8118.5896.1101.0001.000بیشترین 
0.6740.000-5.7912.826-0.00024.0420.0150.002کمترین
انحراف 
1.2841.3570.1320.1781.5450.4170.0380.313معیار 

ضریب 
2.8851.195-4.3800.6960.9350.5810.3004.224چولگی 
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ضریب 
26.5294.5983.7112.7265.80061.43614.8953.004کشیدگی 

776776776776776776776776مشاهدات 

همان گونه که در جدول فوق مشاهده می کنیم به عنوان مثال متغیر RPT به عنوان متغیر 
به  ماکسیمم  و  مینیمم  میانه 0/151،  میانگین 0/616 ،  دارای  تحقیق  مستقل مدل رگرسیونی 
ترتیب 0/000 و 11/125  . چولگی ناچیز 4/38 می باشد که نشانگر تقارن نسبی داده ها و باال بودن 
نسبی کشیدگی نشانگر تجمع داده ها در محدوده مرکز ثقل داده ها یعنی میانگین می باشد. برای 

سایر متغیر ها نیز می توان بر اساس جدول زیر استنباط های مشابهی در نظر گرفت.

جدول)3(شاخصهایتوصیفیمتغیرهایتحقیق)درفرضیهیدوم(

تنوع  
محصول

نسبت 
موجودی کاال 

نسبت 
حساب های 
دریافتنی 

ریسک 
ورشکستگی

رشد 
فروش

استقالل 
حسابرس

1.4180.2100.968-0.9480.2470.287میانگین 

1.2890.1500.985-0.9960.2240.253میانه 

10.7300.8218.5896.1101.000بیشترین 

0.7400.177-6.123-0.3140.0250.002کمترین
0.1210.1300.1831.5910.4550.058انحراف معیار 

6.779-2.9910.9400.6030.1824.912-ضریب چولگی 
11.6423.7422.6625.28651.31971.560ضریب کشیدگی 
840840840840840840تعداد مشاهدات 

همچنین در جدول زیر مشاهده می شود که متغیر تنوع به عنوان متغیر مستقل مدل رگرسیونی 
تحقیق دارای میانگین 0/948، میانه 0/996، مینیمم و ماکسیمم به ترتیب 0/314 و 1، انحراف 
مقدار  می باشد.  داده ها  نسبی  تقارن  نشانگر  که  می باشد   -  2/991 ناچیز  0/121چولگی  معیار 
یعنی  داده ها  ثقل  مرکز  محدوده ی  در  داده ها  تجمع  نشانگر  شده   11/642 برابر  که  کشیدگی 
میانگین می باشد. برای سایر متغیر ها نیز می توان بر اساس جدول زیر استنباط های مشابهی در 

نظر گرفت.
جدول)4(ضرایبمدلرگرسیونلجستیک)فرضیهاول(

احتمال معناداریمقدار آماره zانحراف استانداردمقدار ضریبمتغیر
0.5710.568-0.0430.075-معامالت با اشخاص وابسته 

3.5960.000-0.0430.098-اندازه ی شرکت 
0.1830.855-0.3530.798-نسبت موجودی مواد و کاال 
3.0190.003-0.1460.629-نسبت حساب های دریافتنی 
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0.9010.368-1.8970.067-ریسک ورشکستگی 
0.0600.2260.0470.963-رشد فروش

7.6690.000-0.0110.250مؤسسات حسابرسی بزرگ
1.3790.168-1.9202.976-استقالل حسابرسی
10.3950.000-4.1030.288-چرخش حسابرسی 

تخصص حسابرس در 
1.1900.234-2.9930.400-صنعت 

C-0.4764.1593.8810.000
0.43299میانگین متغیر وابسته0.388492ضریب تعیین مک فادن

0.418357-انحراف از رگرسیون412.4944آماره ی نسبت درست نمایی
0.000احتمال معناداری مدل

با توجه به جدول مدل رگرسیونی، همان گونه که مشاهده شد مقدار ضریب به دست آمده برای 
آزمون  برای   z آماره ی  مقدار  که  شده   -0/043 برابر   RPT وابسته  اشخاص  با  معامله  متغیر 
معناداری ضریب این متغیر برابر 0/571شده است و قدر مطلق آن از مقدار 1/96 کمتر می باشد. 
همچنین به صورت متناظر مشاهده می شود که سطح احتمال معناداری متناظر با این متغیر برابر0 
می باشد که بیشتر از مقدار آلفای تحقیق )0/05( می باشد. لذا فرضیه مورد نظر بر اساس این نتایج 

از نظر آماری مورد حمایت قرار نمی گیرد و لذا ارتباط بین دو متغیر معنادار نمی باشد.
در مدل فوق مشاهده می شود که مقدار آماره ی مک فادن مجذور آر برابر 0/388 می باشد که 
 LR قابل قبول می باشد )میزان همبستگی مانده های مدل(. همچنین مقدار آماره ی درستمایی
برابر 412/4944 شده که احتمال معنا داری مدل بر اساس این نسبت درست نمایی برابر 0/000 
این که  آزمون  جهت  می باشد.  دارا  را  داده ها  بر  کافی  برازندگی  مدل  که  این  نتیجه  می باشد. 
لمشو هاسمر  برازش  نیکویی  آماره ی  از  یا خیر؛  مناسب می باشد  داده ها  به  ارائه شده  مدل   آیا 

آزمون  این  در  است.  شده  استفاده   )Hosmer-Lemeshow Goodness-of-Fit Statistic(
برای سطوح معناداری بزرگ تر از آلفای تحقیق )0/05( مناسبت مدل مورد تأیید قرار می گیرد. 
الزم به ذکر است که این آماره دارای توزیع خی دو می باشد و سطح معناداری آن از این توزیع 
استخراج می گردد. در این آزمون فرض صفر معادل قابلیت تبیین مطلوب مدل و فرض مقابل 
قابلیت تبیین ضعیف مدل می باشد که بر اساس نتیجه بدست آمده در جدول زیر فرض صفر رد 

نمی گردد.

جدول)5(نتایجآزمونهاسمرلمشو
احتمال معناداریآماره آزمون

4.56630.8028آزمون هاسمر لمشو



علیرضا همتی  و همکاران  |  تأثیر پیچیدگی اطالعات بر شکست حسابرسی در تقلب شرکت های ...|       | 49

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالاول |شمارهیک|زمستان1399

جدول)6(ضرایبمدلرگرسیونلجستیک)فرضیهدوم(
احتمال معناداریمقدار آماره zانحراف استانداردمقدار ضریبمتغیر

2.2032478486576.2.600.009تنوع محصول 
1.0580037258983.1.460.145نسبت موجودی مواد وکاال 
1.980.047-.1.0622745354396-نسبت حسا های دریافتنی 

1.330.183-.07620560571949.-ریسک ورشکستگی 
0.970 0069345.1821693.0.04رشد فروش 

7.630.000-.1.6042912102142-مؤسسات حسابرسی بزرگ
2.680.007-5.1171841.911637-استقالل حسابرسی 
11.730.000-.2.6912162293559- چرخش حسابرس 

C4.5073642.0229232.230.026
0.465476میانگین متغیر وابسته0.3322ضریب تعیین مک فادن

0.389663انحراف از رگرسیون385.56آماره نسبت درست نمایی

0.000000احتمال معناداری مدل

آمده  به دست  ضریب  مقدار  شد  مشاهده  که  همان گونه  رگرسیونی،  مدل  جدول  به  توجه  با 
برای متغیرتنوع محصول )Diversification( برابر 2/203 شده که مقدار آماره z برای آزمون 
معناداری ضریب این متغیر برابر 2/60 شده است. همچنین مشاهده می شود که سطح احتمال 
 )0/05( تحقیق  آلفای  مقدار  از  کمتر  که  می باشد  برابر 0/009  متغیر  این  با  متناظر  معناداری 
می باشد. لذا فرضیه مورد نظر بر اساس این نتایج از نظر آماری مورد حمایت قرار می گیرد. نتیجه 
تنوع  پیچیدگی  که  گفت  می توان چنین  یعنی  می باشد.  معنادار  متغیر  دو  بین  ارتباط  که  این 

محصول بر شکست حسابرسی در تقلب شرکت ها اثر مثبت و معناداری دارد.

جدول)7(نتایجآزمونهاسمرلمشو
احتمال معناداریآماره آزمون

9/21370/3246آزمون هاسمر لمشو

6-نتیجهگیریوپیشنهاد
با توجه به مقاله ی مبنای پژوهش که مبنای فرضیه های پژوهش حاضر است و پژوهش های 
قبلی که رابطه ی معناداری بین معامالت با اشخاص وابسته و تنوع محصول با شکست حسابرسی 
در تقلب شرکت ها وجود دارد و با توجه به تحلیل های انجام شده ارتباط معناداری بین فرضیه ی 
اول برقرار نمی باشد. دلیل این امر احتماالً عدم کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف، 
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طبق تحقیق )قالیباف اصل، ناطقی، 1387( است که به بررسی کارایی در سطح ضعیف در بورس 
اوراق بهادار تهران )بررسی زیر بخش های بازار( پرداخته است و رابطه ی همبستگی بین معامالت 
رگرسیونی  معادالت  تخمین  نتایج  است.  بوده  برقرار  حسابرسی  شکست  و  وابسته  اشخاص  با 
تنوع  از  ناشی  اطالعات  پیچیدگی  بین  را  مثبت  و  معنا دار  روابط  وجود  دوم  فرضیه ی  الجیت 
محصول، با شکست حسابرسی نشان می دهد. به عبارتی این تحقیق نشان می دهد که حسابرسان 
زمانی که شرکت دارای تنوع محصول است، باید به ارائه ی کار حرفه ای حسابرسی توجه کنند. 
یعنی می توان چنین گفت که پیچیدگی تنوع محصول بر شکست حسابرسی در تقلب شرکت ها 

اثر معنا دار و مثبت دارد.
در این تحقیق برای محاسبه ی تنوع محصول وکسب و کار از شاخص هرفیندال - هیرشمن 
استفاده شده است. بنابراین در پژوهش های آتی از سایر شاخص ها نظیر شاخص لرنر و شاخص 
لرنر تعدیل شده، توبین و نسبت تمرکز n بنگاه نیز به عنوان شاخص رقابت و تنوع کسب و کار 
و محصول استفاده شود تأثیر تنوع محصول بر شکست حسابرسی در تقلب شرکت ها با توجه به 

شاخص های مذکور بررسی شود.
در این تحقیق برای محاسبه معامالت با اشخاص وابسته از اطالعات صورت های مالی جداگانه 
وابسته  اشخاص  با  معامالت  از  آینده  در  پژوشگران  می شود  پیشنهاد  لذا  است.  شده  استفاده 

شرکت های گروه استفاده و تأثیر آن را بر شکست حسابرسی در تقلب شرکت ها بسنجند.
برای پیچیدگی اطالعات از معیار های صورت های مالی تلفیقی، معیار های تعداد محصوالت و 
از تکنیک ها و ماشین آالت نوین و تأثیر آن بر شکست حسابرسی در تقلب شرکت ها  استفاده 

استفاده کنند.
پیشنهاد می شود پژوشگران درآینده مدیریت سود فرصت طلبانه بر شکست حسابرسی در تقلب 

شرکت ها را بررسی و با نتایج تحقیق حاضر مقایسه نمایند.
همچنین عدم تقارن اطالعاتی بر شکست حسابرسی در تقلب شرکت ها را بررسی و با نتایج 

تحقیق حاضر مقایسه نمایند.
برای محاسبه ی معیار شکست حسابرسی پیشنهاد می شود از حسابرسان دادگاهی و محکوم به 
مجازات از طرف مراجع قضایی و یا مراجع ذی صالح شده اند استفاده شود و تأثیر آن بر معامالت 

بر اشخاص وابسته و تنوع محصول و کسب و کار بررسی و با نتایج این تحقیق مقایسه گردد.
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