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Abstract
Audit fee pressure theory states that private auditing firms, members of the community 

of certified accountants, do not spend sufficient time to detect significant misstatements 
in the financial statements of an accountant due to low fees. This theory predicts that 
the quality of an organization’s audit that does not face low audit fees will be higher 
than that of private members of the CAA. However, the state auditor and auditor theory 
holds that there is substantial doubt about the auditor’s independence when the auditor 
and auditor are both public. This theory calls into question the independence of the 
audit organization. Therefore, the present study proposes, based on two contradictory 
theories, the formulation of an unbiased hypothesis regarding the difference in audit 
quality and The purpose of this study was to examine the role of downward pressure on 
audit in Financial Reporting Misstatement. The statistical population of this research is 
all companies Listed in Tehran Stock Exchange from 2012 to 2019. The sample is based 
on the systematic elimination method of 92 companies. The research method is based 
on multivariate regression and Data panel. Also, the research data was collected using 
the Proceedings of the Journal. Evidence of research suggests that with lower pressures 
on audit fees, the lower quality of audit services will also increase. Another finding of 
the research is the confirmation of the audit fee theory. Consistent with the audit firm’s 
theory of downward pressure on the auditor with deviations in financial reporting, the 
theory confirms the audit fee pressure with a positive effect of downward pressure on 
the auditor with deviations in financial reporting.
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نقش فشارهای نزولی بر حسابرس در انحرافات موجود در 
گزارشگری مالی مبتنی بر نظریه ی فشار حق الزحمه ی حسابرسی 

و نظریه ی حسابرسی شونده و حسابرسی کننده ی دولتی
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چکیده
بیان می کند که مؤسسات حسابرسی خصوصی عضو جامعه ی حسابداران  نظریه ی فشار حق الزحمه حسابرسی 
رسمی به دلیل حق الزحمه ی پایین تحت فشار حق الزحمه، زمان کافی جهت کشف انحرافات با اهمیت در صورت های 
مالی صاحبکار صرف نمی کنند. این نظریه پیش بینی می کند که کیفیت حسابرسی سازمان که با مشکل حق الزحمه ی 
نظریه ی  باشد.  رسمی  حسابداران  جامعه ی  عضو  خصوصی  مؤسسات  از  بیش تر  نیست،  مواجه  حسابرسی  پائین 
حسابرسی شونده و حسابرسی کننده ی دولتی مدعی است که تردید اساسی نسبت به استقالل حسابرس وجود دارد 
زیر  را  استقالل سازمان حسابرسی  نظریه  این  باشند.  زمانی که حسابرسی شونده و حسابرسی کننده هر دو دولتی 
سؤال می برد.  پژوهش حاضر براساس دو نظریه ی متناقض مشروح، تدوین یک فرضیه ی غیر جهت دار در ارتباط 
با تفاوت کیفیت حسابرسی را پیشنهاد می کند. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی نقش فشارهای نزولی بر حسابرس 
در انحرافات موجود در گزارشگری مالی می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در 
بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 می باشد. حجم نمونه بر اساس روش حذف سیستماتیک بالغ 
بر 92 شرکت می باشد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی می باشد. همچنین 
با  از آن است که  نرم افزار ره آوردنوین گردآوری شده است. شواهد پژوهش حاکی  از  با استفاده  داده های پژوهش 
افزایش فشارهای نزولی بر حسابرس، انحرافات موجود در گزارشگری مالی افزایش می یابد. از دیگر یافته های پژوهش 
تأیید نظریه ی فشار حق الزحمه ی حسابرسی است. منطبق بر نظریه ی اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی فشار نزولی بر 
حسابرس با انحرافات موجود در گزارشگری مالی، نظریه ی فشار حق الزحمه ی حسابرسی را با تأثیر مثبت فشار نزولی 

بر حسابرس با انحرافات موجود در گزارشگری مالی تأیید می کند.
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1-مقدمه
رشته ی  و یک  فعالیت حرفه اي، یک تخصص  به عنوان یک  امروز حسابرسی  اقتصادي  دنیاي  در 
از یکصد سال می رسد ولی  به بیش  به زحمت  به نسبت کوتاهی دارد که  دانشگاهی )علمی( عمر 
پیدایش حسابرسی به لحاظ زمانی با ظهور و معرفی حسابداري همراه بوده است. در واقع از زمانی که 
پیشرفت و تحول در تمدن بشر این ضرورت را به وجود آورد که مسئولیت اداره ي اموال یک شخص 
به شخص دیگري تفویض شود، اعمال نوعی نظارت بر پایبندي و وفاداري نسبت به تعهدات قراردادي 
حرفه ي  گذشته،  سال  صد  یک  آمیز  شتاب  تحوالت  با  همراه  و  هم زمان  است.  یافته  ضرورت  نیز 
حسابرسی به سرعت خود را با اوضاع و احوال زمان تطبیق داده و به عنوان یک حرفه و دانش تخصصی 
مطرح شده است. حسابرسی از جمله فعالیت هاي حرفه اي است که تقاضا براي دریافت خدمات آن 
با گسترش بخش خصوصی و افزایش مشارکت عمومی در سرمایه گذاري ها و فعالیت هاي اقتصادي 
افزایش می یابد. استفاده کنندگان صورت هاي مالی )که بیش تر سرمایه گذاران هستند( به اطالعاتی 
نیاز دارند که افراد حرفه اي تأیید کرده باشند. همچنین مدیران واحدهاي تجاري براي گرفتن مفاصا 
حساب و پاداش نیاز به تأیید عملکرد خود در مجمع عادي صاحبان سهام دارند و از ارکان مهم در 
مجمع گزارش حسابرسی صورت های مالی است. در واقع، واحدهاي تجاري با حسابرسی صورت های 
مالی آن ها را بیمه می کنند. با توجه به این موارد حسابرسان بایستی به صورت کامل مستقل و بی طرفانه 
کنند.  رعایت  را  رفتار حرفه اي خود  آیین  حال  همه  در  و  بپردازند  مالی  به حسابرسی صورت های 
یکی ازمواردي که بین صاحبکار )واحد مورد رسیدگی( و مؤسسه ي حسابرسی ایجاد تضاد می کند 
حق الزحمه ي حسابرسی است؛ از طرفی مدیریت واحد تجاري درصدد دریافت خدمات حسابرسی با 
حداقل هزینه است )بدین معنی که مدیریت محافظه کار در همه حال سعی در کاهش هزینه دارد( 
با حفظ رعایت استقالل، کیفیت کار حسابرسی و آیین رفتار  و ازطرف دیگر مؤسسه ي حسابرسی 
حرفه اي خود سعی در تعیین قیمتی مناسب دارد تا سود خود را از کار حسابرسی به حداکثر برساند. از 
این رو آشنایی با عوامل مؤثر بر حق الزحمه های حسابرسی هم براي حسابرسان، هم صاحبکاران و هم 
اشخاصی اهمیت دارد که سیاستگذاري و قانونمندي در حرفه حسابرسی را دنبال می کنند )نیکبخت، 
تنانی، 1389(. حسابرسان با دانستن این عوامل می توانند خدمات خود را به شکل مناسبی قیمت 
گذاري کنند )گیست، 1992(. به همین منظور، آگاهی از عوامل تأثیرگذار بر حق الزحمه ی حسابرسی 
می تواند بسیار مفید باشد. از سوي دیگر در زمینه ی قیمت گذاري خدمات حسابرسی در بسیاري از 
کشورهاي پیشرفته وحتی در حال توسعه از جمله آمریکا، انگلستان، استرالیا، فرانسه، نیوزلند، فنالند، 
کانادا، ژاپن، هند، بنگالدش، تایوان، سنگاپور، امارات و کویت پژوهش های زیادي انجام شده است 
ولی تاکنون تعداد معدودی پژوهش، عوامل مؤثر بر فشارهای نزولی حق الزحمه ی حسابرسی را در 
ایران جست وجو کرده اند. به عبارت دیگر، اکثر این تحقیقات در کشورهاي پیشرفته و بازارهاي بزرگ 
انجام شده و کشوري در حال توسعه مثل ایران، سهم بسیارکوچکی در این میان دارد. بنابراین، یکی 
دیگر از اهداف این تحقیق، سهیم شدن در ادبیات بین المللی حسابرسی از طریق بررسی عوامل مؤثر 
بر میزان فشارهای نزولی ناشی از حق الزحمه بر خدمات حسابرسی مالی در ایران است؛ ضمن اینکه، 
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آشفتگی های خاصی در بازار کار حسابرسی ایران دیده می شود که هیچ مبناي مشخصی براي تعیین 
حق الزحمه ی حسابرس وجود ندارد و بعضاً قضاوت های حسابرسان منجر به پیشنهادهاي ضد و نقیضی 
می گردد که تناسبی با یکدیگر ندارد. با توجه به موضوعات باال این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال 
است که فشارهای نزولی بر حق الزحمه ی حسابرسی چه نقشی در افشای نادرست صورت های مالی 
و انحرافات موجود در گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران دارد. 
اهمیت این موضوع به خصوص در سال هاي اخیر و پس از تشکیل جامعه ی حسابداران رسمی ایران 
بیش تر دیده می شود. زیرا پس از تشکیل جامعه، انحصار بازار کار حسابرسی شکسته شده و رقابت 
شدیدي بین حسابرسان شکل گرفته است )رجبی، محمدي خشویی، 1387(. در چنین شرایطی، 
از  را  برآورد  بهترین  مورد رسیدگی،  واحد  ویژگی های  به  توجه  با  بتواند  که  است  موفق  حسابرسی 
حق الزحمه ی خود داشته باشد تا ضمن حفظ کیفیت کار، آن را با حداقل هزینه انجام دهد )نیکبخت، 
و  اتکا  قابل  معیارهاي  توانست  عوامل خواهند  این  از  اطالع  با  واقع، حسابرسان  در  تنانی، 1389(. 
یکنواختی را به دست آورند که با تعهد به استفاده همه ی حسابرسان از آن ها انسجام و نظم خاصی در 
حرفه از بابت حق الزحمه ها ایجاد خواهد شد. در این صورت، از لطمات وارده به حرفه ی حسابرسی 
به دلیل نگاه بازاري به آن کاسته می شود )موسوي، داروغه حضرتی، 1390(. با رشد رقابت در حرفه، 
مؤسسات حسابرسی ضرورت ارائه ی خدمات با کیفیت هر چه بهتر و بهاي کم تر به بازار را بیش تر 
دریافته اند. براي رقابت بر پایه اي به غیر از کیفیت و متفاوت کردن خدمات، مؤسسات حسابرسی به 
دنبال بهینه نمودن حق الزحمه خود و بهترین پیشنهادها براي آن هستند. بدین ترتیب که هم درآمد 
خود را حداکثر سازند و هم کار را در شرایط رقابتی از دست ندهند. به همین منظور آگاهی از عوامل 

مؤثربر حق الزحمه ی حسابرسی می تواند بسیار مفید باشد )چوي و همکاران، 2008(. 

٢-مبانینظریوپیشینهیپژوهش
1-٢-فشاربرحسابرسی

محققان  از  بسیاري  عالقه ی  مورد  موضوعات  از  یکی  حسابرسی  خدمات  قیمت گذاري 
نحوه ی  از  آگاهی  است.  شده  انجام  زمینه  این  در  زیادي  مطالعات  تاکنون  و  است  حسابرسی 
تعیین حق الزحمه ی حسابرسی هم براي صاحبکار و هم براي حسابرس مهم است. چرا که تعیین 
عوامل مؤثر بر هزینه ی حسابرسی به صاحبکار نیز کمک می کند منافع این خدمت را بهتر درک 
کند و بداند این هزینه را به خاطر چه چیزي متحمل می شود. بدیهی است آگاهی از این مسأله، 
موجب تسریع و تسهیل کار حسابرسی شده و به دلیل مشارکت صاحبکار، حسابرسی با کیفیت 
باالتري انجام خواهد گرفت )گیست، 1992(. اما در عمل محاسبه حق الزحمه ی حسابرسی در 
کشورهاي فاقد اقتصاد رقابتی، کارایی نداشته و قیمت را با انحصارات یا حداقل معیشتی تعیین 
می کنند )خدادادي، حاجی زاده، 1390(. به عبارتی در حال حاضر، از مناقشات اصلی حرفه ی 
حسابرسی، تعیین حداقل نرخ حق الزحمه ی حسابرسی و نرخ شکنی برخی مؤسسات حسابرسی 
از فشارهای نزولی  با شناسایی عوامل مؤثر بر حق الزحمه ی دریافتی حسابرسی، می توان  است. 
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ناشی از حق الزحمه حسابرسی کاست و سیاست های مناسبی براي برخی از مسائل پیش روي این 
حرفه تدوین کرد )رجبی، محمدي خشویی، 1387(. به نظر می رسد نقطه نهایی کار، ایجاد مدلی 
مانند مدل سایمونیک )1980( است که فشارهای نزولی بر حق الزحمه ی حسابرسی را کم کرده و 
حق الزحمه ی حسابرسی را به شکل مناسبی در ایران تعیین کند به طوري که در آن حق الزحمه، 
تابعی از هزینه ی حسابرسی، ساعات کارکرد ضرب در نرخ بهاي خدمات و صرف ریسکی است که 
حسابرس به خاطر ریسک طرح های دعاوي دادگاهی و زیان هاي آتی احتمالی صاحبکار در نظر 

می گیرد )نیکبخت، تنانی، 1389(.

٢-٢-انحرافاتموجوددرگزارشگریمالی
کیفیت  وابسته می باشد. ساختار  کیفیت حسابرسی  به  مالی  گزارشگری  در  موجود  انحرافات 
حسابرسی از سازه هاي گوناگون کمی نظیر اندازه ي مؤسسه، حق الزحمه و همچنین ویژگی های 
کیفی از قبیل توانایی های حسابرس شامل دانش، تجربه، قدرت تطبیق و کارایی فنی و اجراي 
ضوابط حرفه اي شامل استقالل، عینیت، مراقبت حرفه اي، تضاد منافع و قضاوت تشکیل شده و 
به همین دلیل اندازه گیري آن دشوار است. از آنجایی که حسابرسی اغلب در کنار حسابداری 
از منابع تحت اختیار آن ها مورد استفاده قرار  از سوء استفاده  به منظور محدود کردن مدیران 
است.  مالی  صورت های  به  نسبت  اطمینان  ایجاد  حسابرس،  هدف  گفت  می توان  است،  گرفته 
از تحریفات  بنابراین، کیفیت حسابرسی به معنی عاری بودن صورت های مالی حسابرسی شده 
میزان  بر حسب  را  کیفیت حسابرسی   )1988( پالمروس  است.  مالی  گزارشگری  در  اهمیت  با 
اعتباردهی حسابرس تعریف می کند. دی آنجلو )1981( کیفیت حسابرسی را این گونه تعریف 
با  تحریفات  موارد  نخست  این که حسابرس،  احتمال  از  بازار«  )استنباط(  »ارزیابی  است:  کرده 
اهمیت در صورت های مالی یا سیستم حسابداری صاحبکار را کشف کند و دیگر اینکه تحریف با 
اهمیت کشف شده را گزارش دهد. دیویدسون و نیو )1993( تعریف کیفیت حسابرسی را توانایی 
حسابرس در کشف و گزارش تحریفات با اهمیت و نیز کشف دستکاري انجام شده در سود خالص 
می دانند. این تعاریف، بر نتایج حسابرسی تأکید می ورزد. یعنی قابل اعتماد بودن صورت های مالی 
این پرسش  این تعاریف به طرح  حسابرسی شده، کیفیت باالی حسابرسی را منعکس می کند. 
منتهی می شود که چگونه استفاده کنندگان میزان قابل اعتماد بودن صورت های مالی حسابرسی 
شده را ارزیابی می کنند. تعریف پالمروس )1988( از کیفیت حسابرسی مبتنی بر حسابرسی های 
انجام شده است. زیرا سطح اطمینان صورت های مالی حسابرسی شده را نمی توان قبل از انجام 
حسابرسی تعیین کرد. در نتیجه تعریف پالمروس )1988( بر کیفیت واقعی حسابرسی در افشای 
اینکه  احتمال  تأکید دارد.  مالی  انحرافات موجود در گزارشگری  و  مالی  از صورت های  نادرست 
حسابرس موارد تحریفات با اهمیت را کشف کند به شایستگی حسابرس و احتمال اینکه حسابرس 

موارد تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش کند، به استقالل حسابرس بستگی دارد.
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و حسابرسیشونده نظریهی و حسابرسی حقالزحمهی فشار نظریهی -٢-3
حسابرسیکنندهیدولتی

براساس نقد نظری می توان گفت که نظریه ی اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی قابل کاربرد در فضای 
حسابرسی ایران نمی باشد. چرا که سازمان حسابرسی اکثر ویژگی های حسابرس بزرگ طبق نظریه ی 
اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی را ندارد. این نقد نشان می دهد که از چهار ویژگی بحث شده در مورد 
حسابرس بزرگ، سازمان حسابرسی فقط در یک خصیصه )آموزش مستمر با کیفیت پرسنل خود 
و تخصصی کردن تیم های حسابرسی خود( می تواند مشابه مؤسسات حسابرسی بزرگ باشد. این 
پژوهش، برای بررسی تفاوت کیفیت حسابرسی بین سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه ی 
حسابداران رسمی دو نظریه ی منتاقض تحت عنوان نظریه ی فشار حق الزحمه حسابرسی و نظریه ی 
حسابرسی شونده و حسابرسی کننده ی دولتی را مطرح می کند. علت مطرح شدن این دو نظریه ی 
 )1981( آنجلو  تعریف دی  اساس  بر  کیفیت حسابرسی  که  است  این  هم زمان  به طور  منتاقض 
دو وجهی است و سازمان حسابرسی به نظر می رسد که فقط در یک وجه قوی باشد. به عبارت 
دیگر، نظریه ی فشار حق الزحمه ی حسابرسی پیش بینی می کند که حق الزحمه ی پائین مؤسسات 
حسابرسی عضو جامعه ی حسابداران رسمی باعث می شود که آن ها نتوانند زمان کافی برای کشف 
تحریفات با اهمیت در صورت های مالی صاحبکار صرف کنند. در حالی که سازمان حسابرسی به 
علت حق الزحمه ی مناسب با چنین مشکلی روبرو نیست. اما، براساس نظریه ی حسابرسی شونده 
را جهت  خود  استقالل  نتواند  سازمان حسابرسی  که  می رود  انتظار  دولتی  و حسابرسی کننده ی 
بنابراین، پژوهش حاضر تدوین یک فرضیه بدون  افشای کامل تحریفات کشف شده حفظ کند. 
جهت را براساس دو نظریه مذکور به منظور بررسی تفاوت کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی و 
مؤسسات حسابرسی عضو جامعه ی حسابداران رسمی ایران مطرح می کند. هر چند پژوهشگران از 

سایر نظریه ها مانند نظریه ی »قدرت چانه زنی« و غیره نیز می توانند استفاده کنند.
درون زای  انتخاب  مشکل  که  می دهد  نشان  حاضر  پژوهش  بررسی  روش شناختی،  بعد  از 
حسابرس توسط هیچ یک از پژوهش های انجام شده در داخل کشور در این حوزه مورد توجه 
و کنترل قرار نگرفته است. بنابراین، پژوهش حاضر دو پیشنهاد برای رفع مشکل درون زا بودن 
فرآیند دو مرحله ای هکمن )1979( و  از  استفاده  انتخاب حسابرس مطرح کرده است. نخست 
دوم استفاده از مدل های انطباق براساس نمره ی تمایل روزن بوم و روبین )1983(. الزم به ذکر 
است که بررسی سایر مشکالت روش شناختی مانند مشکالت مربوط به مدل سازی، آزمون فرضیه 
و قابلیت اتکای یافته ها )نبود آزمون های حساسیت( موجود در پژوهش های مرور شده خارج از 

حیطه ی این پژوهش می باشد.

4-٢-ارتباطفشارهاینزولیبرحسابرسوانحرافاتموجوددرگزارشگریمالی
می تواند  حسابرسی  پایین  حق الزحمه ی  حسابرسی«،  حق الزحمه ی  »فشار  نظریه ی  براساس 
منجر به کاهش کیفیت خدمات حسابرسی ارائه شده توسط حسابرسان شود )کوک، کلی، 1988(. 
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فرانسیس )2004( معتقد است که حق الزحمه ی حسابرسی باال منجر به ارائه ی خدمات حسابرسی 
با کیفیت از طریق استفاده از حسابرسان با تجربه یا افزایش تالش و زمان حسابرسی می شود. 
حق الزحمه ی  فشار  که  می دهد  نشان   )2001( رایت  و  بریستیکر  و   )1999( هستن  یافته های 
اجرای  عدم  و  حسابرسی  بودجه  کاهش  به  منجر  حسابرسی(  پائین  )حق الزحمه ی  حسابرسی 
بعضی از آزمون های حسابرسی می شود. در حالی که چنین رویه هایی می تواند ریسک حسابرسی 
را افزایش دهد. هم چنین نتایج پژوهشگران نشان می دهد که فشار حق الزحمه ی حسابرسی که 
منجر عدم اجرای بعضی از آزمون های حسابرسی )کوک، کلی، 1988(، قبول مستندات حسابرسی 
مشکوک ارائه شده توسط صاحبکار و قبول ریسک حسابرسی زیاد می شود تأثیر منفی بر کیفیت 
حسابرسی دارد )مارغیم، کلی، 1992(. از طرفی دنیاي کسب و کار و حرفه اي امروز، دستخوش 
نیز  مختلف  به حرفه های  بلکه  تجارت  به  تنها  نه  است. جهانی شدن  گردیده  بسیاري  تحوالت 
تسري یافته است. این بدان معناست که تقاضا براي دقت نظر بیش تر نسبت به نتیجه ی کارهاي 
روش های  و  سیستم ها  به  نمی توان  دیگر  و  است  یافته  افزایش  آن ها  هزینه  میزان  و  حرفه اي 
سنتی اتکا نمود. در نتیجه طی سال های گذشته، با افزایش رقابت بین مؤسسات حسابرسی، این 
حرفه دستخوش تحوالت زیادي گردیده است و با رشد رقابت در حرفه ی حسابرسی، مؤسسات 
حسابرسی ضرورت ارائه ی خدمات با کیفیت هر چه بهتر و بهاي کم تر به بازار را بیش تر دریافته اند. 
مؤسسات حسابرسی براي رقابت بر پایه اي به غیر از کیفیت و متفاوت کردن خدمات، به دنبال 
بهینه نمودن حق الزحمه ی خود و بهترین پیشنهاد براي آن هستند. بدین ترتیب که هم درآمد 
خود را حداکثر سازند و هم کار را در شرایط رقابتی از دست ندهند. رقابت حرفه اي رو به افزایش 
و فشارهاي اقتصادي، عوامل مضاعفی است که صاحبکاران را به رابطه ی حق الزحمه حسابرسی و 
انحرافات موجود در گزارشگری مالی حساس نموده است )حساس یگانه، علوي طبري، 1382(. 

منافع اقتصادي حسابرس از طریق حق الزحمه اي تأمین می شود که از انعقاد قرارداد با صاحبکاران 
عاید می شود. حسابرسان براي قیمت گذاري خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده می کنند 
و تحقیقات زیادي نیز در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده است. میزان حق الزحمه ي 
هرچه  بگذارد.  اثر  حسابرس  خدمات  کار  کیفیت  بر  می تواند  طریق  دو  از  حسابرس  به  پرداختی 
حق الزحمه ی بیش تري براي حسابرس در نظر گرفته شود، تالش وي نیز بیش تر می گردد و کیفیت 
کار خدمات حسابرسی را باال می برد و بالعکس کاهش حق الزحمه ي حسابرسی منجر به کاهش کیفیت 
پایین خدمات حسابرسی می شود. در این حالت از وابستگی بین حسابرس و صاحبکار کاسته شده ولی 
فشارهای نزولی به واسطه ی دریافتی های کم حق الزحمه بیش تر می شود. در نتیجه به خاطر نگرانی ها و 
فشارهای نزولی بر حق الزحمه ی حسابرسی، ممکن است روش های حسابرسی را به شکل مناسبی انجام 
ندهند که البته این کار می تواند بعدها عواقب مالی بدي براي آنان به همراه داشته باشد و با کاهش 
کیفیت پایین خدمات حسابرسی و اشتباهات در گزارشگری مالی روبرو شد )میشل و همکاران، 2014(. 
بر این اساس انتظار می رود که فشارهای نزولی بر حسابرس، انحرافات و اشتباهات در گزارشگری مالی 
را افزایش دهد. زیرا حسابرسی فرآیندی پرتنش همراه با واکنش های احساسی و حاالت روانی نسبت 
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به محیط کار، شرایط جوی، فشار زمانی، حجم کار و غیره است که انتظار می رود بر عملکرد حرفه ای 
حسابرسان تأثیرگذار بوده و کیفیت بررسی صورت های مالی شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد. لذا 

فرضیه ی پژوهش به شرح زیر می باشد:
فرضیهیاول:فشار نزولی بر حسابرس با انحرافات موجود در گزارشگری مالی ارتباط معناداری دارد. 
فرضیهیدوم:منطبق بر نظریه ی اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی فشار نزولی بر حسابرس با 
انحرافات موجود در گزارشگری مالی نظریه ی فشار حق الزحمه ی حسابرسی را با تأثیر مثبت فشار 

نزولی بر حسابرس با انحرافات موجود در گزارشگری مالی تأیید می کند.
3-پیشینهیپژوهش

ژوالنژاد و بخردی نسب )1398( در پژوهشی به بررسی تأثیر آنفلوآنزای شغلی بر کیفیت حسابرسی 
)مورد مطالعه: حسابرسان دارای گرایش مذهبی کم و زیاد( پرداختند. روش پژوهش، توصیفی از 
نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش مؤسسات حسابرسی می باشد. با توجه به حجم 
نامشخص جامعه ی آماری، نمونه با استفاده از فرمول کوکران بالغ بر 410 نفر از حسابرسان شاغل 
در مؤسسات حسابرسی می باشد. برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه ی استاندارد استفاده شد. 
روایی محتوایی پرسشنامه ها از طریق متخصصین موضوعی بررسی و پایایی پرسشنامه ها با استفاده 
از ضریب آلفای کرونباخ )90%( محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای 
آماری Spss و Eviews در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. یافته های حاصل 
از پژوهش نشان داد که استرس کاری 0/095 درصد، کار بیش از حد 0/415 درصد، فشار زمانی 
0/853 درصد، تعارض کار با خانواده 0/162 درصد و فشار اثرات اجتماعی 0/008 درصد، کیفیت 
کار حسابرسان دارای گرایش مذهبی پایین را کاهش می دهد. از دیگر نتایج پژوهش، استرس کاری 
0/043 درصد، کار بیش از حد 0/074 درصد، فشار زمانی 0/001 درصد، تعارض کار با خانواده 
0/045 درصد و فشار اثرات اجتماعی 0/0002 درصد، کیفیت کار حسابرسان دارای گرایش مذهبی 

باال را کاهش می دهد.
روانی  شغلی  فشار  تأثیر  بررسی  به  پژوهشی  در   )1397( همکاران  و  واسعی چهارمحالی 
حسابرسان بر کیفیت حسابرسی با تأکید بر نقش تعدیل کنندگی اولین حسابرسی برای مشتریان 
کاربردی  تحلیلی  اجرا،  نتیجه ی  و  لحاظ هدف  از  و  تجربی  پژوهش شبه  این  پرداختند.  جدید 
است. جامعه ی آماری را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد و 
نمونه ی پژوهش با توجه به محدودیت های در نظر گرفته شده، شامل 104 شرکت در بازه زمانی 
1391 تا 1395 است. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون آزمون شده است. نتایج 
این پژوهش نشان داد که  فشار روانی حسابرس بر کیفیت حسابرسی تأثیر منفی و معنادار دارد. 
اولین حسابرسی صورت های مالی مشتری جدید موجب  همچنین، نقش تعدیل کنندگی متغیر 

تقویت تأثیر فشار روانی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی در جهت منفی می شود.
حق الزحمه ی  چسبندگی  »بررسی  عنوان  تحت  پژوهشی  در   )1396( همکاران  و  تلخابی 
تأثیر ریسک مالیاتی بر آن« به بررسی چسبندگی حق الزحمه ی حسابرسی )عدم  حسابرسی و 
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تقارن در هزینه حسابرسی(، تعدیالت مربوط به تفاوت های افزایشی و کاهشی آن در بلند مدت و 
تأثیر ریسک مالیاتی بر انحراف حق الزحمه ی حسابرسی از مدل استاندارد حق الزحمه پرداختند. 
نتایج نشان می دهد که چسبندگی حق الزحمه های حسابرسی از یک روند مشخص تبعیت نمی کند 
و در دوره های زمانی بلندمدت تغییر می کند. همچنین، اجتناب مالیاتی، باعث انحراف از مدل 

استاندارد حق الزحمه می شود و دستمزدهای حسابرسی را افزایش می دهد.
واعظ و همکاران )1395( در پژوهشی تحت عنوان »بررسی تأثیر تخصص حسابرس بر رابطه ی بین 
معامالت با اشخاص وابسته و حق الزحمه ی حسابرسی« به بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت 
بر رابطه ی بین معامالت با اشخاص وابسته و حق الزحمه ی حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در 
بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که معامالت با اشخاص ارتباط مثبت و 
معناداری با حق الزحمه ی حسابرسی دارد. در واقع، نتیجه نشان دهنده ی این است که حسابرسان 
تالش های حسابرسی )منعکس کننده ی حق الزحمه ی حسابرسی( را برای رسیدگی به ریسک مرتبط 
با معامالت با اشخاص وابسته افزایش می دهند. همچنین، یافته های پژوهش بیانگر این است که 
تخصص حسابرس در صنعت موجب تعدیل رابطه ی بین معامالت با اشخاص وابسته و حق الزحمه ی 
حسابرسی می شود. به عبارت دیگر، رابطه ی مثبت بین معامالت با اشخاص وابسته و حق الزحمه ی 
حسابرسی در شرکت هایی که به وسیله ی حسابرسان متخصص صنعت حسابرسی می شوند نسبت به 

سایر شرکت ها، ضعیف تر است.
سجادی و همکاران )1394( در پژوهشی تحت عنوان »رابطه ی بین حق الزحمه ی حسابرسی و 
پاداش هیأت مدیره« به بررسی رابطه ی بین حق الزحمه ی حسابرس مستقل و پاداش هیأت مدیره 
پرداختند. نتایج حاکی از آن است بین حق الزحمه ی حسابرسی و پاداش هیأت مدیره رابطه ی 
مثبت و معناداری وجود دارد. افزایش پاداش پرداختی به مدیران به علت افزایش پیچیدگی ها و 
عملیات شرکت است که نیازمند حسابرسی با کیفیت باالتر و در نتیجه حق الزحمه ی پرداختی 

باالتری نیز می باشد.
واعظ و همکاران )1393( در پژوهشی دیگر تحت عنوان تأثیر کیفیت حسابرسي بر حق الزحمه ی 
حسابرسي شرکت های به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسي بر حق الزحمه ی حسابرسي پرداختند. 
و  منفي  رابطه  حسابرسي  حق الزحمه ی  و  حسابرسي  مؤسسات  تخصص  بین  داد  نشان  یافته ها 
معناداري وجود دارد. همچنین نتایج این پژوهش مبین این است که عوامل تداوم انتخاب حسابرس 

و اندازه ی مؤسسه ی حسابرسي رابطه ی مثبت و معناداري با حق الزحمه ی حسابرسي دارند.
حق الزحمه ی  و  نمایندگی  »نظریه ی  عنوان  با  تحقیقی  در   )1390( زاده  حاجی  و  خدادادی 
حسابرسی مستقل: آزمون فرضیه ی جریان های نقد آزاد« به بررسی تأثیر هزینه های نمایندگی 
ناشی از فرضیه ی جریان های نقد آزاد بر حق الزحمه ی حسابرسی پرداختند. شواهد نشان داد در 
شرکت های دارای جریان های نقدی آزاد زیاد، بین سطح بدهی و حق الزحمه ی حسابرسی ارتباط 
ارتباط منفی و  مثبت و معنادار و بین نسبت فرصت های رشد آتی و حق الزحمه ی حسابرسی، 

معنادار وجود دارد.
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کراجا و همکاران )2020( در پژوهشی به کشف انحرافات موجود در گزارشگری مالی پرداختند. 
این پژوهش روشی را برای کشف انحرافات موجود در گزارشگری مالی از طریق ترکیب اطالعات 

نسبت های مالی و نظریات مدیریت در گزارش های مالی ساالنه شرکت پیشنهاد می کند. 
زینگ کیانگ و همکاران )2018( در پژوهشی به بررسی سرمایه ی انسانی حسابرس و انحراف 
عنوان  به  تحصیالت  که  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج  پرداختند.  مالی  صورت های  در  تقلب  و 
معیاری از سرمایه ی انسانی نیروی های حسابرسی بر سوء استفاده های مالی و انحرافات موجود در 

گزارشگری مالی تاثر منفی دارد. 
راچانا و خان )2016( بـه بررسي رابطه ی بین دانش مالي مدیرعامل و قیمت گذاري حسابرسي 
در بازار سرمایه ی آمریکا پرداختند. آن ها به این نتیجه رسیدند که شرکت هایي که مدیرعامالن 

آن ها دانش مالي دارند حق الزحمه ی حسابرسي کم تري پرداخت می کنند.
حسابرسی  کیفیت  و  حسابرس  حق الزحمه ی  فشار  بررسی  به   )2014( همکاران  و  میشل 
پرداخته اند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میزان فشار حق الزحمه های حسابرسی ارتباط 

کاهشی با کیفیت حسابرسی دارد. 
عباس و القاب )2013( رابطه ی بین ویژگی های حسابرسی داخلی و حق الزحمه ی حسابرسی 
از خصوصیات  داخلی  ویژگی های حسابرسی  برای  بررسی کردند.آن ها  یونانی  را در شرکت های 
ذکر شده در استانداردهای حرفه ای حسابرسی در یونان مانند صالحیت و مراقبت حرفه ای و کار 
مناسب حسابرسان استفاده کردند. نتایج تحلیل انجام شده با استفاده از اطالعات پرسشنامه ای 
حسابرسان  از  ارشد  مدیران  حمایت  با  مستقل  حسابرسی  پایین تر  حق الزحمه ی  که  داد  نشان 

داخلی و کیفیت بیش تر عملکرد آن ها همراه است.
قسیم )2011( به بررسي تأثیر ساختار مالکیت بر کیفیت حسابرسي شرکت هاي اردني پرداخت. 
یافته های این تحقیق نشان مي دهد که بین مالکیت نهادي و مالکیت خارجي با کیفیت حسابرسي 
رابطه ی مثبت و معناداري وجود دارد. همچنین یافته هاي این تحقیق نشان مي دهد بین تمرکز 

مالکیت نهادي و کیفیت حسابرسي رابطه ی منفي و معنادار وجود دارد.
براي  سود  مدیریت  و  حسابرسي  کیفیت  عنوان  زیر  پژوهشي  در   )2005( همکاران  و  چن 
به  بزرگ حسابرسي  انتخاب چهار شرکت  با  تایوان،  شرکت هاي درگیر در عرضه عمومي سهام 
عنوان حسابرسان با کیفیت و مقایسه سود در شرکت هاي حسابرسي شده توسط این 4 شرکت 
با سود در سایر شرکت هایي که توسط غیر این 4 شرکت حسابرسي شده اند، به بررسي ارتباط 
کیفیت حسابرسي و مدیریت سود در مراحل قبل و بعد از عرضه عمومي سهام پرداختند و به این 
نتیجه رسیدند که اوالً، در چنین شرکت هایي مدیریت سود رخ مي دهد و ثانیاً، بین مدیریت سود 
و کیفیت حسابرسي ارتباط معناداري وجود دارد، به این صورت که باالتر بودن کیفیت حسابرسي 

موجب کاهش مدیریت سود در این شرکت ها مي شود.
کیفیت  و  صاحبکار  و  حسابرس  ارتباط  دوره ی  بین  رابطه ی  بررسي  به   )2001( وناستریلن 
حسابرسي پرداخت. در این بررسي ارتباط بلندمدت بین حسابرس و صاحبکار مورد مطالعه قرار 
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گرفت. براي انجام این تحقیق اطالعات تأیید شده از بانک ملي بلژیک در طي سال هاي 1992 
تا 1996 اخذ شد. محقق شرکت ها را به دو دسته تقسیم نمود، شرکت هاي تحت فشار مالي و 
انتشار  به  بیش تري  تمایل  حسابرسان  داد  نشان  بررسي  نتایج  مالي.  نیازهاي  فاقد  شرکت هاي 

گزارش هاي غیر شفاف نسبت به سال قبل دارند. 
پژوهش های  از  بسیاري  تاکنون موضوع  پژوهش، حق الزحمه ی حسابرسی  پیشینه ی  به  توجه  با 
حسابرسی بوده و در پژوهش های متعددي به بررسی عوامل مؤثر بر حق الزحمه ی حسابرسی پرداخته 
شده است ولی تاکنون پژوهشی فشارهای نزولی بر حق الزحمه ی حسابرسی و همچنین اثر آن را بر 
انحرافات موجود در گزارشگری مالی مورد بررسی قرار نداده اند. به عالوه بررسی پیشینه تحقیقات 
انجام شده در ایران براساس نظریه ی اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی نشان داد که شواهد تجربی در این 
بخش متناقض هستند. چنین نتایج متناقضی نشان می دهد که احتماالً نظریه ی اندازه ی مؤسسه ی 
حسابرسی قدرت پیش بینی کنندگی و توضیح دهندگی کافی برای تمایز کیفیت حسابرسی سازمان 
حسابرسی به عنوان حسابرس بزرگ و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه ی حسابداران رسمی به عنوان 
حسابرس کوچک را ندارد. باید توجه داشت که فضای بازار حسابرسی ایران به طور قابل توجهی متفاوت 
از سایر کشورها است. بازار حسابرسی اکثر کشورها تحت کنترل چهار مؤسسه ی حسابرسی بزرگ 
بین المللی است و این چهار مؤسسه بزرگ تمام ویژگی هایی که نظریه ی اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی 
آیا سازمان  که  پرداخته می شود  موضوع  این  به  قسمت  این  در  لذا  دارا هستند.  را  مطرح می کند 
حسابرسی )که به عنوان حسابرس بزرگ توسط پژوهشگران ایرانی فرض شده است( واقعاً ویژگی های 
یک حسابرس بزرگ طبق نظریه ی اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی را داراست. دی آنجلو )1981( معتقد 
است که حسابرسان بزرگ اگر نتوانند تحریفات با اهمیت در صورت های مالی صاحبکار را کشف و 
گزارش کنند منافع زیادی را از دست خواهند داد. چنین تهدیدی برای سازمان حسابرسی بخاطر قصور 
در انجام عملیات حسابرسی قابل تصور نمی باشد. این موضوع واقعیتی است که وجود دارد چرا که در 
اکثر موارد هم حسابرسی شونده و هم حسابرسی کننده دولتی یا تحت کنترل دولت هستند. بنابراین 
دادخواهی دولت به عنوان کنترل کننده ی یک شرکت )صاحبکار( دولتی علیه سازمان حسابرسی قابل 
تصور نمی باشد. بنابراین یکی از مفروضات اساسی نظریه ی اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی در ارتباط با 
از دست دادن منافع زیاد بخاطر عدم کشف و گزارش تحریفات با اهمیت در صورت های مالی صاحبکار 

برای سازمان حسابرسی مصداق ندارد.
براساس نظریه ی اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی، مؤسسات حسابرسی بزرگ می توانند خدمات 
حسابرسی با کیفیتی ارائه دهند. چون پرسنل آن ها در یک صنعت خاص متخصص می شوند و 
تحت آموزش مستمر و با کیفیت قرار می گیرند )اکیف، وسترت، 1992(. براساس این ویژگی، 
با مؤسسات حسابرسی عضو جامعه ی حسابداران رسمی، سازمان  می توان گفت که در مقایسه 
حسابرسی به دلیل تنوع و تعدد کاری می تواند بعضی از تیم های حسابرسی خود را فقط در یک 
صنعت خاص مورد استفاده قرار دهد. هم چنین، این سازمان به دلیل داشتن دانش و تجربه کافی 
به احتمال بیش تری می تواند پرسنل خود را بطور مستمر تحت آموزش با کیفیت قرار دهد. هم 
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چنین مؤسسات حسابرسی بزرگ نسبت به حفظ شهرت خود بسیار حساس هستند )فرانسیس، 
در  است که چگونه یک مؤسسه ی حسابرسی  این  است  ویلسون، 1988(. موضوعی که مطرح 
طول زمان با ارائه ی خدمات حسابرسی با کیفیت به مشتریان خود شهرت کسب می کند. پاسخ 
اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی نیز گسترش  این است که در طول زمان به همراه کسب شهرت 
پیدا می کند. بزرگی سازمان حسابرسی به نظر نمی رسد که بخاطر شهرت آن در ارائه ی خدمات 
از این سازمان می باشد که  به خاطر حمایت های قانونی  با کیفیت باشد بلکه عمدتاً  حسابرسی 
مانع ورود سایر حسابرسان به بازار حسابرسی انحصاری سازمان حسابرسی نسبت به شرکت های 
دولتی است. بنابراین، حفظ شهرت احتماالً نمی تواند به عنوان یک عامل کارا، سازمان حسابرسی 

را مشتاق به ارائه ی خدمات حسابرسی با کیفیت بکند.
چانه  قدرت  دارای  دارند  زیادی  مشتریان  تعداد  بزرگ  حسابرسی  مؤسسات  چون  نهایت  در 
زنی باالیی بوده و می توانند مدیریت صاحبکار را تحت فشار قرار دهند )الی، واتز، 1994(. طبق 
کار   2000 سال 1389 حدوداً  در  سازمان  این  سازمان حسابرسی،  وقت  عامل  مدیر  اظهارنظر 
حسابرسی داشته است )دنیای اقتصادی، 1390(. این نشان می دهد که تعداد مشتریان سازمان 
رسمی  حسابداران  جامعه ی  عضو  حسابرسی  مؤسسات  از  یک  هیچ  با  مقایسه  قابل  حسابرسی 
بیش تر  سازمان حسابرسی  استقالل  که  می شود  پیش بینی  مساوی،  شرایط  در  بنابراین  نیست. 
صاحبکاران  اکثر  زمانی که  اما  باشد.  رسمی  حسابداران  جامعه ی  عضو  حسابرسی  مؤسسات  از 
تردید  حسابرسی  استقالل  حفظ  به  نسبت  هستند،  دولتی  نیمه  یا  دولتی  حسابرسی  سازمان 
اساسی وجود دارد )دی فوند و همکاران، 2000(. بنابراین علی رغم اینکه سازمان تعداد مشتریان 
زیادی دارد، به دلیل اینکه هم حسابرسی شوند و هم حسابرسی کننده دولتی هستند احتمال 
مخدوش شدن استقالل حسابرسی وجود دارد. به عبارت دیگر، تعداد مشتریان زیاد به احتمال 
کم تری می تواند به عنوان یک عاملی که موجب افزایش چشمگیر استقالل حسابرسی شود در مورد 

سازمان حسابرسی مصداق پیدا کند.

4-الگویپژوهش
فرضیه ی پژوهش به بررسی تأثیر فشار نزولی بر حسابرس بر انحرافات موجود در گزارشگری 
مالی می پردازد. جهت تحقق فرضیه به پیروی از پژوهش میشل و همکاران )2014( از الگوی 

رابطه ی 1 استفاده شده است. 
رابطه ی 1( 

MISSTATEit = α0 + β1 FeePressureit + β2 FeePressureit × Auditorit + β3 GROWTHit

+ β4 ARINit + β5 ACCRUALit + β6 LEVit + β7 EXANTEit + β8 LOS-
Sit + β9 GCit + β10 AGEit + β11 ACOMPit + β12 NAFEERATIOit + β13 
INDSPECIALit + εit

MISSTATE : انحرافات موجود در گزارشگری مالی
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FeePressure : فشار نزولی بر حسابرس
Auditor : اندازه ی حسابرس
GROWTH : رشد شرکت

ARIN : نسبت سرمایه گذاری جاری
ACCRUAL : تغییرات سرمایه در گردش

LEV : اهرم مالی
EXANTE : نیاز آتی تأمین مالی خارجی 

LOSS : زیان دهی
GC : اظهارنظر تعدیل شده

AGE : عمر شرکت
ACOMP : رقابت شرکت

NAFEERATIO : هزینه های غیرحسابرسی
INDSPECIAL : تخصص حسابرس

ε: خطای مدل

1-4-متغیرهایپژوهش
متغیرهای مورد استفاده، در این پژوهش بر سه نوع است: متغیر وابسته، متغیر مستقل و متغیر 

کنترلی. در ادامه به اندازه گیری آن پرداخته شده است. 
1-1-4-متغیروابسته

انحرافات موجود در گزارشگری مالی )MISSTATE(:متغیر وابسته ی مطالعه ی حاضر انحرافات 
موجود در گزارشگری مالی می باشد. کیفیت پایین خدمات حسابرسی منعکس کننده ی انحرافات 
موجود در گزارشگری مالی می باشد. این متغیر یک متغیر موهومی می باشد و نحوه ی سنجش آن 
به پیروی از پژوهش خواجوی و ابراهیمی )1396( و فرقاندوست همکاران )1393( بدین صورت 
است که اگر صورت های مالی شرکت در سال مورد بررسی افشای نادرست داشته باشد عدد یک 
اختصاص داده شده و در غیر این صورت برابر است با صفر می باشد. مطابق با استاندارد حسابرسی 
شماره ی240 باعنوان »مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه در صورت های مالی« از 
عالئم نشان دهنده ی احتمال وجود تحریف های ناشی از تقلب در صورت های مالی1( بیش نمایی 
ثابت، 4(  دارایی های  بیش نمایی  اسناد دریافتنی، 3(  و  بیش نمایی حساب ها  موجودی کاال، 2( 
بیش نمایی سرمایه گذاری ها، 5( کسری ذخیره ی مطالبات مشکوک الوصول، 6( کسری استهالک، 
7( بیش نمایی درآمدها، 8( بیش نمایی سود، 9( بیش نمایی سود انباشته، 10( کم نمایی حساب ها 
و اسناد پرداختنی، 11( کسری ذخیره ی مالیات، 12( بدهی های احتمالی، 13( کسری ذخیره ی 
مزایای پایان خدمت کارکنان، 14( کم نمایی هزینه ها، 15( حساب ها و اسناد پرداختنی که مدت 
زیادی از سررسید آن ها گذشته است، 16( موجودی راکد، 17( دارایی راکد، 18( مشکالت تداوم 



169وحید بخردی نسب  و همکاران | نقش فشارهای نزولی بر حسابرس در انحرافات موجود در ... |       | 

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالاول |شمارهدو|بهار1400

فعالیت و 19( اشتباه در به کارگیری استانداردهای حسابداری مرتبط با اندازه گیری، شناسایی، 
طبقه بندی، ارائه یا افشا، می باشد. چنانچه هر یک از این عالئم در بندهای تعدیلی گزارش های 
حسابرسی ساالنه شرکت ها وجود داشته باشد، به منزله افشای نادرست و انحرافات در گزارشگری 
مالی است و مقدار آن برابر با یک و نشان دهنده ی احتمال وقوع گزارشگری متقلبانه و در غیر این 

صورت، مقدار آن عدد صفر خواهد بود.

٢-1-4-متغیرمستقل
فشار نزولی بر حسابرس)FeePressure(:متغیر مستقل در این پژوهش فشار نزولی بر حسابرس 
می باشد. فشار نزولی بر حسابرس اشاره به کاهش حق الزحمه های حسابرسی دارد. این متغیر به 
پیروی از پژوهش میشل و همکاران )2014( به شرح رابطه ی 2 سنجیده شده که جزء اخالل الگو 

نشان دهنده بخشی از فشار ناشی از حق الزحمه های نزولی است که بر حسابرسان وارد می شود. 
رابطه ی 2( 

LnAUDITFEEit = α0  + β1 LnATit + β2 LOSSit +  β3 CRATIOit + β4 ZSCOREit + β5 
CFOit + β6 ARINit + β7 FOREIGNit + β8 SQEMPLOYit + β9 
RLAGit + β10 GCit + β11 RESTATEit + β12 BHRETit + β13 BIGit + β14 
AUDCHGit + β15 POWERit + β16 ACOMPit + εit

در این رابطه:
خدمات  حق الزحمه ی  لگاریتم  با  است  برابر  حسابرسی  حق الزحمه ی   :LnAUDITFEE
حسابرسی ارائه شده به شرکت بوده و برای محاسبه ی آن از هزینه های حسابرسی شرکت لگاریتم 

طبیعی گرفته می شود.
LNAT: اندازه ی شرکت، برابر با لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها.

LOSS: زیان دهی، اگر شرکت در سال t زیان گزارش کندیک ودر غیر این صورت صفر. 
CRATIO: نسبت جاری، که از طریق تقسیم دارایی ها ی جاری بر بدهی های جاری به دست می آید.

می شود.  اندازه گیری   tسال پایان  در  شدن  ورشکسته  احتمال  ورشکستگی،   :ZSCORE
ورشکستگی به شرح رابطه 3 محاسبه شده است: 

رابطه ی 3(
Z = 0.717x1 + 0.847x2 + 3.107x3 + 0.420x4 + 0.998x5

در این رابطه :
Z : شاخص ورشکستگی

X1 : نسبت سرمایه درگردش به کل دارایی ها
X2 : نسبت سود انباشته به کل دارایی ها

X3 : نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها
X4 : نسبت ارزش دفتری سهام شرکت به ارزش دفتری کل بدهی ها
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X5 : نسبت فروش به کل دارایی ها
که  به طوری  است  بیش تر  شرکت  مالی  بحران  درجه ی  باشد،  کم تر  هرچه   Z مدل  این  در 

شرکت های با  باالتر از 2.9 سالم و کم تر از 1.23 ورشکسته هستند. 
.t جریانات نقدی؛ جریان نقدی عملیاتی تقسیم بر مجموع دارایی ها در سال :CFO

ARIN: نسبت سرمایه گذاری جاری برابر با نسبت حساب های دریافتنی به عالوه سرمایه گذاری ها 
.t بر مجموع دارایی ها در سال

FOREIGE : صادرات، اگر شرکت معامالت خارجی انجام دهد عدد یک گرفته و در غیر این 
صورت برابر است با صفر.

SQEMPLO: تعداد کارکنان برابر با جذر تعداد کارمندانی که شرکت در سال مورد بررسی 
گزارش می دهد. 

RLAG: تأخیر گزارش حسابرس؛ لگاریتم طبیعی تعداد روزهای بین پایان سال مالی شرکت 
 tو تاریخ گزارشگری حسابرسی در سال

GC: اظهارنظر تعدیل شده، اگر شرکت اظهارنظر تعدیل شده در مورد فرض تداوم فعالیت در 
سال t دریافت کند عدد یک گرفته و در غیر این صورت برابر است با صفر.

RESTATE: تجدید ارائه، اگر شرکت در سال مورد بررسی صورت های مالی خود را تجدید 
ارائه نموده باشد عدد یک گرفته و در غیر این صورت برابر است با صفر. 

BHRET: بازده سهام که از تقسیم مجموع سود تقسیمی، حق تقدم و تغییرات قیمت سهام بر 
قیمت سهام در سال قبل محاسبه می گردد. الزم به ذکر است که این نسبت در نرم افزار رهاورد 
نوین محاسبه شده و به عنوان مبنای محاسبه در این متغیر لحاظ می گردد. نحوه ی سنجش آن 

به شرح رابطه ی 4 می باشد:
=Ri,tرابطه ی 4(

(1 + α) Pi,t - Pi,t-1 - α (1000) + (1 + α) Di,t

Pi,t-1 + α (1000)

در این رابطه:
t در دوره i بازده واقعی سهام شرکت :Ri.t

Pi.t: قیمت سهام شرکت i در انتهای دوره

Pi.t-1: قیمت سهام شرکت i درابتدای دوره

Di.t: منافع مالکیت سهم شرکت i در دوره t )سود نقدی هر سهم (

α: درصد سهام جایزه شرکت
)مبلغ اسمی هر سهم در ایران 1000 ریال است(.

اندازه ی حسابرس مساوی یک اگر حسابرس شرکت معتمد بورس اوراق بهادار تهران   :BIG
باشد، در غیر این صورت صفر.

AUDCHG: تغییر حسابرس مساوی یک اگر شرکت درسال t حسابرس را عوض کرده باشد. 
در غیر این صورت صفر. 
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POWER: قدرت چانه زنی مشتری که به وسیله ی تقسیم فروش بر مجموع فروش صنعت بر 
اساس پژوهش کاسترال و همکاران )2004( به دست می آید. 

ACOMP: رقابت شرکت که بر اساس شاخص هرفیندال اندازه گیری می شود و برابر است با 
توان دوم نسبت کل فروش تقسیم بر کل فروش صنعت می باشد و این نحوه ی اندازه گیری برگرفته 

از پژوهش نیوتون و همکاران )2013( است.
ε: جزء اخالل الگو که نشان دهنده ی بخشی از فشار ناشی از حق الزحمه های نزولی است که بر 

حسابرسان وارد می شود.
3-1-4-متغیرهایکنترلی

Auditor: متغیر ساختگی مساوی یک اگر حسابرس جزء مؤسسات حسابرسی خصوصی عضو 
جامعه ی حسابداران رسمی ایران باشد یک، در غیر این صورت )سازمان حسابرسی باشد( صفر.

GROWTH: رشد شرکت، درصد افزایش درآمد سال جاری نسبت به سال قبل.
ACCRUAL: تغییرات سرمایه ی در گردش غیرنقدی به عالوه تغییرات در دارایی های عملیاتی 

غیرجاری به عالوه تغییرات در دارایی های مالی تقسیم بر کل دارایی ها.
همکاران  و  رانی  پژوهش  از  پیروی  به  که  خارجی  مالی  تأمین  آتی  نیاز  معیار   :EXANTE
)2007( از نسبت جریان وجوه نقد آزاد شرکت استفاده شده به نحوی که اگر این نسبت کم تر 
از 0/1 باشد عدد یک در نظر گرفته شده و در غیر این صورت صفر تعلق می گیرد. جریان وجه 
نقد آزاد از طریق تقسیم درآمد خالص منهای تعهدات بر میانگین سرمایه مصرف شده ی 3 سال 

آخر محاسبه می شود. 
AGE : لگاریتم طبیعی تعداد سال های بین تاریخ تأسیس با سال مورد بررسی است.

NAFEERATIO: هزینه های غیرحسابرسی تقسیم بر مجموع هزینه ها.
INDSPECIAL: اگر حسابرس متخصص در صنعت باشد عدد یک گرفته و در غیر این صورت 

برابر است با صفر. برای محاسبه ی حسابرس متخصص در صنعت از نسبت زیر استفاده می شود.
 = MKTSHRikرابطه ی 5( 

 ∑i=1 salesijkijk

ik ijk∑i=1 * ∑j=1 salesijk
MKTSHR: عبارت است از سهم بازار مؤسسه i در صنعت k. که صورت کسر نشان دهنده 
مجموع فروش های در صنعت k می باشد که توسط مؤسسه ی حسابرسی i مورد حسابرسی قرار 
گرفته است و مخرج کسر بیانگر تمام فروش های موجود در صنعت k که توسط مؤسسه ی حسابرسی 
i تا i حسابرسی شده اند )یعنی کل فروش های حسابرسی شده در صنعت توسط تمام مؤسسات 
})1/2(*)شرکت های  از  بیش   k صنعت  در   i مؤسسه ی  بازار  سهم  که  درصورتی  حسابرسی(. 
موجود در یک صنعت/1({ باشد مؤسسه ی مذکور به عنوان متخصص صنعت، و به آن عدد یک 

در غیر این صورت عدد صفر به آن اختصاص داده می شود )می هو و ویلکنیز، 2003(.
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٢-4-جامعهیآماریوحجمنمونه
جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره ی 
زمانی 1391 تا 1397 می باشند. روش نمونه برداری مبتنی بر حذف سیستماتیک بوده و کلیه ی 

شرکت هایی که واجد شرایط زیر می باشند به عنوان نمونه ی آماری انتخاب خواهند شد.
1- قبل از پایان سال مالی 1391 در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

باشند.
2- به منظور قابل مقایسه بودن اطالعات، سال مالی شرکت منتهی به 29 اسفندماه باشد.

3- کلیه ی داده های موردنیاز پژوهش برای شرکت های مورد بررسی موجود و در دسترس باشد. 
4- جزء شرکت های واسطه گری مالی )بانک ها، سرمایه گذاری و لیزینگ( نباشد. 

با توجه به شرایط و محدودیت های فوق، از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
تهران در مجموع 92 شرکت انتخاب شده است. 

5-روشپژوهش
پیوسته  مقادیر  از  مجموعه اي  وابسته،  متغیر  که  می کنند  فرض  اقتصاددانان  موارد  اغلب  در 
می باشد. لیکن موارد متعددي وجود دارد که رفتار تصمیم گیرنده در قالب یک مجموعه ی محدود 
متغیرهاي  با  مدل هایی  می شوند،  استفاده  اهدافی  چنین  براي  که  مدل هایی  می شود.  خالصه 
وابسته کیفی نامیده می شوند )جاج و همکاران، 1988(. با توجه به پیوسته نبودن مقادیر متغیر 
وابسته در این مدل ها، به این گروه از مدل هاي اقتصاد سنجی، مدل هاي رگرسیون گسسته اطالق 
می شود )ماداال، 1991(. ساده ترین این مدل ها مدل هایی هستند که در آن ها متغیر وابسته دو گانه 
)مجازی( می باشند. مدل رگرسیوني مرتبط با این گونه مسائل یک متغیر کیفي دوتایي است که 
مقادیر صفر و یک به خود مي گیرد. از جمله این مدل ها مي توان مدل احتمال خطي، مدل الجیت 
و مدل پروبیت را نام برد )کهنسال و همکاران، 1388(. آسان ترین و گسترده ترین مدل انتخاب 
گسسته، مدل الجیت است. عمومیت داشتن این مدل به این دلیل است که فرمول هاي مورد 
استفاده براي محاسبه ی احتمال انتخاب هر گزینه داراي یک فرم بسته بوده و به سادگي قابل 
تفسیر هستند )باقرزاده، 1389(. در این مطالعه براي بررسی تأثیر متغیرهاي توضیحی مختلف 
تأثیر  براي بررسي  الگوي الجیت  به کار گرفته شد.  نرمالیتی، مدل الجیت  به آزمون  باتوجه  و 

متغیرهاي توضیحي بر متغیر وابسته به صورت رابطه ی 6 نشان داده می شود:
رابطه ی 6( 

Zi
* = α + βXi + ui

Zi متغیر وابسته و Xi برداری از خصوصیات مالی، حسابرسی و کنترلی شرکت iام 
که در آن *

است. α و β پارامترهای الگو و ui نیز جزء خطای الگو است. اگر متغیر دیگری به نام Zi تعریف 
Zi، متغیر Zi دارای مقدار یک و 

شود که از مقادیر صفر و یک تشکیل شده باشد، چنانچه 0 < *
در غیر این صورت دارای مقدار صفر می باشد. بنابراین، در این مطالعه متغیر وابسته مدل، یک 
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Zi برای متغیر وابسته مورد مطالعه است. 
Ziو 0 = 

متغیر صفر و یک تعریف می شود که شامل  1 = 
در الگوی الجیت مورد مطالعه، احتمال به صورت رابطه ی 7 تعریف می شود:

رابطه ی 7( 
Pi = F (Zi ) = F (α + βXi ) = 1 + e - (α+βXi)1 + e -zi 

1 1
=

در مدل باال e پایه لگاریتم طبیعی و Pi به طور غیر خطی به Zi مربوط است. درمورد تخمین 
این مدل باید گفت Pi نه تنها بر حسب X بلکه بر حسب  βها هم غیرخطی است و روش معمول 
OLS برای تخمین پارامترهای مدل مذکور مناسب نیست. بر این اساس مدل فوق با استفاده از 
 1- Pi احتمال باشد Pi روش حداکثر درست نمایی تخمین زده می شود )گجراتی، 1372(. اگر
احتمال عدم خواهد بود. با تقسیم احتمال iامین شرکت به احتمال عدم آن به شرح رابطه ی 8 

خواهد بود:
رابطه ی 8( 

1 + e - Zi

1 + e Zi

1 - Pi 

Pi = = e Zi

رابطه ی باال نشانگر نسبت احتمال به احتمال عدم است. با گرفتن لگاریتم طبیعی از طرفین، 
رابطه ی 9 به دست می آید:

Li = ln (            ) = α + βXiرابطه ی 9( 

Pi

1 - Pi

که L لگاریتم آن می باشد و بر حسب X و پارامترها خطی است. 
این مدل ها هر چند ضریب برآورد شده می تواند رابطه ی بین متغیر وابسته و متغیرهای  در 
توضیحی را نمایان سازد اما معیاری که می تواند راهنما بهتری برای تعیین مقدار تأثیر متغیرهای 
توضیحی بر متغیر وابسته باشد، معیار اثر نهایی است. اثر نهایی، احتمال انتخاب مقدار یک یا 
احتمال اتفاق گزینه مورد نظر را به ازای یک واحد تغییر در هر کدام از متغیرهای توضیحی نشان 
می دهد. اثر نهایی هر کدام از متغیرهای مستقل در مدل الجیت از رابطه ی 10 محاسبه می گردد:

 = MFxiرابطه ی 10( 
eXβ ̂ 

(1+ eXβ ̂ )2  
β  ̂ i

همچنین برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاضر از آمار استنباطی استفاده گردید. برای 
تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش در جهت تعیین نوع برآورد از آزمون های نرمالیتی برای تعیین 
نوع آزمون اصلی و برای آزمون فرضیه های پژوهش حسب مورد از روش الجیت استفاده شده 
 Eviews و Excel از نرم افزارهای است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و استخراج نتایج پژوهش، 

نسخه 8 استفاده گردید.

6-یافتههایپژوهش
1-6-آمارتوصیفی

پس از جمع آوری داده ها و محاسبه ی متغیر های مورد استفاده در پژوهش، پارامتر های توصیفی 
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هر متغیر به صورت مجزا محاسبه می شود. جدول 1 آمار توصیفی متغیر های وابسته، مستقل و 
کنترل را برای کل مشاهدهای این پژوهش نشان می دهد. این پارامترها شامل اطالعات مربوط 
به  مربوط  اطالعات  و همچنین  بیشینه  و  کمینه  میانه،  میانگین،  نظیر  مرکزی  به شاخص های 

شاخص های پراکندگی همچون انحراف معیار است.

جدول)1(آمارتوصیفی
انحراف کمینهبیشینهمیانهمیانگیننماد متغیرنماد متغیر

معیار
ضریب 
چولگی

FEEPRESSURE0.000.004.04-2.660.780.45فشار نزولی بر حسابرسی
انحرافات موجود در گزارشگری 

مالی
MISSTATE0.751.001.000.000.43-1.14

 اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی
تحت فشار

FEEPRESSURE*Auditor13.4213.3118.1210.101.310.82

LOSS0.120.001.000.000.322.35زیان
CRATIO1.611.2343.810.222.381.64نسبت جاری
ZSCORE-1.28-1.138.67-9.101.880.17ورشکستگی

CFO0.120.100.68-0.340.140.68جریانات نقدی
ARIN0.290.300.830.000.160.16نسبت سرمایه ی جاری
RLAG4.244.364.912.830.40-0.78تأخیر گزارش حسابرس
GC0.541.001.000.000.50-0.17اظهارنظر تعدیل شده

RESTATE0.821.001.000.000.38-1.69تجدید ارائه
BHRET0.580.167.34-0.721.172.47بازده سهام

BIGA0.601.001.000.000.49-0.39اندازه ی حسابرس 
AUDCHG0.240.001.000.000.431.23تغییر حسابرس

POWER0.040.020.680.000.091.26قدرت چانه زنی مشتری
ACOMP0.010.000.460.000.041.81رقابت شرکت
GROWTH0.220.163.22-0.930.412.09رشد شرکت

ACCRUAL0.050.040.86-3.630.22-1.57نسبت دارایی های غیر نقد
LEV0.620.622.080.010.240.60اهرم مالی

EXANTE0.320.001.000.000.470.75نیاز آتی تأمین مالی خارجی
AGE2.772.773.871.950.450.31عمر شرکت

NAFEERATIO0.960.981.00-2.530.17-1.13هزینه های غیر حسابرسی
INDSPECIAL0.511.001.000.000.50-0.05حسابرس متخصص در صنعت

LNAUDITFEE6.506.3711.262.890.950.90حق الزحمه ی حسابرسی
FOREIGE0.591.001.000.000.49-0.38صادرات

از بین شاخص های مرکزی بیان شده میانگین مهم ترین آن ها محسوب می شود که نشان دهنده ی 
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نقطه ی تعادل و مرکز ثقل توزیع است. میانگین شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده ها 
بیش تر  می دهد  نشان  که  می باشد   13/42 با  برابر  شرکت  اندازه ی  میانگین  مثال  برای  است. 
داده های مربوط به این متغیر در حول این نقطه تمرکز یافته اند. میانه یکی دیگر از شاخص های 
مرکزی است که وضعیت جامعه را نشان می دهد. همان گونه که در جدول 1 مشاهده می شود 
میانه ی متغیر نسبت جاری برابر با 1/32 است که نشان می دهد نیمی از داده های این متغیر کم تر 
از این مقدار و نیمی دیگر بیش تر از این مقدار می باشد. در طی قلمرو زمانی پژوهش بیش ترین 
مقدار متغیر تأخیر گزارش حسابرس برابر با 4/91 بوده و کم ترین مقدار این متغیر برابر با 2/83 
است. شاخص های پراکندگی به طور کلی معیاری برای تعیین میزان پراکندگی داده ها از یکدیگر 
یا میزان پراکندگی آن ها نسبت به میانگین است. از جمله مهم ترین شاخص های پراکندگی که 
شرط مطلوب برای واردکردن متغیر به مدل رگرسیونی می باشد، انحراف معیار است. همان طور که 
در جدول 1 نیز قابل مشاهده است، انحراف معیار متغیرها صفر نبوده و حائز این شرط می باشند. 
در جامعه ی آماری مورد بررسی مقدار این پارامتر برای متغیر اندازه ی حسابرس برابر با 0/49 
است. پارامتر چولگی میزان عدم تقارن منحنی فراوانی متغیر را نشان می دهد. اگر ضریب چولگی 
صفر باشد، جامعه ی کاماًل متقارن است و چنانچه ضریب مثبت باشد، چولگی به راست و اگر منفی 
باشد، چولگی به چپ وجود خواهد داشت. به عنوان مثال ضریب چولگی متغیر فشار نزولی بر 
حق الزحمه ی حسابرسی مثبت و برابر با 0/45 می باشد، یعنی منحنی فراوانی این متغیر در جامعه 

مورد بررسی چولگی به راست داشته و به این اندازه از مرکز تقارن انحراف دارد. 

٢-6-آماراستنباطی
فرضیه ی پژوهش به بررسی رابطه ی بین فشار نزولی بر حق الزحمه ی حسابرسی با کاهش انحرافات 
موجود در گزارشگری مالی می پردازد. برای رسیدن به هدف پژوهش ابتدا باید به پیش آزمون الزم 
پرداخته شود. پیش آزمون صورت گرفته آزمون نرمالیتی است که برای الگوی پژوهش نشان می دهد 
سطح معناداری آن برابر با 0/0000 است که نشان دهنده ی بررسی فرضیه ی پژوهش با استفاده از 
آزمون الجیت می باشد. نتایج بررسی مدل پژوهش در جدول 2 نشان می دهد که سطح معناداری 
نسبت درست نمایی )LR( برابر با 0/0126 بوده و این بدان معنا است که مدل مقید و غیرمقید، 
تفاوت معناداری دارند و لذا متغیرهای توضیحی، قدرت توضیح دهندگی معناداری دارند. در واقع 
می توان گفت که در سطح اطمینان 95 درصد این مدل معنادار بوده و داراي اعتبار است. همچنین 
مقدار ضریب مک فادن برابر با 0/06 است که نشان می دهد 6 درصد تغییرات متغیر وابسته از طریق 
 مدل رگرسیونی توضیح داده می شود. همچنین میزان حداکثر تابع درستنایی غیر مقید برابر با

بر  تأثیری  اعمال آن ها  و  برقرار است  نظر  قید مورد  بدان معنی است که   298/03- است که 
رگرسیون ندارد.
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جدول)٢(برازشالگویلجستیک
ضریب برآورد نماد متغیرنام متغیر

سطح آماره Z شده
اثر نهاییمعناداری

FEEPRESSURE0.3086502.0353590.04180.0609فشار نزولی بر حسابرسی

*FEEPRESSUREاندازه مؤسسه ی حسابرسی تحت فشار
Auditor0.2550642.5880100.00970.0503

GROWTH0.4519511.5292220.12620.0891رشد شرکت
ARIN0.3959250.6291940.52920.0781نسبت سرمایه جاری

ACCRUAL-0.038986-0.0806550.9357-0.0077نسبت دارایی های غیرنقد
LEV-0.032129-0.0628820.9499-0.0063اهرم مالی

EXANTE0.0254470.1014710.91920.0050نیاز آتی تأمین مالی خارجی
LOSS-0.395631-1.1849130.2361-0.0780زیان

GC0.4221331.9682800.04900.0833اظهارنظر تعدیل شده
AGE-0.000315-0.0013930.9989-0.0001عمر شرکت

ACOMP11.723581.5130750.13032.3124رقابت شرکت
NAFEERATIO0.7907231.4163390.15670.1560هزینه های غیرحسابرسی

INDSPECIAL-0.385881-1.6742270.0941-0.0761حسابرس متخصص در صنعت
C-3.289562-2.2236860.0262-0.6489عرض از مبدأ
LR 26/94آماره یLR 0/0126معناداری آماره ی

0/06ضریب مک فادن298/03-حداکثر تابع درست نمایی
نتیجه: الجیتسطح معناداری : 0/0000آماره ی آزمون : 112/135آزمون نرمالیتی

3-6-فروضکالسیک
پس از برازش مدل پژوهش الزم تا راستی آزمایی مدل تحت یک سری پس آزمون انجام 
از آزمون بروش پاگان و  شود. جهت بررسی آزمون ناهمسانی واریانس و خودهبستگی، 
بروش پاگان گادفری استفاده شده است. نتایج پس آزمون مدل آماری در جدول 3 ارائه 

شده است.
جدول)3(فروضکالسیک

آزمون خودهمبستگیآزمون ناهمسانی واریانس
سطح معناداریآماره آزمونسطح معناداریآماره آزمون

17/560/547852/520/5269
نتایج آزمون ناهسمانی و خودهمسبتگی نشان داد که ناهمسانی و خودهمسبتگی در 

بین خطای مدل وجود ندارد.
فرضیه ی اول به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا فشار نزولی بر حسابرسی با انحرافات موجود 
در گزارشگری مالی رابطه ی مثبت و معناداری دارد یا خیر؟ برای بررسی فرضیه ی پژوهش هدف نبود 
رابطه ی معنادار بین فشار نزولی بر حق الزحمه ی حسابرسی و انحرافات موجود در گزارشگری مالی 
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در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان فرضیه ی صفر انتخاب و وجود آن 
)عکس فرضیه ی صفر( به عنوان فرضیه ی مقابل در نظر گرفته شد. همان طور که در جدول 2 مشاهده 
می شود، سطح معناداری محاسبه شده برای متغیر فشار نزولی بر حسابرسی برابر با 0/0418 می باشد 
که سطح خطای متغیر مورد بررسی از 5 درصد کم تر بوده و لذا با اطمینان 95 درصد می توان اذعان 
نمود که فشار نزولی بر حسابرسی با انحرافات موجود در گزارشگری مالی رابطه ی معناداری دارد و 
در نتیجه فرضیه ی صفر رد شد است. برای تأیید فرضیه نیاز است که این رابطه به صورت مستقیم 
باشد. همان گونه که در جدول یاد شده نشان داده شده است ضریب برآورد شده متغیر فشار نزولی 
بر حسابرسی برابر با 0/3086 و اثر نهایی آن بر متغیر وابسته برابر با 0/0609 است که نشان می دهد 
رابطه به صورت مستقیم بوده به گونه ای که هر چه فشار نزولی بر حق الزحمه ی حسابرسی افزایش یابد 
کاهش کیفیت خدمات حسابرسی نیز بیش تر شده و انحرافات موجود در گزارشگری مالی باال می رود و 
کیفیت خدمات حسابرسی کاهش پیدا می کند. بنابراین می توان گفت که فشار نزولی بر حق الزحمه ی 
حسابرسی با کاهش کیفیت خدمات حسابرسی و انحرافات موجود در گزارشگری مالی رابطه ی مثبت 

و معناداری دارد و در نتیجه فرضیه ی پژوهش تأیید می گردد.
فرضیه ی دوم به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا منطبق بر نظریه ی اندازه ی مؤسسه ی 
حسابرسی، نظریه ی فشار حق الزحمه ی حسابرسی تأیید می گردد یا خیر؟ سطح معناداری برای 
برای  نشان می دهد  که  است  با 0/0097  برابر  فشار  تحت  مؤسسه ی حسابرسی  اندازه ی  متغیر 
مؤسسات حسابرسی با افزایش فشار نزولی بر حسابرسی، انحرافات موجود در گزارشگری مالی 
است. پس  فشار حق الزحمه ی حسابرسی  نظریه ی  تأیید  بر  دال  نتیجه  این  که  افزایش می یابد 
از  باالتر  مالحظه ای  قابل  به طور  حسابرسی  سازمان  حسابرسی  کیفیت  که  نمود  بیان  می توان 
سایر مؤسسات است و مؤسسات حسابرسی خصوصی عضو جامعه ی حسابداران رسمی به دلیل 
در  اهمیت  با  انحرافات  کشف  جهت  کافی  زمان  حق الزحمه،  فشار  تحت  پایین  حق الزحمه ی 

صورت های مالی صاحبکار را صرف نمی کنند. در نتیجه فرضیه ی دوم تأیید می گردد. 
عالوه براین نتایج رابطه ی متغیرهای کنترلی با انحرافات موجود در گزارشگری مالی حاکی از 
آن است که متغیرهای اندازه شرکت، رشد شرکت، نسبت سرمایه جاری، نیاز آتی تأمین مالی 
خارجی و اظهارنظر تعدیل شده در سطح اطمینان 90 درصد دارای رابطه ی مثبت و معناداری 
با کیفیت کم تر خدمات حسابرسی هستند به گونه ای که افزایش در این عوامل، منجر به افزایش 
کیفیت حسابرسی پایین شده و به نوعی منجر به کاهش کیفیت حسابرس می گردند. به عنوان 
مثال این نتایج بیانگر آن است که شرکت های دارای اظهارنظر تعدیل شده از خدمات حسابرسان 
با کیفیت پایین استفاده نموده و یا شرکت هایی که نیاز آتی تأمین مالی خارجی دارند، با توجه 
به اینکه نیازمند گزارش حسابرس هستند، از خدمات حسابرسانی استفاده می نمایند که دارای 
تخصص کم تر بوده و در نتیجه تاحدودی از نارسایی های شرکت مطلع نمی شود و در نتیجه در 
گزارش خود ارائه نمی نماید. از طرف دیگر نتایج بیانگر آن است که متغیرهای نسبت دارایی های 
غیرنقد، اهرم مالی، زیان دهی، عمر شرکت و حسابرس متخصص در صنعت دارای رابطه ی منفی 
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و معنادار در سطح اطمینان 90 درصد با کیفیت کم تر خدمات حسابرسی بوده به گونه ای که 
به نوعی سبب  این عوامل منجر به کاهش کیفیت کم تر خدمات حسابرسی بوده و  افزایش در 
افزایش کیفیت خدمات حسابرسی می گردند. به عنوان مثال عالوه بر اینکه حسابرسان متخصص 
در صنعت از کیفیت حسابرسی باالیی برخوردارند، نتایج بیانگر این نیز می باشد که شرکت های 
دارای عمر و سابقه باال، از خدمات حسابرسانی استفاده می نمایند که خدمات ارائه شده توسط 

آنان دارای کیفیت باالیی باشد.

7-نتیجهگیریوپیشنهاد
بعد از مطرح شدن نظریه ی اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی توسط دی آنجلو )1981( به عنوان 
بزرگ  حسابرسی  مؤسسات  اثر  با  ارتباط  در  پژوهش هایی  حسابرسی،  کیفیت  جایگزین  متغیر 
بین المللی )هشت، شش، پنج و چهار( بر کیفیت حسابرسی انجام شد. در ایران نیز علی رغم اینکه 
مؤسسات حسابرسی بزرگ بین المللی فعالیت نمی کنند، از نظریه ی اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی 
مؤسسات  و  بزرگ  حسابرس  به عنوان  سازمان  حسابرسی  کیفیت  تفاوت  مورد  در  پژوهش  برای 
حسابرسی عضو جامعه ی حسابداران رسمی به عنوان حسابرس کوچک استفاده شده است. مرور 
پژوهش های انجام شده نشان می دهد که نتایج به دست آمده متناقض هستند. چنین نتایج متناقضی 
بیانگر آن است که پژوهش های انجام شده در این حوزه در داخل کشور از ضعف های نظری و روش 
اندازه ی  این مهم است که نظریه ی  بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی  شناختی رنج می برند. 
مؤسسه ی حسابرسی مبنای نظری مناسب جهت استفاده در فضای حسابرسی خاص ایران است 
و پژوهش های انجام شده در داخل کشور مشکل انتخاب درون زای حسابرس به عنوان یک مشکل 

روش شناختی عمده در این حوزه از پژوهش ها را کنترل کرده اند. 
و  نظری  احتمالی  مرتفع کردن مشکالت  پیشنهادها الزم جهت  ارائه ی  به دنبال  پژوهش  این 
روش شناختی پژوهش های داخلی در این حوزه می باشد.  نقد نظری تئوری اندازه ی مؤسسه ی 
حسابرسی نشان می دهد که نظریه اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی نظریه ی مناسبی برای بررسی 
تفاوت کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه ی حسابداران رسمی نیست. 
پژوهش حاضر با توجه به دو وجهی بودن تعریف کیفیت حسابرسی توسط دی آنجلو )1981( دو 
نظریه ی جایگزین متناقض )نظریه ی فشار حق الزحمه ی حسابرسی و نظریه حسابرسی شونده و 
حسابرسی کننده دولتی( را مطرح می کند. نظریه ی فشار حق الزحمه حسابرسی بیان می کند که 
مؤسسات حسابرسی خصوصی عضو جامعه ی حسابداران رسمی به دلیل حق الزحمه ی پایین تحت 
فشار حق الزحمه، زمان کافی جهت کشف تحریفات با اهمیت در صورت های مالی صاحبکار را صرف 
نمی کنند. این نظریه پیش بینی می کند که کیفیت حسابرسی سازمان که با مشکل حق الزحمه ی 
از مؤسسات خصوصی عضو جامعه ی حسابداران رسمی  بیش تر  نیست  مواجه  پائین حسابرسی 
اساسی  تردید  که  است  مدعی  دولتی  حسابرسی کننده ی  و  شونده  حسابرسی  نظریه  اما  باشد 
دو  هر  حسابرسی کننده  و  شونده  حسابرسی  زمانی که  دارد  وجود  حسابرس  استقالل  به  نسبت 
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دولتی باشند. این نظریه استقالل سازمان حسابرسی را زیر سؤال می برد. بنابراین پژوهش حاضر، 
براساس دو نظریه متناقض مشروح، تدوین یک فرضیه ی غیر جهت دار در ارتباط با تفاوت کیفیت 
حسابرسی سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه ی حسابداران رسمی را پیشنهاد 
می کند. بر این اساس آزمون فرضیه ی پژوهش رابطه ی بین فشار نزولی بر حسابرسی با انحرافات 
از تخمین  به دست آمده  نتایج  بر مبنای  قرار داد.  بررسی  را مورد  موجود در گزارشگری مالی 
انحرافات  با  اینکه فشار نزولی بر حق الزحمه ی حسابرسی  بر  این فرضیه مبنی  فرضیه پژوهش، 
تأیید  رابطه ی مثبت و معناداری دارد  مالی و کاهش کیفیت حسابرسی  موجود در گزارشگری 
شده است. بنابراین می توان گفت که هر چه قدر بر حسابرس فشار حق الزحمه ای آورده شود 
که مبلغ قرار داد را کاهش دهد، نتیجه ی کاهش کیفیت خدمات ارائه شده توسط او را در پی 
دارد و حسابرس با در نظر گرفتن زمان، دقت و رفتار حرفه ای کم تر، منافع کاهش یافته ی خود 
را جبران می نماید و این اقدامات منجر به این می شود که خدمات دریافتی از حسابرس دارای 
کیفیت کم تر و حتی در کیفیت پایینی قرار داشته باشد. بنابراین با توجه به اینکه حسابرس در 
زمان قبل از انعقاد قرارداد حق الزحمه ی برآوردی خود را براساس زمان مورد نیاز )که براساس 
ویژگی های هر صاحبکار و فعالیتی که انجام می دهد، افزایش یا کاهش می یابد( برای رسیدگی 
به صورت های مالی تعیین می نماید، در صورتی که صاحبکار مبلغ مورد نظر حسابرس را با تغییر 
بی اهمیت در مبلغ یا پذیرش مبلغ برآوردی قبول نماید، کیفیت خدماتی که ارائه گردیده است 
در حد باالیی قرار دارد اما اگر صاحبکار مبلغ پیشنهادی حسابرس را با تغییر زیاد و کاهش آن 
او سبب  اقدام  این  و  داده  کاهش  را  برآوردی خود  زمان  که  مجبور می شود  بپذیرد، حسابرس 
نتایج  از  نتیجه ای که  یابد.  می شود که کشف تحریف های احتمالی در صورت های مالی کاهش 
تخمین مدل پژوهش می توان ارائه نمود این است که میزان حق الزحمه ی حسابرسی و در نتیجه 
کیفیت حسابرس بستگی به ویژگی های صاحبکار دارد به گونه ای که شرکت های خواهان عدم 
ارائه ی اطالعات با کیفیت به استفاده کنندگان از صورت های مالی باشند، یا درصدد عدم کشف 
معامالت یا رویداد هایی در صورت های مالی بوده و یا اینکه مدیریت تمایل به دستکاری سود و در 
نتیجه مدیریت سود و کاهش کیفیت سود باشد، از حسابرسانی استفاده می نمایند که متخصص 
در صنعت نبوده یا دارای شهرت و اندازه ی پایینی باشد و در نتیجه عالوه بر اینکه توانایی تحمیل 
نظرات خود مبنی بر کاهش حق الزحمه ی حسابرسی را دارند، خدماتی که برای شرکت کسب 
انتخابی خود  می شود دارای کیفیت پایینی می باشد. از طرف دیگر شرکت هایی که حسابرسان 
انتخاب می نمایند و حق الزحمه ی معقول  از میان حسابرسان مشهور و متخصص در صنعت  را 
خدمات  می دهند،  قرار  حسابرسان  اختیار  در  را  الزم  اطالعات  تمام  و  نموده  پذیرش  را  آن ها 
حاالت  بیش تر  در  و  داشته  قرار  باالیی  کیفیت  حد  در  شرکت ها  نوع  این  توسط  شده  دریافت 
اظهارنظر حسابرس مقبول می باشد. چرا که در صورت کشف تحریف با اهمیت توسط حسابرس 
مدیریت تمایل به تغییر آن را داشته و محدودیتی از طرف صاحبکار در رسیدگی های حسابرس 
ایجاد نمی شود، عالوه بر این به نظر می رسد که بیش تر این نوع شرکت ها دارای کنترل داخلی 
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مناسب هستند که متناسب با اندازه ی شرکت می باشد. در نتیجه در این شرکت ها فشار نزولی 
بر حق الزحمه ی حسابرس به کم ترین حد خود رسیده و حتی ممکن است چنین موضوعی اتفاق 
نیفتد و حق الزحمه ی درخواستی حسابرس مورد پذیرش قرار بگیرد. الزم به ذکر است که نتایج 

این پژوهش با نتایج پژوهش میشل و همکاران )2014( همخوانی دارد.
نتایج فرضیه پژوهش نشان داد که فشار نزولی بر حق الزحمه ی حسابرسی با کاهش کیفیت 
حسابرسی رابطه ی مثبت و معناداری دارد. بنابراین به استفاده کنندگان از گزارش های مالی که 
خواهان اطالعات با کیفیت برای استفاده در تصمیم گیری های خود هستند پیشنهاد می شود به 
آن  که حسابرسان  اطالعات شرکت هایی  از  استفاده  و  نموده  توجه  آن  ویژگی های  و  حسابرس 
اقالم تعهدی اختیاری شرکت در سطح  یا  اندازه ی کم تری داشته و  نبوده،  متخصص درصنعت 
به  پژوهش،  فرضیه ی  نتایج  براساس  همچنین  آورند.  عمل  به  را  دقت  نهایت  دارد،  قرار  باالیی 
سهامدارانی که خواهان ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت با استفاده از صورت های مالی ارائه شده 
توسط وی هستند، پیشنهاد می شود که حسابرسان متخصص در صنعت را انتخاب نماید و حتی 
االمکان از حسابرسانی استفاده نمایند که معتمد بورس بوده و دارای رتبه ی یک کنترل کیفیت 

جامعه ی حسابداران رسمی باشد.
با توجه به فقدان اطالعات اکثر شرکت ها درباره حق الزحمه ی حسابرسان و میزان وابستگی 
آن ها به شرکت، به کمیته ی تدوین استاندارد های حسابداری پیشنهاد می شود: در استانداردها 
بندهایی لحاظ نمایند که شرکت ها را ملزم به ارائه ی اطالعات مفیدی درباره ی حسابرس منتشر 
نموده که عالوه بر مفید بودن در تصمیم گیری های استفاده کنندگان از این اطالعات، جنبه های 
به  توجه  با  همچنین  گردد.  سنجیده  نیز  حسابرس  استقالل  و  کیفیت  میزان  جمله  از  دیگری 
نتایج حاصل از فرضیه ی پژوهش به جامعه ی حسابداري رسمي و مؤسسات حسابرسي پیشنهاد 
می گردد که هر ساله حق الزحمه هاي حسابرسي را مورد بررسی قرار داده و چهارچوبی را برای 
آن تعیین نمایند. زیرا هنگامي که حق الزحمه هاي حسابرسي براي مؤسسات حسابرسي کوچک و 
بزرگ تفاوتي نمي کند، ممکن است کیفیت حسابرسي فداي انعقاد قراردادهاي حسابرسي گردد.

بیش تر  اینکه  توجه  با  نمود.  اشاره  نمونه  حجم  تعداد  به  می توان  پژوهش  محدودیت های  از 
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطالعات حسابرس و مبالغ قرارداد آن ها را 
در سایر هزینه های اداری و تشکیالتی نشان داده اند، تعداد شرکت های نمونه به دلیل این نحوه ی 
ارائه شرکت ها به شدت کاهش یافته است و تعداد کم تری از شرکت ها به عنوان نمونه  مورد بررسی 
قرار گرفته اند. همچنین نتایج پژوهش حاضر با استفاده از داده های شرکت های پذیرفته شده در 
بورس اوراق بهادار تهران بوده است. لذا در تعمیم نتایج حاصل از پژوهش به سایر شرکت ها باید 
احتیاط الزم به عمل آید. ناقص بودن اطالعات مربوط به صورت های مالی برخی از شرکت های 
پذیرفته شده در بورس، به دالیلی نظیر مخدوش بودن فایل های موجود آن ها و در نتیجه حذف 
آن ها از جامعه ی آماری مورد بررسی و عدم استفاده از اطالعات شرکت های غیربورسی به دلیل 
داده های  همچنین  می باشد.  پژوهش  محدودیت های  دیگر  از  آن ها  به  دسترسی  امکان  عدم 
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استخراج شده از صورت های مالی شرکت ها، از بابت تورم تعدیل نگردیده است. در صورت تعدیل 
اطالعات مذکور، ممکن است نتایج متفاوتی از نتایج فعلی حاصل شود. با توجه به اینکه قلمرو 
زمانی پژوهش، سال های 1387 تا 1393 بوده است، باید در تعمیم نتایج به دوره های قبل و بعد 

از آن، جنبه ی احتیاط رعایت گردد. مباحث زیر جهت پژوهش های آتی پیشنهاد می گردد: 
1. بررسی تأثیر نوع اظهارنظر حسابرس و اندازه ی حسابرس شرکت ها بر کاهش کیفیت خدمات 

حسابرسی
2. بررسی تأثیر فشار نزولی بر حق الزحمه ی حسابرس بر تأخیر غیرعادی در گزارش حسابرس

3. بررسی مربوط بودن سود گزارش شده بر کاهش کیفیت خدمات حسابرسی
4. بررسی تأثیر ویژگی های کمیته ی حسابرسی بر کاهش کیفیت خدمات حسابرسی

5. بررسی تأثیر فشار نزولی بر حق الزحمه ی حسابرس بر انتخاب حسابرسان معتمد بورس و 
حسابرسان دارای رتبه ی یک کنترل کیفیت جامعه ی حسابداران رسمی

6. بررسی تأثیر فشار نزولی بر حق الزحمه ی حسابرس بر تغییر و چرخش حسابرس
7. بررسی تأثیر تصدی حسابرس بر کاهش کیفیت خدمات حسابرسی.
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