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Abstract
The pressure of international sanctions and poor crisis management has gripped Iran›s
economy in recent years. In these circumstances, employers expect auditors to share in
the economic pain and receive a discount on auditing fees. The purpose of this study is to
investigate the effect of auditing fee reduction on the possibility of fraud of business managers
and disclosure of significant distortions by auditors and also to investigate the moderating
effect of contracting with quality audit firms on these relationships. The data used includes
130 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2016 to 2021. Logistic
regression model based on panel data was used to analyze the data and test the hypotheses. The
results of testing the research hypotheses show that the reduction of auditing fees has a negative
(and positive) effect on the disclosure of material misstatements by auditors (and the likelihood
of fraud by business managers). Significance by auditors and the likelihood of fraud by the
directors and also confirmation of the adjustment effect of this variable on the relationship
between the audit fee reduction on the disclosure of material misstatements by the auditors
and the likelihood of fraud by the directors. Additional tests show that the requirement of the
certified public accountant to adjust the audit fee by at least 70% in 2021 over the previous year
highlights the results.
Key Words: Possibility of Fraud, Disclosure of Significant Distortions, Audit Fee Discount,
Association of Certified Public Accountants, Audit Quality.
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چکیده
فشار ناشی از تحریمهای بینالمللی و ضعف مدیریت بحران ،در سالهای اخیر گریبانگیر اقتصاد ایران بوده
است .در این شرایط صاحبکاران توقع شریک شدن حسابرسان در درد اقتصادی و دریافت تخفیف در حقالزحمهی
حسابرسی را دارند .هدف اين پژوهش ،بررسي تأثیر تخفیف حقالزحمهی حسابرسی بر احتمال تقلب مدیران
صاحبکار و افشاء تحریفهای بااهمیت توسط حسابرسان و همچنین بررسی اثر تعدیلگری عقد قرارداد با مؤسسات
حسابرسی دارای کیفیت بر این روابط است .دادههاي به كار گرفته شده ،شامل  ۱۳۰شركت پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران ،طي سالهاي  ۱۳۹۴تا  ۱۳۹۹است .برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از مدل
رگرسیون لجستیک بر مبنای دادههای تابلویی استفاده شده است .نتايج حاصل از آزمون فرضيههاي پژوهش نشان
ميدهد تخفیف حقالزحمهی حسابرسی تأثیر منفی (و مثبت) بر افشاء تحریفهای بااهمیت توسط حسابرسان (و
احتمال تقلب مدیران صاحبکار) دارد ،همچنین نتایج نشاندهنده رابطهی بین بهکارگیری مؤسسات حسابرسی
دارای کیفیت با افشاء تحریفهای بااهمیت توسط حسابرسان و احتمال تقلب مدیران صاحبکار و نیز تأیید تأثیر
تعدیلی این متغیر بر رابطهی تخفیف حقالزحمهی حسابرسی بر افشاء تحریفهای بااهمیت توسط حسابرسان و
احتمال تقلب مدیران صاحبکار میباشد .آزمونهای اضافی نشان میدهد الزام جامعهی حسابداران رسمی نسبت
به تعدیل افزایشی حداقل  ۷۰درصدی حقالزحمهی حسابرسی در سال  ۱۴۰۰نسبت به سال گذشته ،نتایج را
برجستهتر میکند.
واژههای کلیدی :احتمال تقلب ،افشاء تحریف بااهمیت ،تخفیف حقالزحمهی حسابرسی ،جامعهی حسابداران

رسمی ،کیفیت حسابرسی.
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 -1مقدمه
تضادها و درگیریهای سیاسی و همچنین فشار اقتصادی و تحریمهای مالی و غیرمالی در چند
سال اخیر گریبانگیر کشورمان در سطح بینالمللی بوده است .این تحریمها باعث گردید واردات
مواد اولیه و صادرات بسیاری از محصوالت به معضلی برای بسیاری از کارخانهها تبدیل گردد
و بسیاری از شرکتها با چالش-های دریافت و پرداخت ارزی و تأمین ارز موردنیاز و خدمات
بانکی بینالمللی مواجه شوند که اثرات اساسی بر سطح و استراتژی فعالیتها و تأمین مالی و
وصول مطالبات ارزی آنها وارد و دچار بحرانهای مالی و غیرمالی شدیدی شوند .درنتیجه این
بحرانها ،مؤسسات حسابرسی تحت فشار مشتریان خود قرار گرفتند تا با کاهش حقالزحمههای
حسابرسی ،در درد اقتصادی با آنها شریک شوند .هرچند این بحرانها و کاهش هزینههای
حسابرسی منجر به پیامدهای مالی بزرگی ازجمله افزایش احتمال رخداد دعاوی حقوقی برای
مؤسسات حسابرسی نیز شده است (سرلک و همکاران ،)۱۳۹۹ ،رویداد اقتصادی فوق فرصتی
برای مطالعه نحوهی پاسخگویی حسابرسان به شوکهای برونزا به محیط کار مشتریان است.
اصالت اطالعات حسابداری شرکت تضمین مهمی برای عملکرد مؤثر بازار سرمایه است .شیوع
مداوم پروندههای کالهبرداری ،پایهی اعتباری بازار سرمایه را متزلزل کرده و مانع توسعه سالم و
پایدار بازار سرمایه شده است (کین .)۲۰۲۱ ،در اغلب تقلبهای کشفشده در شرکتها ،مدیران
آنها بهعنوان چهرههای عمومی تقلب در شرکتهایشان شناخته میشوند (جانسون و همکاران،
 .)۲۰۱۷تقلبهای حسابداری و نیز عدم کشف و افشاء آن در دورههای مختلف منجر به وارد آمدن
زیانهای بسیار زیاد به سرمایهگذاران و سایر گروههای ذینفع ،همانند هزینهها و جریمههای قانونی،
از بین رفتن فرصتهای مالی (برزگر و همکاران ،)۱۴۰۰ ،و کاهش شدید اعتماد آنها به بازار سرمایه
(کین )۲۰۲۱ ،و نیز حرفهی حسابرسی شده است و مشروعیت حرفهی حسابرسی را بهشدت کاهش
داده است .شرکتهایی که دست به تقلب میزنند بهشدت توسط بازار مجازات و جریمه میشوند
و احتمال اینکه شرکتهای متقلب اعالم ورشکستگی کنند (ساوانگاریراک ،تاناناماتی ،)۲۰۲۱ ،و
بهصورت غیرداوطلبانه از فهرست شرکتهای پذیرفتهشده در بورس خارج شوند و یا پس از آشکار
شدن تقلب به دنبال فروش داراییهای بااهمیت خود باشند ،بسیار زیاد است .لذا تقاضا برای شفافیت
بیشتر ،ثبات رویه و اطالعات بیشتر در صورتهای مالی ،دوش حرفهی حسابرسی را سنگین کرده
است .طی انجام حسابرسی ،حسابرسان باید با رویکرد تردید حرفهای امکان تقلب مدیریت را در نظر
گرفته و تحریف-های بااهمیت را کشف و درنهایت افشا نمایند.
نهادهای نظارتی نگران تأثیر بالقوهی تخفیف حقالزحمهی حسابرسی در شرایط اقتصاد بحرانی
فعلی هستند .هنگامیکه حسابرس حقالزحمهی حسابرسی را کاهش میدهد ،این نگرانی وجود
دارد که حسابرس به چندین راه میانبر متوسل شود و ممکن است در فرآیند حسابرسی اشتباه
کند یا مراحل مهم را نادیده بگیرد (ویل .)۲۰۰۴ ،زمانی که مؤسسهی حسابرسی تخفیفاتی در
حقالزحمه به صاحبکار میدهد ممکن است از نیروهای باسابقهی کمتر استفاده و از اجرای
بسیاری از روشهای دشوار تحلیلی و کنترلی چشمپوشی نماید و جهت همدردی و روحیات
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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دیگربینی و حفظ مشتری و حمایت کوتاهمدت از شرکتها تحریفهای بااهمیت کمتری را افشا
کند .در این راستا اورلیک ( )۲۰۱۱بیان میدارد که حسابرسان در زمان بحران مالی توسط
مجلس اعیان انگلستان به تخلف در انجام وظیفه متهم شدهاند .همچنین وایتهاوس ( )۲۰۱۰بیان
میکند مؤسسات حسابرسی پس از موافقت با کاهش حقالزحمه ،وسوسه میشوند تا سختگیری
حسابرسی را کاهش دهند و به دنبال کشف و افشاء کمتر تحریفات باشند .از سویی مدیران که
به این مسائل حین ارائهی تخفیف از سوی حسابرسان آگاه و نیز به ضعفها و محدودیتهای
هر حسابرسی آشنا و واقفاند ،و در سطوح باالی سازمان در جایی که کنترلها و سیستمها و
نظارتهای حسابرسان در حداقل اثربخشی خود میباشد ،در چنین شرایطی با اعتماد به نفس
بیشتری قادر به گزارشگری متقلبانه میباشند .در این شرایط انتظار میرود انجام حسابرسی
توسط مؤسسات باکیفیت ،با مجموعه دستورالعملهای منظم و سیاستهای کاری مشخص ،که
حفظ شهرت و اعتبار از اولویتهای آنها است میتواند سبب کاهش اقدامات متهورانهی مدیران
(اسالمدوست و همکاران۱۴۰۰ ،؛ شکرخواه و همکاران )۱۴۰۰ ،و افشاء تحریفهای بیشتر گردد.
علیرغم وسعت بحران مالی در کشور طی سالهای اخیر و تخفیفات اعطایی توسط حسابرسان
به صاحبکاران ،شواهد تجربی محدودی در مورد رابطهی تخفیف حقالزحمهی حسابرسی و افشاء
تحریفات توسط حسابرس و احتمال تقلبمدیریتی و تأثیر تعدیلی کیفیت مؤسسات حسابرسی
دراینباره ارائه گردیده است .لذا بهطور خاص ،هدف از این مطالعه ارائه شواهد تجربی در مورد
رابطهی بین تخفیف حقالزحمهی حسابرسی و افشاء تحریفات بااهمیت توسط حسابرسان (دیفوند
و همکاران۲۰۰۲ ،؛ فرانسیس و همکاران۲۰۱۳ ،؛ لیم  ،تان )۲۰۰۸ ،و نیز احتمال تقلب مدیران
است .همچنین تأثیر تعدیلی کیفیت مؤسسات حسابرسی دراینباره را بررسی میکنیم.
یافتههای مطالعه بهطور بالقوه برای قانونگذاران ،سرمایهگذاران ،اعضای کمیتهی حسابرسی
و سایر شرکتکنندگان در بازار سرمایه مفید است .زیرا شواهد تجربی دربارهی پاسخ حسابرسان
به یک شوک برونزا غیرمنتظره به محیط کار مشتریان ،و پیامدهای گستردهتری که برای نقش
حسابرسی در عملکرد بازارهای سرمایه دارد ،فراهم میکند.
 -2مبانی نظری ،پیشینه تجربی و بسط فرضیهها
حقالزحمهی حسابرسی ،سبب بهبود پیوند اقتصادی بین حسابرسان و صاحبکاران میشود
(سیدنژاد فهیم ،زمانی ،)۱۳۹۹ ،و شاخص خوبی برای سنجش تالش حسابرسی و همچنین خطر
حسابرسی است (چن و همکاران۲۰۱۸ ،؛ الرشیدی و همکاران۲۰۲۱ ،؛ غالمیگیفان و همکاران،
 .)۱۳۹۸ازاینرو نگرانی در مورد تخفیف حقالزحمهی حسابرسی این است که با ثابت نگهداشتن
ریسک حسابرسی ،حسابرس میتواند تالش خود را برای به حداقل رساندن خسارتهای ناشی از
تعهدات ،قراردادها و هزینههای نمایندگی کاهش دهد .در این راستا آلدرمن و دیتریک ()۱۹۸۲
دریافتند که حسابرسان ممکن است پیش از موعد ،گزارشها را امضا کرده و شواهد کافی برحسب
استانداردها و دستورالعملهای بودجهبندی شده جمعآوری نکنند .این مطلب با یافتههای ریکرز
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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و همکاران ( )۱۹۹۷همخوانی دارد که محدودیت در بودجهی زمانی و عدم تالش کافی ،برخی
از دالیل امضای زودهنگام گزارشها هستند و این موارد میتوانند کیفیت حسابرسی و کشف
تحریفات را کاهش دهند .چندین مطالعهی اخیر رابطهی بین حقالزحمهی حسابرسی و کیفیت
انجام حسابرسی توسط حسابرسان را بررسی میکنند .برای مثال سرلک و همکاران ()۱۳۹۹
دریافتند تخفیف صاحبکاران از حسابرسان ،خطای حسابرسی را افزایش میدهد .الرشیدی
و همکاران ( )۲۰۲۱نشان میدهند که تأمینکنندگان مالی هزینههای حسابرسی را بهعنوان
سیگنالهایی از حسابرسی باکیفیت باال میبینند که اعتبار صورتهای مالی را افزایش میدهد
و بهنوبهی خود بر دسترسی شرکتها به منابع مالی تأثیر مثبت میگذارد .آالبابسا ()۲۰۱۹
دریافت که بانکهای اردنی از شرکتهایی که حقالزحمهی حسابرسی باالتری داشتهاند (که
نشاندهندهی کیفیت حسابرسی بیشتر آنهاست) حمایت بیشتری میکنند .سریندهی و گول
( )۲۰۰۷نشان دادند که تالش حسابرسی باالتر با دریافت حقالزحمه بیشتری همراه است و
کیفیت حسابرسی و کیفیت سود بهتری خواهیم داشت .کارامانیس و لینوکس ( )۲۰۰۸با بررسی
ساعات کارکرد حسابرسی دریافتند که تالش کمتر حسابرسی با مدیریت سود تهاجمی ارتباط
دارد .مطالعات دیگر نیز بررسی می-کنند که تخفیف حقالزحمهی حسابرسی ،کشف و افشاء
تحریفات توسط حسابرسان را تحت تأثیر قرار میدهد .گوپتا و همکاران ( )۲۰۱۱شواهدی ارائه
میکنند مبنی بر اینکه مدیریت سود در شرکتهایی که تخفیف بیشتری در حقالزحمهی
حسابرسی دریافت میکنند و هزینهی حسابرسی کمتری را میپردازند (یعنی پایینتر از سطح
ی مورد انتظار نسبت به سایر شرکتها) ،بیشتر و افشاء تحریف بااهمیت توسط حسابرسان
هزینهی 
در آنها کمتر است .بهطور مشابه ،آستانا و بون ( )۲۰۱۲دریافتند کیفیت حسابرسی با افزایش
هزینههای حسابرسی غیرعادی منفی کاهش مییابد .بهطور خالصه ،تحقیقات قبلی ارتباط مثبتی
بین حقالزحمهی حسابرسی و کیفیت حسابرسی و کشف تحریفات بااهمیت توسط حسابرسان
نشان میدهد ،لذا تخفیف در حقالزحمهی حسابرسی میتواند بر میزان افشاء تحریفات بااهمیت
تأثیر منفی بگذارد (چن و همکاران.)۲۰۱۸ ،
اهمیت مشتری تا حدی است که حتی جذب و حفظ یک مشتری برای یک مؤسسهی حسابرسی
ضروری است (فدیال ،فیتریانی .)۲۰۲۱ ،حسابرسان از طریق رهبری هزینه و کاهش حقالزحمهی
حسابرسی مستقل برای مشتریان ،در رقابت با یکدیگرند ،و تقاضای دریافت حقالزحمه کمتر را از طریق
انجام کارهای سودآور غیرحسابرسی برای مشتریان (مثل مشاورهی مالی و مالیاتی) جبران مینمایند.
حتی گاهی ممکن است عملیات حسابرسی بهصورت رایگان عرضه شود .چنین قیمتگذاریهایی
ممکن است برای اطمینان از ایجاد قراردادهای خدمات مشاوره باقیمتهای باال صورت پذیرد.
قانونگذاران ادعا دارند رقابت حسابرس برای جذب صاحبکار (از طریق کم کردن حقالزحمه)
تهدیدی جدی برای رد صالحیت و اعتبار حرفهای مؤسسات حسابرسی آنها میباشد و کیفیت
حسابرسی و میزان کشف تحریفها را کاهش میدهد (انجمن حسابداران رسمی آمریکا .)۱۹۷۸ ،در
مقابل برخی از تحقیقات قبلی نشان میدهد رقابت حسابرس برای جذب صاحبکار (از طریق کم
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کردن حقالزحمه) میزان افشاء تحریفها را کاهش نمیدهد .دوپوچ و کینگ ( )۱۹۹۶دریافتند که
تخفیفات حسابرس کیفیت حسابرسی را کاهش نمیدهد و تنها هنگامیکه بازار حسابرسی رقابتی
نباشد ،اثر مهمی دارد .کانودیا و موخرجی ( )۱۹۹۴نشان میدهند در یک محیط پویا با امکان رد
مشتری و قدرت چانهزنی ،تعادل و موازنهی قیمتهای حسابرسی از رقابت برای جذب صاحبکار
حمایت میکند .دیآنجلو ( )۱۹۸۱نیز نشان داد تخفیف حقالزحمهی حسابرسی استقالل وی را
کاهش نمیدهد و میزان تخفیفات حقالزحمه در دورههای آتی کاهش مییابد .بر اساس شواهد نظری
و تجربی ذکر شده و وابسته بودن حقالزحمهی حسابرسان به شرایط صاحبکار و اقتصاد کشور انتظار
میرود بین تخفیف حقالزحمهی حسابرسی و افشاء تحریفات بااهمیت توسط حسابرسان رابطهی
معناداری وجود داشته باشد .ازاینرو فرضیهی اول پژوهش به شرح زیر تدوین میگردد:
فرضیهی اول :تخفیف حقالزحمهی حسابرسی با افشاء تحریفات بااهمیت توسط حسابرسان
رابطهی معنادار دارد.
گزارشهای مالی وسیلهای جهت ارائه اطالعات حیاتی مدیریت درباره میزان سود و زیان و
وضعیت مالی به ذینفعان است (خواجوی ،ابراهیمی ،)۱۳۹۶ ،افزایش تعداد تجدید ارائهها و
تقلب در صورتهای مالی از سوی مدیران شرکتهای بزرگ که معروف به مجرمهای یقه بسته در
ایران هستند ،اطمینان عمومی به فرآیند گزارشگری مالی و کارکردهای حسابرسی را خدشهدار
کرده است .از دیدگاه تئوری نمایندگی ،مدیریت انگیزه خاصی برای بیان حقایق صورتهای مالی،
حداقل دربارهی برخی پیامدهای بالقوهی عملکرد که منافع شخصی مدیریت تا حد زیادی تحت
تأثیر محتوای صورتهای مالی قرار میگیرد ،ندارد (براون ،رانن .)۲۰۱۲ ،استفاده از مدیریت
سود جهت کتمان هزینههای ورشکستگی ،انحراف از ضوابط گزارشگری مالی و بهکارگیری
سیاستهای متهورانه نمونههایی از تقلب مدیران است.
صداقت ،عینیت و استقالل ،برخی از ویژگیهای برجستهی حرفه حسابداری هستند .اعتماد
عمومی به قضاوتهای حسابرس ،سنگ بنای حرفهی حسابداری است (رضایی پیته نوئی،
عبداللهی .)1398 ،اقدامات مختلفی از سوی کنگره (مانند قانون ساربینز -آکسلی) ،قانونگذاران
(کمیسیون بورس و اوراق بهادار) و حرفهی حسابداری (هیئت نظارت بر شرکتهای سهامی عام و
انجمن حسابداران رسمی آمریکا) برای بازگرداندن اطمینان و اعتماد عمومی به گزارشهای مالی
ارائهشده توسط مدیران و حسابرسیهای مربوطه صورت گرفته است (رضایی ،ریلی .)2010 ،در
این راستا یزدانی و همکاران ( )1400اثربخشی پایین کمیتهی حسابرسی را عامل احتمالی باال
بودن تقلب میدانند .ماند و سون ( )2011نیز تعامل طوالنیمدت بین مشتریان و حسابرسانشان را
عاملی برای افزایش تقلب مدیران در گزارشگری نشان دادند .به اعتقاد جنکینز و ولوری ()2008
در چنین موقعیتی حسابرسان در گردآوری شواهد ،کمتر به تردید حرفهای متکی خواهند بود و
تالش کمتری از خود نشان میدهند که مدیران با آگاهی از این موضوع انگیزه تقلب پیدا خواهند
کرد .یکی از شرایط تأثیرگذار بر طوالنی شدن این تعامالت به اعتقاد استنلی ( )2011و هلیل
( ،)2013حقالزحمهی حسابرسی میباشد که حسابرسان به خاطر نگرانی از دست دادن کار،
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سعی میکنند با کاهش هزینههای خود از طریق کاهش زمان و کاهش آزمونهای تحلیلی و
بهکارگیری نیروهای غیرمتخصص بهای تمامشده خدمات خود را کاهش داده و به صاحبکاران
در حقالزحمه تخفیف دهند .بااینحال چارلز و همکاران ( )2010شواهد تجربی ارائه میدهند
که حقالزحمهی حسابرسی در پاسخ به افزایش خطر کشف تقلب افزایش مییابد .عالوه بر این،
هی و همکاران ( )2006ابراز میکنند که هزینههای حسابرسی باالتر با مشتریان پر ریسکتر
مرتبط است .بهاینترتیب ،بر اساس شواهد نظری و تجربی ذکر شده انتظار میرود بین تخفیف
حقالزحمهی حسابرسی و احتمال تقلب مدیران رابطهی معناداری وجود داشته باشد .ازاینرو
فرضیهی دوم پژوهش به شرح زیر تدوین میگردد:
فرضیهی دوم :تخفیف حقالزحمهی حسابرسی با احتمال تقلب مدیران رابطهی معنادار دارد.
تحریف در ماهیت خود امری پنهان است و کشف آن با روشهای معمولی حسابرسی ،کار
سختی است .گرچه حسابرس میتواند یک رویداد پیچیدهی کالهبرداری را تشخیص دهد و یا به
آن شک کند اما ممکن است به دلیل کیفیت پایین حسابرس ناشی از عدم تجربه و تخصص (یاو
و همکاران ،)2019 ،در تشخیص صورتهای مالی متقلبانه که مدیریت در آن نقش دارد ،توانایی
محدودی داشته باشد (راویسانکار و همکاران .)2011 ،همچنین شواهد بسیاری حاکی از این
است که شرکتهای متقلب از حاکمیت شرکتی ضعیفتری نسبت به سایر شرکتها برخوردارند.
لذا استفاده از حسابرسان باکیفیت ،باعث کاهش تقلب مدیران و افزایش کشف و افشاء تحریفات
میشود (باسلی و همکاران2000 ،؛ کروتچلی و همکاران.)2007 ،
کیفیت حسابرسی بهعنوان یک عنصر اساسی مؤثر بر قابلیت اطمینان صورتهای مالی در
نظر گرفته میشود (شیخ ،صدیقی )2020 ،و مرکز ثقل نظارت برونسازمانی است (خانی و
همکاران ،)1399 ،که عاملی بازدارنده برای مدیران جهت دستکاری سود میباشد (قلیپور
خانقاه و همکاران .)1400 ،یکی از معیارهای اصلی سنجش کیفیت حسابرسی ،تخصص آنها
در صنعت است که در پژوهشهای بسیاری بهکار گرفته شده است (حبیب و همکاران2014 ،؛
هگازی و همکاران2015 ،؛ رگوئرا آلوارادو و همکاران2019 ،؛ واعظ ،درسه1395 ،؛ خداداده
شاملو  ،بادآور نهندی1396 ،؛ خانی و همکاران1399 ،؛ نوبخت ،نوبخت1400 ،؛ قلیپور خانقاه
و همکاران .)1400 ،تخصص حسابرس در صنعت شامل به وجود آوردن افکار سازنده بهمنظور
کمک به صاحبکاران و خلق ارزشافزوده و همچنین ،فراهم کردن دیدگاهها یا راهکارهای تازه
برای موضوعهایی میشود که صاحبکاران در صنایع مربوط به خود با آنها روبهرو میشوند
(توکلنیا .)1396 ،دانش متخصصان در صنعت خاص از طریق تجربهی کار حسابرسی ،آموزش
کارکنان متخصص و سرمایهگذاریهای گسترده در فناوری اطالعات توسعه مییابد .در مقایسه با
حسابرسان غیرمتخصص ،حسابرسان متخصص در صنعت میتوانند خدمات حسابرسی باکیفیت
باالتری برای مشتریان در محدود کردن رفتارهای اختیاری مدیران فراهم نمایند (ممشلی و
کارشناسان .)1398 ،نوبخت و برادران حسنزاده ( )1396معتقدند استفاده از مؤسسات مجرب
حسابرسی (حسابرسان متخصص) بهعنوان ناظر برونسازمانی در کاهش اثرات منفی تصمیمات
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مدیران نقش مهمی دارد .دان و میهیو ( )2004معتقدند تخصص حسابرس در صنعت بهعنوان
معیاری از کیفیت مؤسسات حسابرسی باکیفیت اطالعات حسابداری رابطهی مثبت دارد و تخصص
حسابرسان نقش مهمی در نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی ایفا میکند .ویلن برگ ( )2002در
تحقیق خود نشان میدهد تخصص تأثیر بااهمیتی در ارتقای میزان اثربخشی و کارایی عملیات
حسابرسی دارد .این نتایج نشان میدهد استفاده از مؤسسات حسابرسی باکیفیت و متخصص
در صنعت ،به دلیل درک بهتری که آنها از فعالیتهای صاحبکار دارند سبب کشف بیشتر
موارد بینظمی و نادرستی در صورتهای مالی میشود .فرانسیس و همکاران ( )2005و ریچلت
و وانگ ( )2010نشان میدهند کیفیت حسابرسی بر میزان کیفیت سود تأثیر مثبت دارد .در
همین راستا دان و میهیو ( )2004بیان کردند که بهکارگیری حسابرسان متخصص در صنعت
بر کاهش هزینههای حسابرسی مؤسسات حسابرسی و تخفیف در حقالزحمهی حسابرسی آنان
به صاحبکار تأثیرگذار بوده ،و شناسایی موارد نادرست بهمنظور حمایت از شهرت حرفهای را در
پی دارد .کارپ و ایستریت ( )2021معتقدند اطالعات مالی ارائهشدهی تحت کنترل حسابرس
مستقل متخصص در صنعت ،تطابق باالتری با استانداردهای حسابداری دارد .جنکینز و همکاران
( )2009اعتقاد دارند که در زمان بحران اقتصادی تمایل مدیران به دستکاری سود کاهشیافته
و از حسابرسان باکیفیت بهره میگیرند .در مقابل گارسیا الرا و همکاران ( )2012اعالم میدارند
که در شرایط بحران اقتصادی ،مدیران از مدیریت سود جهت اجتناب از کاهش ارزش و جلب
اعتماد سرمایهگذاران استفاده میکنند .چانگ و چوی ( )2010نشان دادند که تخصص حسابرس
میتواند بر اظهارنظر وی تأثیر بگذارد .تخصص در صنعت این توانایی را به حسابرس میبخشد
تا آزمونهای حسابرسی را بهطور کارآمد برای مجموعهی صنعتی بهصورت مشخص انجام داده و
پرچمهای قرمز تقلب را شناسایی و بررسی کند (بزرگ اصل و همکاران .)1400 ،در این حالت
ممکن است شرکتها ،مؤسسات حسابرسی متخصص و بزرگ را انتخاب کنند تا نشانهای از
کیفیت باالتر حسابرسی را به سهامداران و تأمینکنندگان مالی و کاالها ارائه داده و تضمینی برای
مزایای شخصی خود ایجاد کنند (شیخ ،صدیقی .)2020 ،لذا طبق این دسته از شواهد نظری و
تجربی انتظار میرود همکاری صاحبکاران با مؤسسات حسابرسی باکیفیت سبب تعدیل رابطهی
تخفیف حقالزحمهی حسابرسی با افشاء تحریفات توسط حسابرسان و احتمال بروز تقلب مدیران
شود .ازاینرو فرضیهی سوم و چهارم پژوهش به شرح زیر تدوین میگردد:
فرضیهی سوم :کیفیت مؤسسهی حسابرسی رابطهی بین تخفیف حقالزحمهی حسابرسی و
افشاء تحریفات بااهمیت توسط حسابرسان را تعدیل میکند.
فرضیهی چهارم :کیفیت مؤسسهی حسابرسی رابطهی بین تخفیف حقالزحمهی حسابرسی و
احتمال تقلب مدیران را تعدیل میکند.
 -3روششناسی
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی ،از لحاظ روش پژوهش تجربی ،پس رویدادی ،از لحاظ
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ماهیت علی -همبستگی و از لحاظ تئوری ،در زمره پژوهشهای اثباتی قرار دارد .همچنین اين
پژوهش مبتني بر اطالعات واقعي بازار سهام ،صورتهاي مالي ،يادداشتهاي همراه صورتهاي
مالي و گزارشهای مجامع شركتهای بورس اوراق بهادار است .در اين تحقيق با برداشت مستقيم
اطالعات موردنیاز از صورتهاي مالي ،نرمافزار رهآورد نوين و سایت سازمان بورس ،مجموع
دادههاي موردنیاز براي آزمون فرضيهها جمعآوری شده است .در تجزیهوتحلیل اطالعات ،از
رگرسیون لجستیک بهصورت دادههای تابلویی و براي تجزیهوتحلیل اطالعات از نرمافزار
اقتصادسنجي ایویوز نسخه  10استفاده شده است.
 -4جامعهی آماری
جامعهی آماري اين پژوهش شامل كليهی شركتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
و قلمرو زمانی پژوهش از سال  1394تا  1399میباشد .شرکتهایی که دارای شرایط زیر بودهاند
انتخاب شدند:
 .1شرکتهایی که سال مالی آنها منطبق با آخرین روز اسفندماه باشد.
 .2تغییر سال مالی یا تغییر فعالیت طی دوره مالی پژوهش نداشته باشند.
 .3جزء شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطهگرهای مالی ،هلدینگ ،بانک ،بیمه و لیزینگ نباشند.
 .4وقفهی معامالتی بیشتر از  3ماه نداشته باشند.
 .5اطالعات مربوط به متغیرهای انتخابشده در دسترس باشند.
پس از اعمال محدودیتهای بیانشده تعداد  130شرکت بهعنوان نمونهی پژوهش
انتخابشدهاند .الزم به ذکر است محاسبهی برخی از متغیرهای این پژوهش مبتنی بر اطالعات
بازار سرمایهی ایران است .بنابراین ،اگر پایان سال مالی شرکتی با شرکتهای دیگر متفاوت
باشد ،از لحاظ تأثیرپذیری از مسائل کالن اقتصادی همگون نخواهند بود .برخی از شرکتها
به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت و ساختار سرمایه و افشا نکردن برخی از متغیرهای پژوهش از
نمونه حذف شدند .در محاسبهی متغیرهای مبتنی بر بازار ،وقفهی معامالتی بیانگر بهروز نشدن
اطالعات است ،ازاینرو در صورت اعمال نشدن این محدودیت محاسبهی متغیرهای مبتنی بر
بازار بهدرستی انجام نمیشود.
 -5متغیرهای پژوهش
 -5-1متغیرهای وابسته
 -5-1-1احتمال تقلب مدیریت ()MFraudit
احتمال تقلب مدیریتی در صورتهای مالی مطابق پژوهش کاناپایکین و گروندین ()2015
بهصورت زیر اندازهگیری میشود:
*P= 1/ (1+ e5.768-4.263*INV/TA- 0.029*SAL/FA-4.766* TL/TA-1.936)CACH/CL
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در اینجا  Pاحتمال تقلب مدیر است که بهصورت موهومی بهدست میآید P .در صورتهای

مالی از  0تا  1است ،وقتیکه  %50›Pصورتهای مالی جعلی و فریبکارانه هستند و برابر  ، 1و
زمانیکه  ،%50‹Pصورتهای مالی غیرفریبکارانه هستند و برابر . 0
 :INV/TAموجودی کاال تقسیم بر جمع داراییها
 :SAL/FAفروش تقسیم بر داراییهای ثابت
 :TL/TAجمع بدهیها تقسیم بر جمع داراییها
 :CACH/CLوجه نقد تقسیم بر بدهیهای جاری

 -5-1-2افشاء تحریفهای بااهمیت ()Fdit
برای مشاهده تحریفها و اشتباههای رخداده در شرکتها به گزارشهای حسابرس مستقل
و بندهای گزارشهای آنها در دورهی زمانی پژوهش مراجعه گردید .وجود بندهای بااهمیت
حسابداری تعدیلکنندهی گزارش حسابرس ،مالک اندازهگیری متغیر تحریف بااهمیت قرار
گرفت .ازآنجاییکه شرکتهای دارای تحریف بااهمیت مبنای تعدیل گزارش حسابرس بودند ،این
متغیر بهصورت مجازی (صفر برای مواردی که هیچ تحریف بااهمیتی که مبنای تعدیل گزارش
حسابرس باشد وجود نداشته باشد و یک برای سایر) وارد مدل شد.
 -5-2متغیر مستقل
 -5-2-1تخفیف حقالزحمهی حسابرسی ()FeeCutit
با توجه به شرایط تورمی ایران ،حقالزحمههای حسابرسی شرکت  iدر سال  tکه با نرخ تورم
(برگرفته از سایت بانک مرکزی) در سال  tتورمزدایی شده ،از حقالزحمههای حسابرسی شرکت
در سال  1-tکسر و بر حقالزحمهی حسابرسی شرکت در سال  1-tتقسیم میشود .سپس مقادیر
در منفی یک ضرب میشود ،هرچه این مقادیر بزرگتر شود تخفیف حسابرس نیز بیشتر باشد
(چن و همکاران.)2018 ،
 -5-3متغیر تعدیلگر
 -5-3-1کیفیت مؤسسات حسابرسی ()QAFit
جهت اندازهگیری کیفیت مؤسسات حسابرسی ،از شاخص تخصص حسابرس در صنعت استفاده
میشود .این متغیر مشابه با پژوهشهای نیل و ریلی ( )2004و رستگاری و مهدوی ()1399
بهصورت مجموع داراییهای تمام صاحبکاران یک مؤسسهی حسابرسی خاص در یک صنعت
خاص تقسیم بر مجموع داراییهای صاحبکاران در این صنعت ،تعریف میشود .درصورتیکه
حسابرس متخصص باشد عدد  1و در غیر این صورت عدد صفر را میپذیرد.
 -5-4متغیرهای کنترلی
متغیرهای کنترلی و نحوه اندازهگیری آن در جدول زیر ارائهشده است:
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Fsizeit
Levit
Bbonusit
Goit

جدول( )1متغیرهای کنترلی
برابر با لگاریتم مجموع ارزش بازار داراییهای شرکت
اندازهی شرکت
(پورحیدری و قاسمیان)1389 ،
تقسیم بدهیها بر داراییها (کردستانی و همکاران،
اهرم مالی
)1398
لگاریتم طبیعی پاداش ساالنهی هیئتمدیره (واعظ
پاداش هیئتمدیره
و همکاران)1396 ،
ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
نرخ فرصتهای رشد
(اندرو و همکاران)2018 ،

 -6مدلهای آزمون فرضیهها
در این پژوهش برای آزمون  4فرضیهی اصلی از مدلهای رگرسیونی زیر استفاده شده است:
 -6-1مدل رگرسیونی فرضیهی اول
 -6-2مدل رگرسیونی فرضیهی دوم
 -6-3مدل رگرسیونی فرضیهی سوم
 -6-4مدل رگرسیونی فرضیهی چهارم
 Typeitتخفیف حقالزحمهی حسابرسی Fdit ،افشاء تحریف بااهمیت توسط حسابرس،
 MFrauditاحتمال تقلب مدیریت صاحبکار و  QAFکیفیت مؤسسهی حسابرسی است.
 -7تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیهیها
 -7-1آمارههای توصیفی
خالصه ویژگیهای مربوط به متغیرهای مورداستفاده در آزمون فرضیات تحقیق در قالب
آمارههای توصیفی در جدول  2ارائهشده است .بر اساس نتایج ،شرکتهای مورد پژوهش بهطور
میانگین از  21درصد تخفیف در خدمات حسابرسی مستقل بهرهمند گشتهاند .این میزان با
مطالعهی محمدرضایی و محمدصالح ( )2017نزدیک میباشد .همچنین میانگین متغیر احتمال
تقلب مدیران و افشاء تحریف بااهمیت توسط حسابرسان و کیفیت حسابرسی نشان می-دهد
بهطور متوسط  25درصد از مشاهدات در طی دوره زمانی پژوهش احتمال تقلب مدیر در آنها
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وجود داشته و در  43درصد از مشاهدات تحریفات بااهمیت توسط حسابرسان افشا گردیده و
حسابرسی حدود  34درصد از مشاهدات نیز توسط مؤسسات متخصص در صنعت انجامشده است.
جدول( )2آمارههای توصیفی

متغیر

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف استاندارد

تخفیف حقالزحمهی حسابرسی

-0/217

-0/172

0/521

-1/758

0/549

پاداش هیئتمدیره

4/754

6/587

12/013

0

3/576

اهرم مالی

نرخ فرصتهای رشد
اندازهی شرکت

متغیرهای موهومی
احتمال تقلب مدیران

افشاء تحریفهای بااهمیت

کیفیت مؤسسهی حسابرسی

0/628

2/319

0/622

2/075

4/034

0/089

-31/912 43/404

19/994 14/245 14/521
صفر

0/281
3/379

9/854

توزیع فراوانی

1/532
یک

%75

%25

%57

%43

%66

%34

 -7-2نتایج آزمون فرضیهیها
با توجه به اينكه متغيرهای وابسته تحقيق حاضر ساختگی و بهصورت صفر و یک میباشد ،لذا از
مدل رگرسیون الجيت (لجستيك) استفاده شده است .در ادامه نتایج مربوط به هریک از فرضیات
پژوهش موردبررسی قرار میگیرد.
نتایج مربوط به برآورد مدل اول در جدول  3ارائهشده است .طبق نتایج مندرج در این جدول،
مقدار سطح معناداری آمارهی  LRکوچکتر از  5درصد است درنتیجه کل الگوی رگرسیونی
معنادار است و از اعتبار باالیی برخوردار است .با توجه به آمارهی  Zو سطح معناداری محاسبهشده
برای متغیر مستقل (تخفیف حقالزحمهی حسابرسی) ،کمتر از سطح  5درصد میباشد ،ازاینرو
فرض صفر را میتوان رد کرد .درنتیجه میتوان اظهار داشت بین تخفیف حقالزحمهی حسابرسی
و افشاء تحریفهای بااهمیت توسط حسابرسان ارتباط معنادار وجود دارد .ضریب متغیر توانایی
مدیر ( )-0/563نشاندهندهی ارتباط منفی بین تخفیف حقالزحمهی حسابرسی و افشاء
تحریفهای بااهمیت توسط حسابرسان است که از دیدگاه بدبینانه یا فرصتطلبانهی حسابرسان
حمایت میکند .همچنین با توجه به ضریب و آمارهی  Zو سطح معناداری متغیرهای پاداش
هیئتمدیره و اندازهی شرکت ،دارای رابطهی منفی و معنادار با تحریفهای بااهمیت میباشند.
سایر متغیرها ارتباط معناداری با افشاءی تحریفهای بااهمیت توسط حسابرسان ندارند.
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جدول ( )3نتایج برآورد مدل آزمون فرضیهی اول

متغيرهای توضیحی

متغیر وابسته :افشاء تحریف بااهمیت توسط
حسابرس

نوع رابطه

آماره z

0/341

0/255

0/863

سطح
معناداری
0/344

تخفیف حقالزحمهی
حسابرسی

-0/563

0/342

-2/415

0/026

منفی و معنادار

اهرم مالی

پاداش هیئتمدیره

0/623

-0/262

0/414
0/035

1/842

-3/684

0/079
0/006

بیمعنی

نرخ فرصتهای رشد

-0/078

0/047

-1/381

0/320

بیمعنی

اندازهی شرکت

-0/583

0/284

-2/251

0/011

منفی و معنادار

ضریب ثابت

آمارهی LR
48/114

ضريب انحراف معيار

احتمال آمارهی LR
0/0001

بیمعنی

منفی و معنادار

ضریب تعیین مک فادن
0/0747

سال و صنعت

کنترل شد

تعداد مشاهدات

780

نتایج مربوط به برآورد مدل دوم مربوط به فرضیهی دوم در جدول  4ارائهشده است .طبق نتایج
ارائهشده در جدول  ،3ضریب تعیین مدل برای رگرسیون الجیت قابلقبول است و مقدار سطح
معناداری آمارهی  LRکوچکتر از  5درصد است درنتیجه کل الگوی رگرسیونی معنادار است
و از اعتبار باالیی برخوردار است .با توجه به آمارهی  ،zسطح معناداری محاسبهشده برای متغیر
مستقل احتیاط مدیریتی کمتر از سطح  5درصد میباشد ،لذا فرض صفر را میتوان رد کرد و
فرضیهی اول مبنی بر رابطهی معنادار تخفیف حقالزحمهی حسابرسی و احتمال تقلب مدیریت
تأیید میشود .همچنین مقدار ضریب برآورد شده برای تخفیف حقالزحمهی حسابرسی ()0/437
مبین ارتباط مثبت بین تخفیف حقالزحمهی حسابرسی و احتمال تقلب مدیریت است .همچنین
با توجه به ضریب و آمارهی  Zو سطح معناداری متغیرهای اهرم مالی ،پاداش هیئتمدیره و
اندازهی شرکت ،به ترتیب دارای رابطهی مثبت ،منفی و مثبت و معنادار با احتمال تقلب مدیریتی
میباشند .سایر متغیرها ارتباط معناداری با احتمال تقلب مدیریتی ندارند.
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جدول ( )4نتایج برآورد مدل آزمون فرضیهی دوم

متغيرهای توضیحی
ضریب ثابت

تخفیف حقالزحمهی
حسابرسی
اهرم مالی

پاداش هیئتمدیره

نرخ فرصتهای رشد
اندازهی شرکت

آمارهی LR
45/261

سال و صنعت

متغیر وابسته :احتمال تقلب مدیریت

سطح
معناداری

رابطه

ضريب

انحراف معيار

آماره z

-3/882

0/753

-6/244

0/000

0/437

0/234

1/901

0/028

مثبت و معنادار

0/425

0/241

5/113

0/000

مثبت و معنادار

0/041

-0/633

0/221

بیمعنی

-0/143

0/179

0/452

0/072

-0/054

-4/412

0/000

4/575

0/000

احتمال آمارهی LR
0/0000

تعداد مشاهدات

منفی و معنادار

منفی و معنادار

مثبت و معنادار

ضریب تعیین مک فادن

کنترل شد
780

0/0819

نتایج مربوط به برآورد مدل سوم و چهارم در جدولهای  5و  6ارائهشده است .نتایج مندرج در این
جداول نشان میدهد مقدار سطح معناداری آمارهی  LRکوچکتر از  5درصد است ،درنتیجه کل هر دو
الگوی رگرسیونی معنادار است و از اعتبار باالیی برخوردار است .نتايج حاصل از بررسی ضرايب متغیرها
در هر دو الگو به ترتیب نشان میدهد که شاخص تخفیف حقالزحمهی حسابرسی رابطهی منفی،
(مثبت) و معناداری با افشاء تحریف بااهمیت توسط حسابرسان (احتمال تقلب مدیران) دارد .همچنین،
تخصص حسابرس در صنعت رابطهی مثبت( ،منفی) و معناداری با افشاء تحریف بااهمیت توسط
حسابرسان (احتمال تقلب مدیران) دارد .نتايج مربوط به ضرايب متغیر تعديلی نیز نشان میدهد که
تخصص حسابرس در صنعت بر رابطهی بین تخفیف حقالزحمهی حسابرسی و افشاء تحریف بااهمیت
توسط حسابرسان (و احتمال تقلب مدیران) تأثیرگذار است و متغیر تعدیلی ،سبب تضعیف رابطهی بین
تخفیف حقالزحمهی حسابرسی و افشاء تحریف بااهمیت توسط حسابرسان و احتمال تقلب مدیران
شده است و درنتیجه ،فرضیهی سوم و چهارم پژوهش تأيید میشود .همچنین با توجه به ضریب و
آمارهی  Zو سطح معناداری متغیرهای اهرم مالی و اندازهی شرکت ،دارای رابطهی منفی و معنادار
با افشاء تحریف بااهمیت توسط حسابرسان (و احتمال تقلب مدیران) میباشند .سایر متغیرها ارتباط
معناداری با افشاء تحریف بااهمیت توسط حسابرسان (و احتمال تقلب مدیران) ندارند.
در ارتباط با مدلهای تحقیق ،نتایج آزمون هاسمر-لمشو در جدول  7نشاندهندهی نیکویی
مدلهای برازش شده است (آمارهها باالتر از  5درصد) و نشان میدهد متغیرهای مستقل قدرت
توضیحدهندگی متغیر وابسته را دارند.
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جدول ( )5نتایج برآورد مدل آزمون فرضیهی سوم

متغيرهای توضیحی
ضریب ثابت

تخفیف حقالزحمهی
حسابرسی

کیفیت مؤسسهی حسابرسی
متغیر تعاملی تخفیف
حقالزحمهی حسابرسی و
کیفیت مؤسسهی حسابرسی
اهرم مالی

پاداش هیئتمدیره

نرخ فرصتهای رشد
اندازهی شرکت

آمارهی LR

متغیر وابسته :افشاء تحریف بااهمیت توسط
حسابرس

نوع رابطه

ضريب
0/452

انحراف
معيار
0/318

-0/349

0/154

-0/982

0/371

0/412

1/786

0/041

0/366

0/353

0/796

0/0372

مثبت و معنادار

-0/435

0/441

-1/740

0/048

منفی و معنادار

-0/281

0/053

-2/166

0/330

بیمعنا

-0/570
-0/290

35/230

0/261

0/197

آمارهی z
2/425

سطح
معناداری
0/056

0/045

منفی و معنادار
مثبت و معنادار

-5/625

-3/433

0/045

احتمال آمارهی LR
0/0001

سال و صنعت

0/235

تعداد مشاهدات

مثبت و معنادار

بیمعنا

منفی و معنادار

ضریب تعیین مک فادن

کنترل شد

0/063

780

جدول ( )6نتایج برآورد مدل آزمون فرضیهی چهارم

متغيرهای توضیحی

متغیر وابسته :احتمال تقلب مدیریت
ضريب

انحراف
معيار

تخفیف حقالزحمهی حسابرسی 0/235

0/171

ضریب ثابت

0/214

0/451

کیفیت مؤسسهی حسابرسی

-0/345

0/311

-0/282

0/566

متغیر تعاملی تخفیف
حقالزحمهی حسابرسی و
کیفیت مؤسسهی حسابرسی

نوع رابطه

آمارهی z

سطح
معناداری

0/862

0/045

مثبت و معنادار

منفی و معنادار

0/289

0/633

-1/282

0/033

-0/573

0/038
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اهرم مالی

پاداش هیئتمدیره

نرخ فرصتهای رشد
اندازهی شرکت

آمارهی LR

-0/351

0/459

-1/835

0/035

منفی و معنادار

-0/037
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نتیجه
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0/121

تأیید نیکویی مدل برازش شده

12/518

0/115

5/148

12/753

0/587
0/116

تأیید نیکویی مدل برازش شده
تأیید نیکویی مدل برازش شده
تأیید نیکویی مدل برازش شده

 -7-3تحلیل حساسیت
براساس الزام جامعهی حسابداران رسمی ،مؤسسات حسابرسی عضو ،بهمنظور جلوگیری از نرخشکنی
و تعیین حقالزحمه واقعی خدمات حسابرسی مستقل صورتهای مالی و نیز ترمیم حقوق و مزایا و
حفظ کارکنان حرفهای اعم از تداوم کارهای قبلی و بهخصوص در انتخاب بهعنوان حسابرس جایگزین،
موظف به اعمال حداقل  70درصد افزایش نرخ خدمات نسبت به سال  1399میباشند .لذا ما در این
پژوهش متغیر موهومی برای در نظر گرفتن این نکته مهم ایجاد کردیم .بهطوریکه چنانچه مشاهدات
در سال  1399قرار گیرد عدد  1و در غیر این صورت عدد  0خواهد گرفت .بهمنظور استحکام بیشتر
نتایج تحقیق ،این متغیر بهصورت تعاملی وارد مدلهای پژوهش و رگرسیونها مجددا ً اجرا گردید.
نتایج آزمون حساسیت ،نتایج فرضیات پژوهش را پشتیبانی میکند .در این راستا با در نظر
گرفتن این نکته که میزان حقالزحمهی حسابرسی مستقل صورتهای مالی سال  1399رشد
چشمگیر داشته ،و میزان تخفیفات حقالزحمه و نرخشکنیها کاهش یافته است ،میتوان ابراز
نمود که احتمال تقلب مدیران (و افشاء تحریفات بااهمیت توسط حسابرسان) ،کاهش (و افزایش)
بیشتری در طی این دورهی مالی نسبت به سالهای گذشته یافته است .جداول نتایج تحلیل
حساسیت با توجه به حجم و محدودیت در صفحات مقاله ،گنجانده نشده است.
 -8نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پژوهش به این موضوع پرداختیم که آیا نگرانیهای نهادهای نظارتی و سایر ذینفعان
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دربارهی تخفیفات در حقالزحمهی حسابرسی و تأثیراتی که می-تواند بر احتمال تقلب مدیران
صاحبکار و کشف و افشاء تحریفهای بااهمیت توسط حسابرسان داشته باشد موجه است؟ و
عقد قرارداد با مؤسسات حسابرسی دارای کیفیت میتواند هزینههای نمایندگی را کاهش دهد؟
تحریمهای بانکی و غیر بانکی بینالمللی و ضعف در مدیریت بحران توسط دولت در سالهای
اخیر گریبانگیر اقتصاد ایران در سطح کالن شده است .بهطوریکه غالب تولیدکنندگان و
ارائهدهندگان خدمات توانایی تأمین وجه نقد کافی برای رفع نیازها و بازپرداخت تعهدات خود در
سررسید ندارند .در چنین شرایط بغرنج اقتصادی ،شرکتها از مؤسسات حسابرسی توقع دارند
که در درد اقتصادی آنها شریک شوند و تا حد امکان تخفیفاتی در حقالزحمهی حسابرسی
قائل شوند .این فشار بر روی حسابرسان ،روحیه دیگربینی و نیز رقابت با سایرین برای جذب و
حفظ مشتری در شرایط بحران اقتصادی سبب شده ،مؤسسات حسابرسی از طریق کاهش حجم
و کیفیت تالشها و بهکارگیری کارکنان ارزانقیمت و کمتجربه و کاهش بهای تمامشده خدمات
خود ،تخفیفاتی به مشتریان بدهند .درنتیجه میزان کشف و افشاء تحریفات بااهمیت توسط
حسابرسان کاهش یافته است .شواهد تجربی فرضیهی اول هم نمایانگر همین مطلب است .هرچه
تخفیف حقالزحمهی حسابرسی بیشتر باشد ،افشاء تحریف بااهمیت توسط حسابرسان کمتر
خواهد بود .نتیجهی حاصل با این تصور سازگار است که هزینههای حسابرسی نشاندهندهی
تالش حسابرسان است .این امر به سه دلیل رخ میدهد :اول؛ اینکه حسابرسان درباره افزایش
هزینههای حسابرسی ،از سوی صاحبکاران مقصر شناخته میشوند و بالخصوص صاحبکاران در
شرایط اقتصاد بحرانی توقع تخفیف حقالزحمه از سوی حسابرسان دارند و آنها را تحتفشار قرار
میگذارند ،دوم؛ ازآنجاکه هزینه انجام تخلف برای حسابرسان در ایران پایین است این موضوع
منجر به پایین آوردن کیفیت حسابرسی و درنتیجه حقالزحمهی حسابرسی از سوی مؤسسات
میشود .سوم؛ حسابرسان پاسخگویی الزم را ندارند و پاسخخواهی مناسب نیز در نهادهای نظارتی
ذیربط انجام نمیشود .یافتههای فرضیهی اول مشابه نتایج پژوهشهای ویل ( ،)2004سریندهی
و گول ( ،)2007کارامانیس و لینوکس ( ،)2008گوپتا و همکاران ( ،)2011چن و همکاران
( ،)2018آالبابسا ( ،)2019الرشیدی و همکاران ( ،)2021سرلک و همکاران ( )1399و برخالف
نتایج ،دیآنجلو ( ،)1981کانودیا و موخرجی ( ،)1994دوپوج و کینگ ( )1996میباشد.
بر اساس نظریهی نمایندگی تضاد منافع بین مدیران و سایر ذینفعان وجود دارد .آنها به
دنبال دور کردن و مخفی سازی اثرات مخرب تحریمهای اقتصادی از ارقام و اعداد مندرج
در گزارشهای مالی جهت حفظ منافع خود هستند .مدیران صاحبکار غالباً بر اساس تجربه
و آشنایی با محدودیتهای هر حسابرسی ،از این نکته آگاهی دارند که هنگامیکه مؤسسات
حسابرسی را متقاعد به اعطای تخفیفات زیاد در حقالزحمه مینمایند ،بر اساس اصل هزینه-
منفعت خواسته یا ناخواسته تعدیالتی در استراتژیهای رسیدگی خود (از طریق کاهش در
حجم و کیفیت) اعمال مینمایند .در این شرایط مدیران به کمک مشاوران قوی مالی ،جسارت
بیشتری جهت انجام گزارشگری متقلبانه و نشان دادن وضعیت شرکت مطابق میل خود را پیدا
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میکنند .شواهد تجربی فرضیهی دوم همین موضوع را نشان میدهد .میتوان اینگونه استدالل
نمود شرکتهایی بورسی که حقالزحمهی حسابرسی بیشتری میپردازند ،تعهد قویتری نسبت
به کیفیت حسابداری دارند ،و در مقابل شرکتهایی که به دنبال تخفیف زیاد در حقالزحمهی
حسابرسی هستند در انجام تقلب انفعالپذیرتر هستند .نتیجهی حاصل از فرضیهی دوم مشابه
نتایج پژوهشهای جنکینز و ولوری ( )2008ماند و سون ( ،)2011استنلی ( ،)2011هلیل
( )2013و برخالف نتایج ،هی و همکاران ( )2006و چارلز و همکاران ( )2010میباشد.
ازآنجاییکه اقتصاد ،قلب تپندهی جامعه و حسابداری ،قلب تپندهی اقتصاد است ،لزوم
بهکارگیری یک ناظر متخصص بیرونی مستقل بر فعالیتهای حسابداری و گزارشگری ،بسیار
ضرورت دارد .مؤسسات حسابرسی باکیفیت دارای یک چارچوب مدیریت داخلی برتر هستند و
معموالً مشتریان بزرگتر و زیادتری دارند و مزایای بیشتری از طریق ارائهی خدمات گوناگون
برای مشتریان دارند .حفظ شهرت ،استقالل ،مراقبت و رفتار حرفهای برای آنها بسیار اهمیت
دارد و ضرورت ارائهی خدمات باکیفیت هرچه بهتر و بهای کمتر به بازار را بیشتر می-دانند.
آنها اعتبار خود را فدای رقابت با سایرین برای حفظ و جذب مشتری نمیکنند .دارا بودن
کادر حرفهای و متخصص و آموزشهای حرفهای منظم از فروض اولیهی آنهاست .باوجود ارائه
تخفیفات در حقالزحمهی حسابرسی خود به صاحبکاران در طول بحران مالی حاکم بر اقتصاد،
از انگیزههای مبتنی بر بازار برای حفظ کیفیت حسابرسی در سطوح باال برخوردارند .لذا انتظار
میرود عقد قرارداد با مؤسسات حسابرسی باکیفیت و متخصص در صنعت که از تجربه و دانش
کافی نیز برخوردارند از نگرانی نهادهای نظارتی و دیگر ذینفعان جهت کشف و افشاء تحریفات
توسط حسابرسان بکاهد .در چنین شرایطی مدیران صاحبکار نیز با آگاهی از دانش و تخصص
کارکنان مؤسسات حسابرسی باکیفیت و اهمیت حفظ اعتبار و شهرت و پایبندی آنها به
اصول اولیه حسابرسی ،اعتمادبهنفس و شجاعت کمتری برای تغییرات متهورانه در صورت-های
مالی خواهند داشت .شواهد تجربی فرضیههای سوم و چهارم اشاره به همین مطالب دارد .این
یافتهها نشان میدهند حسابرسان متخصص در صنعت نقش فعالتری در نظارت بر شرکتهای
بورسی ایفا میکنند .یافتههای فرضیهی سوم و چهارم مشابه نتایج پژوهشهای باسلی و همکاران
( ،)2000دان و میهیو ( ،)2004کروتچلی و همکاران ( ،)2007ریچلت و وانگ (،)2010
راوسینکار و همکاران ( ،)2011شیخ و صدیقی ( ،)2020کارپ و ایستریت ( ،)2021نوبخت و
برادران حسنزاده ( ،)1396ممشلی و کارشناسان ( ،)1398اسالمدوست و همکاران (،)1400
بزرگ اصل و همکاران ( ،)1400شکرخواه و همکاران ( ،)1400قلیپور خانقاه و همکاران ()1400
و برخالف نتایج پژوهش گارسیا الرا و همکاران ( )2012میباشد.
همچنین نتایج آزمون حساسیت نشان داد الزام جامعهی حسابداران رسمی جهت افزایش
حقالزحمهی حسابرسی ،راهکار مناسبی بهمنظور جلوگیری از تخفیفات بیش از حد و تأثیرات
مخرب آن بوده است که نتایج فرضیات پژوهش را حمایت میکند .تحلیل تجربی اثرات
مقطعیدرمانی این دیدگاه را تأیید میکند که آثار مخرب کاهش تالش حسابرسان و کیفیت
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره چهارم | پاییز 1400

| | 88

حسابرسی ،به علت تخفیفات بیشازحد حقالزحمه ،درنتیجهی فداکاری مؤسسههای حسابرسی
در شرایط بحران اقتصادی برای حفظ مشتریان خود است ،و هنگامیکه شرکتهای مشتری
نسبت به افزایش هزینههای حسابرسی حساستر هستند ،پشتیبانی و الزام قانونی جامعهی
حسابداران به افزایش نرخ خدمات حسابرسی مستقل ،سبب شده مؤسسات حسابرسی واکنش
منفعالنهی کمتری به این حساسیت نشان دهند و تخفیف کمتری اعطا نمایند .البته این موضوع
سبب میشود مؤسسههای حسابرسی در کسب سهم بازار با رقابتهای شدیدتری روبرو شوند و
بهدنبال تنوع بیشتر در مزیتهای رقابتی باشند.
در راستای نتایج فرضیهی اول و دوم میتوان به سازمان حسابرسی و جامعهی حسابداران
رسمی پیشنهاد داد ازآنجاییکه تخفیفات اعطایی از سوی حسابرسان ،عاملی تأثیرگذار بر میزان
تحریفات توسط مدیریت و نیز نرمش حسابرسان می-گردد به این موضوع در ارزیابی و رتبهبندی
کیفی مؤسسات حسابرسی و سطح فعالیت آنها توجه نمایند .در این راستا جهت جلوگیری از
تخفیفات غیرعادی و نرخ شکنی مؤسسات حسابرسی و تأثیرات منفی آن ،میزان پایهی بودجه
زمانی را با توجه به حجم و سختی پروژهها بهطور نظاممند و دقیق تعیین نمایند و میزان دستمزد
کارکنان مؤسسات حسابرسی را عالوه بر تعیین حداقل حقوق پایه ،بهصورت میزان درصد
مشخصی (با توجه به رتبههای شغلی حسابرسان) از قراردادهای حسابرسی تعیین و الزماالجرا
نمایند تا از این طریق مدیران مؤسسات حسابرسی حین توافق بر مبلغ حقالزحمه با صاحبکاران
مسئولیت پاسخگویی به کارکنان خود را نیز در نظر بگیرند .همچنین الزاماتی را اتخاذ کند که در
ی بحران اقتصادی ،شرکتها توسط حسابرسان بیشتر در معرض رسیدگی از طریق
طول دوره 
روشها و آزمونهای اضافی قرار گیرند .همچنین در راستای نتایج فرضیات سوم و چهارم به
سازمان بورس پیشنهاد میشود شرکتهای بورسی را ملزم به استفاده از حسابرسان باکیفیت و
متخصص در صنعت و باتجربه کافی برای تعدیل اثرات منفی تخفیفات حقالزحمهی حسابرسی
نماید .همچنین جامعهی حسابداران رسمی اقدام به برگزاری کالسها و دورههای آموزشی برای
شناخت چالشهای حسابرسی هر صنعت خاص نماید و مؤسسات حسابرسی را ملزم به استفاده
از نیروهای متخصص و آموزشدیده برای هر صنعت نماید .بال ( )2009نیز در این راستا استدالل
میکند که سازوکارهای معتبر حسابرسان را از نقض اعتماد سرمایهگذاران ،وامدهندگان ،مشتریان
و دیگران بازمیدارد.
این مطالعه با پرداختن به تخفیفحقالزحمهی حسابرسی ،افشاء تحریفات توسط حسابرسان،
تقلب مدیران و کیفیت مؤسسات حسابرسی نقش مهمی را در ادبیات مالی ایفا میکند .بهاحتمال
زیاد تقلب مدیران و عدم افشائیات مناسب تحریفها در کشورهایی که حمایت از سرمایهگذاران
در آنها ضعیف است ،رخ میدهد زیرا هزینه انجام تخلف و الزام به پاسخگویی و اجرای قوانین
در چنین کشور-هایی کمرنگ است .این مطالعه ادبیات جاری را با استفاده از یک مجموعه داده
در مورد تقلب مدیران و کمکاریهای حسابرسان در بازارهای مالی که با بحران مواجه هستند
گسترش میدهد .همچنین با در نظر گرفتن الزام جامعهی حسابداران رسمی طی بخشنامه ابالغی
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به مؤسسات حسابرسی ،نسبت به تعدیل افزایشی حداقل  70درصدی حقالزحمهی حسابرسی در
سال  1400نسبت به سال گذشته ،اولین مطالعهایی است که شواهد تجربی درباره تأثیرات این
راهکار بر تقلب مدیران و افشاء تحریفات توسط حسابرسان را بررسی کرده است.
تحقیقات آینده میتوانند نقش ویژگیهای رفتاری-احساسی مدیران و حسابرسان را در تعدیل
رابطهی بین تخفیف حقالزحمهی حسابرسی و تقلب مدیران و افشاء آن توسط حسابرسان با
درگیر کردن عوامل فرهنگی مختلف بررسی کنند.
منابع
اسالمدوست ،مهناز ،رنجبر ناوی ،رستم ،چناری ،حسن .)1400( .تأثیر سازوکار برونسازمانی
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