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Abstract
Audit fee is a measure of auditor's economic dependence on clients which its assessment 

and determination requires a focus on the auditor's effort and related risks. This study analyzed 
the relationships between audit fee and audit risk in confronting with restatement and financial 
distress conditions. This research is an applied, descriptive and post-event study. Using the 
systematic method, 127 firms listed in Tehran Securities & Exchange during the March 2012 
to March 2020 selected as statistical samples. The required data have extracted from the Stock 
Exchange Organization databases and Codal website; and Eviews software is used to perform 
statistical analysis.The research findings indicate that financial distress as a measure of client’s 
business risk has a significant and positive effect on audit fee; also, restatement of financial 
statements as a measure of audit risk has a significant and positive effect on audit fee. These 
results document that both those potential risk factors play a decisive role in determining 
audit fees. The results indicate that financial restatement and financial distress as potential risk 
factors can affect auditors' perceived risk and this event leads to change in auditors' behavior 
and change in audit fees. In client firms facing to financial restatement and financial distress, 
auditors assess the risk as high and therefore, to control the risks in these firms try to increase 
the audit efforts, which in turn increases the audit fee. It was also theoretically argued that in 
distressed firms, the financial restatement could be a more serious signal of perceived audit risk 
and change auditors' behavior by increasing the audit effort to identify material misstatement 
that would increase audit fees. Contrary to expectations, however, no significant evidence was 
found to confirm the stronger impact of audit risk on audit fees in firms facing to financial 
distress condition.
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چکیده
آن  ارزیابی  که  است  به صاحب کار  اقتصادی حسابرس  وابستگی  بررسی  برای  معیاری  حق  الزحمه ی حسابرسی 
مستلزم تمرکز بر میزان تالش حسابرس و ریسک  های مربوط است. در این مقاله روابط بین حق  الزحمه ی حسابرسی 
و ریسک حسابرسی در مواجهه با تجدید ارائه و آشفتگی مالی مورد تحلیل قرار گرفته است. مقاله حاضر مطالعه ی 
کاربردی، توصیفی و پس  رویدادی است. با به کارگیری روش حذفی سیستماتیک، تعداد 127 شرکت طی سال های 
1390 تا 1398 از جامعه ی شرکت  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران غربال شده  اند. داده  های مورد نیاز 
شرکت ها از بانک  های اطالعاتی سازمان بورس و پایگاه کدال استخراج شده  اند و جهت اجرای تحلیل  های آماری از 
نرم  افزار ایویوز استفاده شده است. یافته  های پژوهش بیانگر آن است که آشفتگی مالی به  عنوان معیاری از ریسک 
تجاری صاحب کار تأثیر معنادار و مثبتی بر حق  الزحمه ی حسابرسی دارد. همچنین تجدید ارائه ی صورت  های مالی 
به عنوان معیاری از ریسک حسابرسی تأثیر معنادار و مثبتی بر حق  الزحمه ی حسابرسی دارد. نتایج حاکی از آن است 
که تجدید ارائه ی صورت  های مالی و بروز آشفتگی مالی به عنوان عوامل بالقوه ی ریسک می  توانند بر ریسک درک 
  شده ی حسابرسان اثر بگذارند و این رخداد تغییر رفتار حسابرسان و تغییر حق  الزحمه ی حسابرسی را به دنبال دارد. 
حسابرسان در شرکت  های مشمول تجدید ارائه ی صورت  های مالی و مواجهه با آشفتگی مالی، ریسک را باال ارزیابی 
تالش  حوزه ی  و  حجم  دامنه،  می  کنند  سعی  صاحب کار  شرکت  های  در  ریسک  ها  کنترل  جهت  این رو  از  و  کرده 
افزایش حق  الزحمه ی حسابرسی را به همراه دارد. همچنین طبق استدالل  افزایش دهند. این موارد  حسابرسی را 
نظری انتظار می  رفت در شرکت  های مواجه با آشفتگی مالی، تجدید ارائه ی صورت  های مالی بتواند نشانه  ای جدی  تری 
از ریسک حسابرسی درک   شده و تغییر رفتار حسابرسان در افزایش تالش حسابرسی برای شناسایی انحراف با اهمیت 
باشد که سبب می  شود حق  الزحمه ی حسابرسی افزایش یابد. در عین حال بر خالف انتظار شواهد معناداری در تأیید 

تأثیر قوی  تر ریسک حسابرسی بر حق  الزحمه ی حسابرسی در شرکت  های مواجه با آشفتگی مالی مشاهده نشد.

واژههایکلیدی:حق  الزحمه ی حسابرسی، ریسک حسابرسی، تجدید ارائه ی صورت  های مالی، آشفتگی مالی.
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1-مقدمه
رسالت حسابرسی، اعتباربخشی به گزارش گری مالی و اعتمادسازی برای استفاده  کنندگان از 
صورت  های مالی است و در مقابل منافع اقتصادی حسابرس از طریق حق  الزحمه تعیین می  شود. 
بیش تری  رضایت  با  هم صاحب کار  منطقی،  الگوی  هزینه ی حسابرسی طبق  تعیین  در صورت 
مبانی  مستقل،  حسابرسی  هزینه ی  تعیین  برای  حسابرسان  هم  و  می  کند  قبول  را  هزینه  این 
مناسبی را در اختیار دارند و با شکل  دهی قضاوت حرفه  ای خود، از پیشنهاد هزینه ی حسابرسی 
حسابرسی  حق  الزحمه ی  بر  گوناگونی  عوامل  می  کنند.  خودداری  فاحش  تفاوت  های  با  مستقل 
صاحب کار،  از  حسابرس  برآوردی  ریسک  اساس  بر  حسابرسی  حق  الزحمه ی  هستند.  تأثیرگذار 
رقابت در بازار حسابرسی و مذاکره بین حسابرس و صاحب کار تعیین می  شود )بل و همکاران، 
و  شناسایی  را  اهمیت  با  تحریف  ریسک  باید  حسابرسی  برنامه  ریزی  هنگام  حسابرس   .)2001
برآورد کند. این عوامل بر توانایی حسابرس در کشف تحریف با اهمیت در صورت  های مالی تأثیر 
اهمیت، شواهد بیش تری  با  به منظور کاهش ریسک عدم کشف تحریف  می  گذارد. حسابرسان 
جمع  آوری می  کنند که این موضوع سبب افزایش هزینه ی حسابرسی می  شود. با افزایش ریسک 
حسابرسی، حسابرسان حق  الزحمه ی بیش تری مطالبه می  کنند و این هزینه را به صاحب کاران 
تحمیل می  نمایند )سیمونیک، 1980(. از طرفی در شرایط آشفتگی مالی، احتمال انجام رفتارهای 
فرصت  طلبانه مدیران افزایش می  یابد که این اقدامات در نهایت می  تواند منجر به کاهش کیفیت 
گزارش گری مالی گردد. با کاهش کیفیت گزارش گری مالی ریسک برآوردی حسابرسان درباره ی 
شرکت افزایش یافته و سبب افزایش حق  الزحمه ی حسابرسی می  شود. استدالل این است که وقتی 
شرکت ها در شرایط آشفتگی مالی قرار می  گیرند، با توجه به افزایش احتمال رفتارهای فرصت 
  طلبانه مدیریت، تالش حسابرسی به دلیل افزایش ارزیابی ریسک بیش تر می  شود و حق  الزحمه ی 
حسابرسی افزایش می  یابد )گول و همکاران، 2018(. لذا انتظار است که مواجهه با آشفتگی مالی 

شرکت ها تأثیر معناداری بر حق  الزحمه ی حسابرسی داشته باشد.
بعالوه تجدید ارزیابی صورت  های مالی به عنوان نتیجه کیفیت نامناسب حسابداری و کیفیت 
افزایش می دهد.  را  ضعیف حسابرسی مطرح می  شود که ریسک ذاتی و ریسک کنترل شرکت 
می  توان سطح  کنترل،  ریسک  و  ذاتی  ریسک  افزایش  در صورت  ریسک حسابرسی  مدل  طبق 
و  نیرو  افزایش  نیازمند  که  حسابرسی  کار  هزینه ی  بنابراین  دانست.  باال  را  حسابرسی  ریسک 
ساعت کار است، افزایش می  یابد. حسابرسان برای مشتریانی که صورت  های مالی را تجدید ارائه 
می  کنند، زمان بیش تری صرف می  کنند تا نظرات خود را ارائه دهند )دائو، پام، 2014(. انتظار 
است تجدید ارائه ی صورت  های مالی به دلیل این که ارزیابی ریسک شرکت را توسط حسابرسان 
با  باشد. همچنین در شرکت  هایی که  تأثیر داشته  بر حق  الزحمه ی حسابرسی  افزایش می دهد، 
است  ممکن  مالی،  گزارش گری  کیفیت  کاهش  احتمال  دلیل  به  مواجه هستند،  مالی  آشفتگی 
صورت  های مالی سال گذشته تجدید ارائه شود که این موضوع می  تواند ناشی از وجود رفتارهای 
فرصت  طلبانه مدیران باشد که ریسک شناسایی تحریف با اهمیت را افزایش می دهد و می  تواند 
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بر حق  الزحمه ی حسابرسی نیز مؤثر باشد. انتظار بر آن است در شرکت  هایی که با آشفتگی مالی 
همراه هستند، وجود تجدید ارائه ی صورت  های مالی تأثیر قوی  تری بر حق  الزحمه ی حسابرسی 

نسبت به شرکت  های سالم داشته باشد.
مطالعه ی ادبیات موضوعی نشان داده است بین برخی مفاهیم ریسک و حق  الزحمه ی حسابرسی 
ارتباط وجود دارد. بنابراین حسابرسان در تعیین حق  الزحمه ی حسابرسی، مشخصه  های ریسک 
صاحب کار خود را در نظر گرفته و ریسک  های مربوط را از طریق حق  الزحمه  های باالتر جبران 
بر  می  کنند )محمدی و همکاران، 1399(. همچنین نتایج نشان داده  اند حسابرسان نباید صرفاً 
)بنتلی  باشند  داشته  وسیع  تری  دید  باید  بلکه  کنند  تأکید  مالی  صورت  های  به  مربوط  ریسک 
ریسک  عامل  یک  تأثیر  نحوه ی  مورد  در  شواهدی  ارائه ی  با  مطالعه  این   .)2013 همکاران،  و 
سیستمی مانند مواجهه با آشفتگی مالی بر ریسک درک  شده حسابرسان و تغییر رفتار آن ها در 
حسابرسی و به دنبال آن تغییر هزینه  های حسابرسی، به توسعه ی ادبیات فعلی کمک می  کند. 
خدمات  قیمت  گذاری  مکانیزم  های  و  حسابرسی  ریسک  مدیریت  درک  می  تواند  موضوع  این 
حسابرسان را نزد جامعه ی علمی و تحلیل  گران بهبود بخشد. عالوه بر این بررسی پاسخ و واکنش 
ریسک  افزایش  عامل  به عنوان یک  مالی  ارائه ی صورت  های  تجدید  به  حق  الزحمه ی حسابرسی 
حسابرسی درک  شده در شرکت  های با آشفتگی مالی می  تواند یافته  های جالب توجهی ارائه دهد 
که تاکنون در مطالعات داخلی مورد توجه نبوده است. بررسی این موضوع کمک می  کند تا ریسک 
درک  شده حسابرسان و نحوه قیمت  گذاری آن ها در مواجهه با آشفتگی مالی مورد بررسی قرار 
گیرد. به طور کلی فواید نظری این مطالعه در توسعه ی ادبیات موضوع با کسب شواهد تجربی در 
محیطی در حال توسعه و فواید عملی آن استفاده از نتایج مطالعه ی در افزایش درک حسابرسان 
و مدیران و نیز بهبود دانش تحلیل  گران و محققان در زمینه ی مکانیزم قیمت  گذاری خدمات و 
می  تواند  تحلیل  ها  انتظار  مورد  نتایج  می  باشد.  متفاوت  شرایط  با  مواجهه  در  حسابرسان  تالش 
توسط استفاده  کنندگان مختلف به عنوان مبنایی برای برنامه  ریزی و تصمیم  گیری مورد استناد قرار 
گیرد. از یک سو مدیران و اعضای هیئت مدیره ی شرکت  های صاحب کار و از طرفی حسابرسان 
نرخ  گذاری خدمات حسابرسی  به  اقدام  قراردادهای حسابرسی  و مؤسسات حسابرسی که طبق 
مطرح  ریسک    های  جنبه ی  از  شده  یاد  عوامل  تأثیر  چگونگی  از  آگاهی  با  می  توانند  می  نمایند، 
از  انجام دهند.  ارزیابی  های بهتری  با صاحب کار،  انجام حسابرسی به ویژه ریسک  های مرتبط  در 
این رو حسابرسان، مؤسسات حسابرسی، سازمان حسابرسی، جامعه ی حسابداران رسمی، مدیران 
و هیئت مدیره  ها، سهامداران، سرمایه  گذاران، تحلیل  گران مالی و تحلیل  گران اقتصادی بسته به 

دیدگاه خود می  توانند از نتایج پژوهش بهره  مند شوند.

٢-مبانینظریپژوهش
حق  الزحمه ی حسابرسی معیاری برای بررسی وابستگی اقتصادی بین حسابرس و صاحب کار 
است و در این راستا هزینه ی تالش حسابرس و ریسک  ها کنترل می  شوند )سیمونیک، 1980؛ 
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چوی و همکاران، 2010(. طبق مبانی نظری فرضیه  های مختلفی در مورد نیاز به حسابرسی و 
فرضیه ی  نمایندگی،  نظارت  فرضیه ی  که شامل  تعیین حق الزحمه ی حسابرسی مطرح شده اند 
قانونی و  با شرایط فرهنگی و محیط  اعتباربخشی و فرضیه ی عالمت دهی هستند که متناسب 
یافته  های مطالعاتی در  قضایی کشورها ترجیحات مختلفی برای آن ها وجود دارد )لم، 1998(. 
حوزه ی شناسایی عوامل مؤثر بر حق  الزحمه ی ارائه ی خدمات حسابرسی حاکی از آن است که 
تفاوت بین محیط نظارتی در کشورهای مختلف دلیل اصلی تفاوت در میزان تقاضا برای خدمات 
حسابرسی است. این امر می  تواند پیامدهایی برای ارائه ی خدمات حسابرسی و به پیروی از آن 
نقش بالقوه در تبیین حق  الزحمه ی حسابرسی داشته باشد. با این حال نقش عوامل بالقوه مؤثر 
بر حق  الزحمه ی حسابرسی در اقتصادهای در حال توسعه به ویژه با تمرکز بر رویکردهای عرضه 
ابهام است )های و همکاران، 2006(. در مطالعات گذشته  و تقاضای خدمات حسابرسی دارای 
جمله  از  که  شده  اند  معرفی  حسابرسی  خدمات  حق  الزحمه ی  تعیین  در  مختلفی  بالقوه  عوامل 
می  توان به عوامل مربوط به عرضه  کنندگان خدمات حسابرسی و عوامل مربوط به تقاضاکنندگان 
خدمات حسابرسی اشاره کرد. عواملی مانند نرخ  شکنی، رقابت در بازار خدمات حسابرسی، کیفیت 
حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت، شهرت و اعتبار حسابرس، اندازه ی حسابرس، دوره ی 
دعاوی  حسابرسی،  زمانی  بودجه ی  حسابرس،  اظهارنظر  حسابرسی،  ریسک  حسابرس،  تصدی 
حقوقی حسابرس، اندازه ی صاحب کار، شهرت و اعتبار صاحب کار، پیچیدگی عملیاتی صاحب کار، 
فصل شلوغی کار صاحب کار، دعاوی حقوقی صاحب کار، راهبری شرکتی و مواردی از این قبیل را 
می  توان در زمره عوامل مؤثر بر حق  الزحمه ی حسابرسی دانست. حق الزحمه ی حسابرسی پیامدی 
از راهبری شرکتی است که عالمتی برای سرمایه  گذاران و اعتبار دهندگان مبنی بر میزان قابل 
اتکا بودن صورت های مالی و درجه ی ریسک صاحب کار و فرآیند حسابرسی می باشد )کارسلو و 
همکاران، 2002(. از این رو آگاهی از عوامل مؤثر بر حق الزحمه ی حسابرسی بسیار اهمیت دارد 
)کاسل و همکاران، 2012(. از این رو در این مطالعه نقش ریسک حسابرسی ناشی از تجدید ارائه ی 
صورت  های مالی صاحب کار و ریسک تجاری ناشی از آشفتگی مالی صاحب کار در زمینه ی ارزیابی 

حق  الزحمه ی حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته  اند.
حسابرسان در قبال ادعاهای خود بر روی صورت  های مالی صاحب کاران، حق  الزحمه ی دریافت 
می  کنند. با فرض ثابت بودن سایر شرایط، حق  الزحمه ی حسابرسی به موازات ریسک  های قانونی 
مالی  صورت  های  در  عمده  اشتباهات  وجود  دلیل  به  است  ممکن  حسابرسان  می  یابد.  افزایش 
حسابرسی شده به وسیله ی آن ها یا در پی مشکالت مالی یا ورشکستگی صاحب کاران خود مورد 
پیگرد قانونی قرار بگیرند. احتمال رویارویی حسابرس با مورد اول را ریسک حسابرسی نامند درحالی 
که احتمال رویارویی حسابرس با شرایط دوم، ریسک کسب و کار قلمداد می  شود. حق  الزحمه ی 
حسابرسی رابطه ی معناداری با ریسک حسابرسی و ریسک کسب  وکار صاحب کار دارد. ریسک کسب  
وکار شامل دو عنصر اصلی ریسک صاحب کار و ریسک کسب  وکار حسابرس است. ریسک صاحب کار 
با تداوم فعالیت و سالمت صاحب کار در ارتباط است در حالی که ریسک کسب  وکار حسابرس 
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به صورت ریسک هزینه  های قانونی بالقوه و سایر مخارج مربوط به ارتباط حسابرس با صاحب کار 
تعریف می  شود. بر این اساس ارتباط نزدیکی بین ریسک کسب  وکار صاحب کار و ریسک کسب  وکار 

حسابرس برقرار است )مورگان، استاکن، 1998؛ بل و همکاران، 2001(.
در محیط پرنوسان اقتصاد کنونی که چالش  های زیادی در زمینه ی بقای شرکت ها در بازارهای 
رقابتی وجود دارد ارزیابی سالمت مالی و آشفتگی مالی از اهمیت برخوردار است. کمبود منابع 
از یک  سو و از سوی دیگر ضعف مدیریت در به  کارگیری این منابع و همچنین وضعیت نابسامان 
اقتصادی کشورها از جمله عواملی هستند که باعث می  شوند بعضی از شرکت ها نتوانند در زمان معین 
به تعهدات خود عمل کرده و بنابراین در آستانه ی حذف از رقابت قرار بگیرند. برای تداوم فعالیت 
شرکت ها موانعی وجود دارد که منجر به عدم موفقیت شرکت ها می  گردد. یکی از مشخصه  های عدم 
موفقیت و شکست شرکت  ها، آشفتگی مالی است. آشفتگی مالی شرکت، نشان  دهنده نظام راهبری 
ضعیف شرکت، مانند تصمیمات نامناسب اتخاذشده توسط مدیریت یا عدم وجود نظارت مناسب بر 
وضعیت مالی شرکت می  باشد )فؤاد، 2017(. آشفتگی مالی اصطالحی است برای اشاره به شرایطی 
که شرکت در ایفای تعهدات و پرداخت بدهی  هایش ناتوان باشد و یا با مشکل مواجه شود. ممکن است 
آشفتگی مالی شرکت ها موقتی باشد اما در صورتی که وضعیت مالی شرکت بهبود نیابد ممکن است 
به ورشکستگی شرکت منجر شود. آشفتگی مالی شرکت ها همواره منجر به ورشکستگی نمی  شود 
اما بدون استثنا همه ی شرکت ها قبل از ورشکستگی دچار آشفتگی مالی می  شوند )وو، 2010(. 
آشفتگی مالی شرکت ها شرایطی را برای مدیران فراهم می  کند تا به صورت فرصت  طلبانه رفتار 
کنند. شرایط نابسامان مالی شرکت  ها، مدیران را تحت تأثیر قرار می دهد تا اقداماتی را انجام دهند 
که انتظارات بازار و تحلیل  گران را پوشش داده و منافع کوتاه  مدت خود را افزایش دهند )بیسانست، 
ورانسنا، 2009(. در چنین وضعیتی الزم است حسابرسان این روند را به عنوان مقیاسی از ریسک 
در ارزیابی  ها و برنامه  ریزی  های حسابرسی مدنظر قرار دهند. در این مطالعه واکنش حسابرسان در 
مواجهه با آشفتگی مالی شرکت  های صاحب کار مورد بررسی قرار گرفته است. استدالل این است که 
آشفتگی مالی در شرکت ها به  طور سیستمی ریسکی ایجاد می  کند که این ریسک در شرکت  های 
سالم وجود ندارد و یا به طور قابل  توجهی پایین  تر است. حسابرسان در شرکت  های با آشفتگی مالی، 
ریسک ذاتی بیش تری را ارزیابی کرده و ریسک  ها را در این شرکت ها کنترل می  کنند و بنابراین 
دامنه و تالش حسابرسی را افزایش می  دهند که هر دو منجر به افزایش حق  الزحمه ی حسابرسی 
می  شود. طبق مدل ریسک حسابرسی، بین ریسک ذاتی، ریسک کنترل و ریسک عدم کشف ارتباط 
وجود دارد و در حسابرسی به آن ها توجه می  شود. مطالعات گذشته نشان داده  اند تغییر در ریسک 
ذاتی و ریسک کنترل بر ادراک حسابرسان و ارزیابی آن ها از ریسک حسابرسی تأثیر دارد و در نهایت 
این موضوع بر رفتار آن ها برای کاهش ریسک عدم کشف مؤثر است )کاهان، ژانگ، 2006؛ الدر و 
همکاران، 2009(. در این مطالعه مواجهه ی شرکت ها با آشفتگی مالی، محیطی برای آزمون تغییر 
ریسک حسابرسی ادراک شده است تا بررسی شود آیا در مواجهه با آشفتگی مالی، حق  الزحمه ی 

حسابرسی افزایش می  یابد یا خیر؟ 
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شده  بررسی  مالی  ارائه ی صورت  های  تجدید  و  بین حق  الزحمه ی حسابرسی  رابطه ی  سپس 
آزمون  برای  رویکرد عینی  داده شود. یک  توضیح  با مدل ریسک حسابرسی  است که می  تواند 
کیفیت حسابرسی در زمینه ی ریسک حسابرسی، ارزیابی تجدید ارائه ی صورت  های مالی است و 
یکی از دالیل زیربنایی تجدید ارائه ی صورت  های مالی، ناتوانی حسابرس در کشف تحریف  های 
ارائه ی  تجدید   .)2000 میزیر،  )الیفسن،  است  آن ها  انتشار  از  قبل  مالی  صورت  های  اهمیت  با 
صورت  های مالی نشانگر شکست کیفیت گزارش گری مالی بوده که نگرانی درباره ی قابلیت اعتماد 
ارائه ی  به محیط گزارش گری مالی را بر می  انگیزد )یوهو، سان،2014(. دالیل زیربنایی تجدید 
صورت  های مالی در برخی پژوهش  ها مورد بحث قرار گرفته  اند )پالملی، یوهن، 2010(. مطالعات 
انجام شده، اصالح اشتباه را به  عنوان شایع  ترین دلیل تجدید ارائه ی صورت  های مالی ذکر نموده  اند. 
برخوردارند  اهمیت  از  مالی  صورت  های  ارائه ی  تجدید  با  ارتباط  در  مختلفی  عوامل  همچنین 
از جمله می  توان به ساختار محیطی، شرایط فعالیت شرکت، ویژگی های مدیریتی، ساختار  که 
راهبری شرکتی، ویژگی  ها و پیچیدگی  های استانداردهای حسابداری، کیفیت گزارش گری مالی و 
کیفیت حسابرسی اشاره کرد. مطالعات قبلی نشان داده  اند تجدید ارائه ی صورت  های مالی، ادراک 
حسابرسان از ریسک ذاتی شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد )چن و همکاران، 2011؛ ماند، سان، 
2013(. تجدید ارائه ی صورت  های مالی ممکن است بیانگر کیفیت پایین گزارش گری مالی شرکت 
و یا کیفیت حسابرسی پایین باشد. در نتیجه ریسک حسابرسی درک   شده ی باال، به دنبال تجدید 
ارائه ی صورت  های مالی ایجاد می  شود. بنابراین در شرکت  هایی که تجدید ارائه ی صورت  های مالی 
داشته  اند، افزایش در هزینه  های حسابرسی قابل انتظار است )چن و همکاران، 2019(. پیرو این 
استدالل، یکی دیگر از ابعاد مطالعه بررسی رابطه ی ریسک حسابرسی از طریق تمرکز بر تجدید 

ارائه ی صورت  های مالی صاحب کار با حق  الزحمه ی حسابرسی است.
به طور کلی در این مطالعه تجدید ارائه ی صورت  های مالی و مواجهه با آشفتگی مالی به عنوان 
دو عاملی که می  تواند ریسک حسابرسی درک  شده را برای حسابرسان افزایش دهد، در نظر گرفته 
شده  اند که می  تواند بر دامنه و تالش حسابرس اثرگذار باشد و هزینه  های حسابرسی را تحت تأثیر 
قرار دهد. طبق فرضیه ی ریسک دعاوی حقوقی و حق  الزحمه ی حسابرس )سیتاماران و همکاران، 
2002(، با توجه به این که حسابرسان همواره از اطالعات داخلی شرکت ها برای ارزیابی ریسک 
می  تواند  مالی  آشفتگی  و  مالی  صورت  های  ارائه ی  تجدید  می  کنند،  استفاده  حسابرسی  پروژه 
اطالعات مفیدی را در اختیار حسابرسان در این زمینه قرار دهد )محمدی و همکاران، 1399(. 
ارائه ی صورت  های مالی در  از طرفی در این مطالعه رابطه ی حق  الزحمه ی حسابرسی و تجدید 
مواجهه با آشفتگی مالی مورد بررسی قرار گرفته است تا مشخص شود که آیا در شرکت  هایی که 
آشفتگی مالی دارند، تجدید ارائه ی صورت  های مالی می  تواند نشانه جدی  تری از ریسک حسابرسی 
درک  شده و تغییر رفتار حسابرسان در افزایش دامنه و تالش حسابرسی باشد یا خیر؟ درواقع تأیید 
این موضوع می  تواند بیانگر این باور حسابرسان باشد که در شرکت  های مواجه با آشفتگی مالی، 
تجدید ارائه ی صورت  های مالی می  تواند دلیل قوی  تری برای وجود ریسک ذاتی در شرکت باشد. 
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در نتیجه تالش بیش تری برای شناسایی انحراف با اهمیت نیاز دارند و این موضوع هزینه  های 
حسابرسی شرکت را افزایش می دهد. لذا جنبه ی دیگر مطالعه ی حاضر بررسی رابطه ی ریسک 

حسابرسی درک  شده و حق  الزحمه ی حسابرسی در شرکت  های با آشفتگی مالی است. 
بین  ارتباطی  چه  که  می  شود  مطرح  این  گونه  پژوهش  اصلی  مسائل  مطالب،  این  به  توجه  با 
از ریسک  ارزیابی  ارائه ی صورت  های مالی به عنوان دو عامل  با آشفتگی مالی و تجدید  مواجهه 
و  حسابرسی  ریسک  ارزیابی  بین  ارتباط  و  دارد؟  وجود  حسابرسی  حق  الزحمه ی  با  حسابرسی 

حق  الزحمه ی حسابرسی در شرکت  های با آشفتگی مالی به چه صورت است؟

3-پیشینهیپژوهش
ژانگ و همکاران )2022( دریافتند مؤسسات حسابرسی با افزایش تالش و حق  الزحمه ی حسابرسی 
به افزایش مسئولیت قانونی پاسخ می  دهند و افزایش تالش حسابرسی برای مشتریان پر ریسک، 
بارزتر است. طبق شواهد افزایش تالش و حق  الزحمه ی حسابرسی برای صاحب کارانی که در وضعیت 
درماندگی مالی هستند و اقالم تعهدی اختیاری باالتری دارند، بیش تر است. آلن و وینترز )2021( 
نشان دادند حسابرسان حق  الزحمه ی خود را برای ریسکی  ترین طبقه دارایی ها هنگام سقوط بازارها در 
طول بحران مالی افزایش می  دهند. آکدا و هارتو )2019( نشان دادند ویژگی های ریسک حسابرسی 
مانند ریسک ذاتی، ریسک کنترل و ریسک عدم کشف تأثیر معنادار در تعیین هزینه  های حسابرسی 
ندارند. چن و همکاران )2019( نشان دادند هزینه  های حسابرسی به دنبال ریسک سیستمی ناشی 
ارائه ی صورت  های  افزایش می  یابد. همچنین بین هزینه  های حسابرسی و تجدید  از بحران مالی 
مالی به عنوان شاخص ریسک حسابرسی درک  شده توسط حسابرسان، رابطه ی مثبت وجود دارد. با 
این حال در دوره ی بحران مالی، تجدید ارائه ی صورت  های مالی تغییر قابل  توجهی در هزینه  های 
حسابرسی ایجاد نمی  کند. دو و همکاران )2019( نشان دادند صاحب کار با پشتوانه و مالکیت دولتی 
به طور مؤثری ریسک حسابرسی را کاهش داده و در نتیجه هزینه ی حسابرسی را کاهش می دهد. 
عالوه بر این زمانی که مشتری ثابت است یا از طرف دولت مرکزی آمده است، این رابطه مشهودتر 
است. همچنین در شرایط وجود سطوح باالی محدودیت  های مالی، رابطه ی قوی  تری قابل مشاهده 
است. پایک و همکاران)2018( دریافتند حق  الزحمه ی حسابرسی در پاسخ به تجدید ارائه ی ناشی 
افزایش هزینه ی حسابرسی  افزایش می  یابد و میزان  اشتباهات حسابداری  تقلب حسابداری و  از 
بستگی به شدت تجدید ارائه دارد. گول و همکاران )2018( دریافتند توانایی مدیریتی باعث افزایش 
حق  الزحمه ی حسابرسی در بنگاه  های اقتصادی با آشفتگی مالی و کاهش حق  الزحمه ی حسابرسی در 
بنگاه  های اقتصادی سالم می  شود. همچنین شرکت  های با آشفتگی مالی که مدیرانی با توانایی باالتر 
دارند، کیفیت اقالم تعهدی پایین  تری را نشان می دهند و احتمال تجدید ارائه ی صورت  های مالی در 
این شرکت ها باالتر است. عالوه بر این توانایی مدیران در شرکت  های با آشفتگی مالی باعث می  شود 
در گزارش گری مالی به صورت فرصت  طلبانه رفتار کنند تا هم زمان پاداش مبتنی بر حقوق صاحبان 
سهام را به حداکثر برسانند و با فشارهای مجدد بدهی مقابله کنند که باعث افزایش ریسک  های 
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حسابرسی و در نهایت هزینه  های حسابرسی بیش تر می  شود. جی و همکاران )2018( نشان دادند 
ارتباط مثبت دارد. همچنین گزارش داوطلبانه ی  با ریسک کنترل داخلی  هزینه  های حسابرسی 
کنترل داخلی می  تواند هزینه ی حسابرسی باالتر مربوط به ریسک کنترل داخلی را کاهش دهد. 
به طور  مالی  بحران  دوران  دادند هزینه  های حسابرسی در طول  نشان  و همکاران )2017(  سونو 
قابل توجهی کاهش یافته است. بعالوه حسابرسان هنگام مواجهه با فشار برای کاهش هزینه  های 
حسابرسی، پاسخ متفاوتی به مشتریان کوچک و مشتریان پر ریسک دارند. سرانجام مشخص شد 
این روابط هنگامی قوی  تر است که شرکت برای کاهش مخارج خود تحت فشار شدید باشد. شایی و 
جیاراج )2017( دریافتند ریسک ذاتی و ریسک کنترل تأثیر مثبت بر هزینه  های حسابرسی دارند. 
همچنین حسابرسان هنگام تصمیم  گیری در مورد قیمت  گذاری خدمات حسابرسی شرکت  های مالی، 
ریسک تجاری را در نظر نمی  گیرند ولی برای شرکت  های غیرمالی نه  تنها سودآوری شرکت بلکه 
نقدینگی، سطح فعالیت، توانایی پرداخت بدهی و احتمال ورشکستگی را زمان تصمیم  گیری در مورد 
قیمت  گذاری خدمات حسابرسی در نظر می  گیرند. لنوکس و کوثر )2017( دریافتند در شرایطی که 
ریسک ورشکستگی مالی صاحب کاران باالتر باشد احتمال ارائه ی بند ابهام تداوم فعالیت در گزارش 
حسابرس و انصراف از کار حسابرسی بیش تر است. همچنین در این شرایط حسابرسان حق  الزحمه ی 
بر  مالی  بحران  دریافتند   )2017( همکاران  و  گروف  می  کنند.  دریافت  از صاحب کاران  بیش تری 
هزینه  های حسابرسی تأثیر منفی دارد. به نظر می  رسد این اثر منفی بر حق  الزحمه ی حسابرسی 
از  ناشی  بر حق  الزحمه ی حسابرسی  اثر مثبت  از  افزایش رقابت بیش تر  و  تقاضا  از کاهش  ناشی 
باشد. نیکینن و پتری )2015( دریافتند ریسک مالی و ریسک تجاری  افزایش تعهد حسابرسی 
رابطه ی مثبتی با حق  الزحمه ی حسابرسی دارند. دیفوند و همکاران )2015( دریافتند حسابرسان 
برای صاحب کاران محافظه  کارتری که ریسک ذاتی و تجاری کم تری دارند، کم تر اظهارنظر ابهام در 
تداوم فعالیت صادره کرده و حق  الزحمه ی حسابرسی کم تر مطالبه می  کنند. آلکسیوا و سوانستروم 
ریسک صاحب کاران،  افزایش  دلیل  به  اقتصادی  بحران  دوره ی  در  دریافتند حسابرسان   )2015(
ریسک ورشکستگی یا عدم رعایت قرارداد بدهی حق  الزحمه ی بیش تری دریافت می  کنند. طبق 
شواهد حق  الزحمه ی خدمات حسابرسی و غیر  حسابرسی با بحران اقتصادی رابطه ی مثبت دارد و این 
ارتباط با توجه به شرایط مختلف اقتصادی تحت تأثیر قرار نمی  گیرد به طوری که حق  الزحمه در طول 
دوران بحران افزایش یافته است و در طول دوران پس از بحران نیز به افزایش خود ادامه داده است. 
هریبار و همکاران )2014( دریافتند هزینه  های حسابرسی باالتر با کیفیت پایین اطالعات حسابداری 
صاحب کار و پیش  بینی تجدید ارائه ی بعدی صورت  های مالی به دلیل تقلب مرتبط است. کریشنان 
و ژانگ )2014( دریافتند صاحب کاران به دلیل وضعیت مالی نامناسب در زمان بحران اقتصادی، 
به فرآیند چانه  زنی با حسابرسان جهت کاهش حق  الزحمه ی حسابرسی ورود می  کنند. بالنکلی و 
همکاران )2012( دریافتند حق  الزحمه ی حسابرسی در دوره ی قبل از تجدید ارائه ی صورت  های 
مالی به طور غیرعادی کاهش می  یابد. کاهش حق  الزحمه ی حسابرسی می  تواند به دلیل کاهش تالش   
حسابرسی یا تخمین کم تر از حد حسابرس از ریسک باشد. هر و همکاران )2010( دریافتند در 
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شرکت  هایی که با تجدید ارائه ی صورت  های مالی از جنبه  های مختلف مواجه بوده  اند، حق  الزحمه ی 
باالتر است. چوی و همکاران )2008( نشان دادند در محیط  هایی که ریسک دعاوی  حسابرسی 

حقوقی کم است، حق  الزحمه ی حسابرسان بزرگ بیش تر از حسابرسان کوچک است.
یاری و همکاران )1401( دریافتند با وجود پیش  بینی جامعه ی حسابداران رسمی ایران، آیین  نامه 
تعیین حق  الزحمه ی حسابرسی به  عنوان محرکی برای افزایش قدرت چانه  زنی حسابرسان در مذاکرات 
تعیین حق  الزحمه، به افزایش سطح حق  الزحمه ی حسابرسی منجر نشده است. چنین یافته  ای بیانگر 
رعایت شکلی آیین  نامه به  جای رعایت واقعی آن است. حسنی )1400( نشان داد بین حق  الزحمه ی 
حسابرسی و وقوع خطای نوع دوم به عنوان مقیاسی از ریسک حسابرسی رابطه ی منفی وجود دارد. 
از طرفی شواهد حاکی از آن است که بین حق  الزحمه ی حسابرسی و سهم بازار خدمات حسابرسی 
به عنوان مقیاسی از محیط رقابتی بازار حسابرسی رابطه ی مثبتی وجود دارد. سایر شواهد نشان 
مقبول حسابرس، شهرت حسابرس،  اظهارنظر  از  مستقیم  تابعی  دادند حق  الزحمه ی حسابرسی 
پیچیدگی حسابرسی، استقالل کمیته ی حسابرسی، رهبری هیئت  مدیره و گزارش زیان اما تابعی 
معکوس از چرخش حسابرس، استقالل هیئت  مدیره، تمرکز مالکیت و اهرم مالی مشاهده  ها است. 
فعالیت هیئت  مدیره نیست. عطایی  شریف  از سطح  تابعی  در عین حال حق  الزحمه ی حسابرسی 
بر حق  الزحمه ی حسابرسی  کاهنده  اثر  دارای  مدیریت  توانایی  دادند  نشان   )1400( و همکاران 
با  و کاهش می  یابد.  گرفته  قرار  مالی شرکت  درماندگی  تأثیر  تحت  ارتباط  این  است. همچنین 
توجه به یافته  ها می  توان چنین نتیجه  گیری نمود که توانایی مدیریت موجب کاهش دست کاری 
اطالعات حسابداری و کاهش حجم رسیدگی  های حسابرس مستقل می  شود که این موضوع موجب 
کاهش حق  الزحمه ی حسابرس مستقل می  شود. با این وجود توانایی مدیریت در محیط  های همراه 
نیست.  برخوردار  اثر بخشی کافی  از  راستای کاهش حق  الزحمه ی حسابرسی  مالی در  بحران  با 
سلیمانی و شکریان برنجستانکی )1400( نشان دادند تخفیف     حق  الزحمه ی حسابرسی تأثیر منفی 
صاحب کار(  مدیران  تقلب  )احتمال  حسابرسان  توسط  بااهمیت  تحریف  های  افشای  بر  )مثبت( 
دارد. همچنین نتایج نشان  دهنده ی رابطه ی بین به کارگیری مؤسسات حسابرسی دارای کیفیت 
با افشای تحریف  های بااهمیت توسط حسابرسان و احتمال تقلب مدیران صاحب کار و نیز تأیید 
تأثیر تعدیلی این متغیر بر رابطه ی تخفیف     حق  الزحمه ی حسابرسی با افشای تحریف  های بااهمیت 
توسط حسابرسان و احتمال تقلب مدیران صاحب کار است. بخردی  نسب )1400( نشان داد طبق 
نظریه ی فشار حق  الزحمه ی حسابرسی، مؤسسات حسابرسی خصوصی عضو جامعه ی حسابداران 
رسمی به دلیل حق  الزحمه ی پایین تحت فشار حق  الزحمه، زمان کافی جهت کشف انحرافات با 
اهمیت در صورت  های مالی صاحب کار را صرف نمی  کنند و با افزایش فشارهای نزولی بر حسابرس، 
انحرافات موجود در گزارش گری مالی افزایش می  یابد. فروغی ابری و همکاران )1399( دریافتند 
افزایش ریسک برآورد خطر ورشکستگی صاحب کار، بر صدور بند ابهام در تداوم فعالیت صاحب کار، 
در گزارش حسابرس تأثیر مثبت دارد اما افزایش این ریسک، تأثیری بر حق  الزحمه ی حسابرس 
و  مدیریت  توانایی  بین  معکوس  رابطه ی  دریافتند   )1399( همکاران  و  محمدی  است.  نداشته 
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حق  الزحمه ی حسابرسی وجود دارد. از طرفی رابطه ی مثبت بین آشفتگی مالی و حق  الزحمه ی 
حسابرسی وجود دارد. با این حال آشفتگی مالی، رابطه ی منفی بین توانایی مدیریت و حق  الزحمه ی 
حسابرسی را تضعیف می  کند. باغومیان و محمدی )1399( دریافتند افزایش تخصص مالی اعضای 
شرکت  محیطی  ریسک  های  میان  مستقیم  رابطه ی  شدت  تضعیف  موجب  حسابرسی  کمیته ی 
است.  نشده  تجاری( و حق  الزحمه ی حسابرسی  و ریسک  مالی، ریسک عملیاتی  )شامل ریسک 
سرلک و همکاران )1399( نشان دادند تخفیف حق  الزحمه ی حسابرسی با خطای حسابرسی نوع 
دوم رابطه ی مثبتی دارد اما با خطای حسابرسی نوع اول رابطه ی ندارد. افزون بر این رکود اقتصادی 
بر رابطه ی بین تخفیف حق  الزحمه ی حسابرسی و خطای حسابرسی تأثیر نمی  گذارد. همچنین 
تخفیف حق  الزحمه ی حسابرسی، کاهش کیفیت سود را به دنبال دارد و رکود اقتصادی، رابطه ی 
منفی بین تخفیف حق  الزحمه ی حسابرسی و کیفیت سود را تشدید می  کند. نیکبخت و همکاران 
)1399( دریافتند عوامل مؤثر بر حق  الزحمه ی حسابرسی شامل حجم عملیات، پیچیدگی عملیات، 
کیفیت و اثربخشی کنترل  های داخلی، پراکندگی جغرافیائی عملیات، اندازه ی واحد صاحب کار، 
حسابرسی نخستین، ریسک کارفرما، ویژگی های حسابرس و دوره ی تصدی مسئولیت حسابرس 
در واحد صاحب کار هستند. محمدرضایی و همکاران )1398( دریافتند بحران اقتصادی رابطه ی 
به  نسبت  خود  افزایش حق  الزحمه  های  با  و حسابرسان  دارد  با حق  الزحمه ی حسابرسی  مثبتی 
ریسک حسابرسی افزایش یافته ناشی از بحران اقتصادی واکنش نشان می دهند. آذین  فر و همکاران 
با حق  الزحمه ی حسابرسی  عملیاتی  و  مالی  ریسک  بین  قوی  نسبی  رابطه ی  دریافتند   )1398(
وجود دارد. البته شواهدی مبتنی بر وجود رابطه ی بین ریسک تجاری و حق  الزحمه ی حسابرسی 
یافت نشد. ثقفی و عالی فامیان )1398( دریافتند درماندگی مالی بر حق  الزحمه ی حسابرسی تأثیر 
و  بین حق الزحمه ی حسابرسی  رابطه ی  مالی شرکت  انتظار درماندگی  برخالف  ندارد. همچنین 
توانایی مدیران را تعدیل نمی  کند. ابراهیمی کردلر و همکاران )1398( دریافتند عدم رعایت قانون 
مبارزه با پول شویی منجر به افزایش ریسک تجاری صاحب کار و ریسک حسابرسی می  شود. پس 
حسابرسان تالش خود را بیش تر کرده و حق  الزحمه ی حسابرسی بیش تری درخواست می  شود. 
اعتمادی و همکاران )1397( دریافتند افزایش حق  الزحمه ی مؤسسات حسابرسی، احتمال تجدید 
ارائه ی صورت  های مالی سال قبل را کاهش می دهد. سرخانی   مقدم و پاکدل )1397( نشان دادند 
درصد باالیی از تجدید ارائه  ها در ایران به دلیل اصالح اشتباهات حسابداری است. بعالوه شواهد 
بیانگر عدم ارتباط بین حق  الزحمه ی غیرعادی حسابرسی و تجدید ارائه ی صورت  های مالی است. 
بهارمقدم و همکاران )1396( نشان دادند توانایی مدیریت با حق  الزحمه ی حسابرسان و همچنین با 
احتمال انتشار گزارش حسابرس حاوی بند تداوم فعالیت حسابرسان رابطه ی منفی دارد. قدیم  پور و 
دستگیر )1395( نشان دادند میزان اثربخشی کنترل داخلی و استقالل حسابرس بر حق  الزحمه ی 
حسابرسی اثر دارند. با این  حال حسابرسان مستقل به مسئله ی ریسک دادخواهی توجه چندانی 

نمی  کنند و حق  الزحمه ی حسابرسی بیش تر بر اساس حجم عملیات رسیدگی تعدیل می  شود. 



حسنی  و همکار | تحلیل روابط حق  الزحمه ی حسابرسی و ریسک حسابرسی در مواجهه با تجدید ... |       | 93

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارهششم|بهار1401

4-فرضیههایپژوهش
بررسی  برای  معیاری  و  حسابرسی  کیفیت  ارزیابی  معیارهای  از  حسابرسی  حق  الزحمه ی 
تالش  هزینه ی  آن  تعیین  و  ارزیابی  در  و  است  صاحب کار  به  حسابرس  اقتصادی  وابستگی 
حسابرس و ریسک  های مربوطه کنترل می  شوند )سیمونیک، 1980؛ چوی و همکاران، 2010؛ 
بالنکی و همکاران، 2012(. یافته  های مطالعاتی در حوزه ی شناسایی عوامل مؤثر بر حق  الزحمه ی 
حسابرسی حاکی از آن است که تفاوت محیط نظارتی در کشورهای مختلف دلیل اصلی تفاوت 
تقاضا برای خدمات حسابرسی است. حق  الزحمه ی حسابرسی از طریق ارزیابی ریسک حسابرسی، 
رقابت در بازار حسابرسی و مذاکرات حسابرسان با مشتریان و تعادل قدرت چانه زنی آن ها تعیین 
می  شود )هوگان، ویلکینز، 2008(. در این مطالعه بر تجدید ارائه ی صورت  های مالی و مواجهه با 
آشفتگی مالی به عنوان دو عامل مؤثر بر ریسک حسابرسی درک   شده حسابرسان تمرکز شده است 
و بررسی این عوامل به دلیل تأثیر بر دامنه و تالش حسابرس و در نهایت هزینه  های حسابرسی 
اهمیت دارد. در این مطالعه رابطه ی حق  الزحمه ی حسابرسی و تجدید ارائه ی صورت  های مالی در 
مواجهه با آشفتگی مالی مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود در شرکت  هایی که آشفتگی مالی 
دارند، تجدید ارائه ی صورت  های مالی به چه میزان می  تواند نشانه جدی  تری از ریسک حسابرسی 
درک  شده و تغییر رفتار حسابرسان در افزایش دامنه و تالش حسابرسی باشد. تأیید این امر نشان 
می دهد که در شرکت  هایی مواجه با آشفتگی مالی، تجدید ارائه ی صورت  های مالی می  تواند دلیل 
بیش تر حسابرسان  تالش  مستلزم  امر  این  باشد.  در شرکت  ذاتی  ریسک  وجود  برای  قوی  تری 
می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  حسابرسی  حق  الزحمه ی  و  است  اهمیت  با  انحراف  شناسایی  برای 
تعیین  در  مالی صاحب کار  ارائه ی صورت  های  تجدید  از  ناشی  نقش ریسک  برخی مطالعات  در 
حق الزحمه ی حسابرسی مورد تأیید قرار گرفته است )هر و همکاران، 2010؛ پایک و همکاران، 
از طرفی مطالعات دیگری نقش ریسک تجاری صاحب کار به  2018؛ چن و همکاران، 2019(. 
واسطه وقوع شرایط آشفتگی مالی در تعیین حق الزحمه ی حسابرسی تأیید شده است )آلکسیوا، 
سوانستروم، 2015؛ لنوکس و کوثر، 2017؛ گول و همکاران، 2018؛ چن و همکاران، 2019(. 
تعیین حق  الزحمه ی  به مبانی ریسک در  توجه  بر ضرورت  به مطالعات پیشین مبنی  استناد  با 
خدمات حسابرسی، به ویژه از منظر تمرکز بر ویژگی های ریسکی صاحب کار و فرآیند حسابرسی، 

فرضیه  های پژوهش به شرح زیر تدوین شده  اند:
فرضیه ی اول: ریسک تجاری صاحب کار با تمرکز بر آشفتگی مالی بر حق  الزحمه ی حسابرسی 

تأثیر دارد.
بر  صاحب کار  مالی  صورت  های  ارائه ی  تجدید  بر  تمرکز  با  حسابرسی  ریسک  دوم:  فرضیه ی 

حق  الزحمه ی حسابرسی تأثیر دارد.
فرضیه ی سوم: ریسک حسابرسی بر حق  الزحمه ی حسابرسی در شرکت  های با آشفتگی مالی، 

تأثیر قوی  تری دارد.



پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارهششم|بهار1401

 |       |94

5-روششناسیپژوهش
این پژوهش یک مطالعه ی کاربردی است که پیامدهای واقعی یک یا چند رویداد را مورد بررسی 
قرار می دهد و با استفاده از آن دانش مربوط در این زمینه را توسعه می دهد. بر حسب نوع داده  ها، 
این مطالعه یک مطالعه ی کّمی است که با داده  های واقعی به آزمون فرضیه می  پردازد و از آنجا 
که این داده  ها مربوط به گذشته است، مطالعه را می  توان در گروه مطالعات پس رویدادی قرار داد. 
داده  ها با ماهیت ترکیبی به شکل مشاهده  های شرکت-سال هستند. همچنین به جهت این که با 
استفاده از داده  های واقعی به توصیف شرایط جامعه ی آماری پرداخته می  شود، مطالعه ی توصیفی 
است. بعالوه پژوهش حاضر را بر حسب نحوه ی اجرا می  توان در دسته مطالعات همبستگی قرار 
داد. زیرا جهت بررسی روابط متغیرها، از تکنیک های رگرسیون و همبستگی استفاده شده است. 
ادبیات و پیشینه ی پژوهش استفاده  از روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطالعات در زمینه ی 
شده است. لذا با مطالعه ی مقاالت و جستجو در پایگاه  های اینترنتی، اطالعات جمع  آوری شده 
است. جهت جمع آوری داده  های مورد نیاز برای آزمون فرضیه  ها از روش اسنادکاوی استفاده شده 
پردازش  مرکز  و  کدال  سامانه  نوین،  ره آورد  نرم افزار  های  از  استفاده  با  داده  ها  است. جمع آوری 
اطالعات مالی ایران بر اساس منابع صورت  های مالی، یادداشت  های توضیحی، گزارش حسابرس 
و گزارش   هیئت   مدیره انجام شده است. همچنین برای آماده سازی متغیر  های الزم جهت استفاده 
در مدل  های مربوط به آزمون فرضیه  ها، از نرم  افزار صفحه گسترده اکسل استفاده شده است. ابتدا 
اطالعات گردآوری شده در صفحات کاری محیط این نرم افزار وارد گردید و سپس محاسبه  های 
با  انجام شده است. در نهایت تحلیل  های آماری  الزم برای دستیابی به متغیر  های این پژوهش 

بهره  گیری از نرم  افزار اقتصادسنجی ایویوز شکل گرفته  اند.

6-مدلهاومتغیرهایپژوهش
مدل  های آماری پژوهش جهت آزمون فرضیه  ها از مطالعات چن و همکاران )2019( و گول و 

همکاران )2018( اقتباس شده  اند.
AFEE_it=α+β_1 FD_it+β_2 SIZE_it+β_3 LEV_it+β_4 INVREC_it+β_5  
MB_it+β_6 CR_it+β_7 ARLAG_it+ β_8 ATENR_it+ε_it  

مدل )1(
AFEE_it=α+β_1 RES_it+β_2 SIZE_it+β_3 LEV_it+β_4 INVREC_it+β_5 
MB_it+β_6 CR_it+β_7 ARLAG_it+ β_8 ATENR_it+ε_it

مدل )2(  
AFEE_it=α+β_1 FD_it+β_2 RES_it+β_3 FD×RES_it+β_4 SIZE_it+β_5 
LEV_it+β_6 INVREC_it+β_7 MB_it+β_8 CR_it+β_9 ARLAG_it+ β_10 
ATENR_it+ε_it     

مدل )3(  

نحوه ی اندازه  گیری متغیرهای مندرج در مدل  ها در جدول 1 شرح داده شده  اند.
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جدول)1(متغیرهاونحوهیاندازهگیریآنها
نحوه اندازه  گیرینام متغیرنماد متغیرمتغیر
لگاریتم طبیعی مجموع هزینه  های حسابرسیحق  الزحمه ی حسابرسیAFEEوابسته

اگر صورت  های مالی شرکت تجدید ارائه شده باشد، ریسک حسابرسیRESمستقل
کد یک، در غیر این صورت کد صفر

مستقل/
آشفتگی مالیFDتعدیل گر

برای ارزیابی ابتدا شاخص زیر محاسبه می  شود. نقطه ی 
تمیز شرکت  های دارای آشفتگی مالی عدد 8907/15 
است. اگر شاخص در هر سال-شرکت کم تر از نقطه 

تمیز باشد، آن گاه شرکت موردنظر با احتمال آشفتگی 
مالی در نظر گرفته می  شود و کد یک می  گیرد و در 
غیر این صورت کد صفر)محمدی و همکاران، 1399(.

P =3.20784K1+1.80384K2+1.61363K
3+0.50094K4+0.16903K5-0.39709K6 

0.12505-K7+0.33849K8+1.42363K9

K1 نسبت سود عملیاتی به دارایی
K2 نسبت سود انباشته به دارایی

K3 نسبت سرمایه در گردش به دارایی
K4 نسبت حقوق صاحبان سهام به بدهی
K5 نسبت سود قبل از مالیات به فروش
K6 نسبت دارایی جاری به بدهی جاری

K7 نسبت سود خالص به فروش
K8 نسبت بدهی به دارایی

K9 اندازه ی شرکت

لگاریتم طبیعی مجموع دارایی هااندازه ی شرکتSIZEکنترلی
نسبت مجموع بدهی  ها به مجموع دارایی هااهرم مالیLEVکنترلی

نسبت مجموع موجودی  ها و دریافتنی  ها به مجموع موجودی  ها و دریافتنی هاINVRECکنترلی
دارایی ها

نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری حقوق مالکانهارزش بازار به دفتریMBکنترلی
نسبت دارایی  های جاری به بدهی  های جارینسبت جاریCRکنترلی

لگاریتم طبیعی فاصله بین تاریخ پایان دوره ی مالی و تأخیر گزارش حسابرسیARLAGکنترلی
تاریخ انتشار گزارش حسابرسی

لگاریتم طبیعی سال های متوالی همکاری حسابرس با دوره ی تصدی حسابرسATENRکنترلی
صاحب کار

7-جامعهیآماریپژوهش
تهران طی سال های 1390  بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته شده  مطالعه شرکت  های  این  در 
تا 1398 به  عنوان جامعه ی آماری مدنظر هستند. بعالوه با اعمال معیارهایی به شرح جدول 2 

جامعه ی آماری غربال و شرکت ها انتخاب شده  اند:
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جدول)٢(شرکتهایحائزشرایطوانتخابشدهبهعنوانجامعهیآماریغربالشده
باقیماندهحذفیشرح

506مجموع شرکت  های عضو جامعه ی آماری
شرکت  های حذف   شده بر اساس معیارهای زیر:

176تعداد شرکت  هایی که طبق تاریخ ورود یا خروج به طور کامل در بورس حضور نداشته  اند.
31تعداد شرکت  هایی در قلمرو زمانی پژوهش تغییر سال مالی داده  اند.

73تعداد شرکت  های واسطه  گری، سرمایه  گذاری، هلدینگ، لیزینگ، بانک   و بیمه  
تعداد شرکت  هایی که اطالعات مورد نیاز از جمله افشای حق  الزحمه ی حسابرسی 

99را نداشته  اند.

127تعداد شرکت  هایی که از جامعه ی آماری غربال و انتخاب شدند:
به این ترتیب تعداد 127 شرکت در دوره ی  زمانی 9 ساله به عنوان جامعه ی آماری غربال شده 
انتخاب شدند. فهرست جامعه ی در دسترس، فراوانی و نحوه توزیع آن ها در صنایع مختلف در 

جدول 3 مالحظه می  شود:
جدول)3(فراوانیشرکتهایجامعهیآماریغربالشدهبهتفکیکصنایع

فراوانی شرکت  ها
صنعت

فراوانی شرکت  ها
صنعت

درصد تعداد درصد تعداد
1/57 2 فرآورده  های نفتی 0/79 1 استخراج سایر معادن
4/72 6 فلزات اساسی 4/72 6 استخراج کانی  های فلزی
0/79 1 فنی و مهندسی 0/79 1 استخراج نفت گاز بجز اکتشاف
3/15 4 قند و شکر 3/94 5 انبوه سازی امالک و مستغالت

2/36 3 کاشی و سرامیک 0/79 1 حمل و نقل انبارداری و 
ارتباطات

6/30 8 کانی غیرفلزی 10/24 13 خودرو و قطعات
3/15 4 الستیک و پالستیک 9/45 12 دارویی
4/72 6 ماشین  آالت و تجهیزات 3/15 4 دستگاه  های برقی
0/79 1 محصوالت چوبی 0/79 1 رایانه
3/15 4 محصوالت فلزی 0/79 1 زراعت و خدمات وابسته
0/79 1 محصوالت کاغذی 13/38 17 سیمان، آهک و گچ
1/57 2 منسوجات 6/30 8 شیمیایی
100 127 کل نمونه 11/81 15 غذایی بجز قند و شکر

8-یافتههایپژوهش
جهت توصیف متغیرهای مورد بررسی پژوهش و شناخت مشخصات شرکت  های مورد بررسی، 
نسبت به ارائه ی آمار توصیفی متغیرهای پیوسته بر اساس شاخص  های مرکزی، پراکندگی و توزیع 
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در جدول 4 اقدام شده است. از آنجایی که طبق غربال شرکت ها بر اساس داده  های در دسترس، 
تعداد 127 شرکت بورسی طی دوره ی 9 ساله از سال 1390 تا سال 1398 انتخاب شده  اند، در نتیجه 
تعداد کل مشاهده  های در دسترس برابر با 1143 مشاهده شرکت-سال است. طبق نتایج ارائه شده، 
لگاریتم طبیعی هزینه  های حسابرسی که معرف حق  الزحمه ی حسابرسی مشاهده  های مورد بررسی 
است، به طور میانگین 20/635 واحد لگاریتمی است. از آنجا که متغیر دارای چولگی نزدیک به صفر 
و کشیدگی نزدیک به عدد 3 است، از توزیع نرمال برخوردار است. همچنین شواهد ارائه شده بیانگر 
آن است که لگاریتم طبیعی مجموع دارایی  های شرکت که معرف اندازه ی مشاهده  های مورد بررسی 
است، به طور میانگین 28/787 واحد لگاریتمی است. نسبت مجموع بدهی  ها به مجموع دارایی ها 
که معرف اهرم مالی مشاهده  های مورد بررسی است، به  طور میانگین 56/53 درصد است. نسبت 
مجموع موجودی  ها و دریافتنی  ها به مجموع دارایی ها که معرف پیچیدگی حساب  ها در گزارش گری 
مالی مشاهده  های مورد بررسی است، به طور میانگین 50/70 درصد است. نسبت ارزش بازار سهام 
به ارزش دفتری حقوق مالکانه که معرف رشد بازار مشاهده  های مورد بررسی است، به   طور میانگین 
3/5290 برابر است. نسبت دارایی  های جاری به بدهی  های جاری که معرف نقدینگی مشاهده  های 
مورد بررسی است، به طور میانگین 1/6517 برابر است. فاصله ی زمانی بین تاریخ پایان دوره ی مالی 
و تاریخ انتشار گزارش حسابرسی که معرف تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی مشاهده  های مورد 
بررسی است، به    طور میانگین 77 روز و معادل 4/2819 واحد لگاریتمی است. تعداد سال های متوالی 
همکاری حسابرس با صاحب کار که معرف دوره ی تصدی حسابرس مشاهده  های مورد بررسی است، 

به    طور میانگین حدود 4 سال و معادل 0/9947 واحد لگاریتمی است.
جدول)4(آمارتوصیفیمتغیرهایپیوسته

AFEESIZELEVINVRECMBCRARLAGATENUشرح

20/63527/7875653/05070/05290/36517/12819/49947/0میانگین
20/62827/7345662/05028/03686/23161/13820/40986/1میانه

23/74933/7370775/29714/0559/97320/221930/58904/2بیش ترین
04/2901374/07726/20000/0-17/18323/9820370/00272/0کم ترین

0/86781/45532180/01958/0398/113888/13866/08214/0انحراف معیار
6095/05515/0-243/149355/5-0/06170/68138255/00059/0چولگی

3/17774/43375541/72029/211/398738/626252/24891/2کشیدگی
11431143114311431143114311431143تعداد مشاهده  ها

با توجه به این که در این پژوهش، دو متغیر گسسته در نظر گرفته شده  اند، فراوانی این متغیرها 
در جدول 5 ارائه شده  اند. اولین متغیر مستقل، معرف ریسک حسابرسی است که برای ارزیابی 
آن از شاخص تجدید ارائه ی صورت  های مالی استفاده شده است. نتایج نشان داده  اند   تعداد 434 
سویی  از  داشته    اند.  مالی  صورت  های  ارائه ی  تجدید  مشاهده  ها،  درصد   37/97 با  برابر  مشاهده 
مالی  ارائه ی صورت  های  تجدید  مشمول  مشاهده  ها  درصد   62/03 با  برابر  مشاهده  تعداد 709 
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نشده    اند. شواهد مطالعاتی حاکی از آن است که در شرکت  های دارای تجدید ارائه ی صورت  های 
مالی، ادراک حسابرسان از ریسک تحت تأثیر قرار می  گیرد. دومین متغیر مستقل و تعدیل  گر، 
معرف آشفتگی مالی است. نتایج نشان داده  اند   تعداد 28 مشاهده برابر با 2/45 درصد مشاهده  ها 
با 97/55 درصد  برابر  تعداد 1115 مشاهده  از سویی  بوده    اند.  مواجه  مالی  آشفتگی  احتمال  با 

مشاهده  ها در محدوده ی آشفتگی مالی قرار نگرفته و دارای سالمت مالی هستند.
جدول)5(فراوانیمتغیرهایگسسته

RESFDشرح
درصدتعداددرصدتعداد

70962/03111597/55کد صفر
43437/97282/45کد یک

11431001143100کل مشاهده  ها
جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها به ویژه متغیر وابسته از آزمون جارک-برا استفاده شده 
و نتایج آن در جدول 6 ارائه شده  اند. این آزمون با توجه به شاخص  های تقارن چولگی و کشیدگی، 
مطابقت با توزیع نرمال را سنجش می  کند. طبق نتایج ارائه شده معناداری آماره ی جارک-برا برای 
حق  الزحمه ی حسابرسی )متغیر وابسته( بیش تر از سطح خطای 5 درصد است. در نتیجه این متغیر 
توزیع نرمال دارد اما معناداری آماره ی جارک-برا سایر متغیرهای پیوسته )متغیرهای کنترلی( کم تر 
از خطای 5 درصد است. در نتیجه این متغیرها دارای توزیع نرمال نیستند که البته این موضوع به 
دلیل تعداد زیاد مشاهده  های مورد بررسی طبق قضیه حد مرکزی، مشکلی ایجاد نمی  کند. همچنین 
به منظور بررسی پایایی متغیرهای پیوسته جهت جلوگیری از رگرسیون های کاذب از آزمون لوین، 
لیو و چو استفاده شده است و نتایج آن در جدول 6 ارائه شده  اند. طبق نتایج ارائه شده، معناداری 
آماره ی آزمون متغیرهای پیوسته کم تر از سطح خطای 5 درصد است. از این رو طی قلمرو زمانی 
پژوهش متغیرها دارای مانایی از درجه ی یک در مقیاس سطح بوده    اند. بنابراین نتایج آماری مدل  های 

رگرسیونی پژوهش که در ادامه مورد بررسی قرار گرفته  اند، قابل اتکا است. 
جدول)6(آزموننرمالبودنوپایاییمتغیرها

AFEESIZELEVINVRECMBCRARLAGATENUشرح
آماره ی 
2/2288186/33111/7630/269747/34176/6777/64570/363جارک-برا

0/32810/00000/00000/00000/00000/00000/00000/0000معناداری
37/931-21/592-25/053-2/4583-11/495-22/172-12/297-4/6091-آماره ی تی
0/00000/00000/00000/00000/00700/00000/00000/0000معناداری

نتایج آزمون همبستگی به عنوان یکی از روش های تعیین میزان همبستگی متغیرها در جدول 
7 ارائه شده  اند. طبق نتایج ارائه شده معناداری آماره ی  تی آزمون همبستگی   برخی از زوج متغیرها 
کم تر از سطح خطای 5 درصد است. از این رو همبستگی معنادار بین برخی متغیرها وجود دارد. از 
نکات قابل مشاهده این است که بین حق  الزحمه ی حسابرسی و آشفتگی مالی همبستگی مثبت 
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و معناداری وجود دارد. بدین ترتیب با افزایش )کاهش( احتمال وقوع آشفتگی مالی حق  الزحمه ی 
حسابرسی در جهت مستقیم افزایش )کاهش( می  یابد. بعالوه بین حق  الزحمه ی حسابرسی و ریسک 
حسابرسی بر حسب تجدید ارائه ی صورت  های مالی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. به 
این ترتیب با افزایش )کاهش( تجدید ارائه ی صورت  های مالی به عنوان معیار ریسک حسابرسی، 
حق  الزحمه ی حسابرسی در جهت مستقیم افزایش )کاهش( می  یابد. به طور کلی همبستگی  بین 
متغیرهای توضیحی پژوهش شدید و قوی نیستند. در نتیجه مشکل هم خطی بین متغیرها قابل 
مشاهده نیست و احتمال ایجاد رگرسیون کاذب وجود ندارد. با این حال برای اطمینان از این موضوع 

هنگام برآورد مدل  های رگرسیون در بخش بعدی عامل تورم واریانس متغیرها بررسی شده است.
جدول)7(آزمونهمبستگیمتغیرها

ضرایب
آماره ی تی
معناداری

AFEE FD RES SIZE LEV INVREC MB CR ARLAG ATENU

AFEE
1/000          
-----          
-----          

FD
0/213 1/000         
7/363 -----         
0/000 -----         

RES
0/177 0/004 1/000        
6/061 0/145 -----        
0/000 0/885 -----        

SIZE
0/687 -0/274 0/109 1/000       
31/97 -9/605 3/691 -----       
0/000 0/000 0/000 -----       

LEV
-0/018 0/223 -0/068 0/001 1/000      
-0/625 7/722 -2/318 0/031 -----      
0/532 0/000 0/021 0/976 -----      

INVREC
0/65 -0/113 0/059 -0/079 0/150 1/000     

2/184 -3/849 2/009 -2/688 5/115 -----     
0/029 0/000 0/045 0/007 0/000 -----     

MB
0/035 -0/104 0/045 -0/004 -0/069 -0/039 1/000    
1/197 -3/522 1/509 -0/142 -348/2 -1/320 -----    
0/231 0/000 0/132 0/887 0/019 0/187 -----    

CR
-0/154 -0/079 0/070 -0/092 -0/577 0/190 0/005 1/000   
-5/277 -2/678 2/369 -3/108 -23/83 6/523 0/153 -----   
0/000 0/008 0/018 0/002 0/000 0/000/0 0/878 -----   

ARLAG
-0/026 0/065 -0/050 0/016 0/036 -0/038 0/033 0/039 1/000  
-0/871 2/199 -1/675 0/528 1/221 -270/1 1/106 1/305 -----  
0/384 0/028 0/094 0/597 0/222 0/204 0/269 0/192 -----  

ATENU
0/259 -0/015 0/136 0/171 0/113 -0/007 -0/028 -0/108 0/004 1/000
9/072 -0/523 4/633 5/880 3/838 -0/245 -945/0 -3/663 0/151 -----
0/000 0/610 0/000 0/000 0/000 0/807 0/345 0/000 0/880 -----
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قبل از برآورد مدل  های رگرسیون الزم است وجود رابطه ی بلندمدت بین متغیرهای پژوهش 
با استفاده از آزمون هم  انباشتگی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از آزمون کائو استفاده 
شده و نتایج آن در جدول 8 ارائه شده است. طبق نتایج ارائه شده معناداری آماره ی آزمون کم تر 
تأیید می  شود و  بنابراین وجود هم  انباشتگی بین متغیرها  از سطح خطای 5 درصد شده است. 

می  توان نسبت به وجود رابطه ی بلندمدت بین متغیرها اطمینان حاصل کرد.

جدول)8(آزمونهمانباشتگیمتغیرها
معناداریآماره یآزمون

5/96780/0000-آزمون هم  انباشتگی کائو )رابطه ی بلندمدت سری متغیرها(

جهت بررسی موضوع پژوهش سه فرضیه تدوین شده  اند و جهت اظهارنظر در مورد آن ها از 
برآورد مناسب مدل  ها  ابتدا جهت  است.  استفاده شده  تحلیل مدل  های رگرسیون چند متغیره 
نتایج آزمون های چاو، هاسمن و وایت در جداول 9، 11 و 13 ارائه شده  اند. طبق نتایج ارائه شده 
معناداری آماره ی اف لیمر در آزمون چاو کم تر از سطح خطای 5 درصد است. لذا روش داده  های 
ترکیبی پذیرفته شده است. معناداری آماره ی کای  دو در آزمون هاسمن کم تر از سطح خطای 5 
درصد است. لذا روش اثرات ثابت پذیرفته شده است. همچنین معناداری آماره ی اف آزمون وایت 
کم تر از سطح خطای 5 درصد است. از این رو مشکل ناهمسانی واریانس باقی مانده  ها وجود دارد و 

در انجام آزمون  ها از روش حداقل مربعات تعمیم  یافته استفاده شده است.
اثرات ثابت و روش  با  در ادامه نتایج برآورد مدل  های پژوهش طبق الگوی داده  های ترکیبی 
حداقل مربعات تعمیم   یافته در جداول 10، 12 و 14 ارائه شده  اند. طبق نتایج ارائه شده معناداری 
آماره ی فیشر کم تر از سطح خطای 5 درصد است و شواهد بیانگر وجود روابط خطی بین متغیرها 
است. طبق ضرایب تعیین تعدیل شده حدود 90 درصد تغییرات حق  الزحمه ی حسابرسی توسط 
متغیرهای مستقل و کنترلی توضیح داده شده  اند. طبق آماره ی دوربین واتسون، خودهمبستگی 
سریالی بین باقی مانده  ها وجود ندارد و استقالل باقی مانده  ها برقرار است. نتایج نشان داد عامل 
تورم واریانس همه ی متغیرها کم تر از 5 است و هم خطی بین متغیرهای توضیحی وجود ندارد و 

ضمن حصول اطمینان از عدم ایجاد رگرسیون کاذب می  توان به نتایج اتکا کرد.

جدول)9(نتایجآزمونهایتشخیصالگوهایمدلفرضیهیاول

معناداریدرجه آزادیمقدارآماره یآزمون
100/0000و13/504126اف لیمرآزمون چاو )رگرسیون ترکیبی یا تلفیقی(
104/4580/0000کای  دوآزمون هاسمن )اثرات ثابت یا تصادفی(

1090/0000و2/466443افآزمون وایت )ناهمسانی واریانس باقیمانده  ها(
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جدول)10(نتایجآزموننهاییمدلفرضیهیاول
AFEE :متغیر وابسته

متغیرهای 
خطای ضریبتوضیحی

عامل تورم معناداریآماره ی تیاستاندارد
واریانس

C2/09430/73262/85870/0043-
FD0/19110/04690734/40/00001/2094

SIZE0/64830/023227/9250/00001/1407
LEV-0/07380/0512-1/44200/14961/8233

INVREC0/55150/09635/72520/00001/2173
MB-0/00020/0003-0/88490/37641/0195
CR-0/02990/0039-7/67090/00001/7446

ARLAG0/7870/04251/84880/06481/0168
ATENU-0/00260/0112-0/23120/81721/0457

0/9054ضریب تعیین تعدیل شده82/527آماره ی فیشر
1/5129آماره ی دوربین-واتسن0/0000معناداری آماره ی فیشر

قرار  بررسی  مورد  بر حق  الزحمه ی حسابرسی  مالی  آشفتگی  تأثیر  پژوهش  اول  فرضیه ی  در 
از مقدار  به آشفتگی مالی بیش تر  آماره ی تی مربوط  از آن است که  نتایج حاکی  گرفته است. 
بحرانی و معناداری آماره ی تی کم تر از سطح خطای 5 درصد است. در نتیجه شواهد بیانگر تأیید 
فرضیه ی اول پژوهش است. در چنین شرایطی جهت عالمت ضریب بیانگر تأثیر مثبت و معنادار 
آشفتگی مالی بر حق  الزحمه ی حسابرسی است. بر این اساس می  توان بیان کرد در شرکت  هایی 
که با وضعیت آشفتگی مالی مواجه بوده  اند، حسابرسان در واکنش به افزایش سطح ریسک کسب 
و کار تجاری شرکت صاحب کار، حق  الزحمه ی حسابرسی باالتری دریافت کرده  اند. از طرفی کاهش 
آشفتگی مالی که بیانگر وضعیت سالمت مالی شرکت  های صاحب کار است، سبب شده است ضمن 
حسابرسی  حق  الزحمه ی  بابت  کم تری  مبالغ  نیز  حسابرسان  صاحب کار،  تجاری  ریسک  کاهش 

دریافت نمایند.

جدول)11(نتایجآزمونهایتشخیصالگوهایمدلفرضیهیدوم

معناداریدرجه آزادیمقدارآمارهآزمون
100/0000و13/183126اف لیمرآزمون چاو )رگرسیون ترکیبی یا تلفیقی(
87/76480/0000کای  دوآزمون هاسمن )اثرات ثابت یا تصادفی(

1090/0001و2/055343افآزمون وایت )ناهمسانی واریانس باقیمانده  ها(
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جدول)1٢(نتایجآزموننهاییمدلفرضیهیدوم
AFEE :متغیر وابسته

عامل تورم واریانسمعناداریآماره ی تیخطای استانداردضریبمتغیرهای توضیحی
C2/39490/45225/30580/0000-

RES0/04160/01742/39150/01701/1327
SIZE0/63530/016339/0110/00001/0914
LEV-0/00220/0589-0/03740/97012/0902

INVREC0/54180/06678/11810/00001/3350
MB-0/00060/0007-0/92340/35601/0350
CR-0/02880/0091-3/17730/00152/0124

ARLAG0/08130/03762/16030/03101/0511
ATENU-0/00460/0115-0/39840/69041/0875

0/9078ضریب تعیین تعدیل شده84/875آماره ی فیشر
1/5017آماره ی دوربین-واتسن0/0000معناداری آماره ی فیشر

در فرضیه ی دوم پژوهش تأثیر ریسک حسابرسی در قالب تجدید ارائه ی صورت  های مالی بر 
حق  الزحمه ی حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که آماره ی تی 
مربوط به ریسک حسابرسی ناشی از تجدید ارائه ی صورت  های مالی بیش تر از مقدار بحرانی و 
معناداری آماره ی تی کم تر از سطح خطای 5 درصد است. در نتیجه شواهد بیانگر تأیید فرضیه ی 
دوم پژوهش است. در این شرایط جهت عالمت ضریب بیانگر تأثیر مثبت و معنادار تجدید ارائه ی 
صورت  های مالی بر حق  الزحمه ی حسابرسی است. بر این اساس می  توان بیان کرد در شرکت  هایی 
سطح  افزایش  به  واکنش  در  حسابرسان  است،  شده  انجام  مالی  صورت  های  ارائه ی  تجدید  که 
ریسک حسابرسی حق  الزحمه ی حسابرسی باالتری دریافت کرده  اند. از طرفی عدم تجدید ارائه ی 
صورت  های مالی که بیانگر کیفیت نسبی و قابلیت اتکای اطالعات مالی صاحب کار است از طریق 

کاهش ریسک حسابرسی منجر به کاهش حق  الزحمه ی حسابرسی شده است.
در فرضیه ی سوم تأثیر ریسک حسابرسی در قالب تجدید ارائه ی صورت  های مالی بر حق  الزحمه ی 
حسابرسی در شرکت  های با آشفتگی مالی بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که آماره ی 
تی حاصل  ضرب آشفتگی مالی و ریسک حسابرسی ناشی از تجدید ارائه ی صورت  های مالی کم تر 
از مقدار بحرانی و معناداری آماره ی تی بیش تر از سطح خطای 5 درصد است. در نتیجه شواهد 
بیانگر آن است که فرضیه ی سوم پژوهش رد شده است. از این رو ادعای مربوط به تأثیر قوی  تر 
قرار  تأیید  مالی مورد  با آشفتگی  بر حق  الزحمه ی حسابرسی در شرکت  های  ریسک حسابرسی 

نگرفت.
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جدول)13(نتایجآزمونهایتشخیصالگوهایمدلفرضیهیسوم

معناداریدرجه آزادیمقدارآمارهآزمون
100/0000و13/228126اف لیمرآزمون چاو )رگرسیون ترکیبی یا تلفیقی(
94/801100/0000کای  دوآزمون هاسمن )اثرات ثابت یا تصادفی(

1080/0000و1/961759افآزمون وایت )ناهمسانی واریانس باقیمانده  ها(

جدول)14(نتایجآزموننهاییمدلفرضیهیسوم
AFEE :متغیر وابسته

عامل تورم واریانسمعناداریآماره ی تیخطای استانداردضریبمتغیرهای توضیحی
C2/27000/45864/95000/0000-

FD0/24400/11612/10240/03582/2455
RES0/04130/01752/36170/01841/1925

FD*RES0/18310/16911/08270/27922/1366
SIZE0/64040/016538/7440/00001/2131
LEV-0/04600/0662-0/69440/48762/100

INVREC0/54550/06708/14040/00001/4607
MB-0/00060/0007-0/75280/45181/0519
CR-0/02970/0085-3/50070/00051/9341

ARLAG0/08280/03752/20630/02761/0607
ATENU-0/00440/0117-0/37550/70741/0867

0/9078ضریب تعیین تعدیل شده84/875آماره ی فیشر
1/5017آماره ی دوربین-واتسن0/0000معناداری آماره ی فیشر

و  موجودی  ها  نسبت  شرکت،  اندازه ی  تی  آماره    های  معناداری  دادند  نشان  نتایج  کلی  به طور 
از سطح خطای 5 درصد  ارائه ی گزارش حسابرسی کم تر  تأخیر در  دریافتنی  ها، نسبت جاری و 
هستند. با توجه به عالمت ضرایب متغیرها در سطح اطمینان 95 درصد، اندازه ی شرکت، نسبت 
موجودی  ها و دریافتنی  ها و تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی تأثیر مثبت و معنادار بر حق  الزحمه ی 
حسابرسی دارند اما نسبت جاری تأثیر منفی و معنادار بر حق  الزحمه ی حسابرسی دارد. البته آماره ی 
تی تأخیر در ارائه ی گزارش حسابرسی در مدل اول بیش تر از سطح خطای 5 درصد اما کم تر از 
سطح خطای 10 درصد است. از این رو تنها در سطح اطمینان 90 درصد، این متغیر تأثیر معنادار و 
مثبتی بر حق  الزحمه ی حسابرسی دارد. در عین حال معناداری آماره ی تی اهرم مالی نسبت ارزش 
بازار به ارزش دفتری و دوره ی تصدی حسابرس بیش تر از سطح خطای 5 درصد است و این متغیرها 

در سطح اطمینان 95 درصد تأثیر معناداری بر حق  الزحمه ی حسابرسی ندارند.
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9-نتیجهگیری
با توجه به اهمیت فرآیند حسابرسی و تمرکز بر عوامل تعیین کننده حق  الزحمه ی حسابرسی 
بر حسب دامنه ی تالش  ها و ریسک  های مربوط، در این پژوهش تأثیر ریسک حسابرسی ناشی 
از تجدید ارائه ی صورت  های مالی و آشفتگی مالی بر حق  الزحمه ی حسابرسی مورد بررسی قرار 
گرفته اس نشان دادند حسابرسان هر دو این عوامل را به عنوان معیارهای ریسک در قیمت  گذاری 
مثبتی  تأثیر  مالی  آشفتگی  آمده  دست  به  شواهد  طبق  گرفته  اند.  نظر  در  حسابرسی  خدمات 
وضعیت  به  نسبت  حسابرسان  واکنش  از  حاکی  موضوع  این  دارد.  حسابرسی  حق  الزحمه ی  بر 
مالی شرکت ها به ویژه در شرایط آشفتگی مالی شرکت  های صاحب کار هستند و این موضوع را 
به عنوان یک عامل ریسک در برآورد حجم و دامنه ی تالش خود قیمت  گذاری کرده و در تعیین 
حق  الزحمه ی حسابرسی مد نظر قرار می  دهند. از این رو به موازات افزایش احتمال آشفتگی مالی 
شرکت  های صاحب کار، میزان حق  الزحمه ی حسابرسی افزایش یافته است. از طرفی در نقطه مقابل 
به موازات کاهش احتمال آشفتگی مالی شرکت  های صاحب کار، حق  الزحمه ی حسابرسی کاهش 
یافته است. همچنین طبق شواهد به دست آمده تجدید ارائه ی صورت  های مالی به عنوان ریسک 
حسابرسی تأثیر مثبتی بر حق  الزحمه ی حسابرسی دارد. این موضوع حاکی از واکنش حسابرسان 
نسبت به رخداد ریسک در فرآیند حسابرسی شرکت  های صاحب کار هستند و این موضوع را در 
برآورد حجم و دامنه ی تالش خود قیمت  گذاری کرده و در تعیین حق  الزحمه ی حسابرسی مد 
نظر قرار می  دهند. از این رو به موازات افزایش احتمال تجدید ارائه ی صورت  های مالی شرکت  های 
صاحب کار، میزان حق  الزحمه ی حسابرسی افزایش یافته است. از طرفی در نقطه مقابل به موازات 
کاهش احتمال تجدید ارائه ی صورت  های مالی شرکت  های صاحب کار، حق  الزحمه ی حسابرسی 
کاهش یافته است. در عین حال شواهدی در تأیید تأثیر قوی  تر ریسک حسابرسی بر حق  الزحمه ی 

حسابرسی در شرکت  های با آشفتگی مالی به دست نیامد.
طبق مبانی نظری پیش  بینی شده است: تالش حسابرسی منتج به هزینه ی خدمات حسابرسی 
و تجدید ارائه ی گزارش مالی باید به طور منفی با هم مرتبط باشند. زیرا تالش بیش تر حسابرسی 
به  منجر  می  تواند  که  دیگری  مسائل  یا  اشتباه    دارند  تمایل  که حسابرسان  است  معنی  این  به 
تجدید ارائه  های بعدی شود را جستجو و کنترل کنند )شیبانو، 1990؛ لوبو، ژائو، 2013(. با این 
تجدید  و  هزینه  های حسابرسی  بین  ارتباط  عدم  یا  مثبتی  ارتباط  یا  مطالعات  از  بسیاری  حال 
ارائه  های بعدی پیدا کرده  اند )کینی و همکاران، 2004؛ استنلی ، دزورت، 2007؛ کائو و همکاران، 
2012؛ هریبار و همکاران، 2014(. طبق نتایج برخی مطالعات قبلی، تجدید ارائه ی صورت  های 
تأثیر قرار می دهد )چن و همکاران، 2011؛ ماند و  از ریسک را تحت  ادراک حسابرسان  مالی، 
سان، 2013(. استدالل این است که تجدید ارائه ی صورت  های مالی می  تواند بیانگر کیفیت پایین 
گزارش گری مالی شرکت صاحب کاران و یا کیفیت پایین فرآیند حسابرسی حسابرسان باشد. در 
نتیجه ریسک باالی حسابرسی به دنبال تجدید ارائه ی صورت  های مالی ایجاد می  شود. از این رو 
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در شرکت  هایی که تجدید ارائه ی صورت  های مالی داشته  اند، افزایش در حق  الزحمه ی حسابرسی 
وجود دارد )چن و همکاران، 2019(. نتایج پژوهش حاضر ضمن تأیید این استدالل نظری نشان 
داد که ریسک حسابرسی ناشی از تجدید ارائه ی صورت  های مالی تأثیر مثبتی بر حق  الزحمه ی 
حسابرسی دارد. نتایج حاصله با نتایج مطالعات چن و همکاران )2019(، پایک و همکاران )2018( 
و هر و همکاران )2010( مطابقت اما با نتایج مطالعات بالنکلی و همکاران )2012(، سرخانی  مقدم 

و پاکدل )1397( مغایرت دارد.
رفتارهای  انجام  در  مدیران  تحریک  سبب  که  است  عواملی  از  مالی  درماندگی  و  آشفتگی 
فرصت  طلبانه می  شود. درواقع زمانی که احتمال وقوع درماندگی مالی باال است، مدیران انگیزه 
ریسک  افزایش  امر موجب  این  کنند.  را دست کاری  اطالعات حسابداری  دارند  زیادی  تمایل  و 
رسیدگی به اطالعات حسابداری صاحب کار می  شود و در نتیجه ی این فرآیند، دامنه ی رسیدگی 
با آشفتگی مالی  افزایش می  یابد )گول و همکاران، 2018(. مواجهه  و حق  الزحمه ی حسابرسی 
این  و  گذارد  اثر  حسابرسان  درک   شده ی  ریسک  بر  می  تواند  سیستمی  ریسک  عامل  به عنوان 
رخداد تغییر رفتار حسابرسان در فرآیند حسابرسی و تغییر حق  الزحمه ی حسابرسی را به دنبال 
از  و  ارزیابی کرده  باال  را  ذاتی  ریسک  مالی،  آشفتگی  دارد. حسابرسان در شرکت  های مشمول 
این رو به دلیل ارتباط بین ریسک  های مختلف، جهت کنترل ریسک  ها در شرکت  های صاحب کار 
افزایش  این موارد  افزایش دهند که  را  سعی می  کنند دامنه، حجم و حوزه ی تالش حسابرسی 
حق  الزحمه ی حسابرسی را به همراه دارد. نتایج پژوهش حاضر ضمن تأیید استدالل نظری نشان 
داد آشفتگی مالی تأثیر مثبتی بر حق  الزحمه ی حسابرسی دارد. نتایج حاصله با نتایج مطالعات 
ژانگ و همکاران )2022(، چن و همکاران )2019(، گول و همکاران )2018(، لنوکس و کوثر 
نتایج  با  اما  مطابقت   )1399( همکاران  و  محمدی   ،)2015( سوانستروم  و  آلکسیوا   ،)2017(
مطالعات سونو و همکاران )2017(، گروف و همکاران )2017(، عطایی  شریف و همکاران )1400(، 

فروغی ابری و همکاران )1399(، ثقفی و عالی فامیان )1398( مغایرت دارد.
در این پژوهش همچنین طبق استدالل نظری انتظار می  رفت در شرکت  های مواجه با آشفتگی 
مالی، تجدید ارائه ی صورت  های مالی بتواند نشانه ی جدی  تری از ریسک حسابرسی درک   شده و 
تغییر رفتار حسابرسان در افزایش تالش حسابرسی باشد. در نتیجه ارزیابی این موضوع مستلزم 
سبب  که  است  حسابرسان  سوی  از  اهمیت  با  انحراف  شناسایی  برای  بیش تری  تالش  انجام 
افزایش یابد. طبق نتایج پژوهش حاضر، ریسک حسابرسی بر  می  شود حق  الزحمه ی حسابرسی 
حق  الزحمه ی حسابرسی در شرکت  های با آشفتگی مالی تأثیر نداشت. در نتیجه تأثیر قوی   ریسک 
حسابرسی بر حق  الزحمه ی حسابرسی در شرکت  های با آشفتگی مالی تأیید نگردید. نتایج حاصله 

با نتایج مطالعه ی چن و همکاران )2019( مطابقت دارد.
شرکت  های  مدیران  به  حسابرسی  حق  الزحمه ی  بر  مالی  آشفتگی  مثبت  تأثیر  به  توجه  با 
صاحب کار پیشنهاد می  شود با اتخاذ تصمیمات مناسب مالی و جلوگیری از بروز آشفتگی مالی 
بستر الزم برای سالمت مالی محیط تجاری را فراهم سازند و از آنجا که این موضوع از طریق 
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تأثیر بر ریسک تجاری صاحب کار در نهایت بر ریسک حسابرسی و حق  الزحمه ی حسابرسی اثر 
می  گذارد با پرهیز از بروز آشفتگی مالی، شرایطی را در قراردادهای توافقی با حسابرسان ایجاد 
کنند که مبالغ حق  الزحمه ی پرداختی به حسابرس به گونه ی   مناسب تعیین گردد. همچنین از 
آنجا که قیمت  گذاری خدمات حسابرسی به ریسک صاحب کار وابسته است، به حسابرسان پیشنهاد 
از وابستگی اقتصادی حسابرس به  می  شود در تعیین حق  الزحمه ی حسابرسی به عنوان معیاری 
صاحب کار، عامل آشفتگی مالی صاحب کاران خود را در ارزیابی ریسک و حق  الزحمه ی حسابرسی 
ارائه ی  تجدید  از  ناشی  ریسک حسابرسی  مثبت  تأثیر  به  توجه  با  همچنین  دهند.  قرار  مدنظر 
صورت  های مالی بر حق  الزحمه ی حسابرسی، به مدیران شرکت  های صاحب کار پیشنهاد می  شود 
به قصد  یا  مالی،  گزارش گری  کیفیت  کاهش  زمینه  ساز  می  تواند  که  فرصت  طلبانه  ای  اقدامات  از 
نتایج حاصله درگیر شدن  نمایند. زیرا طبق  باشد، پرهیز  اشتباهات حسابداری  بروز  یا  و  تقلب 
مدیران در چنین فرآیندهایی در نهایت سبب افزایش ریسک حسابرسی و همچنین باالتر رفتن 
حق  الزحمه ی حسابرسی می  شود. از طرفی به حسابرسان پیشنهاد می  شود در اجرای حسابرسی 
خود کیفیت ارائه ی خدمات را لحاظ کرده و با تمرکز بر رسیدگی به جنبه  های منتج به تعدیالت 
نمایند.  اقدام  ریسک  کنترل  و  ارزیابی  به  نسبت  مالی  ارائه ی صورت  های  تجدید  یا  حسابداری 
ارزیابی حق  الزحمه ی  همچنین این موضوع را در تعیین حجم و دامنه رسیدگی  ها و در نهایت 
ادامه  و  بررسی  مورد  موضوع  ماهیت  به  توجه  با  نمایند.  اعمال  ریسک  با  متناسب  حسابرسی 
مطالعات آتی پیشنهاد می  شود تأثیر اجرای رویه  های اخالق حرفه  ای حسابرسان بر حق  الزحمه ی 
حسابرسی، تأثیر رفتارهای ناکارآمد و انحراف  های رفتاری حسابرسان بر حق  الزحمه ی حسابرسی، 
تأثیر ریسک  های ذاتی، کنترل و عدم کشف در فرآیند حسابرسی بر حق  الزحمه ی حسابرسی، تأثیر 
ریسک اطالعاتی صاحب کاران از نظر دست کاری اطالعات مالی بر حق  الزحمه ی حسابرسی و تأثیر 
ریسک  های محیطی ناشی از عدم قطعیت   سیاست  های کالن اقتصادی بر حق  الزحمه ی حسابرسی 

مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.
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