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Abstract
The role of the independent auditor in evaluating the quality of the financial statements 

impartially and in assuring investors of the validity of the financial statements prepared by 
management is important. However, the quality of audit services provided by auditors is 
heterogeneous and is affected by factors such as audit fees. The main purpose of this study is 
to investigate the relationship between auditing fee reduction and compensation and the quality 
of accounting information with emphasis on the role of auditor expertise in companies listed 
on Iran's capital market. This research is of descriptive correlation type and is based on an 
analysis of panel data. The independent variable in this study includes auditing fee reduction 
and the dependent variable of accounting information quality and auditing fee compensation. 
The examined sample was obtained by systematic elimination method including 86 companies 
listed on the Tehran Stock Exchange during a ten-year period from 2011 to the end of 2021. 
The results show that there is a significant direct relationship between the reduction of the 
audit fee and its compensation, but the expertise of the auditor has no significant effect on this 
relationship. Also, the reduction of auditing fees does not have a significant effect on the quality 
of accounting information.

Key Words: Audit Fee Discount, Accounting Information Quality, Audit Fee Compensation, 
Auditing Expertise.
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چکیده
نقش حسابرس مستقل در ارزیابی بی طرفانه کیفیت صورت های مالی و اطمینان دادن به سرمایه گذاران در خصوص 
اعتبار صورت های مالی تهیه  شده توسط مدیریت، مورد توجه است. اما کیفیت خدمات حسابرسی ارائه  شده توسط 
حسابرسان ناهمگون است و تحت تأثیر عواملی مانند حق الزحمه حسابرسی قرار می گیرد. هدف اصلی این پژوهش 
بر نقش تخصص  تأکید  با  با جبران آن و کیفیت اطالعات حسابداری  رابطه تخفیف حق الزحمه حسابرسی  بررسی 
حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است. این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی و مبتنی 
بر تحلیل داده های تابلویی است. متغیر مستقل در این پژوهش تخفیف حق الزحمه حسابرسی و متغیر وابسته کیفیت 
اطالعات حسابداری و جبران تخفیف حق الزحمه حسابرسی می باشد و برای بررسی دقیق تر از متغیر تخصص حسابرس 
در صنعت به عنوان تعدیل گر به روش رگرسیون استفاده شده است. نمونه مورد بررسی که به روش حذف سیستماتیک 
محاسبه شده است شامل 86 شرکت پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی ده ساله از سال 1390 تا پایان 
سال 1399 است. نتایج نشان می دهد که بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی با جبران آن رابطه معنادار مستقیمی وجود 
دارد، اما تخصص حسابرس بر رابطه مذکور تأثیر معنی داری ندارد. همچنین تخفیف حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت 

اطالعات حسابداری تأثیر معناداری ندارد.
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تخصص حسابرس
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1-مقدمه
قیمت گذاری خدمات حسابرسی، یکی از موضوع های مورد عالقه بسیاری از محققان حسابرسی 
است و تاکنون مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده است. اگرچه روش تحقیق مورد استفاده 
با یکدیگر متفاوت است، ولی اکثر آن ها یک هدف عمده را دنبال  در این مطالعات تا حدودی 
می کنند و آن تشخیص عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی است. آگاهی از این عوامل هم برای 
از صاحبکاران، حق الزحمه حسابرسی  صاحبکار و هم برای حسابرس مفید است. برای بسیاری 
با حجم فروش و نقدینگی  رقمی درخور توجه است. اگرچه ممکن است در شرکت های بزرگ 
اکثر  ولی  باشد،  میسر  راحتی  به  هزینه  این  پرداخت  توانایی  دولتی،  شرکت های  برخی  یا  باال 
شرکت های تجاری کوچک یا آنهایی که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند، رقم هزینه 
می تواند بسیار بااهمیت و سنگین باشد؛ هزینه ای که ناگزیرند آن را پرداخت کنند. در نتیجه، از 
منظر صاحبکار، با شناخت عوامل مؤثر بر میزان حق الزحمه حسابرسی، هم با مذاکره و چانه زنی 
بر سر آنها و هم با کنترل این عوامل در داخل سازمان، می توان موجبات کاهش چنین هزینه ای 

را فراهم آورد و تحمل آن را آسانتر نمود )باهویان1 و همکاران، 2020(.
آنجا است که تخفیف اخذ شده ممکن است در سال های آتی  از  اهمیت و ضرورت پژوهش 
جبران شود اما زیان های احتمالی وارد شده بر کیفیت اطالعات و کیفیت صورت های مالی قابل 
جبران نباشد. در حال حاضر حسابرسان مستقل اصلی ترین گروه حرفه ای در جامعه می باشند که 
به عنوان یک عامل نظارتی با اعتبار بخشی به صورت های مالی برای استفاده کنندگان اطالعات، 
بر  اطمینان نسبی در خصوص شفافیت گزارشگری مالی، فراهم می آورند. سرمایه گذاران عالوه 
کمیت اطالعات، کیفیت اطالعات را نیز مدنظر قرار می دهند، از طرف دیگر وظیفه اعتباردهی 
حسابرسان سبب می شود تا حسابرسان در گزارشگری خود به کیفیت اطالعات صورت های مالی 

توجه بیشتری نمایند )پیری و همکاران، 1393(. 

٢-مبانینظریوتوسعةفرضیهها
حسابرسیوحقالزحمهآن

با تشکیل شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت، زمینه برای ظهور مفهوم حاکمیت 
شرکتی فراهم شد. حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ ها و سیستم هایی 
ذینفعان  رعایت حقوق  و  عدالت  شفافیت،  پاسخگویی،  به هدف های  دستیابی  موجب  که  است 
گزارشگری  و  حسابداری  اطالعات  ارایه  اولیه  هدف   .)1387 معیری،  و  )حساس یگانه  می شود 
مالی در بازار سرمایه، کمک به تصمیم گیری و قضاوت مطمئن تر ذینفعان است. زیرا، گزارش های 
باکیفیت تر، منجر به تصمیمات و قضاوت های با کیفیت و مفیدتر برای استفاده کنندگان می شود. 
انتشار  و  تولید  در  مشارکت کنندگان  به  پیام دهی  شده،  گزارش  اطالعات  کیفیت  ثانویه  هدف 
اطالعات است؛ که با چه کیفیتی به ایفای وظایف خود می پردازند؛ و البته حسابرسان به دلیل ارائه 
خدمات حسابرسی، نقش مهمی در جهت حفظ منافع عمومی در بازارهای سرمایه ایفا می کنند؛ 
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زیرا، گزارش های حسابرسی، یکی از مواردی است که به عنوان راهنمای سرمایه گذاران در هنگام 
تصمیم گیری استفاده می شود و کیفیت پایین این گزارش ها، می تواند به تخصیص نامناسب منابع 
در جامعه منجر شود )دارابی و همکاران،1400(. از سویی حسابرسی توسط حسابرسان حرفه ای 
مستقل، می تواند نقش عمده ای در بهبود کیفیت اطالعات مالی ایفـا کنـد، اما حسابرسان زمانی 
می توانند این نقش را به خوبی اجرا کنند که خدمات حسابرسی ارائه شده باکیفیت باشد و مطابق 
دریافت  مناسبی  حق الزحمه  باید  باکیفیت  خدمات  ارائه  برای  حسابرسـان  آنجلـو،  دی  تعریف 
کنند تا بتوانند بودجه کافی برای کار حسابرسی اختصاص دهند )یاری و همکاران، 1401(. موج 
اخیر رسوایی شرکت های سهامی بزرگ دنیا موجب شد شرکت ها به بهبود سازوکارهای حاکمیت 
شرکتی و افزایش شفافیت در اطالعات حسابداری توجه ویژه ای داشته باشند. با توجه به ساختار 
متنوع شرکت های سهامی عام، کیفیت نظارت بر فعالیت های مدیران در بین شرکت های مختلف 
متفاوت است. برای رقابت به غیر از توجه به کیفیت، مؤسسات حسابرسی به دنبال بهینه نمودن 
از  آگاهی  منظور،  به همین  می باشند.  برای شرکت ها  پیشنهاد  بهترین  ارائه  و  حق الزحمه خود 

تأثیرات حق الزحمه حسابرسی می تواند بسیار مفید باشد )چن2 و همکاران، 2010(.  
آنچه برای حسابرس در فرآیند قیمت گذاری خدمات حسابرسی حائز اهمیت می باشد عواملی 
است که می تواند بر حق الزحمه خدمات حسابرسی اثرگذار باشد. از آنجا که تنها محرک حق الزحمه 
خدمات حسابرسی، تالشی است که حسابرس بر مبنای ریسک موجود در هر کار حسابرسی جهت 
بنابراین می توان عوامل  اظهارنظر حرفه ای خود صورت می دهد،  ارائه  و  ارزیابی صورت های مالی 
اثرگذار بر حجم فعالیت های حسابرسی را در سطح هر کار حسابرسی به عنوان عوامل اثرگذار بر 
حق الزحمه خدمات حسابرسی در آن کار دانست. به همین دلیل حسابرسان در عمل برای پذیرش 
صاحب کار در هر دوره چک لیست هایی را تهیه می نمایند که در آن عوامل اثرگذار بر ریسک و نتیجتاً 
حجم کار حسابرسی در نظر گرفته شده و پس از کسب اطالعات مورد نیاز، از این چک لیست ها در 
فرآیند قیمت گذاری خدمات حسابرسی استفاده می کنند. عواملی که در قالب ویژگی های فعالیتی و 
اختصاصی واحد مورد رسیدگی قابل شناسایی هستند عبارتند از: نوع صنعت، سیستم حسابداری و 
کنترل داخلی، وضعیت اقتصادی، تعداد اقالم و سرجمع عناصر صورت های مالی واحد مورد رسیدگی 
از جمله دارایی ها، حساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی، درآمدها، شرکت های فرعی و وابسته 
تغییر حسابرس در صورت  واحد مشخص، علت  به هر  ارائه خدمات حسابرسی  به عالوه دفعات 
حسابرسی نخستین؛ غیر از موارد فوق عوامل دیگری همچون پایان سال مالی واحد مورد رسیدگی 
به واسطه اثرات فصلی کار حسابرسی و یا خدمات مورد نیاز صاحب کار هم می تواند بر حق الزحمه 

خدمات حسابرسی اثرگذار باشد )رحیمی و همکاران، 1397(. 

تخصصحسابرسدرصنعت
نظریه های اقتصادی بیانگر آن است که حرفه حسابرسی با یافتن راه های جدیدی برای تمایز 
قائل شدن بین خدمات خاص در موسسه های حسابرسی به بلوغ و پیشرفت رسیده است. یکی 
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است. هوگان و جتر3)1999( دریافتند که موسسه های  ابزارها تخصص گرایی در صنعت  این  از 
حسابرسی دارای نام تجاری، تالش هایی را برای افزایش سطح تخصص شان انجام می دهند. آنها 
سعی می کنند تا بر روی مقررات صنعت و ویژگی های صنعتی که ریسک دعوی حقوقی نسبتاً کم، 
رشد سریع، با صاحبکاران نسبتاً بزرگی دارند متمرکز گردند. واژه تخصص اغلب معادل کیفیت 
فرض می شود. انتظار می رود که متخصصین در مقام مقایسه با غیرمتخصصین کیفیت باالتر و 
خدمات بیشتری را به همراه حسابرسی عرضه نمایند )پورکریم، 1388(. تحقیقات بسیاری در 
مورد تقاضا برای حسابرسی های با کیفیت متفاوت درادبیات پیرامون انعقاد قراردادها و نمایندگی 
این است که هنگامی که هزینه های  این خصوص مطرح می شود  استداللی که در  دارد.  وجود 
نمایندگی افزایش پیدا می کند، تقاضا برای حسابرسی های با کیفیت باال افزایش می یابد. این امر یا 
به طور داوطلبانه توسط مدیران به عنوان یک ساز و کار رابط صورت می گیرد یا از بیرون به صورت 
یا دارندگان بدهی تحمیل می شود )واتز و زیمرمن4،  یک سازوکار کنترلی توسط سهامداران و 
با  1986(. به طور کلی، فرض می شود تقاضا برای حسابرسی و به طور خاص برای حسابرسی 
کیفیت متفاوت، راهکاری کارا برای مسائل پیرامون انعقاد قراردادهای با هزینه های هنگفت است. 
بدون شک، تخصص صنعت بر ماهیت تجربه و کار حسابرسی و دستیابی به مهارت تأثیر می گذارد 
موضوع های  و  مسائل  بهتر  تا  کند  فراهم  را  شرایطی  انفرادی  متخصصان  برای  است  ممکن  و 
و شیلد5، 1995(.  )ساالمان  دهند  قرار  توجه  مورد  و  کنند  را شناسایی  پیرامون خاص صنعت 
انفرادی، تخصص صنعت در سطح شرکت افزایش می یابد.  با افزایش تخصص صنعت در سطح 
مزایای تخصص حسابرس در صنعت در سطح شرکت انباشت شده و افزایش می یابد، زیرا تخصص 
صنعت انتقال دانش به دست آمده و فناوری ایجاد شده را از یک صاحبکار به سایر صاحبکاران 
با  متخصص صنعت، حسابرسی های  می رود حسابرسان  انتظار  بنابراین،  می کند.  تسهیل  مشابه 

کیفیت باالتری نسبت به غیر متخصصان فراهم کنند )یو6، 2008(. 

کیفیتاطالعات
ایفا  امروزه دستگاه های اطالعاتی حسابداری نقش بسیار مهمی در گردش فعالیت سازمان ها 
از  بسیاری  دارند.  عهده  بر  اهمیت  با  وظیفه ای  اقتصادی کشورها،  محیط  مجموعه  در  و  نموده 
تصمیمات اقتصادی بر اساس اطالعات حاصل از این دستگاه ها اتخاذ می شوند و سهم عمده ای 
از مبادالت اوراق بهادار، به خرید و فروش سهام شرکت ها اختصاص دارد که آن نیز به نوبه خود، 
می تواند تحت تأثیر ارقام و اطالعات حسابداری باشد، کیفیت اطالعات یکی از انتظارات در بازار 
سرمایه به شمار می رود. این اعتقاد به صورت گسترده وجود دارد که کیفیت گزارشگری مالی 
مستقیماً بر بازارهای سرمایه اثرگذار است. همچنین کیفیت اطالعات اثر مستقیمی بر عدم تقارن 
اطالعاتی دارد و از این طریق، نقش مهمی را در تعیین هزینه سرمایه ایفا می کند، پیامد کیفیت 
اصطکاک  افزایش  شرکت،  اطالعاتی  محیط  کیفیت  کاهش  شامل  حسابداری،  اطالعات  ضعیف 
بازار در قالب عدم تقارن اطالعاتی، اطالعات ناقص و کاهش نقدشوندگی است؛ بنابراین کیفیت 
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اطالعات حسابداری از مهمترین مباحث مطرح در حسابداری و دغدغه همیشگی آن بوده است 
)خوشکار و همکاران،1400(. گزارشگری مالی با کیفیت باال، اتخاذ تصمیم های آگاهانه تر توسط 
کمک  منابع  بهینة  تخصیص  سمت  به  سرمایه ها  این  هدایت  در  و  تسهیل  را  سـرمایه گـذاران 
مالی،  گزارشگری  کیفیت  بهبود  که  کرده اند  تأکید  بـاور  این  بر  بسیاری  پژوهش های  می کند، 
کاهش ریسک اطالعات، افزایش اعتماد سرمایه گذاران، ارتقای عملکـرد و نقدینگی بازارهای مالی 
و در نهایت کاهش بازده موردانتظار را سبب می شود )بارث، لی و مک کلر7، 2022، تیموری و 
اطالعاتی که در سازمان ها جهت تصمیم گیری مدیران موردنیاز  همکاران،1400(. بخش عمده 
فناوری  و روش های  افراد، شیوه ها  اطالعات حسابداری شامل  است.  اطالعات حسابداری  است، 
اطالعات است. بیشتر تصمیم گیری های مدیران را تصمیم گیری های اقتصادی و انتخاب راه کارهای 
اندازه گیری  از آنجا که حسابداری در پی  مناسب برای بهبود عملکرد سازمان تشکیل می دهد. 
است،  آگاهانه  تصمیم گیری های  و  قضاوت  برای  استفاده کنندگان  به  اقتصادی  اطالعات  ارائه  و 
به  توجه  با  سازمان ها  موفقیت  برای  بنابراین  اطالعات می شناسیم.  به عنوان یک سیستم  را  آن 
اهمیت و تأثیرگذاری گزارش های قابل استخراج و ارائه از سیستم اطالعات حسابداری، مدیران 
هستند  نیازمند  سیستم  این  باکیفیت  اطالعات  از  صحیح  بهره برداری  به  تصمیم گیری ها  در 
)ثمره سندی و همکاران، 1394(. فرانسیس8 و همکاران )2005( بیان کردند کـه کیفیت اطالعات 
از دو منبع با عناوین »ویژگی های ذاتی« و »ویژگی های سیستم گزارشگری )اختیاری(« ناشی 
می شود. ویژگی های ذاتی ناشی از مدل کسب وکار و محیط عملیاتی شرکت است و ویژگی های 

سیستم گزارشگری مالی از سیستم حسابداری و فرآیند گزارشگری مالی شرکت ناشی می شود.

تخفیفحقالزحمهحسابرسی،تخصصحسابرسوکیفیتاطالعاتحسابداری
مدیران  و  سرمایه گذاران  بین  اطالعاتی  تقارن  عدم  بروز  احتمال  کاهش  موجب  حسابرسی 
به  واکنش  این  اما  می آید،  شمار  به  بازار  واکنش  در  کلیدی  عامل  گزارش حسابرسی  می شود. 
کیفیت حسابرسی بستگی دارد )انورخطیبی و همکاران، 1389(. رسالت حسابرسی، اعتباربخشی 
رو،  ازاین  است،  مالی  صورت های  استفاده کنندگان  برای  اعتمادسازی  و  مالی  گزارشگری  به 
می بایست حق الزحمه درخور شأن حرفه حسابرسی و متناسب با اهمیت عملیات در نظر گرفته 
شـود. حسابرسی مستقل، مبنایی برای شفافیت اقتصادی، اعتماد مردم و جامعه به بازار سرمایه 
و پاسخگویی دولت در برابر مردم فراهم می آورد. از همین رو، حق الزحمه پایین و رقابت ناسالم 
در این زمینه، پایه های حرفه حسابرسی را به لرزه درمی آورد. وضعیت رقابتی کنونی در حرفه 
حسابرسی، مؤسسه ها و سازمان های حسابرسی را به سوی حسابرسی های مؤثر سوق داده است؛ 
حق الزحمه  بهای  حداقل  تعیین  حسابرسی،  حرفه  اصلی  مناقشات  از  یکی  حاضر،  حال  در  اما 
 .)1399 همکاران،  و  )سرلک  است  حسابرسی  مؤسسه های  از  برخی  نرخ شکنی  و  حسابرسی 
برای  از هزینه های حسابرسی  برای تعیین حق الزحمه های حسابرسی کمتر  تخفیف دهی روشی 
رقابت بهتر برای جذب مشتریان بزرگ و معتبر می باشد )دسیر9 و همکاران، 2014(. مدت زیادی 
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است که نهادهای نظارتی و متخصصین در مورد تأثیر احتمالی تخفیف دهی بر استقالل حسابرس 
و کیفیت اطالعات حسابداری ابراز نگرانی می کنند. تخفیف دهی ممکن است انگیزه ای قوی برای 
ایجاد کند تا مشتری را در سال های بعدی حفظ کند و بدین وسیله در آینده برای  حسابرس 
جبران حق الزحمه های از دست رفته اولیه، جریان درآمدی مداوم تضمین شده ای داشته باشد. 
در  دارند  رفته  دست  از  اولیه  حق الزحمه های  بازگشت  در  سعی  که  تخفیف دهنده  حسابرسان 
مقایسه با سایر حسابرسان انگیزه های قوی تری برای حفظ مشتریان خود دارند. بنابراین، بازگشت 
کیفیت  کاهش  قیمت  به  است  ممکن  آینده  سال های  در  رفته  دست  از  اولیه  حق الزحمه های 
حسابرسی و کیفیت اطالعات حسابداری در نهایت در آن سال ها تمام شود. دی آنجلو10 )1981( 
از دیدگاه نظری چنین استدالل می کند که به دلیل رقابت حسابرسی باال یا هزینه های باال در 
حسابرسی های اولیه، حسابرسی های اولیه پرهزینه است، حسابرسان فعلی از حسابرسی های آتی 
درآمدی شبیه به رانت کسب می کنند. چنین شبه رانت هایی منجر به تخفیف در حق الزحمه های 
بیان می کند که  اول می شود. در یک مطالعه نظری دیگر، دای11 )1991(  حسابرسی در سال 
 )1991( دای  می شود.  اولیه  در حق الزحمه های حسابرسی  تخفیف  باعث  اطالعاتی  تقارن  عدم 
پیش بینی می کند که تخفیفات حق الزحمه های حسابرسی تنها زمانی اتفاق می  فتد که رقابت 
بین حسابرسان شدید است، نه زمانی که حق الزحمه های حسابرسی به طور علنی افشا می شود. 
دارند،  کافی  انگیزه  اولیه  در حق الزحمه های  تخفیفات  بازگشت  برای  تخفیف دهنده  حسابرسان 
زیرا آنها به امید حفظ مشتریان در سال های بعد، حق الزحمه های پایینی در سال اول پیشنهاد 
می کنند. بنابراین، ممکن است برای حسابرسان فعلی در طول زمان یک انحصار اتفاق بیافتد و با 
اخذ حق الزحمه های باالتر در سال های بعد، سعی در جبران حق الزحمه های از دست رفته اولیه 
کنند )NASBA 12، 2010(. حسابرسانی که در صنعت مورد نظر تخصص دارند به دلیل داشتن 
توانایی بیشتر در شناسایی و برخورد با مشکالت ویژه آن صنعت می توانند حسابرسی را با کیفیت 
باالتری انجام دهند. به عالوه، هر قدر مؤسسه حسابرسی تجربه بیشتری در صنعت خاصی کسب 
با کیفیت برتر  ارائه خدمات حسابرسی  نمایید، به دلیل ایجاد شهرت مثبت، عالقه بیشتری به 
پیدا می کند )مجتهدزاده و آقایی، 1383(. کراس ول13 و همکاران )1995( شواهدی را پیرامون 
با حاشیه حق الزحمه های حسابرسی جبران شوند،  این که چنین سرمایه گذاری هایی می توانند 
ارائه نموده اند. مطالعه آنها مشخص کرد که حسابرسان دارای نام تجاری و متخصص در صنعتی 
خاص در مقایسه با حسابرسان دارای نام تجاری و غیرمتخصص، 34 درصد حاشیه حق الزحمه ای 
با اثبات رابطه  بیشتر کسب نموده اند )حساس یگانه و قنبریان، 1385(. هوگان و جتر )1999( 
مؤسسات معتبر حسابرسی و متخصص در صنعت خاص و افزایش سهم بازار آنها در طول زمان، 
توضیحات بیشتری را درباره متخصص صنعت ارائه نموده اند. همچنین آنان در تالش برای افزایش 
کیفیت حسابرسی به طور ضمنی به تخصص گرایی در صنعتی خاص اشاره کرده اند )حساس یگانه 
و قنبریان، 1385(. در تحقیقاتی از جمله مطالعه دیس و گیروکس14 )1996( گزارش شده است 
آن  در  ساعات حسابرسی  و  کیفیت حسابرسی  پایین تر،  علیرغم حق الزحمه های حسابرسی  که 
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سال های بیشتر است )جانسون15 و همکاران، 2002؛ کارسلو و ناگی16، 2004؛ گال17 و همکاران، 
2007(. دوپاچ و کینگ18 )1991( پژوهش هایی را انجام داده و نشان می دهند که تخفیف دهی 
باعث نمی شود حسابرس تالش کمتری کند. جانسون و همکاران )2002( استدالل می کنند که 
احتمال  کاهش  باعث  است  ممکن  اولیه حسابرسی  سال های  در  مشتری  مورد  در  کمتر  دانش 
تشخیص تحریف شود، نه ایجاد لطمه به استقالل حسابرس. به همین ترتیب، دیس و گیروکس 
)1996( و گال19 و همکاران )2009( نتیجه می گیرند که ظاهراً کیفیت پایین سود در تحقیقات 
آن ها با فقدان اطالعات کافی در مورد مشتری مرتبط است، نه با برآورد دسته پایین حق الزحمه 
حسابرسی. با این حال، استنلی20 و همکاران )2015( شواهدی را نشان می دهند مبنی بر اینکه 
را  اطالعات حسابداری(  )کیفیت  کیفیت حسابرسی  پایین حق الزحمه حسابرسی  دسته  برآورد 
کاهش می دهد در نتیجه می توان چنین عنوان نمود که یکی از دالیلی که در تحقیقات قبلی بین 
تخفیف دهی و کیفیت حسابرسی )کیفیت اطالعات حسابداری( رابطه معناداری مشاهده نشده 
است این باشد که حسابرسان تخفیف دهنده ممکن است برای حفظ اعتبار خود کیفیت حسابرسی 
را به خطر نیندازند. اگر مشوق های مبتنی بر بازار، مانند پرهیز از پرونده های قضایی و حفظ اعتبار 
باعث شود حسابرسان تخفیف دهنده به حفظ کیفیت حسابرسی در دوره های بعدی ترغیب شوند 

و از کیفیت اطالعات حسابداری کاسته نشود )چو21 و همکاران، 2020(.
یاری و همکاران )1401( به بررسی حق الزحمه حسابرسی: نقش آیین نامه تعیین حق الزحمه 
پایه خدمات حسابرسی پرداختند. نتایج حاصل از برآورد مدل تفاضلی نوع اول نشان می دهد که 
چنین  ندارد.  وجود  معناداری  رابطه  تعیین حق الزحمه،  آیین نامه  و  بین حق الزحمه حسابرسی 
یافته ای با مدل سطح حق الزحمه حسابرسی نیز پشتیبانی شده است. با وجود پیش بینی جامعه 
افزایش  برای  به عنوان محرکی  تعیین حق الزحمه حسابرسی  آیین نامه  ایران،  حسابداران رسمی 
قدرت چانه زنی حسابرسان در مذاکرات تعیین حق الزحمه، به افزایش سطح حق الزحمه حسابرسی 
منجر نشده است. چنین یافته ای بیانگر رعایت شکلی آیین نامه به جای رعایت واقعی آن است؛ 
زیرا به نظر می رسد هزینه رعایت واقعی این آیین نامه، بیش از سطح حق الزحمه حسابرسی باشد. 
دارابی و همکاران )1400( به تبیین رابطه بین کیفیت حسابرسی، استقالل حسابرس، حق الزحمه 
رابطه  وجود  کننده  بیان  آمده  به دست  نتایج  پرداختند.  مالی  گزاشگری  کیفیت  با  حسابرسی 
معنی دار و مستقیم )مثبت( بین کیفیت حسابرسی، استقالل حسابرس و حق الزحمه حسابرسی با 

کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های بیمه ای در ایران می باشد.  
سلیمانی و شکریان برنجستانکی به بررسی تخفیف حق الزحمه حسابرسی، احتمال تقلب و افشا 
تحریف بااهمیت: واکاوی نقش تعدیل گری کیفیت حسابرسی طی سال های 1394 تا 1399 پرداختند. 
نتایج نشان داد تخفیف   حق الزحمه حسابرسی تأثیر منفی )و مثبت( بر افشا تحریف های بااهمیت 
توسط حسابرسان )و احتمال تقلب مدیران صاحبکار( دارد، همچنین نتایج نشان دهنده رابطه بین 
بااهمیت توسط حسابرسان و  با افشا تحریف های  به کارگیری مؤسسات حسابرسی دارای کیفیت 
احتمال تقلب مدیران صاحبکار و نیز تأیید تأثیر تعدیلی این متغیر بر رابطه تخفیف   حق الزحمه 
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حسابرسی بر افشا تحریف های بااهمیت توسط حسابرسان و احتمال تقلب مدیران صاحبکار می باشد. 
آزمون های اضافی نشان می دهد الزام جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعدیل افزایشی حداقل 70 

درصدی حق الزحمه حسابرسی در سال 1400 نسبت به سال گذشته، نتایج را برجسته تر می کند.
سرلک و همکاران )1399( به رابطه تخفیف حق الزحمه حسابرسی با خطای حسابرسی و کیفیت 
سود در وضعیت رکود اقتصادی پرداختند. نتایج نشان داد که تخفیف حق الزحمه حسابرسی با 
خطای حسابرسی نوع دوم، رابطه مثبتی دارد. این در حالی است کـه بین تخفیف حق الزحمه 
حسابرسی و خطای حسابرسی نوع اول، رابطه معناداری وجود ندارد. افزون بر این، رکود اقتصادی 
نمی گذارد. همچنین،  تأثیری  و خطای حسابرسی  تخفیف حق الزحمه حسابرسی  بین  رابطه  بر 
رابطه  اقتصادی،  و رکود  دارد  دنبال  به  را  تخفیف حق الزحمه حسابرسی، کاهش کیفیت سـود 
منفی بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی و کیفیت سود را تشدید می کند. مهدی زاده و همکاران 
حسابرسی  در  قیمت گذاری  رقیب  نظریه های  تجربی  آزمون  عنوان  با  مطالعه ای  در   )1398(
نخستین: شواهدی از نحوه تأثیر برخی عوامل محیطی با استفاده از از تکنیک رگرسیون چندگانه 
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دادند که نوع شرکت صاحبکار و 
طبقه شرکت های بورسی در قدرت تبیین نظریه های رقیب مؤثر نبوده و در تمامی موارد، پدیده 
نرخ شکنی به صورت معناداری وجود دارد. در عوض، میزان رقابت تا میزان قابل مالحظه ای در 
قدرت تبیین نظریه ها مؤثر می باشد؛ بدین صورت که با افزایش رقابت، پدیده نرخ شکنی کاهش 
و  بزرگ  حسابرسی  شرکت های  از  حسابرس  انتخاب  تأثیر  بررسی  به  خلیل22)2022(  می یابد. 
شرکت های کوچک بر کیفیت گزارشگری مالی در پاکستان پرداخت. نتایج حاکی از آن است که 
بین کیفیت گزارشگری مالی حسابرسی شده توسط مؤسسات بزرگ و کوچک تفاوت معناداری 
وجود ندارد. شی آی23 و همکاران )2022( مطالعه ای با عنوان حسابرسان مشترک در ادغام و تملک: 
تأثیر بر کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که 
حسابرسان مشترک، کیفیت گزارشگری مالی پس از کسب شرکت را بهبود می بخشند، همانطور 
می دهند.  کاهش  را  حسابرسی  حق الزحمه های  و  است  مشهود  تحریف  احتمال  کاهش  با  که 
باهویان24 و همکاران )2020( در مقاله ای به بررسی رابطه بین حضور مدیران زن با اعتباری کمتر 
و حق الزحمه های  مالی  گزارشگری  کیفیت  و  کمیته های حسابرسی  و  هیأت  مدیره شرکت  در 
حسابرسی  پرداختند.آنها دریافتند که رابطه ای بین حق الزحمه حسابرسی و کیفیت گزارشگری 
مالی وجود دارد، با این حال این رابطه برای شرکت هایی با مدیران زن  با اعتبار کمتر، قوی تر 
و  شهرت  مزایای  باشند  کرده  لکه دار  را  خود  حرفه ای  اعتبار  مدیرانی  چنین  اگر  مسلماً  است. 
حاکمیت مدیران زن در هیأت  مدیره خنثی می شود. چو25 و همکاران )2020( در مطالعه ای با 
عنوان تخفیف در حق الزحمه های حسابرسی: عوامل تعیین کننده، جبران و کیفیت حسابرسی، 
نشان دادند که حسابرسان تخفیف دهنده معموالً تخفیفات هزینه های اولیه خود را در دوره های 
بعدی از طریق افزایش حق الزحمه های حسابرسی جبران می کنند. با استفاده از معیارهای متعدد 
بازگشت حق الزحمه های حسابرسی و کیفیت  بین  سنجش کیفیت حسابرسی، دریافت شد که 
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حسابرسی آینده رابطه معناداری وجود ندارد. به طور کلی، برخالف نگرانی های نهادهای نظارتی، 
نتایج نشان داد که تخفیف دهی به کیفیت لطمه ای وارد نمی کند. باروآ26 و همکاران )2020( در 
پژوهشی به بررسی این موضوع پرداختند که آیا هزینه های حسابرس در سال اول حسابرسی تقلیل 
می یابد؟ نتایج آن ها نشان داد هزینه های حسابرسی در سال تغییر حسابرس دارای تخفیف است 
اما این تخفیف طی سال های آتی جبران می شود. چـن27 و همکـاران )2018( در مطالعه خود 
تحت عنوان رابطه بین کاهش هزینه های حسابرسی در طول بحران مالی جهانی و کیفیت سود و 
کیفیت حسابرسی، به این نتیجه دست یافتند که با وجـود مواجهـه ریسـک باالتر برای حسابرس، 
تخفیف حق الزحمه حسابرسی در دوران بحران مالی، تالش حسابرسی را کاهش می دهد. استنلی 
و همکاران )2015( در مقاله ای با عنوان آیا تخفیف حق الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرسی را 
مختل می کند؟ گزارشی ارائه کردند مبنی بر این که از لحاظ آماری کیفیت حسابرسی حسابرسان 
تخفیف دهنده در سال دوم تفاوت معنی داری ندارد. اترج، لی و امیق28 )2014( در مطالعه ای به 
بررسی تخفیف حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی پرداختند. نتایج آن ها نشان داد که 
حسابرسان در سال 2008 به برخی از مشتریان امتیاز هزینه داده اند و این فشار هزینه با کاهش 

کیفیت حسابرسی در آن سال همراه بوده است.
باتوجه به مبانی نظری بیان شده فرضیه های پژوهش به شرح زیر می باشد:

فرضیه اول: تخفیف حق الزحمه حسابرسی بر جبران آن تأثیر معنادار و مستقیم دارد.
فرضیه دوم: تخصص حسابرس بر رابطه بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی و جبران آن تأثیر 

معنی دار و معکوس دارد.
فرضیه سوم: بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی و کیفیت اطالعات حسابداری تأثیر معنادار و 

معکوس دارد.
فرضیه چهارم: تخصص حسابرس بر رابطه بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی و کیفیت اطالعات 

حسابداری تأثیر معنی دار و مستقیم دارد.

3-روششناسیپژوهش
جامعهآماریونمونهپژوهش

این تحقیق از نظر نوع کاربردی است. با توجه به ماهیت و روشی که در این تحقیق استفاده 
می شود، تحقیق توصیفی از نوع همبستگی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه 
شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران می باشد. در این پژوهش برای انتخاب نمونه، از 
روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. برای این منظور 4 معیار زیر در نظر گرفته شده 
و در صورتی که شرکتی کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده و 

مابقی حذف می شوند. روند انتخاب نمونه در جدول شماره 1 ارائه شده است.
1- شرکت ها تا قبل از سال 1390 در بازار سرمایه پذیرفته شده باشند و تا پایان سال 1399 

در بازار سرمایه فعال باشد.
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2- به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفندماه باشد و شرکت 
طی بازه زمانی 1390 تا 1399 سال مالی و نوع فعالیت خود را تغییر نداده باشند.

3- به لحاظ ساختار گزارشگری جداگانه ای که شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی 
)لیزینگ ها، بیمه ها، هلدینگ ها، بانک ها و مؤسسات مالی( دارند از نمونه حذف شده اند.

4- اطالعات مالی آنها در بازه زمانی 1390 تا 1399 در دسترس باشند.
با توجه به جدول 1، تعداد 86 شرکت طی سال های 1390 الی 1399 در مجموع 860 مشاهده 

)شرکت - سال( جهت آزمون فرضیه های پژوهش، به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند.
جدول1.نحوهنمونهگیری

536تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران در پایان سال 99 )جامعه آماری(
معیارها:

)188(تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی 90-99 از بازار سرمایه خارج شده است29.
)77(تعداد شرکت هایی که از سال 90 به بعد در بازار سرمایه پذیرفته شده اند.

تعداد شرکت هایی که جزء هلدینگ، سرمایه گذاری ها، واسطه گری های مالی، بانک ها و یا 
)52(لیزینگ ها بوده اند.

تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی موردنظر تغییر سال مالی داده اند و 29 اسفند پایان 
)40(دوره مالی آن ها نبوده است.

تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی تحقیق اطالعات در مورد آن ها در دسترس نمی باشد. 
)93(شرکت های بسیار زیادی حق الزحمه حسابرسی را به صورت مشخص افشا نکرده اند.

86تعداد شرکت های نمونه

مدلهاومتغیرهایپژوهش
جهت آزمون فرضیه های پژوهش روابط 1 و 2 ارائه شد ه اند:

مدلفرضیهاولودوم
رابطه )1( 

ReFeeCueti,t = β0 +β1FeeCueti,t +β2Auditor  - Specializationi,t +β3FeeCueti,t  

× Auditor - Specializationi,t + β4Dpsi,t  +β5Bigi,t +β6Sizei,t +β7Roai,t +β8Lossi,t 

+β9Mbi,t +β10Levi,t +β11Mani,t +β12Rsalei,t +β13CurrentAss etsi,t +β14Changei,t +εi,t

مدلفرضیهسوموچهارم
رابطه )2(

AdAccti,t = β0 +β1FeeCueti,t +β2Auditor  - Specializationi,t +β3FeeCueti,t  

× Auditor - Specializationi,t + β4Dpsi,t  +β5Bigi,t +β6Sizei,t +β7Roai,t +β8Lossi,t 

+β9Mbi,t +β10Levi,t +β11Mani,t +β12Rsalei,t +β13CurrentAss etsi,t +β14Changei,t +εi,t
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جدول٢.متغیرهایپژوهش
نوعمتغیرنمادنام

مستقلFee Cutتخفیف حق الزحمه
وابستهAdAcctکیفیت اطالعات حسابداری

وابستهRe Fee Cutجبران حق الزحمه حسابرسی
تعدیل گرAuditor-Specializationتخصص حسابرس در صنعت

کنترلیDpsسود تقسیمی
کنترلیBigکیفیت حسابرسی

کنترلیSizeاندازه شرکت
کنترلیRoaبازدهدارایی ها
کنترلیLossزیان ده بودن
کنترلیMbارزش شرکت

کنترلیLevاهرم مالی
کنترلیManنسبت استقالل هیأت  مدیره

کنترلیRsaleرشد فروش
کنترلیCurrent Assetsنسبت آنی

کنترلیchangeتغییر حسابرس

متغیرمستقل
حق الزحمه هـای  از   t سال  در   i شرکت  حسابرسی  حق الزحمه های  حق الزحمه:  تخفیف 
 t-1 در سال i کسر شده و بر حق الزحمه حسابرسی شرکت t-1 در سال i حسابرسـی شرکت
تقسیم می شود. سپس تورم سال مذکور از نسبت به دست آمده کسر می گردد. اگر عدد حاصل 
شده منفی باشد نشان دهنده تخفیف می باشد لذا مقادیر در منفی جهت قرار گرفتن در رگرسیون 

ضرب می شود. 
متغیروابسته

و  باشد  داده  رخ  تخفیف   t سال  در  اگر  پژوهش  این  در  حسابرسی:  حقالزحمه جبران
همچنین افزایش حق الزحمه حسابرسی در سال t +1 نسبت به سال t بیشتر از نرخ تورم )سایت 
آمار ایران( باشد به معنای جبران تخفیف می باشد و از متغیر مصنوعی 1 و در غیر این صورت 

صفر استفاده شده است. 
کیفیتاطالعاتحسابداری: در این تحقیق از مدل تعدیل شده جونز جهت محاسبه کیفیت 
اطالعات حسابداری استفاده شده است. ابتدا اقالم تعهدی با استفاده از رابطه )3( محاسبه می گردد:

TAi,t = ΔCAi,t - ΔCLi,t - ΔCASHi,t + ΔSTDi,t - ΔEPi,t
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رابطه )3(
تعهدی  اقالم  تعیین  منظور  به    α3 و   α2، α1 پارامترهای  تعهدی،  اقالم  محاسبه کل  از  پس 

غیراختیاری، از طریق رابطه )4( برآورد می شوند:

رابطه )4(
                                             ti
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پس از محاسبه پارامترهای α2، α1 و α3 از طریق روش حداقل مربعات طبق فرمول زیر اقالم 
تعهدی غیر اختیاری )NDA( از طریق رابطه )5( تعیین می شود:
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 رابطه )5(
رابطه )6( محاسبه  از طریق   NDA تعیین  از  )DA( پس  اختیاری  تعهدی  اقالم  و درنهایت 

می شود:

رابطه )6(
که در این رابطه:

t در سال i کل اقالم تعهدی شرکت : TAi,t

1-t و t بین سال های i تغییر در درآمد فروش شرکت :  ΔREVi,t

1-t و t بین سال های i تغییر در حساب های دریافتنی شرکت : ΔRECi,t

t در سال i ناخالص اموال، ماشین آالت و تجهیزات شرکت : PPEi,t

1-t در سال i کل ارزش دفتری دارایی های شرکت : Ai,t-1

εi,t : اثرات نامشخص عوامل تصادفی

i پارامترهای برآورد شده شرکت : α3 و α2، α1

در نهایت از عدد اقالم تعهدی اختیاری قدرمطلق گرفته شده و در منفی یک ضرب گردید تا 
اعداد به درستی در رگرسیون جهت تحلیل قرار گیرد.

متغیرهایکنترلی
نسبتسودتقسیمی: از تقسیم سود سهام پرداختی به مجموع دارایی ها به دست آمده است.

کیفیتحسابرسی: اگر حسابرس شرکت، مؤسسات رتبه الف و سازمان حسابرسی باشد عدد 
یک و در غیراین صورت عدد صفر قرار گرفته است.
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اندازهشرکت: در این تحقیق اندازه شرکت از لگاریتم مجموع فروش محاسبه شده است.
بازدهدارایی: از نسبت سود خالص بر مجموع دارایی ها به دست آمده است.

زیاندهبودن: اگر شرکت زیان ده باشد عدد یک در غیر اینصورت عدد صفر لحاظ شده است.
ارزششرکت: برای محاسبه ارزش شرکت از نسبت کیوتوبین )تقسیم حاصل جمع ارزش بازار 

شرکت و ارزش دفتری بدهی ها بر جمع دارایی های شرکت( استفاده شده است.
اهرممالی: از نسبت مجموع بدهی ها به مجموع دارایی ها به دست آمده است.

استقاللهیأتمدیره: از نسبت مدیران غیرموظف به کل اعضای هیأت  مدیره حاصل شد.
قبل  سال  فروش  بر  تقسیم  قبل  سال  به  نسبت  جاری  سال  فروش  تفاوت  از  فروش:  رشد

محاسبه گردید.
نسبتآنی: از تقسیم دارایی جاری بر بدهی جاری به دست آمده است.

تغییرحسابرس: در صورتی که شرکت نسبت به سال قبل تغییر حسابرس داشته عدد یک و 
در غیر اینصورت عدد صفر قرار گرفت.

متغیرهایتعدیلگر
و  باشد، تخصص صنعت  بیشتر  بازار حسابرس  تخصصحسابرسدرصنعت: هرچه سهم 
تجربه حسابرس نسبت به سایر رقیبان بیشتر است. داشتن سهم غالب بازار اشاره دارد به اینکه 
حسابرس به طور موفقیت آمیزی خود را از سایر رقیبان از لحاظ کیفیت حسابرسی متمایز کرده 

است. سهم بازار حسابرسان به صورت زیر محاسبه می شود:
تخصصحسابرسدرصنعت: مجموع دارایی های تمام صاحبکاران هر موسسه حسابرسی 
خاص در صنعت خاص تقسیم بر مجموع دارایی های تمام صاحبکاران در این صنعت. مؤسساتی 
در این تحقیق به عنوان متخصص صنعت در نظر گرفته می شوند که سهم شرکت های موجود در 
یک صنعت بازارشان بیش از 1/2* )شرکت های موجود در یک صنعت /1( باشد. اگر حسابرس 
شرکت متخصص در صنعت باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر به این متغیر اختصاص 

می یابد.

4-یافتههایپژوهش
آمارتوصیفی

به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل اولیه داده ها، ابتدا اطالعات مربوط به آماره های توصیفی 
متغیرهای وابسته و توضیحی مورد مطالعه در این پژوهش در جدول  شماره 3 ارائه شده است تا 

شمایی کلی از داده هایی که در این پژوهش مورد تحلیل واقع شده اند، به دست آید.
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جدول3.آمارتوصیفیمتغیرهایمورداستفادهدرمطالعه
انحرافمعیارحداقلحداکثرمیانهمیانگینمتغیر

21/291/26-0/130/061/15-تخفیف حق الزحمه
کیفیت اطالعات 

حسابداری
-0/14-0/090/000-2/260/17

0/300/16-0/180/150/92بازده دارایی
0/560/572/070/030/22اهرم مالی

0/670/601/000/0000/19استقالل هیأت مدیره
0/0010/00010/060/0000/003نسبت سود تقسیمی

0/900/64-0/330/226/59رشد فروش
1/0571/3327/090/131/76نسبت آنی

13/9514/0317/8810/161/32اندازه شرکت
2/961/7376/630/624/30ارزش شرکت

22/526/536711/14تورم
میانگین استقالل هیأت  مدیره بیشتر از 0/5 می باشد و نشان از این دارد که به طور میانگین 
تعداد اعضای مستقل در هیأت  مدیره بیشتر از اعضای غیرموظف است. انحراف معیار نیز به عنوان 
یکی از شاخص های پراکندگی نشان می دهد به طور میانگین داده ها چه مقدار از مقدار متوسط 
فاصله دارند. بیشترین پراکندگی از میانگین مربوط به ارزش شرکت و کمترین مربوط به نسبت 
سود تقسیمی می باشد. آمار توصیفی متغیر کیفی پژوهش به صورت توزیع فراوانی در جدول 4 

ارائه می گردد.
جدول4.توزیعفراوانیدرمطالعه

فراوانیتجمعیفراوانینسبیتعدادمتغیر
22829/4629/46جبران حق الزحمه

54670/54100/00عدم جبران حق الزحمه
70682/1082/10کیفیت حسابرسی

15417/90100/00عدم کیفیت حسابرسی
9110/5910/59زیان ده
76989/41100/00سود ده

27231/6331/63تخصص حسابرس
40868/37100/00عدم تخصص حسابرس

23927/8027/80تغییر حسابرس
62172/20100/00عدم تغییر حسابرس
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نتایج توزیع فراوانی نشان می دهد که حدود 29/46 درصد از سال-شرکت های مورد مطالعه 
دارای جبران حق الزحمه و 70/54 درصد عدم جبران حق الزحمه می باشنِد؛ حدود 82/10 درصد 
از سال-شرکت های مورد مطالعه دارای کیفیت حسابرسی و 17/90 درصد عدم کیفیت حسابرسی 
از سال-شرکت های مورد مطالعه زیان ده و 89/41 درصد سود  می باشنِد؛ حدود 10/59 درصد 
ده می باشنِد؛ حدود 31/63 درصد از سال-شرکت های مورد مطالعه دارای تخصص حسابرس و 
68/37 درصد فاقد حسابرس متخصص می باشنِد و حدود 27/80 درصد از سال-شرکت های مورد 

مطالعه دارای تغییر حسابرس و 72/20 تغییر حسابرس نداشتند.

آزمونوایف)شدتهمخطیبینمتغیرهایمستقلوکنترلی(
در آمار، عامل تورم واریانس30 شدت همخطی چندگانه را در تحلیل رگرسیون کمترین مربعات 
معمولی ارزیابی می کند. در واقع یک شاخص معرفی میگردد که بیان میدارد چه مقدار از تغییرات 
مربوط به ضرایب برآورد شده بابت هم خطی افزایش یافته است. برای بررسی شدت همخطی بین 
متغیرهای مستقل و کنترلی تحقیق از عامل تورم واریانس و تولرانس31 استفاده شده است. وجود 
هم خطی بین متغیرهای مستقل و کنترلی سبب می شود که با وجود باال بودن ضریب تعیین، 

اعتبار مدل زیر سؤال برود. همانطور که در جدول شماره 5 مشخص است.
VIFجدول5.آزمون

عاملتورمواریانستلورانسمتغیر
0/841/19تخفیف حق الزحمه
0/342/88کیفیت حسابرسی

0/581/70بازده دارایی
0/721/37زیان ده بودن

0/581/72اهرم مالی
0/921/08استقالل هیأت  مدیره
0/841/18نسبت سود تقسیمی

0/891/12رشد فروش
0/601/64نسبتانی

0/691/43تخصص حسابرس
0/741/34تغییر حسابرسی

0/691/43اندازه شرکت
0/911/09ارزش شرکت

0/323/10تخصص حسابرس*تخفیف حق الزحمه
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آزمونریشهواحدپایایی
با توجه به اینکه متغیرهای پژوهش از نوع داده های پانلی هستند الزم است به نحوی ایستایی 

جمعی متغیرها آزمون شود. برای این منظور، باید از آزمون لوین، لی و چو32 استفاده شود. 
جدول6.نتایجآزمونماناییوریشهواحدمتغیرهایپژوهش

مقداراحتمالآمارهتفاضلمتغیر
تخفیف حق الزحمه

سطح

-7/310/000
6/700/000-کیفیت اطالعات حسابداری

6/960/000-بازده دارایی
13/720/000-اهرم مالی

2/610/004-استقالل هیأت  مدیره
63/810/000-نسبت سود تقسیمی

9/710/000-رشد فروش
6/000/000-نسبتانی

7/620/000-تخصص حسابرس
24/280/000-تغییر حسابرسی

29/350/000-اندازه شرکت
3/750/000-ارزش شرکت

همان گونه که در جدول شماره 6 قابل مشاهده است، تمامی متغیرها بر اساس روش  لوین مورد 
استفاده، فرضیه صفر آزمون مبنی بر وجود ریشه واحد رد شده و بر این اساس متغیرهای مورد 
استفاده در این پژوهش در سطح مانا می باشند. الزم به یادآوری است از آن جا که متغیرها در 

سطح، مانا می باشند لذا نیازی به انجام آزمون هم انباشتگی برای آن ها نخواهد بود.
آزمونناهمسانیواریانس

نتیجهآزمونمقداراحتمالآمارهبروشپاگانمدلرگرسیون
همسانی واریانس0/900/55اول
ناهمسانی واریانس2/720/000دوم

آماره آزمون  بررسی  ارائه شده است.  واریانس در جدول 7  ناهمسانی  از آزمون  نتایج حاصل 
از  اول بیشتر  برای مدل پژوهش نشان می دهد که مقدار احتمال محاسبه شده مدل  انجام شده 
0.05 است بنابراین فرضیه صفر مبنی بر همسانی واریانس جمالت اخالل پذیرفته می شود. اما 
بر  مبنی  فرضیه صفر  بنابراین  است  از 0.05  احتمال محاسبه شده کمتر  مقدار  برای مدل دوم 
همسانی واریانس جمالت اخالل پذیرفته نمی شود لذا برای تخمین مدل از روش حداقل مربعات 

تعمیم یافته استفاده می شود.
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تخمینمدلآزمونفرضیهاولودوم
جدول 8 نتایج آزمون رگرسیون لجستیک مربوط به فرضیه اول و دوم پژوهش را نشان می دهد.

جدول8.نتایجحاصلازتخمینمدلاولبهروشرگرسیونلجستیک
متغیروابسته:جبرانحقالزحمهحسابرسی

مقداراحتمالآماره zانحرافاستانداردضریبمتغیر
4/630/509/150/000تخفیف حق الزحمه
0/090/92-0/0260/29-تخصص حسابرس

تخصص حسابرس* 
0/850/990/850/39تخفیف حق الزحمه

88/9845/631/400/16نسبت سود تقسیمی
0/390/69-0/1000/25-کیفیت حسابرسی

0/080/93-0/0070/09-اندازه شرکت
0/440/810/540/58بازده دارایی

0/090/92-0/030/35زیان ده بودن
0/050/031/500/24ارزش شرکت

0/080/520/160/86اهرم مالی
1/150/24-0/570/50-استقالل هیأت مدیره

0/070/150/490/61رشد فروش
0/080/98-0/0070/07-نسبتانی

0/060/94-0/0010/02-تغییر حسابرس
1/060/28-1/471/38-عرض از مبدأ

سایر آماره های تخمین
LR264/16آماره

LR0/000سطح معنی داری
0/28ضریب مک فان

ضریب مک فادن برابر با 28 درصد است و نشان می دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در 
مدل توانسته اند 28 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند، یا به بیان صحیح تر می توان 
گفت که 28 درصد تغییرات متغیر وابسته، به احتمال زیاد عددی بین صفر و یک است. آماره 
LR برابر با 264 و سطح معناداری آن کمتر از 5 درصد می باشد. ازاین رو می توان عنوان نمود 
نتایج جدول مشاهده می گردد  با توجه به  از اعتبار کافی برخوردار است.  که مدل برازش شده 
که ضریب تخفیف حق الزحمه مثبت و سطح معنی داری آن )0/000( کمتر از 5 درصد می باشد. 
بنابراین بین حق الزحمه و جبران حق الزحمه حسابرسی رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد. 
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سطح معنی داری تخصص حسابرس )0/92( بیشتر از 5 درصد است. بنابراین بین دوره تخصص 
حسابرس و جبران حق الزحمه حسابرسی رابطه معنی داری وجود ندارد. سطح معنی داری تخصص 
حسابرس * تخفیف حق الزحمه )0/39( بیشتر از 5 درصد است. بنابراین تخصص حسابرس بر 

رابطه بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی و جبران آن تأثیر معنی داری ندارد.
جدول9.نتایجحاصلازآزمونهاسمر-لمشو

مقداراحتمالمقدارآمارهمدلرگرسیون
2/860/96اول

باینری استفاده می شود، آزمون  انتخاب  برازش مدل های  برای خوبی  از آزمون هایی که  یکی 
هاسمر- لمشو است. در آزمون هاسمر-لمشو و آندروز اگر سطح معناداری آزمون بیشتر از 5 درصد 
باشد بیانگر برازش مطلوب مدل رگرسیونی است در غیر این صورت مدل برازش شده از اعتبار 

کافی برخوردار نخواهد بود. 

تخمینمدلآزمونفرضیهسوموچهارم
با توجه به ماهیت فرضیه های تحقیق، در این پژوهش از داده های ترکیبی استفاده شده است. به 
منظور تعیین مدل مناسب برای آزمون فرضیات از آزمون های چاو )آزمون F لیمر( استفاده شده 
است. اولین آزمون برای تشخیص انتخاب بین پولینگ و پنل بودن فرضیه های تحقیق، آزمون 
F لیمر بوده است. بنابراین باید فرض الگوی مقدار ثابت مشترک که همان همگن بودن مقاطع 
مختلف مورد مطالعه می باشد را بیازماییم، برای آزمون این فرض از آزمون F لیمر استفاده شده 
است. در صورت رد روش تلفیقی، محقق باید از داده های تابلویی استفاده کند و برای تعیین نوع 
داده های تابلویی )انتخاب الگوی اثرات ثابت یا الگوی اثرات تصادفی( از آزمون هاسمن استفاده 

می شود.
نتایج مربوط به آزمون F برای مدل  رگرسیونی دوم پژوهش در جدول 10 ارائه شده است.

جدول10.آزمونFلیمرمدلرگرسیونیدومپژوهش
نتیجهآزمونمقداراحتمالFآماره مدلرگرسیون

مدل پانلرد فرض صفر3/670/000دوم
همانطور که در جدول 10 قابل مشاهده است، از آن جا که میزان احتمال محاسبه شده کمتر از 
0.05 می باشد، لذا فرض صفر این مدل مربوط به پولینگ بودن رد می شود؛ و مدل پانل به مدل 
پولینگ ارجحیت دارد. لذا از آزمون هاسمن برای انتخاب بهترین روش تخمین از میان روش های 

اثرات ثابت و اثرات تصادفی استفاده می شود.
آزمونهاسمن

بر اساس نتایج آزمون اف لیمر، ماهیت پانل بودن داده ها برای مدل اول تأیید شد، آن گاه با 
استفاده از آزمون هاسمن برای انتخاب بهترین روش تخمین از میان روش های اثرات ثابت و اثرات 

تصادفی تصمیم گیری می شود. 
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نتایج آزمون هاسمن مربوط به مدل رگرسیونی دوم پژوهش در جدول 11 ارائه شده است.
جدول11.نتایجآزمونهاسمنمدلرگرسیونیدومپژوهش

نتیجهآزمونمقداراحتمالآماره کایاسکوئرمدلرگرسیون
اثرات ثابترد فرض صفر30/410/000دوم

همان طور که در جدول 11 قابل مشاهده است، چون مقدار احتمال محاسبه شده کمتر از 0.05 
است لذا برای برآورد مدل، روش اثرات ثابت به روش اثرات تصادفی ارجحیت دارد. 

جدول 12 نتایج آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه سوم و چهارم پژوهش را نشان می دهد.
جدول1٢.نتایجحاصلازتخمینمدلدومبهروشپانل)اثراتثابت(

متغیروابسته: کیفیتاطالعاتحسابداری
مقداراحتمالآماره Tانحرافاستانداردضریبمتغیر

0/660/50-0/0020/004-تخفیف حق الزحمه
0/010/011/150/24تخصص حسابرس

تخصص حسابرس* 
تخفیف حق الزحمه

0/0040/0041/010/31

0/020/97-0/062/45-نسبت سود تقسیمی
0/0080/0071/070/28کیفیت حسابرسی

3/220/001-0/020/006-اندازه شرکت
2/240/02-0/090/04-بازده دارایی

0/680/49-0/0080/01-زیان ده بودن
1/120/26-0/0010/001-ارزش شرکت

6/300/000-0/100/01-اهرم مالی
0/010/020/470/63استقالل هیأت  مدیره

1/290/19-0/010/007-رشد فروش
4/470/000-0/020/004-نسبت آنی

0/0030/0013/180/001تغییر حسابرسی
0/220/063/270/001عرض از مبدأ
0/30ضریب تعیین

0/21ضریب تعیین تعدیل شده
F3/44آماره

0/000سطح احتمال
2/10آماره دوربین واتسون
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مقدار احتمال آماره F )کمتر از 0/05( مدل بیانگر معنی داری کلی ضرایب می باشد و آماره 
دوربین واتسون با عدد 2/10 نشان دهنده نبود خودهمبستگی در بین اجزای اخالل است. ضریب 
بنابراین،  تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده مدل فوق به ترتیب 30 درصد و 21 درصد است؛ 
می توان نتیجه گرفت که در معادله رگرسیونی مزبور، 21 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط 
می گردد سطح  مشاهده  نتایج جدول  به  توجه  با  می شوند.  تبیین  کنترل  و  مستقل  متغیرهای 
معنی داری حق الزحمه حسابرس )0/50( بیشتر از 5 درصد و ضریب آن منفی می باشد. بنابراین 
ندارد.  وجود  معنی داری  رابطه  حسابداری  اطالعات  کیفیت  و  حسابرس  حق الزحمه  دوره  بین 
بین تخصص  بنابراین  از 5 درصد می باشد.  بیشتر  سطح معنی داری تخصص حسابرس )0/24( 
حسابرس و کیفیت اطالعات حسابداری رابطه معنی داری وجود ندارد. سطح معنی داری تخصص 
حسابرس* تخفیف حق الزحمه )0/31( بیشتر از 5 درصد می باشد. بنابراین تخصص حسابرس بر 
رابطه بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی و کیفیت اطالعات حسابداری تأثیر معنی داری ندارد. 
از بین متغیرهای کنترلی فقط متغیر تغییر حسابرسی با توجه سطح معنی داری کمتر از 0/05 
و ضریب مثبت آن در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی دار مستقیمی با کیفیت اطالعات 
حسابداری دارد و متغیرهای اندازه شرکت، بازده دارایی، متغیر اهرم مالی و نسبت آنی با توجه 
سطح معنی داری کمتر از 0/05 و ضریب منفی آن در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی دار 

معکوسی با کیفیت اطالعات حسابداری دارد.

5-بحثونتیجهگیری
و  داخلی  استفاده کنندگان  نظر  مد  که  مالی  گزارش  های  ارائه  برای  باکیفیت  اطالعات  وجود 
نهایی حسابداری  اهمیت می باشد. مفاهیم نظری گزارشگری مالی محصول  خارجی است حائز 
ارائه اطالعاتی تلخیص و  از طریق  ابزاری می داند که  را که صورت های مالی می باشد، به عنوان 
طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری از یک سو 
استفاده کنندگان، به ویژه سرمایه گذاران را در امر تصمیم گیری یاری کرده و از سوی دیگر مدیریت 
توسعه  در  اطالعات  ارزشمند  جایگاه  می کند.  کمک  خود  مباشرت  مسئولیت  ایفای  امر  در  را 
همکاران،  و  )دنگ33  است  اقتصادی  علوم  صاحب نظران  اتفاق  مورد  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 
2014(. نقش حسابرس مستقل در ارزیابی بی طرفانه کیفیت صورت های مالی و اطمینان دادن 
به سرمایه گذاران در خصوص اعتبار صورت های مالی تهیه  شده توسط مدیریت، مورد توجه است. 
اما کیفیت خدمات حسابرسی ارائه  شده توسط حسابرسان ناهمگون است و تحت تأثیر عواملی 
مانند تخفیف حق الزحمه حسابرسی قرار می گیرد. نتایج این تحقیق که از آزمون اطالعات مالی 
860 شرکت - سال طی سال های 1390 الی 1399 حاصل شد در فرضیه اول نشان داد که بین 
تخفیف حق الزحمه حسابرسی و جبران آن رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. رسالت حسابرسی، 
اعتباربخشی به گزارشگری مالی و اعتمادسازی برای استفاده کنندگان صورت های مالی اسـت، از 
این رو، می بایست حق الزحمه درخور شأن حرفه حسابرسی و متناسب با اهمیت عملیات در نظر 
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گرفتـه شـود. حق الزحمه پایین و رقابت ناسالم در این زمینه، پایـه هـای حرفـه حسابرسـی را بـه 
لـرزه د رمـی آورد. وضعیت رقابتی کنونی در حرفه حسابرسی، مؤسسه ها و سازمان های حسابرسی 
اگر شرکت های  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج  است.  داده  مؤثر سوق  به سوی حسابرسی های  را 
صاحبکار از حسابرس خود اخذ تخفیف نمایند، این تخفیف در سال آتی جبران خواهد شد. نتایج 
این فرضیه با یافته های چو و همکاران )2020( و باروآ و همکاران )2020( همسو می باشد و در 

ایران پژوهش مرتبط با این تحقیق یافت نشد.
در فرضیه دوم پژوهش نشان داده شد که تخصص حسابرس بر رابطه بین تخفیف حق الزحمه 
حسابرسی و جبران آن تأثیر معنی داری ندارد. نتایج این مدل هم بیانگر این بود نه تنها تخصص 
حسابرس بر جبران حق الزحمه تأثیر معنی داری نداشت بلکه بر رابطه بین تخفیف حق الزحمه 
حسابرسی و جبران آن نیز تأثیر معنی داری ندارد. در تحلیل نتایج می توان بیان کرد حسابرسان 
متخصص در سال مورد رسیدگی احتماالً از تخصص خود در تعیین حق الزحمه مناسب استفاده 
می کنند و به دلیل تجربه و تخصص و به تبع آن کیفیت باال اقدام به ارائه تخفیف به صاحبکار 
نمی کنند که نیازی به جبران آن در سال های آتی باشد. با بررسی به عمل آمده پژوهشی مرتبط 

که تأثیر تخصص را با جبران تخفیف حق الزحمه مورد ارزیابی قرار دهد یافت نشد.
نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش نشان داد که بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی و کیفیت 
اطالعات حسابداری رابطه معناداری وجود ندارد. حسابرسی مستقل این اطمینان را به سهامداران 
و سرمایه گذاران می دهد که صورت های مالی تهیه شده توسط مدیریت عاری از اشتباه بااهمیت 
مطابق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری است. به کارگیری کارشناسان با مهارت و صالحیت 
برای بهبود خدمات انجام شده ضروری است. در نتیجه نتایج حاکی از این مطلب است که اگر 
شرکت صاحبکار از موسسه حسابرسی اخذ تخفیف نماید حداقل در کوتاه مدت کیفیت اطالعات 
حسابداری خدشه دار نمی شود. دوپاچ و کینگ )1991( نشان دادند که تخفیف دهی باعث نمی شود 
حسابرس تالش کمتری کند. نتایج این فرضیه با یافته های چو و همکاران )2020( همسو و با 
یافته های سرلک و همکاران )1399( که نشان دادند در شرایط بحران مالی تخفیف  حق الزحمه 

حسابرسی کیفیت سود را تحت تأثیر قرار می دهد ناهمسو می باشد. 
همچنین در فرضیه چهارم این پژوهش، نشان داده شد که تخصص حسابرسی بر رابطه تخفیف 
حق الزحمه حسابرسی و کیفیت اطالعات حسابداری تأثیر معناداری ندارد، لذا شاید بتوان بیان کرد 
که به احتمال زیاد حسابرسان متخصص، از ارائه تخفیف به شرکت صاحبکار خودداری می نمایند 
در نتیجه در شرایط تخصص، تخفیفی اتفاق نیفتاده است که کیفیت اطالعات حسابداری تحت 
تأثیر قرار گیرد و همچنین طبق مبانی نظری نیز می توان بیان کرد، یکی از دالیلی عدم وجود 
باشد  این  بین تخفیف دهی و کیفیت حسابرسی )کیفیت اطالعات حسابداری(  رابطه معناداری 
که حسابرسان تخفیف دهنده ممکن است برای حفظ اعتبار خود، کیفیت حسابرسی را به خطر 
اعتبار،  حفظ  و  قضایی  پرونده های  از  پرهیز  مانند  بازار،  بر  مبتنی  مشوق های  زیراکه  نیندازند. 
از  و  کنند  ترغیب  بعدی  دوره های  در  کیفیت حسابرسی  به حفظ  را  تخفیف دهنده  حسابرسان 
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کیفیت اطالعات حسابداری کاسته نشود )چو و همکاران، 2020(. نتایج این پژوهش با تحقیق 
کارسون و فارگر )2007( مخالف و با نتایج جانسون و همکاران )2002( وگال و همکاران )2009( 

مطابق می باشد.
اوراق  بورس  در  شده  پذیرفته  شرکت های  می شود،  پیشنهاد  پژوهش  نتایج  از  بهره گیری  با 
توجه  نکته  این  به  باید  مؤسسات حسابرسی هستند  از  تخفیف  اخذ  دنبال  به  که  تهران  بهادار 
داشته باشند که در سال های آتی تخفیف احتمالی دریافت شده نسبت به تورم توسط مؤسسات 
حسابرسی جبران می گردد لذا بدین منظور اقدام به تغییر حسابرس به ویژه حسابرسان با کیفیت 
به منظور کاهش  پایین  با کیفیت  از حسابرسان  نهایت پیشنهاد می شود  ننمایند و در  پایین تر 
هزینه حسابرسی استفاده نشود چون حق الزحمه حسابرسی قابل جبران است اما طبعات کیفیت 
پایین در اکثر مواقع غیرقابل جبران می شود. همچنین با توجه به اینکه در حین انجام این پژوهش 
مشخص گردید، شرکت های زیادی مبلغ حق الزحمه حسابرسی خود را جداگانه افشا نمی کنند، 
لذا با توجه به اینکه حق الزحمه حسابرسی دارای محتوای اطالعاتی می باشد پیشنهاد می گردد 
به موضوع  توجه  با  تهران صادر گردد.  بهادار  اوراق  بورس  از طرف  این زمینه  دستورالعملی در 

تحقیق حاضر، جهت انجام پژوهش های آتی، موارد زیر پیشنهاد می گردد:
1- نقش ساختار مالکیت دولتی بر کیفیت گزارشگری مالی در حضور متغیر تخفیف حق الزحمه 

حسابرسان 
معیارهای  نقش  بر  تأکید  با  حسابرسی  کیفیت  و  اظهارنظر  بر  حق الزحمه  تخفیف  نقش   -2

نظارتی.
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