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Abstract:
The purpose of this research is to investigate the relationship between fee pressure and audit 

quality. Audit increase the credibility of information for users is that it would further enhance 
audit quality will be realized. Audit fees to auditee and the auditor is considered to be one of 
the most important issues that require research on this subject. The aim of this study was to 
investigate the relationship between Fee Pressure and audit quality. In this study, the companies 
listed in Tehran Stock Exchange during 2016-2020 were studied. The study sample consisted 
of 94 companies that were selected using systematic elimination. In this study, the pressure 
of audit fees through level difference between the actual audit fees and normal audit fees are 
calculated. In this study, the pressure of audit fees through level difference between the actual 
audit fees and normal audit fees are calculated and the criteria for measuring the quality of 
auditing, auditor size, auditor tenure, auditor industry specialization and auditor independence 
requirements. Research results show a significant association between audit fee pressures with 
auditor size, auditor tenure and auditor industry specialization does not exist while there is a 
negative meaningful relationship between audit fee pressure and auditor independence.
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specialization, auditor independence

10.22034/JPAR.2023.1988181.1137

Research Paper

1. Msc.of Accounting, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz. Iran.     farshidkazemdokht@yahoo.com
2. Associate Professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz. Iran. 
(Corresponding Author) baradaran313@iaut.ac.ir
http://article.iacpa.ir

winter 2023, V.3, No 10 pp 116-139 



ارتباط فشار حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی

2 فرشید کاظم دخت1، رسول برادران حسن زاده

تاریخ دریافت: 1401/05/03
تاریخ پذیرش: 1401/12/07

چکیده
هدف از این تحقیق تعیین ارتباط  بین فشار حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی است. حسابرسی موجب 
افزایش اعتبار اطالعات برای استفاده کنندگان می گردد که با افزایش کیفیت حسابرسی این امر بیشتر محقق می شود. 
حق الزحمه حسابرسی نزد صاحب کار و حسابرس یکی از موضوعات مهم تلقی می شود که نیازمند تحقیق پیرامون 
این مطلب است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین فشار حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی است. در 
قرار  مورد مطالعه  تهران طی سال های 1395-1399  بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته شده  تحقیق شرکت های  این 
گرفت. نمونه پژوهش شامل 94 شرکت می باشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. در این 
تحقیق فشار حق الزحمه حسابرسی از طریق تفاوت سطح عادی حق الزحمه حسابرسی و حق الزحمه واقعی حسابرسی 
دوره تصدی حسابرس، تخصص  اندازه حسابرس،  اندازه گیری کیفیت حسابرسی،  معیارهای  و  است  محاسبه شده 
حسابرس در صنعت و استقالل حسابرس می باشند. نتایج تحقیقات نشان می دهد ارتباط معنی داری بین فشار حق 
الزحمه حسابرسی با اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت وجود ندارد در حالی که 

یک رابطه منفی معنی دار بین فشار هزینه های حسابرسی و استقالل حسابرس وجود دارد.

واژههایکلیدی: فشار حق الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس، 
استقالل حسابرس
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مقدمه
در سال های اخیر که رقابت در تمام زمینه های اقتصادی تشدید شده، تنها کسانی از توان رقابت 
برخوردار باشند در بازار باقی می مانند، ارائه خدمات حسابرسی نیز از این امر مستثنا نبوده است. 
کیفیت حسابرســی، یکی از موضوعات بااهمیت در حوزه حسابرســی و بازار سرمایه است. حرفه 
حسابرسی، مانند سایر حرفه ها، برای حفظ جایگاه خود نیازمند کسب اعتماد عمومی است. آنچه 
جامعه از حرفه حسابرسی انتظار دارد ارائه گزارش حسابرسی با کیفیت مطلوب اسـت. این ارزش 
افزوده ای است که تنها حرفه حسابرسی قادر به افزودن آن به اطالعات مالی شرکت ها است )یگانه 

و مقصودی، 1389(.
گســترش روزافزون واحدهای اقتصادی، توسعه فناوری ارتباطات و وجود تضاد منافع، نیازهای 
نظارتی را به وجود می آورد. مســئله جهانی شــدن اقتصاد و انقــالب اطالعات، کنترل را حتی از 
دســت دولت ها خارج کرده است. این شــرایط موجب شده حرفه حسابرسی به تدریج تالش کند 
تا از قافله عقب نماند و همگام با تغییرات فناوری در راســتای نیازهـــای جامعه حرکت کند. در 
ایـن محـیط، استفاده کنندگان بـرای تصمیم گیری بـه اطالعـات مختلفی از جمله اطالعات مالی 
درباره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند. صورت های مالی به عنوان مهم ترین مجموعه اطالعات مالی 
محســوب می شود. اما مســئله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطالعات مزبور است که از تضاد 
منافع سرچشــمه می گیرد. عالوه بر تضاد منافع مســائل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم 
اســتفاده کنندگان به اطالعات موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است. در واقع 
نقش حسابرسی ارزیابی کیفیت اطالعات برای استفاده کنندگان است )سجادی و ناصح، 1382(.

وتن با عنوان پژوهش در مورد کیفیت حسابرســی در مجله حســابداران رسمی آمریکا منتشر 
کرد. به عقیده وی کیفیت حسابرسی از دیدگاه افراد مختلف، دارای معانی متفاوتی است. به عنوان 
مثال بررســی بیانگر این است که 70 درصد از سرمایه گذاران عقیده دارند که حسابرسان باید در 
گزارش هــای خود اطمینان کاملی از نبود تحریفات بااهمیت به اســتفاده کنندگان از صورت های 
مالی ارائه کنند. همچنین حسابرس باید ریسک تجاری واحد مورد رسیدگی خود را مورد ارزیابی 
قرار دهد تا بدین وســیله خطر ناشی از دعاوی و نارضایتی مشتریان را کاهش دهد و از خدشه دار 
شدن شهرت خود جلوگیری کند زیرا پیامد ناشی از کیفیت به سرعت قابل مشاهده نیست )وتن، 

.)2003
پژوهش های انجام شده نشان می دهد تقاضا برای حسابرسی پیش از آنکه الزام قـــانونی مطرح 
باشــد، وجود داشته اســت. نظریه تقاضا برای کیفیت حسابرسی از آنجا ناشی می شود کـــه بین 
مدیران شــرکت و سرمایه گذاران تقارن اطالعاتی وجود ندارد. از آنجا که بحث قیمت گذاری سهام 
شرکت مطرح است، حسابرســی یکی از راه های مشخص کردن اعتبار اطالعات صورت های مالی 
اســت. با رشد رقابت در حرفه، مؤسســات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات خود با کیفیت هر چه 
بهتر به بازار را بیشتر دریافتند و برای رقابت بر پایه ای به غیر از حق الزحمه، مؤسسات حسابرسـی 
به دنبال متفاوت کردن خدماتشان هستند )دانگ،2009(. پژوهش حاضر درواقع تالشی در جهت 
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تعیین ارتباط بین فشار حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی است.

٢.مبانینظریوتوسعهپژوهش
تاریخچه پژوهش ها در زمینه کیفیت حسابرســی را می توان به دو دســته اصلی تقســیم کرد. 
پژوهش هایــی که از دیدگاه عرضه کنندگان صورت گرفته اســت و پژوهش هایــی که از دیدگاه 
تقاضاکنندگان به عمل آمده اســت. پژوهش هایی که از دیدگاه عرضه کنندگان انجام شــده است، 
عمدتاً بر عواملی تأکید دارد که بر توانایی های حسابرسی در ارائه حسابرسی با کیفیت بیشتر تأثیر 
می گذارد. برعکس، پژوهش هایی که از دیدگاه متقاضیان خدمات حسابرســی انجام شده است به 
طور عمده با عواملی سروکار دارد که بر کاربران گزارش های حسابرسی از جمله سهامداران، مراجع 
قانونی، اعتباردهندگان و صاحبکاران تأثیر می گذارد. از دیدگاه حسابرســان توانایی حســابرس و 
انگیزه های اقتصادی بر کیفیت حسابرسی مؤثر است. همچنین، حسابرسان حرفه ای و خبره درک 
باالتری از اشتباهات مرتکب شده در تهیه صورت های مالی دارند که این موضوع می تواند کیفیت 

تصمیمات حسابرسی را افزایش دهد )مهرانی و نعیمی، 1382(.
 وقوع بحران های مالی اخیر، نقش حیاتی و مهم گزارشــگری مالی معتبر و با کیفیت را پررنگ 
نموده اســت. عالوه بر این، بحران های اخیر ضرورت توجه به نقشــی که »کیفیت حسابرســی« 
در ارتقای گزارشــگری مالی دارد را بیش از پیش نمایان نموده اســت. دستیابی به کیفیت باالی 
گزارشگری مالی، بستگی به درستی و صحت عمِل هر یک از حلقه های زنجیره عرضه گزارشگری 
مالی دارد و حسابرســی مستقل به عنوان یکی از حلقه های این زنجیر، نقش عمده ای در حفظ و 

.)2011،IAASB1( تقویت کیفیت گزارشگری مالی ایفا می کند
پالمروس کیفیت حسابرســی را بر حسب میزان اعتبار دهی حســابرس تعریف می کند. از آنجا 
که هدف حسابرس، ایجاد اطمینان نســبت به صورت های مالی است، لــذا کیفیت حسابرســی 
به معنی عاری بــودن صورت های مالی حسابرسی شده از تحریفات بااهمیت اســت. در واقع این 
تعریف، بر نتایج حسابرســی تأکید می ورزد، یعنی قابل اعتماد بودن صورت های مالی حسابرســی 
شده، کیفیت باالی حسابرسی را منعکس می کند. این تعریف به طرح پرسش زیر منتهی می شود: 
»چگونه اســتفاده کنندگان میزان قابل اعتماد بودن صورت های مالی حسابرســی شده را ارزیابی 
می کنند؟« این تعریف از کیفیت حسابرسی مبتنی بر حسابرسی های انجام شده است، زیرا سطح 
اطمینان صورت های مالی حسابرسی شده را نمی توان قبل از انجام حسابرســی تعیین کــرد. در 

نتیجه، تعریف پالمروس بر کیفیت واقعی حسابرسی تأکید دارد )پالمروس، 1988(. 
حق الزحمه پرداختی به حســابرس شامل دو قسمت مجزاست: اول هزینه های مربوط به تالش 
حسابرسان و ریســک تأمین مالی را نشــان می دهد، که حق الزحمه های عادی حسابرس نامیده 
می شــود، حق الزحمه حسابرســی عادی یا مورد انتظار با توجه به عواملی مانند اندازه صاحبکار، 

پیچیدگی عملیات صاحبکار و ریسک خاص صاحبکار تعیین می شود )سیمونیک،1980(.
حق الزحمه حســابرس بر اساس بهای تمام شــده خدمات بکار رفته در فرآیند حسابرسی بعالوه 
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تخمینی از زیان های آتی ناشی از مسئولیت حسابرس در برابر گزارش صادر شده، تعیین خواهد شد. 
اجرای این فرآیند در سه مرحله انجام می شود. مرحله اول، ارزیابی حسابرس از وقوع زیان آتی ناشی 
از قضاوت حسابرس که در آینده یک ذینفع مثاًل سهامدار متحمل می شود. مرحله دوم، به کارگیری 
منابع در اجرای عملیات حسابرســی مثاًل نیروی انســانی تا این که منافع نهایی کاهش در ارزش 
فعلی مورد انتظار آتی ناشــی از حسابرسی صورت های مالی برابر هزینه نهایی سرمایه گذاری اضافی 
حسابرسی باشد. در نهایت حسابرس قیمتی را تعیین می کند تا این که هزینه حسابرسی را پوشش 

دهد. در این میان قضاوت حسابرس نقش مهمی در تعیین قیمت دارد )استنلی،2011(.
بررســی پیشــینه پژوهشــی در زمینه عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی حاکی از آن است 
که عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرســی در بسیاری از پژوهش ها به دو گروه اصلی تقسیم شده 
اســت: الف( عوامل مربوط به عرضه کنندگان خدمات حسابرســی مانند تخصص صنعتی موسسه 
حسابرســی، شهرت و اعتبار موسســه حسابرسی، استقالل حرفه ای موسســه حسابرسی، اندازه 
موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی. ب( عوامل مربوط به متقاضیان خدمات حسابرسی مانند 
دعاوی حقوقی شرکت صاحب کار، شــهرت و اعتبار شرکت صاحب کار، اندازه شرکت صاحب کار، 

.)2008 ،Al-Harshani( ریسک شرکت صاحب کار

پیشینهپژوهش
حســاس یگانه و آذین فر )1389(، در پژوهشی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه 
حسابرسی را مورد بررســی قرار دادند. برای بررسی کیفیت معیار پژوهشگران، مقایسه تحریفات 
کشف شده و گزارش شده در گزارش های حسابرسی به تفکیک پنج نوع تحریف، از طریق مقایسه 
گزارش حسابرسی سال جاری و گردش سود و زیان انباشته سال آتی انجام شده است. روش مورد 
اســتفاده، روش پژوهش دو وجهی بوده و تحلیل های آماری صورت گرفته در این پژوهش مبین 

رابطه معنادار و معکوس کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس )مؤسسه حسابرسی( است.
پیری و همکاران )1392(، به بررســی رابطه اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در 
شــرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385-1389 پرداختند که 
نتایج پژوهش نشان می دهد اندازه موسسه حسابرسی رابطه منفی معناداری با کیفیت حسابرسی 
دارد. این ارتباط منفی نشــان می دهد مؤسسات حسابرسی بزرگ و دارای تعداد صاحبکار باال، در 
مقایسه با مؤسسات حسابرسی کوچک و دارای تعداد صاحبکار کم از کیفیت حسابرسی پایین تری 

برخوردارند.
واعظ و همکاران )1393(، به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی شرکت ها 
پرداختنــد. معیارهای کیفیت حسابرســی در این پژوهش اندازه موسســه حسابرســی، تخصص 
حســابرس در صنعت و تداوم انتخاب حســابرس در نظر گرفته شــده اســت. یافته ها نشان داد 
بین تخصص مؤسســات حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. 
همچنین نتایج این پژوهش مبین این اســت که عوامل تداوم انتخاب حســابرس و اندازه موسسه 
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حسابرسی رابطه مثبت و معنی داری با حق الزحمه حسابرسی دارند.
وقفی و همکاران )1401( طی پژوهشی با عنوان تأثیر تخفیف حق الزحمه حسابرسی بر جبران 
آن و کیفیت اطالعات حســابداری با تأکید بر نقش تخصص حسابرس ، به این نتیجه رسیدند که 

تخفیف حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت اطالعات حسابداری تأثیر معناداری ندارد.
چن و هســو )2009( برای بررســی اینکه آیا ارتباط مثبتی بین اندازه حسابرســی و کیفیت 
حسابرســی وجود دارد و بررســی رابطه بین کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی، کیفیت 
حسابرسی را از سرمایه انسانی)تحصیالت، تجربه، گواهی، آموزش، تالش( استخراج کردند و اندازه 
حسابرســی را در سه سطح )بزرگ، متوسط، کوچک( تجزیه کردند. آن ها یافتند که رابطه مثبتی 
بین اندازه حسابرسی و کیفیت حسابرسی مؤسسات بزرگ حسابرسی نسبت به مؤسسات کوچک 
حسابرســی وجود دارد، اما این تفاوت در مورد مؤسســات حسابرســی متوسط نسبت به کوچک 
صدق نمی کند. همچنین آن ها بین کیفیت حسابرســی و حق الزحمه حسابرسی مؤسسات بزرگ 
حسابرســی نسبت به مؤسسات کوچک حسابرسی رابطه مثبت باالیی یافتند، اما این موضوع بین 
مؤسسات حسابرســی متوسط و کوچک تفاوتی ندارد. در هر صورت شواهد تجربی آن ها از اندازه 
حسابرســی به عنوان مبنایی برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی حمایت می کند و نشان می دهد 

که مؤسسات بزرگ حسابرسی با کیفیت حسابرسی باال، حق الزحمه اضافی دارند.
جونگ و همکاران )2009( از نمونه بزرگی از شرکت های صاحبکار حسابرسی در ایاالت متحده 
برای دوره 2000-2005 استفاده کردند، آن ها رابطه اندازه موسسه حسابرسی، کیفیت حسابرسی 
و قیمت گذاری حسابرســی را بررسی کردند. نتایج نشان می دهد که پس از کنترل اندازه موسسه 
حسابرسی در سطح ملی و تخصص صنعت در سطح موسسه، اندازه موسسه ارتباط مثبت بااهمیتی 
با کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی دارد، این ارتباط مثبت از این نظریه حمایت می کند 
که مؤسســات حسابرســی بزرگ در مقایسه با مؤسسات حسابرســی کوچک، کیفیت حسابرسی 

باالیی دارند و این تفاوت کیفیت در بازار برای خدمات حسابرسی دارای ارزش است.
گریفیــن و لونــت )2011( در پژوهش خود نشــان دادند که حق الزحمه حســابرس رابطه ای 
معنی دار با عواملی چون نوع گزارش حسابرسی، تغییر حسابرس، نوع صنعت، نسبت جاری، تعداد 

بخش های واحد تجاری، اندازه صاحبکار دارد.
چن و همکاران )2012( نشان دادند که کیفیت باالی حسابرسی که با تخصص صنعت حسابرس 

اندازه گیری شده باشد، با اطالعات مالی به موقع رابطه مثبت معنی داری دارد.
فشــار حق الزحمه حسابرســی زمانی رخ می دهد که ســطح عادی حق الزحمه حسابرســی از 

حق الزحمه واقعی حسابرسی برابر یا بیشتر باشد )اترج و همکاران، 2014(.

متغیرهایپژوهش
متغیرمستقل

فشارحقالزحمهحسابرسی)AUPRF(: فشار حق الزحمه حسابرسی از طریق تفاوت سطح 



 |       |122

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالسوم |شمارهدهم|بهار1402

عادی حق الزحمه حسابرســی و حق الزحمه واقعی حسابرســی قابل محاسبه می باشد؛ یعنی اگر 
ســطح عادی حق الزحمه حسابرســی از حق الزحمه واقعی حسابرســی برابر یا بیشتر باشد، فشار 
حق الزحمه حسابرسی رخ می دهد و در غیر این صورت فشار حق الزحمه حسابرسی رخ نمی دهد. 
در این پژوهش فشــار حق الزحمه حسابرســی یک متغیر مجازی می باشــد؛ در صورتی که فشار 
حق الزحمه حسابرســی در شرکت در سال مورد نظر اتفاق افتاده باشد، متغیر مجازی برابر با عدد 
یــک و در غیر این صورت عدد صفر به آن تعلــق می گیرد. به پیروی از پژوهش  اترج و همکاران 

)2014( سطح
عادی حق الزحمه حسابرسی از طریق الگوی زیر محاسبه شده است : 

LnAUFEE = β0 + β1LnAT + β2LOSS + β3CRATIO + β4ZSCORE + β5CFO + 
β6ARIN + β7FOREIGN + β8SQEMPLOY + β9RLAG + β10GC + β11RESTATE 
+ β12IOS + β13BIG4 + β14AUDCHG + β15POWER + β16ACOMP + єi  

LnAUFEE: لگاریتم طبیعی حق الزحمه حسابرسی، 
LnAT: لگاریتم طبیعی دارایی های شرکت،

LOSS: یک متغیر مجازی می باشــد؛ در صورتی که شــرکت در سال مورد نظر زیان ده باشد، 
متغیر مجازی برابر با عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر به آن تعلق می گیرد،

CRATIO: نسبت جاری )دارایی های جاری / بدهی های جاری(،
ZSCORE: نمره احتمال ورشکســتگی که با استفاده از مدل زیمسکی )1984( به این صورت 

محاسبه می شود:
ZSCORE = -4.3 - 4.5ROA + 5.7LEV - 0.004LIQ

که در آن؛
ROA: بازده دارایی )سود خالص / کل دارایی(،

FINL: اهرم مالی )کل بدهی/ کل دارایی(،
LIQ: نقدینگی )دارایی جاری/ بدهی جاری(،

CFO: جریان نقد عملیاتی/ کل دارایی،
ARIN: )حساب های دریافتنی + موجودی های کاال( / کل دارایی،

FOREIGN: یک متغیر مجازی می باشــد؛ در صورتی که شرکت در سال مورد نظر معامالت 
خارجی داشــته باشــد، متغیر مجازی برابر با عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر به آن تعلق 

می گیرد،
SQEMPLOY: جذر تعداد کارکنان شرکت،

RLAG: ارائه به موقع گزارش حسابرس )لگاریتم طبیعی تفاوت تاریخ پایان سال مالی و تاریخ 
گزارش حسابرس(،
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GC: تداوم فعالیت، یک متغیر مجازی می باشد؛ در صورتی که حسابرس شرکت در سال مورد 
نظر به مشــکل تداوم فعالیت اشاره کند، متغیر مجازی برابر با عدد یک و در غیر این صورت عدد 

صفر به آن تعلق می گیرد،
RESTATE: یک متغیر مجازی می باشد؛ در صورتی که صورت های مالی شرکت در سال مورد 
نظر تجدید ارائه شــود، متغیر مجازی برابر با عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر به آن تعلق 

می گیرد،
IOS: مجموعه فرصت های ســرمایه گذاری؛ در این پژوهش، نســبت کیو توبین به عنوان معیار 
اندازه گیری مجموعه فرصت های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است که به صورت زیر محاسبه 

می شود:

سهام صاحبان حقوق بازار ارزش+بدهی ها دفتری ارزش
ارزش دفتری دارایی ها

Q=

الزم به ذکر اســت که ارزش بازار سهام از طریق رابطه)تعداد سهام * قیمت سهام پایان سال( 
به دست می آید.

BIG: یک متغیر مجازی می باشد؛ در صورتی که حسابرس شرکت، سازمان حسابرسی و مفید 
راهبر باشد، متغیر مجازی برابر با عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر به آن تعلق می گیرد،

AUDCHG: یک متغیر مجازی می باشــد؛ در صورتی که حسابرس شرکت در سال مورد نظر 
تغییر کرده باشــد، متغیر مجــازی برابر با عدد یک و در غیر این صورت عــدد صفر به آن تعلق 

می گیرد،
POWER: قدرت چانه زنی مشــتری]لگاریتم)فروش / مجموع فروش صنعت([ )کاســترال و 

همکاران، 2004(،
ACOMP: رقابت حســابرس که با استفاده از شــاخص هرفیندال به صورت زیر قابل محاسبه 

می باشد )نیوتن و همکاران، 2013(:

N: تعداد شرکت های حسابرسی شده در صنعت
Si: اندازه حسابرسی شرکت i )حق الزحمه حسابرسی(

S: اندازه بازار حسابرسی شرکت )کل حق الزحمه حسابرسی صنعت(
متغیروابسته

کیفیتحسابرســی)AQ(: دی آنجلو)1981(، کیفیت حسابرسی را ارزیابی بازار از احتمال 
این موضوع تعریف کرده اســت که حسابرس اوالً تحریفات با اهمیت را کشف کند و ثانیاً تحریف 
کشــف شده را گزارش نماید که بر این فرض استوار اســت که درک استفاده کنندگان از کیفیت 
حسابرســی )اســتنباط بازار(، بیانگر کیفیت واقعی حسابرسی می باشد. معیار اندازه گیری کیفیت 
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حسابرسی در این پژوهش عبارت است از: )اترج و همکاران، 2014(
اندازهحســابرس)AUSIZE(: در این پژوهش سازمان حسابرســی، مفید راهبر و هشیار 
بهمند به عنوان موسسه بزرگ و دارای اعتبار و شهرت باال و سایر مؤسسات حسابرسی )مؤسسات 
حسابرســی عضو جامعه حسابداران رسمی( که اندازه آن ها نسبت به سازمان حسابرسی کوچک تر 
اســت، به عنوان مؤسسات دارای اعتبار و شهرت پایین در نظر گرفته شده است. در این پژوهش 
اندازه حســابرس یک متغیر مجازی می باشــد؛ در صورتی که حسابرس شرکت صاحبکار در طی 
دوره پژوهش، ســازمان حسابرسی، مفید راهبر و هشــیار بهمند بوده است، مقدار متغیر مجازی 
اندازه حسابرس برابر با عدد یک و در صورتی که حسابرس شرکت صاحبکار در طی دوره پژوهش، 
مؤسسات حسابرسی باشــد، مقدار متغیر مجازی اندازه حسابرس برابر با عدد صفر در نظر گرفته 

می شود.
دورهتصدیحســابرس)AUTEN(: دوره تصدی حسابرس، مدت زمانی که یک حسابرس 
کارهای حسابرسی یک شرکت را انجام می دهد. به عبارتی دوره تصدی حسابرس، تعداد سال هایی 
که حسابرس در استخدام یک شرکت واحد است. در این پژوهش دوره تصدی حسابرس با استفاده 
از تعداد ســنوات حسابرسی توسط یک موسسه حسابرســی معین است اندازه گیری می گردد. به 
عنوان مثال؛ می توان به تصویب قانون ساربینز- آکسلی2 در جوالی 2002  اشاره کرد. بخش 203 
این قانون مؤسسات حسابرسی را ملزم می کند شرکا و مدیران خود را بعد از هر 5 سال متوالی کار 

)2002 .U.S. Congress( 3.حسابرسی روی یک صاحبکار واحد تغییر دهند
تخصصحسابرسدرصنعت)AUSP(: تخصص حسابرس در صنعت شامل توسعه ایده های 
ســازنده به منظور کمک به صاحبکاران در خلق ارزش افــزوده، همچنین فراهم کردن دیدگاه ها 
و یــا راهکارهای تازه برای برخی از موضوعاتی می شــود که صاحبکاران در صنایع مربوط به خود 
با آن روبرو می شــوند. حسابرسان برای اینکه به عنوان حسابرس متخصص صنعت شناخته شوند 
باید؛ 1( مســائل خاص صنعت را بشناسند و درک کنند، 2( سازمان های کلیدی در آن صنعت را 
بشناســند، 3( در آن صنعت فعال باشــند و 4( چگونگی تأثیر مسائل خاص صنعت بر بخش های 

مختلف صنعت را بدانند.
در این پژوهش از سهم بازار به عنوان شاخصی برای اندازه گیری تخصص صنعت حسابرس بهره 

گرفته می شود، که از طریق زیر قابل محاسبه می باشد )پالمروس، 1986(:

مجموع دارایی های صاحبکاران کل آن صنعت
= سهم بازار حسابرسان

مجموع دارایی های تمام صاحبکاران یک موسسه حسابرسی خاص 
در یک صنعت خاص

اســتقاللحسابرس)AUIND(: در این پژوهش به پیروی از پژوهش کردستانی و همکاران 
)1397( از مدیریت سود به عنوان شاخص معکوسی از استقالل حسابرس استفاده می شود. معیار 
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اندازه گیری مدیریت ســود، اقالم تعهدی اختیاری )DA( می باشد که از مدل تعدیل شده جونز4 
)1991( اســتفاده می شــود. الزم به ذکر اســت که از قدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری)DA( به 

عنوان شاخص معکوسی از استقالل حسابرس استفاده می شود.
متغیرهایکنترل

اندازه شــرکت )SIZE(: اندازه شــرکت یکی از عوامل مؤثر در ســودآوری و ارزش شــرکت ها 
به شــمار می رود )محســنی، 1389(. در این پژوهش اندازه شــرکت از طریق لگاریتم طبیعی 

دارایی های شرکت محاسبه می شود.
اهرم مالی )LEV(: منظور از اهرم مالی میزان بدهی های شــرکت ها است. هر اندازه درجه اهرم 
مالی بزرگ تر باشــد، درجه ریسک مالی بیشتر می شود. در این پژوهش اهرم مالی از طریق رابطه 

زیر به دست می آید )همان منبع(:

LEV =
کل بدهی ها

کل دارایی ها

ســن شــرکت )AGE(: سن شرکت، عبارت اســت از تعداد ســال هایی که از تأسیس شرکت 
می گذرد و به عبارتی سن شرکت، تفاوت بازه های زمانی مختلف پژوهش و تاریخ تأسیس شرکت 

می باشد.

3-روششناسیپژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و به دلیل اینکه از طرح پس از واقعه استفاده می کند 
و متغیرهای مســتقل یا علت آن قابل دســتکاری نمی باشد از لحاظ روش، علی)پس از وقوع( و از 
نوع همبستگی می باشد. بعد از جمع آوری داده ها از طریق سایت بورس و نرم افزار ره آورد نوین، 
با ورود داده ها به نرم افزار اکســل از توابع این نرم افزار برای محاسبه متغیرهای پژوهش استفاده 
می شــود و نتایج حاصل از اندازه گیری متغیرها به منظور محاسبات آماری وارد نرم افزارهای اس 
پی اس اس)SPSS( و ایوی یوز )EVIEWS( می شــود و با اســتفاده از این نرم افزار، رابطه بین 

متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد.
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فرضیههایپژوهش
فرضیه اصلی تحقیق: بین فشار حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی ارتباط وجود دارد.

فرضیه جزئی اول تحقیق: بین فشار حق الزحمه حسابرسی و اندازه حسابرس ارتباط وجود دارد. 
فرضیه جزئی دوم تحقیق: بین فشــار حق الزحمه حسابرســی و دوره تصدی حسابرس ارتباط 

وجود دارد.
فرضیه جزئی ســوم تحقیق: بین فشار حق الزحمه حسابرســی و تخصص حسابرس در صنعت 

ارتباط وجود دارد.
فرضیه جزئی چهارم تحقیق: بین فشار حق الزحمه حسابرسی و استقالل حسابرس ارتباط وجود دارد.

جامعهآماری
جامعه آماری این پژوهش شــامل شــرکت های پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران، و 
برای دوره زمانی 1395 تا 1399 می باشــد. در این پژوهش با توجه به شــرایط متغیرها از روش 
نمونه گیری غربالگری نظامند  برای رســیدن به نمونه استفاده گردیده که معیارهای اعمال شده 

برای انتخاب نمونه به شرح زیر است:
1. جزء شرکت های سرمایه گذاری، بانک ها و واسطه گری مالی، هلدینگ ها، لیزینگ ها و بیمه ها 

نباشند.
2. پایان سال مالی آن ها منتهی به 12/29 باشد.
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3. در بازه زمانی پژوهش، توقف معامالتی بیش از شش ماه نداشته باشند.
4. در بازه زمانی پژوهش، تغییر سال مالی نداشته باشند.

5. در بازه زمانی پژوهش، از بورس خارج نشده باشند.
6. در بازه زمانی پژوهش، ارزش دفتری سهام منفی نداشته باشند.

7. در بازه زمانی )1399- 1395(، اطالعات مالی آن ها در دسترس باشد.
8.اطالعات مربوط به حق الزحمه حسابرسی افشاء شده باشد. 

با توجه به اعمال محدودیت های فوق، تعداد 94 شــرکت به عنوان نمونه آماری در بازه زمانی 
1395 تا 1399 انتخاب شده است.

4-یافتههایپژوهش
نگاره شماره 1 شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان می دهد:
نگارهشماره1:آمارتوصیفیمتغیرهایپژوهش

AUTENAUINDSIZELEVAGEشاخص ها
2.2850.13313.660.5563.480میانگین
3.0000.09113.590.5783.583میانه

3.0001.10818.360.9374.127ماکزیمم
1.0000.00069.9490.0172.197مینیمم

0.8410.1361.4080.1850.438انحراف معیار
0.702-0.491-0.5762.5500.602-چولگی

1.65713.564.2162.7132.638کشیدگی
در جدول فوق؛

- اصلی ترین شــاخص مرکزی، میانگین است که نشــان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع 
است و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت داده هاست. برای مثال مقدار میانگین برای متغیر 
دوره تصدی حســابرس برابر با )2.285( می باشد که نشان می دهد بیشتر داده ها حول این نقطه 

تمرکز یافته اند. 
- میانه یکی دیگر از شــاخص های مرکزی می باشــد که وضعیت جامعه را نشان می دهد. میانه 
متغیر دوره تصدی حسابرس برابر با )3.000( است که نشان می دهد نیمی از داده ها کمتر از این 

مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند. 
- بــه طورکلی پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان 
پراکندگی آن ها نســبت به میانگین است؛ از مهم ترین پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار است. 
مقادیر انحراف معیار متغیرهای پژوهش نشــان می دهد اندازه شــرکت و اســتقالل حسابرس به 

ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان پراکندگی می باشند.  
- میزان عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی می نامند. اگر ضریب چولگی صفر باشــد، جامعه 
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کاماًل متقارن اســت و چنانچه این ضریب مثبت باشد، چولگی به راست و اگر ضریب منفی باشد، 
چولگی به چپ دارد. با توجه به اینکه ضریب چولگی متغیرهای پژوهش غیر از اندازه شــرکت و 
اســتقالل حسابرس منفی می باشــند؛ بنابراین توزیع دارای چوله به چپ است که از نظر قرینگی 
دارای تفاوت کمی با توزیع نرمال است و برای متغیرهای مذکور، توزیع دارای چوله به راست است 

که از نظر قرینگی دارای تفاوت زیادی با توزیع نرمال است.
- میزان کشیدگی منحنی فراوانی نســبت به منحنی نرمال استاندارد را برجستگی می نامند. اگر 
کشــیدگی حدود صفر باشد، یعنی منحنی فراوانی از لحاظ کشیدگی وضع متعادل و نرمالی دارد، 
اگر این مقدار مثبت باشــد، منحنی برجسته و اگر منفی باشد، منحنی پهن می باشد. به عبارتی، 
مثبت بودن ضرایب کشیدگی حکایت از این مطلب دارد که توزیع متغیرها از توزیع نرمال بلندتر 
بوده و داده ها حول میانگین متمرکزتر شده اند. با توجه به اینکه ضرایب کشیدگی تمامی متغیرها 
مثبت می باشند، می توان چنین اظهار نمود که توزیع متغیرها از توزیع نرمال بلندتر بوده و داده ها 

حول میانگین متمرکزتر شده اند.
)AUPRF(نگارهشماره٢:جدولفراوانیمتغیرفشارحقالزحمهحسابرسی

فراوانیدرصددرصد معتبردرصد تجمعی
52.652.652.62470

معتبر 100.047.447.42231
کل100.0100.0470

جــدول فوق نشــان می دهد کــه کل داده های مربوط به متغیر فشــار حق الزحمه حسابرســی 
)AUPRF(، شــامل 470 سال شرکت می باشد که از این تعداد 247 مشاهده  شامل صفر )فشار 
حق الزحمه حسابرســی رخ نداده است(، و 223 مشــاهده شامل یک)فشار حق الزحمه حسابرسی 

رخ داده است.
آزموننرمالبودنمتغیرهایپژوهش

در این پژوهش با استفاده از آزمون جارک- برا5 به بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش پرداخته 
می شــود که یکی از شرایط انجام رگرسیون چند متغیره6 می باشــد. نتایج آزمون جارک- برا در 

نگاره شماره 2 ارائه شده است:
نگارهشماره3:نتایجآزموننرمالبودنمتغیرهایپژوهش

متغیرهاآماره J-Bاحتمال
0.05425.826AUTEN

0.05195.915AUIND

0.000057.43SIZE

0.000020.53LEV

0.000041.25AGE

در این آزمون فرض صفر مبنی بر نرمال بودن متغیر مورد بررسی می باشد. به عبارت دیگر داریم:
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H0: متغیرهای پژوهش دارای توزیع نرمال می باشد.

H1: متغیرهای پژوهش دارای توزیع نرمال نمی باشد.

در نگاره فوق احتمال آزمون جارک- برا برای متغیرهای وابســته بیشتر از 5 درصد است و لذا 
فرض صفر پذیرفته می شــود و می تــوان بیان کرد که متغیرهای وابســته از توزیع نرمال پیروی 

می کند و در نهایت اعمال رگرسیون بر روی آن ها بالمانع است.
آزمونمانایی)ایستایی(متغیرهایپژوهش

برای بررســی مانایی )پایایی( متغیرهای پژوهش، از آزمون لیون، لین و چوی7 اســتفاده شده 
است، که نگاره شماره 3 مانایی تمامی متغیرهای پژوهش را نشان می دهد.

نگارهشماره4:نتایجآزمونماناییمتغیرهایپژوهش
متغیرهاآماره Fاحتمالتشخیص

10.7AUPRF-0.0000مانا

10.4AUSIZE-0.0000مانا

13.5AUTEN-0.0000مانا

9.88AUSP-0.0000مانا

36.06AUIND-0.0000مانا

55.2SIZE-0.0000مانا

21.09LEV-0.0000مانا

31.6AGE-0.0000مانا

در نگاره فوق، با توجه به اینکه احتمال متغیرهای پژوهش در آزمون لیون، لین و چوی کمتر از 5 
درصد است، بنابراین تمامی متغیرهای پژوهش مانا می باشند؛ این بدان معنی است که میانگین و 
واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین ســال های مختلف ثابت بوده است. . در 
نتیجه شرکت های مورد بررسی تغییرات ساختاری نداشته و استفاده از این متغیرها در مدل باعث 

به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمی شود.  
نتایجآزمونفرضیهفرعیاولپژوهش

بین فشار حق الزحمه حسابرسی و اندازه حسابرس ارتباط وجود دارد.
مدل فرضیه مذکور عبارت است از:

AUSIZE = α + β1AUPRF + β2SIZE + β3LEV+ β4AGE + єi
برای فرضیه فرعی اول پژوهش از آزمون رگرســیون الجیت اســتفاده شده است. زمانی از این 
آزمون اســتفاده می شود که متغیرهای وابسته دو حالته باشــند. نتایج آزمون رگرسیون الجیت8 

)لجستیک( برای فرضیه مذکور در نگاره شماره 4 ارائه شده است:
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نگاره5:خالصهنتایجآزمونفرضیهفرعیاولپژوهش
احتمالآماره βZنمادمتغیرها

α-8.514-5.8670.0000مقدار ثابت
AUPRF0.2691.2970.1944فشار حق الزحمه حسابرسی

SIZE0.2353.1680.0015اندازه شرکت
LEV1.0081.7560.0791اهرم مالی
AGE1.0784.1570.0000سن شرکت

0.4410احتمال هاسمر و لمشو
0.060ضریب تعیین
35.17آماره مدل

0.0000احتمال مدل
- ضریــب تعیین مدل بیانگر این اســت که حدوداً 6 درصد از تغییرات متغیر وابســته توســط 
متغیرهای مســتقل و کنترل قابل توجیه است. مقدار احتمال مدل کمتر از 5 درصد می باشد؛ مدل 
کلی رگرســیون معنادار می باشد. مقدار احتمال آزمون هاسمر و لمشو9 بیشتر از 5 درصد می باشد؛ 
لذا مدل از نیکویی برازش برخوردار می باشد. مقدار احتمال متغیر مستقل نشان می دهد که بین فشار 
حق الزحمه حسابرسی و اندازه حسابرس ارتباط وجود ندارد. بین اندازه شرکت و سن شرکت و اندازه 
حسابرس ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد و بین اهرم مالی و اندازه حسابرس ارتباط وجود ندارد.

نتایجآزمونفرضیهفرعیدومپژوهش
بین فشار حق الزحمه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس ارتباط وجود دارد. مدل فرضیه مذکور 

به صورت زیر می باشد: 
AUTEN = α + β1AUPRF + β2SIZE + β3LEV+ β4AGE + єi

 
نمودار1:آزموننرمالبودنجمالتپسماندفرضیهفرعیدومپژوهش

یکــی از فروض مورد بررســی در روش حداقل مربعات معمولی10، نرمال بــودن توزیع مقادیر 
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باقیمانده های تخمین اســت. در برازش رگرســیون وقتی که فقط هدف برازش مقادیر باشد، عدم 
نرمــال بودن توزیع مقادیر باقیمانده هــا، تأثیری بر نتایج برآورد ندارد. نمودار شــماره 1، آزمون 
هیســتوگرام جمالت پســماند و آماره جارک- برا برای نرمال بودن، به اضافه یک سری آمارهای 

توصیفی ساده جمالت پسماند برای فرضیه فوق را نشان می دهد.
نمودار شماره 1 بیانگر این است که باقیمانده ها دارای توزیع نرمالی می باشند که آماره جارک- 

برا نیز تأییدکننده این مطلب است.
نتایج آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره برای فرضیه مذکور در نگاره شماره 5 ارائه شده است:

نگاره6:خالصهنتایجآزمونفرضیهفرعیدومپژوهش
VIFاحتمالآماره tضریب βنمادمتغیرها

-α0.9351.6750.0947مقدار ثابت
AUPRF0.1101.1380.25561.007فشار حق الزحمه حسابرسی

SIZE0.0300.9830.32611.016اندازه شرکت
LEV-0.108-0.4580.64671.015اهرم مالی

AGE0.2682.7890.00551.007سن شرکت
احتمال Fآماره Fضریب تعیینآزمون دوربین- واتسون

2.4810.2591.3450.027

آزمون ناهمسانی واریانس
آزمون بروش- پاگان- گادفریF: 2.054احتمال: 0.0858
آزمون وایتF: 1.393احتمال: 0.1585

آماره F لیمر : 1.306
آزمون F لیمر احتمال: 0.0439

آماره هاسمن : 8.929
آزمون هاسمن احتمال: 0.0629

همان طور که در نگاره فوق مالحظه می شــود؛- یکی از شروط استفاده از رگرسیون، استقالل 
باقیمانده هاســت. از آنجایی که آماره دوربین- واتســون11 بین 1.5 و 2.5 می باشد، بنابراین فرض 
عدم همبســتگی بین خطاها پذیرفته می شود. ضریب تعیین مدل بیانگر این است که حدوداً 26 
 ،F درصد از تغییرات متغیر وابســته توسط متغیرهای مســتقل و کنترل قابل توجیه است. آماره
حاوی تحلیل واریانس رگرســیون به منظور بررســی قطعیت وجود رابطــه خطی بین دو متغیر 
اســت. از آنجایی که مقدار احتمال مدل کمتر از 5 درصد می باشد؛ بنابراین مدل کلی رگرسیون 
معنادار می باشــد. مقدار احتمال آزمون ناهمسانی واریانس بیشتر از 5 درصد است؛ بنابراین فرض 
ناهمســانی واریانس جمالت اخالل رد می شــود. مقدار احتمال آزمون F لیمر12 کمتر از 5 درصد 
است؛ از روش داده های تابلویی استفاده می شود. مقدار احتمال آزمون هاسمن13 بیشتر از 5 درصد 
است؛ از اثرات تصادفی استفاده می شود. تمام مقادیر مربوط به عامل تورم واریانسVIF(14( کمتر 

از عدد 10 است و هم خطی شدید در معادله رگرسیون وجود ندارد. 
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- با توجه به سطح معناداری و ضریب رگرسیون ارائه شده برای متغیر مستقل پژوهش، می توان 
بیان کرد که بین فشــار حق الزحمه حسابرســی و دوره تصدی حسابرس ارتباط وجود ندارد. بین 
اندازه شــرکت و اهرم مالی و دوره تصدی حسابرس ارتباط وجود ندارد و بین سن شرکت و دوره 

تصدی حسابرس ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.
آزمونفرضیهفرعیسومپژوهش

بین فشار حق الزحمه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت ارتباط وجود دارد. مدل فرضیه 
مذکور عبارت است از:

AUSP = α + β1AUPRF + β2SIZE + β3LEV+ β4AGE + єi

نتایج آزمون رگرسیون الجیت )لجستیک( برای فرضیه مذکور در نگاره شماره 6 ارائه شده است:
نگاره7:خالصهنتایجآزمونفرضیهفرعیسومپژوهش

احتمالآماره βZنمادمتغیرها
α-14.14-7.4090.0000مقدار ثابت

AUPRF-0.171-0.7690.4419فشار حق الزحمه حسابرسی
SIZE1.0268.3960.0000اندازه شرکت
LEV0.5170.8430.3990اهرم مالی
AGE0.2501.0010.3164سن شرکت

0.0860احتمال هاسمر و لمشو
0.191ضریب تعیین
114.8آماره مدل

0.0000احتمال مدل
- ضریب تعیین مدل بیانگر این اســت که حدوداً 19 درصد از تغییرات متغیر وابســته توسط 
متغیرهای مستقل و کنترل قابل توجیه است. مقدار احتمال مدل کمتر از 5 درصد می باشد؛ مدل 
کلی رگرسیون معنادار می باشد. مقدار احتمال آزمون هاسمر و لمشو بیشتر از 5 درصد می باشد؛ 
لذا مدل از نیکویی برازش برخوردار می باشــد. مقدار احتمال متغیر مستقل نشان می دهد که بین 
فشار حق الزحمه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت ارتباط وجود ندارد. بین اندازه شرکت 
و تخصص حسابرس در صنعت ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد و بین اهرم مالی و سن شرکت 

با تخصص حسابرس در صنعت ارتباط وجود ندارد.

آزمونفرضیهفرعیچهارمپژوهش
بین فشار حق الزحمه حسابرسی و استقالل حسابرس ارتباط وجود دارد. مدل فرضیه ذکر شده 

به صورت زیر می باشد:
AUIND = α + β1AUPRF + β2SIZE + β3LEV+ β4AGE + єi

یکــی از فروض مورد بررســی در روش حداقل مربعــات معمولی، نرمال بــودن توزیع مقادیر 
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باقیمانده های تخمین اســت. در برازش رگرســیون وقتی که فقط هدف برازش مقادیر باشد، عدم 
نرمال بودن توزیع مقادیر باقیمانده ها، تأثیری بر نتایج برآورد ندارد. نمودار 2، آزمون هیســتوگرام 
جمالت پســماند و آماره جارک- برا برای نرمال بودن، به اضافه یک سری آمارهای توصیفی ساده 

جمالت پسماند برای فرضیه فوق را نشان می دهد.
 

نمودار٢:آزموننرمالبودنجمالتپسماندفرضیهفرعیچهارمپژوهش

نمودار 2 بیانگر این است که باقیمانده ها دارای توزیع نرمالی می باشند که آماره جارک- برا نیز 
تأیید کننده این مطلب اســت. نتایج آزمون رگرســیون خطی چندمتغیره برای فرضیه مذکور در 

نگاره 7 ارائه شده است:
نگاره8:خالصهنتایجآزمونفرضیهفرعیچهارمپژوهش

VIFاحتمالآماره tضریب βنمادمتغیرها

-α0.0740.9700.3324مقدار ثابت
AUPRF-0.021-1.7350.08321.007فشار حق الزحمه حسابرسی

SIZE-0.0007-0.1760.85961.016اندازه شرکت
LEV0.00014.0060.00011.015اهرم مالی

AGE0.0221.5720.11661.007سن شرکت
احتمال Fآماره Fضریب تعیینآزمون دوربین- واتسون

1.8550.0425.2120.0004

آزمون بروش- پاگان- گادفریF: 0.8417احتمال: 0.4992آزمون ناهمسانی واریانس
آزمون وایتF: 1.109احتمال: 0.3481

آزمون F لیمرآماره F لیمر : 2.304 احتمال: 0.0000
آزمون هاسمنآماره هاسمن : 32.77 احتمال: 0.0000
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 همان طور که در جدول فوق مالحظه می شــود؛یکی از شروط استفاده از رگرسیون، استقالل 
باقیمانده هاست. از آنجایی که آماره دوربین- واتسون بین 1.5 و 2.5 می باشد، بنابراین فرض عدم 
همبســتگی بین خطاها پذیرفته می شود. ضریب تعیین مدل بیانگر این است که حدوداً 4 درصد 
از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترل قابل توجیه است. مقدار احتمال مدل 
کمتر از 5 درصد می باشــد؛ بنابراین مدل کلی رگرســیون معنادار می باشد. مقدار احتمال آزمون 
ناهمســانی واریانس بیشتر از 5 درصد است؛ بنابراین فرض ناهمسانی واریانس جمالت اخالل رد 
می شــود. مقدار احتمال آزمون F لیمر کمتر از 5 درصد است؛ از روش داده های تابلویی استفاده 
می شود. مقدار احتمال آزمون هاسمن کمتر از 5 درصد است؛ از اثرات ثابت استفاده می شود. تمام 
مقادیر مربوط به عامل تورم واریانس)VIF( کمتر از عدد 10 اســت و هم خطی شدید در معادله 

رگرسیون وجود ندارد. 
- با توجه به سطح معناداری و ضریب رگرسیون ارائه شده برای متغیر مستقل پژوهش، می توان 
بیان کرد که بین فشــار حق الزحمه حسابرسی و استقالل حسابرس در سطح اطمینان 90 درصد 
ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. بین اندازه شــرکت و سن شرکت با استقالل حسابرس ارتباط 

وجود ندارد و بین اهرم مالی و استقالل حسابرس ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.

5-بحثونتیجهگیری
بــا توجه به نتایج حاصله از تحلیل فرضیه های پژوهــش، می توان این گونه بیان نمود که؛ بین 
فشــار حق الزحمه حسابرسی و اندازه حســابرس ارتباط وجود ندارد. طبق مبانی نظری پژوهش 
تصور بر این اســت که معموالً میزان حق الزحمه حسابرســی مؤسسات بزرگ تر از سایر مؤسسات 
بیشــتر است و در نتیجه فشار حق الزحمه حسابرســی در چنین مؤسساتی نیز باالتر است. هرچه 
فشــار حق الزحمه حسابرسی در یک شرکت بیشتر باشد، کیفیت حسابرسی پایین تر خواهد بود و 
در نتیجه این فشار می تواند حتی مرجع حسابرسی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. اما مطالب مذکور 
با نتایج پژوهش تضاد دارد؛ چرا که با توجه به نتایج پژوهش، اندازه حســابرس تحت تأثیر فشــار 
حق الزحمه حسابرســی قرار نمی گیرد. بنابراین فشار حق الزحمه حسابرسی در بازار سرمایه ایران 
نمی تواند نقش پررنگی در تبیین و توصیف اندازه حسابرس شرکت ایفا نماید و در نتیجه نمی تواند 
اهمیت و تأثیرگذاری خودشــان را بر اندازه حسابرس نشان دهند. دلیل این امر نشان دهنده عدم 
عکس العمل بازار و ســرمایه گذاران نسبت به فشــار حق الزحمه حسابرسی می باشد و این موضوع 
نشان دهنده عدم شناخت کافی سرمایه گذاران و فعالین بازار سرمایه ایران از این مفهوم می باشد.

- بین فشار حق الزحمه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس ارتباط وجود ندارد. 
در صورت باالتر رفتن فشــار حق الزحمه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس نیز تحت تأثیر قرار 
می گیرد. حسابرســان شــرکت ها به منظور اجتناب از این فشار، ســعی می کنند تداوم همکاری 
خودشــان را با شــرکت پایین بیاورند. نتایج پژوهش از عدم ارتباط فشــار حق الزحمه حسابرسی 
و دوره تصدی حســابرس حکایت می کند. دلیل این امر می تواند ناشــی از عدم توجه به فشــار 
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حق الزحمه حسابرســی از جانب سهامداران، مدیران و ســایر ذینفعان شرکت ها در بازار سرمایه 
ایران باشد که هیچ واکنشــی از جانب آنان در خصوص درک مفهوم فشار حق الزحمه حسابرسی 

صورت نگرفته است.   
بین فشــار حق الزحمه حسابرسی و تخصص حســابرس در صنعت ارتباط وجود ندارد. تخصص 
حســابرس در صنعت تحت تأثیر فشــار حق الزحمه حسابرســی قرار نمی گیرد. بــه عبارتی، در 
بازار ســرمایه ایران، تخصص حسابرس در صنعت مورد هجوم فشــار حق الزحمه حسابرسی قرار 
نگرفته اســت که این موضوع به کم توجهی و عدم آگاهی و شــناخت کامل سهامداران، مدیران و 

سرمایه گذاران شرکت های ایرانی نسبت به قضیه فشار حق الزحمه حسابرسی برمی گردد.
بین فشار حق الزحمه حسابرسی و استقالل حسابرس ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. چنین 
به نظر می رســد در بازار سرمایه ایران، استقالل حســابرس از ناحیه فشار حق الزحمه حسابرسی 
تأثیر می پذیرد. و هرگونه فشــار وارده از جانب حق الزحمه حسابرســان، موجب افزایش استقالل 
آن ها می شود. یعنی اگر سطح واقعی حق الزحمه حسابرسی از سطح عادی حق الزحمه حسابرسی 
پایین تر باشــد، فشار حق الزحمه حسابرســی رخ داده و این امر با توجه به نتایج پژوهش موجب 
افزایش اســتقالل حسابرس خواهد شد. از سویی دیگر رقابت بین موسسات حسابرسی و فشار رو 

به پایین حق الزحمه را نشان می دهد. 
نتایج این پژوهش مغایر با یافته اترج و همکاران )2014( ارتباط منفی و معنادار فشار حق الزحمه 

حسابرسی و کیفیت حسابرسی می باشد.
با توجه به اینکه بعضی از شــرکت ها در دوره پژوهش افزایش ســرمایه از محل تجدید ارزیابی 
دارایی ها انجام داده اند، لذا متغیر تخصص حسابرس در صنعت بر اساس شاخص پالمروس می تواند 
محدودیت هایی را در تحلیل و تفسیر یافته به همراه داشته باشد. در این پژوهش تعداد نمونه 94 
شــرکت می باشــد. عدم وجود داده های مورد نیاز و قابل اتکا برای محاسبه متغیرهای پژوهش در 
مورد برخی از شرکت ها علی الخصوص داده حق الزحمه حسابرسی که موجب حذف آن ها از جامعه 
مورد بررســی شــد. اگر این محدودیت وجود نداشت، امکان بررســی شرکت های بیشتری وجود 

داشت و با اطمینان بیشتری نتایج حاصل به کل جامعه قابل تعمیم بود.

پیشنهادها
پیشنهادهایناشیازیافتههایپژوهش

1. با توجه به نتایج فرضیه های پژوهش، به استفاده کنندگان گزارش های مالی پیشنهاد می گردد 
در اتخاذ تصمیمات اقتصادی، فشار حق الزحمه حسابرسی را به عنوان عوامل تأثیرگذار بر کیفیت 

حسابرسی مدنظر قرار ندهند.
2. نتایج پژوهش از عدم ارتباط فشــار حق الزحمه حسابرســی و کیفیت حسابرســی حکایت 
می کند. اکثر شــرکت های ایرانی نسبت به افشــای حق الزحمه حسابرسی بی توجه هستند و هیچ 
واکنشــی از سوی سازمان بورس اوراق بهادار نشان داده نشده است و احتماالً این مسئله به دلیل 
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عدم افشای هزینه حسابرسی در بازه زمانی پژوهش باشد. لذا به سازمان بورس اوراق بهادار تهران 
پیشنهاد می گردد به صورت سطحی از این مسئله گذر نکند و شرکت ها را موظف به افشای هزینه 

حسابرسی در یادداشت های همراه صورت های مالی کند.
3. با توجه به ارتباط مثبت بین فشار حق الزحمه حسابرسی و استقالل حسابرس، به حسابرسان 
شــرکت ها پیشنهاد می گردد به منظور حفظ اســتقالل و اعتبار حرفه ای شان در جامعه، نسبت به 

پیامدهای فشار حق الزحمه حسابرسی بی تفاوت نباشند.
4. پیشــنهاد می گردد که با گســترش مطالعات و ادبیات نظری وابستگی اقتصادی حسابرس 
فعاالن بازار بورس، اعضاء هیئت مدیره شرکت ها، سهامداران، شرکت های حسابرسی، پژوهشگران 
با مباحث فشــار حق الزحمه حسابرسی بیشتر آشنا شده تا بتوانند به نحو مناسبی به ایفای نقش 

در فشار حق الزحمه حسابرسی و نتیجتاً تأثیر بر کیفیت حسابرسی بپردازند.

پیشنهادهایبرایپژوهشهایآتی
1. فشــار حق الزحمه حسابرسی متغیری اســت که تاکنون مورد توجه پژوهشگران داخلی قرار 
نگرفته اســت. به محققان در مطالعات آتی پیشــنهاد می گردد ضمن تفهیم مبانی نظری فشــار 
حق الزحمه حسابرســی، به بررسی چگونگی ارتباط آن با عملکرد شــرکت در بازار سرمایه ایران 

پرداخته شود.  
2. یافته های پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاران و فعاالن بازار بورس در تصمیم گیری های 
خود به فشــار حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بی 
توجه هســتند. پیشنهاد می گردد به بررسی علل عدم توجه کافی به متغیر مذکور در بازار سرمایه 

ایران پرداخته شود.
3. بررسی شناسایی عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی در بازار سرمایه ایران.

4. پیشنهاد می گردد ارتباط بین فشار حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکت های 
دارای عدم تقارن اطالعاتی را مورد آزمون و بررسی قرار دهند. 
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