حق الزحمه حسابرسی و رابطه آن با کیفیت حسابرسی
چکیده
برخی از حسابداران حرفه ای از این نگرانند که رقابت بر سر قیمت منجر به افت کیفیت حسابرسی شود و این نظریه وجود دارد
که فشار بودجه و محدودیت زمانی بطور متناوب منجر به بروز حسابرسی هایی پائین تر از استاندارد شود ،از اینرو هدف اصلی
این پژوهش بررسی ارتباط بین رقابت حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی است .از رقم تعدیالت سنواتی به عنوان
معیاری جهت سنجش کیفیت حسابرسی استفاده شده است .در این پژوهش ،مشاهده های مربوط به  444شرکت-سال برای
دوره زمانی  3188-3129مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .برای آزمون فرضیه های پژوهش مدل رگرسیون چند متغیره
با استفاده از داده های تابلویی بکار گرفته شده است .نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که حق الزحمه حسابرسی ارتباط
مستقیم و معناداری با کیفیت حسابرسی داشته و رقابت در حق الزحمه حسابرسی باعث افزایش کیفیت حسابرسی می شود.
واژه های کلیدی:
حق الزحمه حسابرسی ،کیفیت حسابرسی ،تعدیالت سنواتی.

 -1مقدمه
تقاضا برای حسابرسی مستقل از تئوری های نمایندگی که ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت شرکتها است ناشی می شود.
مالکیت شرکتها در حال حاضر بسیار ناهمگون می باشد و به همین علت شرکتها توسط مدیران حرفه ای اداره می گردند که
ممکن است حتی جز سهامداران عمده نیز نباشند .این بدین مفهوم است که سهامداران دارای حقوق باقیمانده نسبت به منابع
شرکت بوده و مدیران موظفند وظیفه مباشرت خود بر منابع شرکت را به سهامداران منتقل نمایند که این امر معموالً از طریق
صورتهای مالی صورت می پذیرد(لویت .)9444 3بنابراین به منظور اطمینان از اطالعات مالی منتشره از طرف شرکت ها،
صورتهای مالی باید توسط شخص مستقلی مورد تایید قرار گیرد .اما رویدادهایی همچون بحرانها و ورشکستگی های مالی
درمورد صالحیت و استقالل حسابرسان سواالتی را ایجاد کرده و اهمیت وجود گزارشات مالی معتبر و با کیفیت را افزایش داده
است.این موضوع ب اعث انجام تحقیقات زیادی در مورد ماهیت حسابرسی مستقل و ارتباط آن با کیفیت گزارشات حسابرسی
گردیده است.از نظر ریاتنو ،)9442(9کیفیت حسابرسی موضوعی انتزاعی است و بنابراین اندازه گیری آن مشکل می باشد و فقط
توسط استفاده کنندگان خدمات حسابرسی قابل مشاهده است و به همین علت تاکنون تعریف یکنواختی در مورد کیفیت
حسابرسی بیان نشده است .اما علی رغم این موضوع ،پژوهشگران در جستجوی جانشین ها یا شاخصهایی از کیفیت حسابرسی
همچون نظر کارشناسان برای تعیین درون داده ها و نتایج کیفیت حسابرسی برآمدند(میکوزرنی .)3123،یکی از عواملی که می
تواند بر کیفیت حسابرسی تاثیر داشته باشد حق الزحمه حسابرسی است .میزان حق الزحمه پرداختی به حسابرس از دو طریق
بر کیفیت کار حسابرسی اثر می گذارد :اول هرچه حق الزحمه بیشتری برای حسابرس در نظر گرفته شود ،تالش وی نیز بیشتر
می گردد و کیفیت کار را باال می برد .ولی در این صورت ،حسابرسان از نظر مالی به مشتریان خود وابسته می شوند و در نتیجه
به خاطر نگرانی از دست دادن کار ،ممکن است روشهای حسابرسی را به شکل مناسبی انجام ندهند .تا قبل از تشکیل جامعه
حسابداران رسمی در سال  3129اکثر کارهای حسابرسی توسط سازمان حسابرسی صورت می گرفت وهیچ گونه رقابتی در
تعیین حق الزحمه حسابرسی وجود نداشت .پس از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ،انحصار بازار کار حسابرسی شکسته شد و
رقابت شدیدی بین حسابرسان شکل گرفت .رقابت در حرفه حسابرسی ،یکی از پیچیده ترین اشکال رقابت است .در اقتصاد آزاد
از رقابت به عنوان ابزار الزم جهت حصول اطمینان از عرضه کاال و خدمات با بهترین کیفیت و پائین ترین قیمت یاد می شود.
اما در حرفه حسابرسی این موضوع با تردیدهایی همراه است .برخی از حسابداران حرفه ای از این نگرانند که رقابت و به خصوص
رقابت بر سر قیمت منجر به افت کیفیت شود و این نظریه وجود دارد که فشار بودجه و محدودیت زمانی بطور متناوب به بروز
حسابرسی های ی پائینتر از استاندارد منجر شود .در سالهای اخیر که رقابت در تمام زمینه های اقتصادی ایجاد شده است ،تنها
کسانی در این بازار رقابتی باقی می مانند که توان رقابت با سایر رقبا را داشته باشند .ارائه خدمات حسابرسی نیز از این امر
مستثنی نبوده و نیست .در چنین شرایطی ،حسابرسی موفق است که بتواند با توجه به ویژگی های واحد مورد رسیدگی ،بهترین
برآورد را از حق الزحمه خود داشته باشد تا ضمن حفظ کیفیت کار ،آن را با حداقل هزینه انجام دهد .اما بعضی از مؤسسات
حسابرسی برای دریافت کار از صاحبکار اقدام به پیشنهاد حق الزحمه حسابرسی کمتر نسبت به سایر مؤسسات دیگر می نمایند
که گاهی این کاهش حق الزحمه باعث کاهش کیفیت حسابرسی می شود که این امر روز به روز اهمیت بیشتری می یابد.
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-2پیشینۀ پژوهش
-2-1شاخص های اندازه گیری کیفیت حسابرسی
کیفیت حسابرسی ،در ذات مفهومی پیچیده و چند وجهی است و تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرد .به همین علت تعریف
های متفاوتی نیز از کیفیت حسابرسی ارائه شده است .دی آنجلو )3283(3کیفیت حسابرسی را بصورت احتمال کشف و گزارش
اشتباه های با اهمیت در صورتهای مالی تعریف می کند .خیلی از پژوهشگران (نپ 3223 ،9ومویزر)3222،1رویکرد دوگانه ای را
از طریق تمایز صالحیت فنی حسابرس(کشف) و استقالل (افشا) جهت تعریف کیفیت حسابرسی مورد استفاده قرار داده اند.
پژوهشگران زیادی با استفاده از تعریف فوق از کیفیت ،معیارهایی از بازار یا ویژگی های ذاتی این دو مفهوم(صالحیت فنی و
استقالل) را جهت جایگزینی برای کیفیت حسابرسی مورد استفاده قرار دادند .در ادبیات تحقیق چندین شاخص بعنوان معیار
کیفیت حسابرسی  -همچون مبلغ حق الزحمه ،شهرت حسابرس ،ویژگی های صنعت و تجربه دعاوی حقوقی  -شناسایی شده
است.تیتمن و ترومن) 3281(4؛ کیفیت حسابرسی را بعنوان صحت اطالعاتی که حسابرسان به سرمایه گذاران ارائه می دهند،
تعریف نموده اند.
پالمروس ،)3288(5ایجاد اطمینان از صورت های مالی و احتمال اینکه صورت های مالی فاقد هر گونه تحریف با اهمیتی باشند
را بعنوان کیفیت حسابرسی تعریف می کنند .به عبارتی این تعریف بر نتایج حسابرسی تاکید می کند و قابلیت اطمینان به
صورت های مالی را بعنوان کیفیت حسابرسی در نظر می گیرد(حساس یگانه و جعفری .)3182،دیویدسان و نئو ،)3221(1کیفیت
حسابرسی را بعنوان تو انایی حسابرس در کشف و رفع تحریف های با اهمیت و دستکاری در سود خالص ،تعریف می کنند.
یعقوب نژاد وامیری ( ) 3188کیفیت حسابرسی را مترادف با عدم قصور و در رابطه با اندازه گیری آن ،از تعدیالت سنواتی
استفاده کرده اند .از نظراحمدپور و همکاران ( )3123اصالحات و تعدیالت سنواتی در صورتی های مالی سال بعد معیـار تعیین
کننده کیفیت حسـابرسی سـال جـاری است.
رفیعی ( )3123اعتقاد دارد که تعدیالت سنواتی و تجدید ارائه صورتهای مالی دوره های قبل تبعات منفی متعددی را به همراه
دارد .محتوای اطالعاتی تعدیالت سنواتی ،اصالح یا تعدیل سودی است که در دوره های قبل مبنای تصمیم گیری های اقتصادی
قرار گرفته بود ،اما این رقم ،با تاخیر و پس از اتخاذ تصمیمات مرتبط ارائه می شود؛ از این رو ،در بسیاری موارد امکان بازاندیشی
در تصمیمات گذشته یا اصالح جریان های نقدی مبتنی بر این اطالعات وجود ندارد .بنابراین ،ارائه تعدیالت سنواتی در دوره
های متوالی ،به اعتبار صورت های مالی صدمه می زند و موجب تخصیص و توزیع ناکارآمد ثروت در جامعه ،و کاهش اعتماد
مردم به بازارهای سرمایه می گردد .از دیگر پیامدهای منفی تعدیالت سنواتی ،اثر آن بر اعتبار حسابرسان است .هدف حسابرسان
اعتبار بخشی به صورت های مالی است و زمانی که صورتهای مالی حسابرسی شده دوره های گذشته به دلیل اشتباهات حسابداری
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تجدید ارائه می شود ،اعتماد جامعه نسبت به اظهارنظر حسابرسان کمرنگ می شود .از آنجا که رقم تعدیالت سنواتی می تواند
پیامی منفی را به بازار سرمایه مخابره نماید ،می تواند به عنوان معیاری جهت سنجش کیفیت حسابرسی استفاده شود.

-2-2پژوهش های خارجی
ویلنبورگ ،)3222(3در پژوهشی تحت عنوان تحلیل اقتصادی تقاضا برای حسابرسی در بازار؛ به بررسی رابطه بین کیفیت
حسابرسی و پیشنهادهای اولیه حسابرسی در مورد حق الزحمه پرداختی پرداخت .یافته های پژوهش بیانگر این است که کیفیت
خدمات حسابرسی تحت تاثیر پذیرش حق الزحمه پیشنهادی حسابرسی است.
جنسـون و همکارانش ،)9441(9در مطالعه ای که با عنوان قیمت گذاری حسـابرسی و کیفیت حسابرسی و تاثیر رقابت

حق

الزحمه حسابرسی انجام شده است ،به بررسی اثرات رقابت قیمت خدمــات حسابرسی در بازار پرداختند .نتایج پژوهش نشان
می دهد که برداشتن محدودیت پیشنهاد قیمت منجر به حق الزحمه حسابرسی پائین تر می شود و مؤسسات حسابرسی
تکنیکهای پیشنهاد قیمت پائین تر را برای ایجاد اطمینان در مشتریان جدید بکار می برند.
در پژوهشی که توسط هویتش 1و همکارانش ( ،)9442در مورد ارتباط بین حق الزحمه پرداختی به حسابرس و کیفیت حسابرسی
در دوره  9444 -9441صورت گرفت نتایج بیانگر ارتباط منفی بین حق الزحمه و کیفیت حسابرسی بود.
کاالپور 4و همکارانش ( ،)9448در پژوهش با عنوان بازار رقابتی حسابرسی و کیفیت حسابرسی برای سنجش کیفیت حسابرسی
از اقالم تعهدی اختیاری استفاده کردند و تمرکز بازار حسابرسی در شهرهای خاصی از آمریکا را مورد بررسی قرار دادند و به این
نتیجه رسیدند که تمرکز بیشتر یک موسسه حسابرسی در یک شهر باعث می شود که کیفیت سود صاحبکاران آن شهر افزایش
یابد ،و نتیجه گیری نمودند که رقابت(تمرکز کمتر) بر کیفیت حسابرسی تاثیر منفی می گذارد.
پژوهشی توسط هوآی نام ) 9433(5با عنوان حق الزحمه حسابرسی ،استقالل حسابرس و کیفیت حسابرسی انجام گرفته است.
هدف این پژوهش آزمون وابستگی بین حق الزحمه حسابرسی ،استقالل حسابرسان و کیفیت حسابرسی می باشد .نتیجه پژوهش
به وجود ارتباط مثبت بین حق الزحمه حسابرسی ،استقالل حسابرسان وکیفیت حسابرسی داللت دارد.
نتایج پژوهش یونیارتی ،)9433( 1در کشور اندونزی بیانگر این موضوع است که میزان حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی
تاثیر ندارد.
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نتایج پژوهشی که توسط پرونوبیس ، )9433( 3در آلمان و بر روی  11نمونه انجام گردید حاکی از تاثیر با اهمیت حق الزحمه
غیر عادی حسابرسی بر کیفیت حسابرسی داشت.

-2-3پژوهش های داخلی
علی رغم اینکه تاکنون پژوهش های متعددی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی را مورد بررسی قرار داده اند .اما پژوهش های
زیادی در مورد رابطه بین کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی صورت نگرفته است.
مجتهدزاده و آقایی ( ،) 3181در تحقیقی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده
کنندگان خدمات حسابرسی را با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار دادند که نتایج تحقیق حاکی از تاکید پرسش شوندگان
بر وجود بیست و چهار عامل بود که یکی از آنها مبلغ حق الزحمه حسابرسی بود که تفاوت معنی داری نیز در ارتباط با تفاوت
دیدگاههای استفاده کنندگان و حسابرسان مستقل مشاهده نگردید.
نتایج پژوهش اسماعیل زاده مقری وترامشلو( ،)3124تحت عنوان بررسی تاثیر رقابت بر سر حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت
حسابرسی و گزارشگری مالی که از دیدگاه حسابرسان رسمی فعال در موسسات حسابرسی انجام شده و با استفاده از پرسشنامه،
داده های الزم گردآوری گردیده ،بیانگر این مطلب است که از منظر مدیران موسسات (حسابداران رسمی فعال در موسسات
حسابرسی) رقابت حق الزحمه حسابرسی تاثیر کاهنده ای بر کیفیت حسابرسی و گزارشگری مالی دارد.

-3فرضیه پژوهش
در این تحقیق اعتقاد بر آن است که اثر رقابت حق الزحمه حسابرسی بر روی کیفیت حسابرسی زیاد است .بنابراین فرضیه
تحقیق را به صورت زیر بیان می کنیم .
رقابت حق الزحمه حسابرسی توسط موسسات حسابرسی باعث کاهش کیفیت حسابرسی می شود.

-4جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاپایان سال ( 3129در بازه زمانی -3129
)3188می باشد .جهت انتخاب نمونه از جامعه آماری فوق ،شرکتهایی که پایان سال مالی آنها پایان اسفندماه بوده و در بازه
زمانی فوق تغییر سال مالی نداشته و مبلغ حق الزحمه حسابرسی خود را به تفکیک در هزینه های اداری منظور کرده اند ،انتخاب
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گردیده که شامل  88شرکت می باشد.در فرایند تخمین ،آمار سری زمانی سال های  3188-3129برای هر شرکت استفاده شده
و با توجه به این که تعداد  88شرکت برای مدت  5سال مورد بررسی قرار گرفته  ،مجموعاً444مشاهده گردآوری شده است.
-5روش جمع آوری و پردازش داده ها
جهت گردآوری داده ها از صورتهای مالی شـرکت ها برای پنج سـال متـوالـی ( ،)88-29که از سـایت هـای بـورس و پایگاه
اطــالع رسـانی ناشـران جمع آوری شده؛ استفاده شده است.برای تجزیه و تحلیل نهائـی داده هـا نیز از نــرم افزار Eviews

نسخه  1و نرم افزار  Excelاستفاده شده است.

-6مدل رگرسیونی پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
جهت بررسی ارتباط متغیر وابسته با متغیرهای مستقل ،و برای فرضیه پژوهش برای هر یک از سالهای 3188تا  3129و طبق
الگوی سایمونیک ،)3284( 3کیم ،)9434( 9فرانسیس وسیمون )3282( 1و ویلیامز ) 9443( 4از مدل رگرسیونی زیر استفاده
می نماییم با این تفاوت که به جای متغیر وابسته حق الزحمه حسابرسی از متغیر کیفیت حسابرسی استفاده کرده ایم.
Audit Quality it=Y4 +Y3 NAFit+ Y9BIGit +Y1CHGSaleit +Y4Employit +Y5Issueit +Y1LEVEit
+Y2Qualityit +Y8RECit +Y2ROAit +Y34 SHORT-tenit +Y33TUit +Y39INVit +Y31LIQUIDit +Y34 LN
sizeit +Y35 LN saleit+ᶓit

-7متغیرهای مستقل
 :NAFاز محاسبه نسبت حق الزحمه حسابرسی به فروش بدست می آید.
 :Bigیکی از متغیرهائی که رابطه آن در بسیاری از پژوهش ها با کیفیت حسابرسی موردبررسی قرارگرفته ،اندازه موسسه
حسابرسی است .دی آنجلو ( ،)3283در بررسی های خود به این نتیجه رسید بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی
رابطه مثبت وجود دارد .او معتقد است موسسات حسابرسی بزرگ تر ،خدمات حسابرسی را با کیفیت باالتری ارائه می کنند ،زیرا
عالقه به کسب شهرت بیشتری در بازار کار بوده و از آنجا که تعداد صاحبکارانشان زیاد است ،نگران از دست دادن آنها نیستند.
الم و چانگ  )3224(5و هنوک )9445( 1به این نتیجه دست یافتند که موسسات حسابرسی بزرگ لزوماً کیفیت حسابرسی
بهتری از موسسات حسابرسی کوچک ارائه نمی دهند .پژوهش های حساس یگانه و آذین فر ( )3182مبین رابطه معنادار و

1 .Simunic
2 .Kim
3 .Francis and Simon
4 .Williams
5 .Lam and Chang
6 .Henock

معکوس کیفیت حسابرسی(تحریفات کشف شده و گزارش شده در گزارش های حسابرسی) و اندازه موسسه حسابرسی است.
نمازی و همکاران ( ) 3124از حسن شهرت حسابرس(نام تجاری) برای بیان اندازه موسسه حسابرسی استفاده کردند .به اعتقاد
آنها حسن شهرت حسابرس ،اعتبار اطالعات صورتهای مالی را افزایش داده و لذا کیفیت حسابرسی باالتر خواهد بود .نتایج تحقیق
احمد پور و همکاران( ) 3123نشان داد که تفاوت معنی داری بین کیفیت حسابرسی در سازمان حسابرسی و موسسات عضو
جامعه حسابداران رسمی وجود ندارد .در این پژوهش از اندازه موسسه حسابرسی به عنوان مهمترین معیار کمی کیفیت حسابرسی
استفاده می شود .سازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمت بیشتر به عنوان موسسه حسابرسی بزرگ و عدد یک برای
آن در نظر گرفته شده و دیگر موسسات نیز به عنوان موسسات حسابرسی کوچک و عدد صفر برای آنها در نظر گرفته شده است.
 :SHORT-tenاین متغیر از بررسی تغییر درموسسه حسابرسی نسبت به سال قبل به دست می آید .اگر موسسه حسابرسی
نسبت به سال قبل تغییر کرده بود عدد یک در غیر ای ن صورت عدد صفر را منظور می کنیم .زیرا اعتقاد بر آن است که هرچه
دوره تصدی حسابرس بیش تر باشد ،شناخت او از صاحبکار و تخصص او در آن صنعت خاص باالتر رفته و موجب افزایش کیفیت
حسابرسی خواهد شد.کری و سیمنت )9441( 3به این نتیجه رسیدند که کیفیت حسابرسی با افزایش دوره تصدی حسابرس در
شرکت صاحبکار کاهش می یابد.چی و هوانگ )9445( 9به این نتیجه دست یافتند که تداوم انتخاب حسابرس در پنج سال اول
موجب افزایش کیفیت حسابرسی شده ولی بعد از آن موجب کاهش کیفیت حسابرسی می شود.
 :CHGSaleمتغیر رشد فروش که از تقسیم فروش سال جاری بر فروش سال قبل منهای عدد یک به دست می آید .انتظار می
رود شرکتهائی که رشد فروش باالتری دارند کیفیت حسابرسی باالتری داشته باشند.
 :Issueرشد دارائی های شرکت ،اگرظرف  4سال گذشته دارائی ها بیشتر از 14درصد افزایش داشت عددیک در غیر این صورت
صفر را منظور می کنیم.
 : LEVEاز محاسبه نسبت مجموع کل بدهی بر کل دارائی های شرکت به دست می آید .طبق نظر مونرو و ته )3221( 1این
نسبت منعکس کننده اهرم شرکت و نشان دهنده توانائی آن در باز پرداخت بدهی های بلند مدت است .با افزایش بدهی های
شرکتها ،احتمال ورشکستگی آنها باال رفته و نامناسب بودن معیارهای اهرمی شرکت ها می تواند بحران نقدینگی (مضیقه مالی)
را افزایش دهد .باقرپور والشانی و همکاران ( )3123نشان می دهند که میزان بدهی های شرکت های متقلب (دارای تقلب
صورتهای مالی) بیشتر از بدهی های شرکت هائی است که در آن ها تقلب در صورتهای مالی رخ نداده است .در این حالت
مدیریت برای رسیدن به سطح معینی از بدهی ،صورتهای مالی را دستکاری می کند.
 : Employاز محاسبه تعداد کارکنان شرکت به دست می آید .زیرا تعداد کارکنان معیاری برای تعیین اندازه شرکت می باشد .و
انتظار می رود شرکتهای بزرگتر کیفیت حسابرسی باالتری در اختیار داشته باشند.

1 .Carey and Simnett
2 .Chi and Huang
3 .Monroe and Teh

 : Qualityاز محاسبه نسبت جریان نقد حاصل از عملیات به سود عملیاتی به دست می آید .جریان نقدی حاصل از درآمدهای
مستمر و مولد عملیات شرکت می باشد و سود عملیاتی حاصل از فعالیت هایی است که محور اصلی فعالیت های مولد شرکت
می باشد.
 :RECاز محاسبه نسبت حساب های دریافتنی به جمع دارائیها به دست می آید .طبق نظر گال 3و همکارانش( )3223نیز ضمن
ارائه شواهدی مبنی بر ریسک پذیر بودن حساب مزبور ،بیان کرد که احتمال خطا در صورتهای مالی به میزان این حساب از
مجموع دارائی های شرکت مرتبط است.
 :ROAاز محاسبه نسبت سود قبل از اقالم غیر مترقبه به جمع دارائی ها به دست می آید.
 :TUاز محاسبه نسبت فروش به کل دارائی ها به دست می آید .و انتظار داریم شرکتهائی که فروش باالتری دارند ،کیفیت
حسابرسی باالتری نیز ،داشته باشند.
 : INVاز محاسبه نسبت موجودی ها به جمع دارائیها به دست می آید و همانند حسابهای دریافتنی ،احتمال خطا در صورتهای
مالی به میزان این حساب از مجموع دارائی های شرکت مرتبط است.
 :LIQUIDنسبت جاری که از محاسبه نسبت دارائی های جاری به بدهیهای جاری به دست می آید .به اعتقاد بل و

تبور9

( ) 3223نسبت جاری می تواند به عنوان شاخصی برای نشان دادن کمبود سرمایه در گردش در نظر گرفته شود و فرض بر این
است که هر چه نسبت جاری بزرگتر شود ،شرکت برای پرداخت بدهی های کوتاه مدت خود ،دارائی کافی در اختیار دارد.
 :LN sizeانتظار می رود هرچه اندازه شرکت بزرگتر می شود ،تعداد قراردادهای نظارتی و حاکمیت شرکتی نیز افزایش پیدا می
کند؛ بنابراین ،حسابرس در ارائه گزارش حسابرسی دقت بیشتری را اعمال می کند و کیفیت حسابرسی افزایش می یابد .از طرف
دیگر شرکتهای بزرگ به دلیل توانائی مالی باالتر در پرداخت حق الزحمه حسابرسی بیشتر ،از قدرت باالئی در مقابل حسابرس
برخوردار می باشند ،که این موضوع احتمال دریافت گزارش حسابرسی غیر مقبول را کاهش می دهد(باقرپور والشانی .)3123،و
حسابرسان را به صاحبکاران خود وابسته می کند و ممکن است سبب کاهش کیفیت حسابرسی شود .برای اندازه گیری این
متغیر از محاسبه لگاریتم نپرین جمع دارائیها استفاده می کنیم.
 :LN saleمتغیر اندازه فروش از محاسبه لگاریتم نپرین فروش به دست می آید.

-8متغیر وابسته
در این تحقیق کیفیت حسابرسی از طریق اندازه گیری قدر مطلق اصالحات و تعدیالت سنواتی در صورتی های مالی سال بعد
به سود عملیاتی سال جاری ،محاسبه می شود.

1 .Gul
2 .Bell and Tabor

-9آزمون فرضیه پژوهش
آزمون لیمر
برای بررسی اطالعات به روش دادههای تابلویی ،از آزمون  Fیا لیمر استفاده شده که در آن فرضیه  H0یکسان بودن عرض
ازمبداها(روش ترکیبی) در مقابل فرضیه مخالف  ،H1ناهمسانی عرض از مبداها(روش داده های تابلویی) می باشد.
فرضیه صفر آزمون بیان می کند که تفاوتی میان ضرایب برآورد شده برای تک تک مقاطع و ضریب برآورده شده جمعی وجود
ندارد .برای انجام این آزمون در  Eviewsابتدا باید مدل را بصورت اثرات ثابت تخمین بزنیم .در این حالت خروجی بدست می
آوریم که در سطر اول آماره  Fظاهر می شود .که اگر  Probکوچکتر از  4045باشد در سطح  25درصد به باال عرض از مبدا
شرکت ها را متفاوت در نظر می گیریم.

سطح معنی داری

درجه آزادی

آماره F

402833

()42055

40553441

بنابراین در مدل برآوردی عرض از مبدا را برای شرکتهای مختلف یکسان در نظر می گیریم.
متغیر

ضریب

آماره t

سطح معناداری

حق الزحمه حسابرسی

76.311

10418

404414

اندازه موسسه حسابرسی

30324

50431

40444

رشد فروش

3.382

340283

404444

تعدادکارکنان

-40353

-3.181

404324

رشد دارائیها

40243

10142

404445

بدهی به دارائی

30244

40151

404444

حسابهای دریافتنی به دارائی

40435

10412

404448

نسبت فروش به کل دارائیها

-30241

-50433

404444

ضریب تعیین

40228

نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد حق الزحمه حسابرسی ارتباط مستقیم و معناداری با کیفیت حسابرسی دارد .پس فرضیه
پژوهش رد می شود و رقابت در حق الزحمه حسابرسی باعث افزایش کیفیت حسابرسی می شود.
اندازه موسسه حسابرسی( ،)Bigرشد فروش( ،)CHGsaleرشد دارائیها( ،)Issueنسبت بدهی به دارائی( ،)Leveنسبت حسابهای
دریافتنی به جمع دارائیها( ،)RECدارای ارتباط مثبت و معنادار با کیفیت حسابرسی می باشند .نسبت فروش به دارائیها(،)TU
تعداد کارکنان( ،)Employارتباطی معکوس و معنادار با کیفیت حسابرسی دارند .نسبت درآمد قبل از اقالم غیر مترقبه به جمع
دارائیها( ،)ROAتغییر در موسسه حسابرسی نسبت به سال قبل ( ،)SHORT -tenنسبت موجودی ها به جمع دارائیها(،)INV
نسبت جاری( ،)LIQUIDاندازه دارائیها( )LN sizeو اندازه فروش فاقد ارتباط معنا دار با کیفیت حسابرسی می باشند.

-11محدودیت های پژوهش
-

به منظور انتخاب شرکتها ،اقدام به گزینش بر اساس شرایط ویژه ای شده است که در آن شرکت های انتخاب شده،
تاریخ مالی آنها پایان اسفند ماه است .علت انتخاب شرکتها با این شرط  ،محدودیت زمان و نیز زمان انجام پژوهش
بوده است ،زیرا در زمان انجام پژوهش صورتهای مالی شرکت هائی که دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند بوده ،به
تصویب رسیده است.

-

در این پژوهش با برخی محدودیتها در زمینه انتخاب نمونه مواجه بودیم که از آن جمله در دسترس نبودن اطالعات
مورد نیاز متغیرها بود .قطع ًا استفاده از دوره ها و تعداد شرکتهای بیشتر بر اعتبار و روائی پژوهش حاضر خواهد افزود.

-11پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی
 برخی از متغیرهای پژوهش حاضر بیش از یک تعریف عملیاتی دارند .به عنوان مثال برای اندازه گیری کیفیت حسابرسیعوامل کیفی مهم دیگری نیز دخیل هستند ،که می تواند نتایج حاصل ازتحقیق را تحت شعاع قرار دهد.
 می توان موضوع پژوهش حاضر را در صنایع مختلف مورد بررسی قرار داد و انتظار می رود با توجه به ماهیت فعالیت شرکتها در صنایع مختلف نتایج متفاوتی حاصل شود.
 پیشنهاد می شود موضوع پژوهش حاضر برای دوره های زمانی متفاوت دیگر و یا طوالنی تر با نمونه های بیشتر انجام شود ونتایج آن برای افزایش روائی مشاهدات پژوهش حاضر با نتایج این پژوهش مقایسه شود.
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