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چکیده
هدف پژوهش بررسی حق الزحمه غیر عادی حسابرسان ،چرخش حسابرسان و کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در
بورس تهران میباشد .این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی ،از نظر ماهیت و روش ،توصیفی پیمایشی و از نظر رابطه بین
متغیرها ،همبستگی است .جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران از سال
 1390تا سال  1394به تعداد  420شرکت است که تعداد  70شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید .گردآوری اطالعات
از نرم افزار رهآورد نوین  3و بانکهای اطالعاتی موجود در سایت بورس تهران ،دادههای مربوط به فرضیههای پژوهش از
گزارشهای ساالنه و صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران استخراج و گردآوری گردید .تحلیل آماری از
طریق نرم افزار  Eviewsو  spssانجام شد .یافتههای پژوهش حاکی از این است که چرخش حسابرسان و حق الزحمه
غیرعادی حسابرسی با کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران تأثیر معناداری دارد.
واژههای کلیدی :حق الزحمه غیرعادی حسابرسی ،حق الزحمه واقعی حسابرسی ،حق الزحمه عادی حسابرسی
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مقدمه
کیفیت حسابرسی ،یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه است .یکی از ابعادی که موسسات حسابرسی
سعی دارند در آن زمینه خود را از سایر موسسات خدماتی متمایز کنند ،کیفیت خدمات ارائه شده است .حسابرسان اغلب به
رعایت معیارهای مورد استفاده صاحبکاران در ارزیابی کیفیت حسابرسی اعتقاد دارند .وجود برخی شرایط در محیط فرآیند
گزارشگری ،امکان ارزیابی مستقیم کیفیت اطالعات به وسیله استفاده کنندگان را بسیار مشکل میسازد .تقاضا برای حسابرسی
که تحت شرایط تضاد منافع ،پیامدهای اقتصادی با اهمیت ،پیچیدگی فعالیت های اقتصادی و عدم دسترسی مستقیم انجام
شود قابل توجیه است .تضاد منافع بین دو گروه تهیه کننده و استفاده کننده اطالعات ،مهمترین توجیه برای نیاز به حسابرسی
است و در صورت نبود تضاد منافع بین این دو گروه ،نیاز به خدمات حسابرسی به طور محسوس کاهش مییابد.
پالمروس به این نتیجه رسید که رابطه مستقیمی بین کیفیت حسابرسی و حق الزحمه پرداختی به حسابرسان وجود دارد و
تحمیل حق الزحمه بیشتر توسط موسسات بزرگ تر به صاحبکار ،به این معنی است که کیفیت حسابرسی آنها مطلوب تر است
(پالمروس.)19861،
از سویی ،جدایی مالکیت و مدیریت در شرکتهای سهامی به دلیل عدم تقارن اطالعاتی ناشی از ساختار فعالیت اقتصادی در
شرکت های سهامی بزرگ و تضاد منافع احتمالی میان مدیران و مالکان ایجاب می نماید به منظور کاهش هزینههای
نمایندگی ،گزارشهای تهیه شده توسط مدیریت توسط اشخاص مستقل و با صالحیت حسابرسی شود .ورشکستگی شرکتهایی
نظیر انرون ،ورلد کام و پارماالت به همراه بانکهای بزرگی همچون لهمان برادرز ،نورتن راک و  ...در سال های اخیر منجر به
نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی حرفه حسابداری شد .در این مورد الزام مؤسسات حسابرسی به تغییر دورهای صاحبکاران
خود به عنوان راه حلی برای بهبود استقالل حسابرسان مورد توجه قرار گرفت .چرا که بسیاری از افراد به ویژه قانونگذاران
اعتقاد داشتند روابط طوالنی مدت حسابرس و صاحبکار ،توان نظارتی حسابرس و همچنین کیفیت حسابرسی را کاهش
میدهد.
آیکسن هووا به این نتیجه رسید که مازاد حق الزحمه های پرداختی به حسابرسان نسبت به حق الزحمه های استاندارد باعث از
بین بردن استقالل حسابرسان می گردد که این منجر به کاهش کیفیت حسابرسی می گردد (ایکسین هووا )20092،در این
تحقیق حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی مثبت به عنوان مازاد حق الزحمه های واقعی به استاندارد و حق الزحمه های
غیرعادی حسابرسی منفی به عنوان مازاد حق الزحمه استاندارد به واقعی تعریف شده است .با توجه به بیانات باال مساله اصلی
این تحقیق این است که آیا تغییر مؤسسات حسابرسی وحق الزحمه غیر عادی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی تاثیردارد؟
لذا در راستای موضوع پژوهش ،پیشینه پژوهش داخلی و خا رجی مرتبط با موضوع پژوهش اشاره شده است؛ بدین صورت که
رحیمیان و همکاران ( )1393تأثیر چرخش اجباری و داوطلبانه موسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی بررسی کردند نتایج
تحقیق نشان میدهد که چرخش اجباری و داوطلبانه موسسات حسابرسی تأثیری بر کیفیت حسابرسی ندارد .منصوری
سرنجیانه وتنانی ( ) 1392بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی پرداختند .نتایج
تحقیق حاکی از آن است که بازار سهام نسبت به حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی به طور مثبت عکس العمل نشان می
دهد .بنی مهد و همکاران ( )1391اثر حق الزحمه حسابرسی بر اظهار نظر حسابرس بررسی کردند .یافته های این پژوهش
نشان می دهد که میان حق الزحمه حسابرس ،اندازه صاحبکار ،گزارش زیان توسط صاحبکار و سن شرکت مورد رسیدگی و
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صدور گزارش مقبول حسابرسی رابطه ای معنی دار وجود دارد .حضرتی و همکاران ( )1391به بررسی رابطه بین کیفیت
گزارش حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج نشان
میدهد که چهار عامل ذکرشده رابطه مستقیم و معنا داری با حق الزحمه حسابرسی دارد .موسوی و داروغه حضرتی ( )1390به
بررسی رابطه بین جریانات نقد آزاد و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی
سال های  1382الی  1387پرداختند .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که شرکت های با جریان نقد آزاد باال ،دارای حق
الزحمه حسابرسی بیشتری هستند .چیراز و همکاران ( )2013با پژوهشی در مورد حق الزحمه حسابرسی و ساختار مالکیت
سهامداران در بین شرکت های فرانسوی نشان دادند که بین سهامداران دولتی و حق الزحمه حسابرسی رابطه منفی معنادار و
بین سهامداران نهادی و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت معناداری وجود دارد .چانگ و همکاران ( )2013به بررسی این
موضوع پرداختند که آیا اجباری شدن افشای حق الزحمه خدمات غیر حسابرسی تاثیری در افزایش کیفیت حسابرسی دارد یا
خیر و در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که میان افشای حق الزحمه خدمات غیر حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه
معنی دار وجود دارد .آستهانا و بوون ( )2012به بررسی رابطه بین حق الزحمه غیرنرمال حسابرسی و کیفیت حسابرسی
پرداختند .این پژوهش در دوره  2000تا  2009و در کشور آمریکا انجام شده است .در این پژوهش به منظور تعییین کیفیت
حسابرسی ازمدل اقالم تعهدی اختیاری و برای مشخص کردن حق الزحمه غیرنرمال حسابرسی از تفاوت بین حق الزحمه
واقعی و نرمال استفاده شد .نتایج پژوهش آنها نشان داد که هنگامی که حق الزحمه غیرنرمال منفی حسابرسی افزایش می یابد،
کیفیت حسابرسی کاهش می یابد .همچنین ،نتایج پژوهش نشان دادکه تصویب قانون ساربینز اکسلی موجب تقویت استقالل
حسابرس شده است .چن و دیگران ( )2012رابطه ی بین هزینه ی حسابرسی ،چرخش حسابرسان و ارائه ی گزارش های
مربوط به سود شرکت توسط مدیریت ،قبل از ارائه ی صورت های مالی را مورد بررسی قرار دادند .گریفین و لونت )2011(3در
مطالعه ای اثر اخراج و گردش حسابرسان را بر حق الزحمه حسابرسی مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش آنها بیانگر این امر
است که قبل و بعد ازاخراج حسابرس ،هزینه ی حسابرسی شرکت ها نسبت به هزینه ی نرمال حسابرسی کاهش یافته است.
سو یونگ وون )2010(4در مقاله خود تغییر مؤسسات حسابرسی را به عنوان عاملی اثر بخش بر کیفیت حسابرسی توصیه کرد.
در این تحقیق وی به این نتیجه رسید که تغییر مؤسسات حسابرسی سبب افزایش ساعات کار حسابرسی و افزایش دستمزد
حسابرسان میشود .همچنین کیفیت حسابرسی ،بدون تغییر ،باقی مانده و حتی در برخی موارد کاهش یافته است .چوی5و
همکاران ( )2009به بررسی رابطه ی بین حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی و کیفیت حسابرسی پرداختند نتایج آنها نشان
داد که حق الزحمه های غیرعادی منفی با کیفیت حسابرسی رابطه معناداری ندارد در حالیکه حق الزحمه های غیر عادی
مثبت با کیفیت حسابرسی رابطه منفی دارد الی )2009(6در بررسی نوع اظهار نظر حسابرس و افشای حق الزحمه حسابرسی
دریافت میان افشای حق الزحمه حسابرسی و نوع گزارش حسابرس رابطه ای وجود ندارد؛ اما اندازه شرکت ،سودآوری ،گزارش
حسابرسی غیر مقبول در سال قبل ،جریان نقدی ،شاخص ورشکستگی و رشد فروش از عوامل تاثیر گذار بر صدور گزارش
حسابرسی غیر مقبول درباره تداوم فعالیت شرکت می باشد.
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فرضیه ها
 .1بین حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی با عالمت منفی (مازاد حق الزحمه های استاندارد به حق الزحمه های واقعی) و
اقالم تعهدی غیر عادی (معیار اندازه گیری کیفیت حسابرسی) رابطه منفی وجود دارد.
 .2بین حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی با عالمت مثبت (مازاد حق الزحمه های واقعی به حق الزحمه های استاندارد) و
اقالم تعهدی غیر عادی (معیار اندازه گیری کیفیت حسابرسی) رابطه مثبت وجود دارد.
- 3بین چرخش مؤسسات حسابرسی (دواطلبانه و اجباری) وکیفیت حسابرسی رابطه وجود دارد.
 - 4بین حق الزحمه های غیر عادی حسابرسی و چرخش حسابرسان با کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
متغیرها و نحوه اندازه گیری
از آنجاییکه هدف از پژوهش ،شناسایی تغییرات یک متغیر در مقابل تغییرات متغیر دیگر می باشد باید از روش آماری مبتنی
بر رگرسیون بهره جست .ما در این تحقیق متغیرهای وابسته ،مستقل و کنترلی را توسط مدل رگرسیون مورد آزمون قرار می
دهیم
الف -متغیر مستقل:
-1حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی
از نظر مفهومی حق الزحمه های واقعی به دو جزء حق الزحمه های استاندارد و حق الزحمه های غیر عادی تقسیم می شود.
حق الزحمه های استاندارد ،به تالش و کوشش و ریسک قضایی حسابرسان بستگی دارد حق الزحمه های واقعی مبلغ پرداختی
به حسابرسان می باشد .حق الزحمه های غیرعادی به رابطه قراردادی بین حسابرس و صاحبکار وابسته است که از ما بالتفاوت
حق الزحمه های واقعی و استاندارد به دست می آید (منصوری سرنجیانه)1392،
در این تحقیق حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی از طریق باقیمانده رگرسیون مدل حق الزحمه عادی حسابرسی ارائه شده
توسط سیمونیک برآورد می شود (چوی و همکاران؛  2010و واعظ و احمدی؛ :)1393
حق الزحمه عادی حسابرسی
Lnfee=β0+ β1 LnTA + β2 ROA + β3 LEVE + β4 TEN + β5 AUD SIZE + β 6INVREC + β7
ISSUE+β8LOSS+ β9 LIQUID+ β10CHG SAL + ε
حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی
که در این مدل:
 LNfee:لگاریتم طبیعی حق الزحمه پرداخت شده به حسابرس (حق الزحمه واقعی)
 LNTA:لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها
 ROA:بازده داراییها
 LEVE:اهرم مالی
 TEN:تداوم انتخاب حسابرس
 :AUD SIZEاندازه مؤسسه حسابرسی یک متغیر موهومی است که اگر شرکت توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار
گرفته باشد عدد  1و در غیر این صورت عدد صفر را می پذیرد.
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 :INVRECنسبت موجودی ها و حسابها و اسناد دریافتنی به مجموع دارایی ها
 :ISSUEمتغیر دوگانه ای است که در ص ورت صدور سهام و اوراق قرضه در سال جاری به آن ارزش یک و در غیر این صورت
به آن ارزش صفر داده می شود.
 LOSS:زیان
 :LIQUIDنسبت جاری
 :CHG SALتغییر در فروش سال جاری نسبت به سال قبل
چرخش موسسات حسابرسی
-1-2چرخش اجباری موسسات حسابرسی ،اشاره به این دارد که موسسه حسابرس مستقل یک شرکت به صورت اجباری
تعویض گردد و از بین سایر موسسات واجد شرایط آن شرکت به عنوان حسابرس جدید انتخاب شود .با توجه به اینکه طبق
تبصرة  9مادة  30دستورالعمل مؤسسات حسابرسی شروع مهلت  4ساله از تاریخ تصویب دستورالعمل میباشد ،لذا موسسات
حسابرسی از تاریخ  1390/05/08در صورتی که  4سال متوالی اخیر حسابرس و بازرس شرکت بوده اند نمی توانند پس از
تاریخ یاد شده ،مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مذکور را بپذیرند؛ به عبارت دیگر در صورتیکه مجمع
عمومی عادی شرکتی پس از تاریخ  1390/05/08برگزار شود ،موسسه حسابرسی که  4سالِ (دوره) متوالی قبل حسابرس و
بازرس شرکت بوده است ،نمیتواند سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن شرکت را بپذیرد .باتوجه به این که چرخش
موسسات حسابرسی پس از دوره  4ساله در سال  86الزامی شده است و شروع اولین دوره این مهلت از تاریخ تصویب این
دستورالعمل است ،بنابراین اولین دوره چرخش اجباری موسسات حسابرسی از سال  20و  23قابل شناسایی است .بنابراین ما
برای شناسایی چرخشهای اجباری از اطالعات مالی سال  90الی  91استفاده کرده ایم و در صورتی که حسابرس شرکت از سال
 86به مدت  4سال متوالی تا سال  89و یا  90تغییر نکرده باشد و در سال  90و یا  91تغییر کرده باشد را به عنوان چرخش
اجباری شناسایی کردیم.
-2-2چرخش داوطلبانه موسسات حسابرسی ،اشاره به این دارد که موسسه حسابرس مستقل یک شرکت به صورت داوطلبانه
تعویض گردد و از بین سایر موسسات واجد شرایط آن شرکت به عنوان حسابرس جدید انتخاب شود .ما در صورتی چرخشهای
داوطلبانه را شناسایی میکنیم که حسابرس مستقل یک شرکت نسبت به حسابرس سال گذشته خود تغییر کرده باشد ،به
استثنای چرخشهایی که پس از یک دوره متوالی  4ساله تغییر پیدا کرده باشد.
 :MFRتغییر اجباری موسسه حسابرسی که در صورت این تغییر ،برابر  1و در غیر اینصورت صفر است.
 :VFRتغییر داوطلبانه موسسه حسابرسی که در صورت این تغییر برابر  3و در غیر این صورت صفر است.
ب -متغیر وابسته:
اندازه گیری کیفیت حسابرسی
کیفیت حسابرسی :دی آنجلو کیفیت حسابرسی را ارزیابی و استنباط بازار از احتمال اینکه حسابرس:
 .1موارد تحریفات با اهمیت در صورت های مالی یا سیستم حسابداری صاحبکار را کشف کند.
 .2تحریف بااهمیت کشف شده را گزارش کند ،قلمداد کرده است.
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دیوید سان و نئو ( )1993تعریف متفاوتی از کیفت حسابرسی ارائه کردند :از دیدگاه آنان کیفیت حسابرسی به توانایی
حسابرسی در کشف و رفع تحریفهای با اهمیت و دستکاری در سود خالص گزارش شده مربوط می شود .در این تحقیق،
کیفیت حسابرسی بوسیله اقالم تعهدی غیر عادی سنجیده شده است که می توان گفت به تعریف دیویدسون و نئو نزدیکتر
است.
اقالم تعهدی غیر عادی ( :)DAزمان تحقق و وقوع درآمدها و هزینه های شرکت ،اغلب متفاوت از زمان دریافت ها و پرداخت
های نقدی آنها است ،اقالم تعهدی در نتیجه این تفاوت ایجاد و گزارش می شوند (دچو و دیچو .)2002،بخشی از اقالم تعهدی
که تحت اختیار و کنترل مدیریت قرار دارد و مدیریت از طریق دستکاری آن اقدام به مدیریت سود مینماید اقالم تعهدی غیر
عادی (اختیاری) می باشد .این بخش از اقالم تعهدی معموالً حاصل کسر اقالم تعهدی عادی (غیر اختیاری) از جمع کل اقالم
تعهدی است.
کیفیت حسابرسی بوسیله اقالم تعهدی غیر عادی بی عالمت اندازه گیری شده است ،یکی از دالیل انتخاب اقالم تعهدی غیر
عادی به عنوان مبنایی برای کیفیت حسابرسی این است که اقالم تعهدی غیر عادی کیفیت اطالعات حسابداری را در مفهوم
کلی تر کنترل می کند (مایرز و همکاران  .)2003جوکا ( ،)2011الستیر و همکاران ( ،)2011جف و همکاران ( )2010و
جونگ و همکاران ( )2009در تحقیقات خود اقالم تعهدی غیرعادی را به عنوان نماینده ای برای کیفیت حسابرسی در نظر
گرفته اند .پیرو الستیر و همکاران ( ،)2011جونگ و همکاران ( )2009و بسیاری از تحقیقات دیگر در این پژوهش قدر مطلق
اقالم تعهدی غیر عادی به عنوان نماینده کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شده است.
اندازه گیری اقالم تعهدی غیر عادی یا اختیاری با استفاده از مدل جونز ( )1991مستعد به خطا برآورد دچو و همکاران
( )1995است .برای کاهش این نگرانی ،از دو مدل جایگزین برای اندازه گیری اقالم تعهدی غیر عادی استفاده شده است:
( )1اقالم تعهدی غیر عادی ،به دست آمده توسط بال و شیواکمار ( ،)2006مدلی که کنترلی است برای دقت نامتقارن بودن
اقالم تعهدی در شناخت سود و زیان اقتصادی است.
( )2اقالم تعهدی غیر عادی تعدیل شده بواسطه عملکرد شرکت ،با استفاده از روش کوتری و همکاران (.)2005
براساس مدل زیر برآورد شده است (بال و شیواکمار :)2006

=کل اقالم تعهدی شرکت  ،jسال  ،tاز تفاوت سود قبل از اقالم غیر مترقبه و جریان نقدی حاصل از عملیات بدست
می آید.
= کل دارایی شرکت  ،jسال ،t-1
= تغییر در فروش خالص شرکت  ،jسال ،t
=تغییرات در مطالبات شرکت  ،jسال ،t
=ناخالص اموال ،ماشین آالت و تجهیزات شرکت  ،jسال ،t
=جریان های نقدی حاصل از عملیات شرکت  ،jسال ،t
= یک متغیر دایمی است ،اگر

منفی باشد متغیر برابر  1است ،در غیر این صورت برابر صفر است.

و  εعبارت خطا است.
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اولین اندازه ما از اقالم تعهدی غیر عادی یا اختیاری،

 ،تفاوت بین اقالم تعهدی واقعی و ارزش های اختیار شده اقالم

تعهدی از روی معادله است.
اندازه گیری دوم از اقالم تعهدی اختیاری ،منظور
باقیمانده از معادله (،)2

 ،به شرح زیر محاسبه می شود (کوتری و همکاران :)2005

قبل از تعدیل برای عملکرد شرکت می باشد .کوتری و همکاران ( )2005نشان می دهند که اقالم

تعهدی غیر عادی تعدیل نشده به میزان قابل توجهی در ارتباط با عملکرد شرکت است .پیرو کوتری و همکاران ( )2005ما هر
مشاهده شرکت-سال را با بازده داراییهای ( )ROAهر مشاهده مطابقت دادیم .سپس اقالم تعهدی غیر عادی تعدیل شده-
عملکرد،

یعنی را با در نظر گرفتن تفاوت بین ( DAقبل از تعدیل مبتنی بر عملکرد) و

تطبیق شده-بازده دارایی

شرکت محاسبه کردیم.
ج -متغیرهای کنترلی:
 :LNTAلگاریتم طبیعی جمع کل دارایی ها جهت کنترل اندازه شرکت تعریف شده است .انتظار می رود که هرچه اندازه
شرکت بزرگ تر ،شرکت پیچیده تر و در نتیجه حسابرسان حق الزحمه حسابرسی بیشتر دریافت می کنند.
نسبت ارزش دفتری به بازار7:نسبت ارزش دفتری به بازار را برای کنترل ریسک و رشد شرکت قرار دادیم (نیکوالس و
هریبر.)2007،
اهرم مالی8:متغیر اهرم حاصل تقسیم کل بدهی بر کل دارایی است .شرکت های اهرمی بسیار قوی تر ممکن است انگیزه
های بیشتری برای مدیریت سود داشته باشند( .بکر و همکاران 1998؛ دیفوند و جیام بالوو .)1994
جریان های نقدی عملیاتی9:جریان های نقدی عملیاتی است که بوسیله جمع دارایی ها در اول دوره کاهش ارزش داده
شده است ،این متغیر را برای کنترل ارتباط بالقوه بین اقالم تعهدی و جریان های نقدی قرار دادیم (کزنیک 1999؛ کوتری و
همکاران .)2005
روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف ،توسعه ای و از نظر ماهیت و روش ،همبستگی و از لحاظ زمانی ،مقطعی است .برای گردآوری داده
های پژوهش از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است.
داده های این تحقیق از دو روش -1کتابخانه ای و  -2روش میدانی جمع آوری شده است که برای مطالعه ادبیات موضوع و
بررسی پیشینه تحقیق (مبانی نظری) از روش کتابخانه ای (شامل کتب ،مجالت ،مقاالت و پایان نامه های تحصیلی) استفاده
شده ومقاالت خارجی مورد استفاده در این تحقیق از طریق اینترنت دریافت شده است .بررسی وجود رابطه بین متغیر ها از
طریق رگرسیون بود ه و روش شناسی تحقیق از نوع پس رویدادی (با استفاده از اطالعات گذشته) است که به صورت مقطعی
داده های  6سال را مورد بررسی قرار داده ایم .در روش میدانی پس از جمع آوری داده ها ،متغیر ها با استفاده از مدل
رگرسیون مطرح شده مورد آزمون قرار میگیرد .در این تحقیق برای جمعآوری اطالعات از نرمافزار رهآورد نوین و همچنین
اطالعات آرشیو سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است .داده های مورد نیاز در تحقیق با استفاده از صورتهای
7

BTM
LEV
9
CFO
8
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مالی ،یادداشت های توضیحی و صورتجلسه های مجامع شرکت ها ،نرم افزار ها و بانکهای اطالعاتی موجود جمع آوری شده و
و

در نهایت ،تحلیل داده ها و آزمونها به کمک نرم افزارهای

صورت پذیرفته است.

جامعه آماری این تحقیق ،شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که در دوره پنج ساله
 1390تا پایان سال  1394در بورس فعالیت داشته و نمادشان فعال باشد
مدل زیر برگرفته از تحقیقات چانی و همکاران؛  ،2004کراس ول؛  ،1995دیفاند؛  ،2002سانکرگروسوامی ویسناند؛  2005و
ویسناند؛  2003می باشد که در آن  ABFEEمتغیر مستقل QUALITY ،متغیر وابسته می باشد .همچنین در این تحقیق
 LNTAو  BTMو  LEVبه عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است.
 1)QUALITY =β0+β1 + β2 ABFEE +β3 LNTA+β4 BTM +β5 LEV+β6 CFOو 2
که در آن:
 :ABFEEحق الزحمه های غیرعادی حسابرسی به عنوان متغیر مستقل تعریف شده است .در این تحقیق به عنوان مازاد
(کسری) حق الزحمه های واقعی به استاندارد تعریف شده است.
 QUALITY:کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر وابسته تعریف شده است.
 :LNTAلگاریتم طبیعی جمع کل دارایی ها جهت کنترل اندازه شرکت تعریف شده است .انتظار می رود که هرچه اندازه
شرکت بزرگ تر ،شرکت پیچیده تر و در نتیجه حسابرسان حق الزحمه حسابرسی بیشتر دریافت می کنند.
نسبت ارزش دفتری به بازار ( :)BTMنسبت ارزش دفتری به بازار را برای کنترل ریسک و رشد شرکت قرار دادیم (نیکوالس و
هریبر.)2007،
اهرم ( :)LEVمتغیر اهرم حاصل تقسیم کل بدهی بر کل دارایی است .شرکت های اهرمی بسیار قوی تر ممکن است انگیزه
های بیشتری برای مدیریت سود داشته باشند( .بکر و همکاران 1998؛ دیفوند و جیام بالوو .)1994
جریان های نقدی عملیاتی ( :)CFOجریان های نقدی عملیاتی است که بوسیله جمع دارایی ها در اول دوره کاهش ارزش
داده شده است ،این متغیر را برای کنترل ارتباط بالقوه بین اقالم تعهدی و جریان های نقدی قرار دادیم (کزنیک 1999؛
کوتری و همکاران .)2005
(3
β6 CFO+QUALITY =β0+β1 + β2 change +β3 LNTA+β4 BTM +β5 LEV
QUALITY= β0+β1 + β2 change +β3 ABFEE+β4 LNTA+β5 BTM +β6 LEV+ CFO β7
 =changeچرخش حسابرس (اجباری و داوطلبانه)
آزمون فرضیه های پژوهش
آزمون فرضیه اول
 .بین حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی با عالمت منفی (مازاد حق الزحمه های استاندارد به حق الزحمه های واقعی) و
اقالم تعهدی غیر عادی (معیار اندازه گیری کیفیت حسابرسی) رابطه منفی وجود دارد.
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برای بررسی فرضیه فوق شاخص حق الزحمه های غیر عادی حسابرسی کمتر از استاندارد و متغیرهای کنترلی را با کمک مدل
رگرسیونی زیر نسبت به کیفیت سود مورد ارزیابی قرار می دهیم.

که در آن

کیفیت

شاخص حق الزحمه های غیر عادی حسابرسی کمتر از استاندارد و

حسابرسی می باشند .خالصه نتایج مدل ( .)1در جدول زیر ارائه شده است.

جدول ( .)1خالصه نتایج مدل رگرسیونی
خطای معیار

آماره t

سطح
معنیداری

ضرایب

ضریب برآورد
رگرسیونی

1.247077

-3.890863

0.0001

 3.66 E11
0.104303

-0.232057

0.8167

3.909776

0.0001

-0.829881

0.4073

3.069117

0.0024

 1.87 E14
4.194127

-2.323504

0.0209

سطح معناداری

0.0000

آزمون هاسمن

17.687169

سطح معناداری

0. 0034

آماره F

3.993336

سطح معناداری

0.0000

17.687169

ضریب تعیین

0.518882

ضریب ثابت

-4.852204

حق الزحمه های غیر
عادی کمتر از استاندارد

-8.50E-12

اندازه شرکت

0.407800

نسبت ارزش بازار به
ارزش دفتری

-0.000181

0.000218

اهرم مالی

0.019803

0.006452

جریان نقدی

-4.34 E -14
آماره  Fلیمر

نتایج کلی مدل

آماره
واتسن

دوربین

) و بیشتر از آماره متناظر در جدول فیشر میباشد لذا

نتایج جدول فوق نشان می دهد که آماره فیشر (= 3/399

مدل برازش داده شده معنادار بوده و از کارایی قابل قبول برخوردار میباشد= 0/000 > 0/05( .

) .ضریب تعیین

در مدل  2-4نشان می دهد که  %51/88از تغییرات کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر وابسته بر اثر تغییرات حق الزحمه های
غیر عادی حسابرسی کمتر از استاندارد و متغیرهای کنترلی می باشد .ضریب رگرسیونی متناظر با حق الزحمه های غیر عادی
حسابرسی کمتر از استاندارد

-12

 - 8/50 × 10با سطح معناداری  0/8167می باشد لذا هر چند تاثیر حق الزحمه های
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غیرعادی کمتر از استاندارد منفی بوده است ولی تاثیرگذاری این متغیر بر کیفیت حسابرسی معنادار نمی باشد؛
بنابراین فرضیه فرعی اول با اطمینان  0/95رد می شود.

فرضیه دوم:
بین حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی با عالمت مثبت (مازاد حق الزحمه های واقعی به حق الزحمه های استاندارد) و اقالم
تعهدی غیر عادی (معیار اندازه گیری کیفیت حسابرسی) رابطه مثبت وجود دارد .برای بررسی فرضیه فوق مدل رگرسیونی زیر
را به مشاهدات برازش می دهیم.

که در آن

کیفیت

شاخص حق الزحمه های غیر عادی حسابرسی بیش از استاندارد و

حسابرسی می باشند .خالصه نتایج مدل ( .)2در جدول زیر ارائه شده است.
جدول ( .)2خالصه نتایج مدل رگرسیونی
ضریب

برآورد ضرایب
رگرسیونی

خطای معیار

آماره t

سطح
معنیداری

-4.132064

1.288775

-3.206194

0.0015

1214.429

611.7156

1.985284

0.0481

0.348825

0.107576

3.242598

0.0013

-0.000261

0.000220

-1.188170

0.2358

اهرم مالی

0.017851

0.006472

2.758437

0.0062

جریان نقدی

-4.32E-14

-2.366148

0.0187
0.0000

ضریب ثابت
حق الزحمه های غیر
عادی کمتر از استاندارد
اندازه شرکت
نسبت ارزش بازار به
ارزش دفتری

نتایج کلی مدل

آماره  Fلیمر

 1.82 E14
4.224042

سطح معناداری

آزمون هاسمن

15.905940

سطح معناداری

0. 0071

آماره F

4.122289

سطح معناداری

0.0000

آماره دوربین
واتسن

1.909406

ضریب تعیین

0.525902
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) و بیشتر از آماره متناظر در جدول فیشر میباشد لذا

نتایج جدول فوق نشان می دهد که آماره فیشر (= 4/122
مدل برازش داده شده معنادار میباشد= 0/000 > 0/05( .

) .ضریب تعیین در مدل  3-4نشان می دهد که

 %52/59از تغییرات کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر وابسته بر اثر تغییرات حق الزحمه های غیر عادی حسابرسی بیش از
استاندارد و متغیرهای کنترلی می باشد .ضریب رگرسیونی متناظر با حق الزحمه های غیر عادی حسابرسی بیش از استاندارد
 1214/42با سطح معناداری  0/0481می باشد بنابراین تاثیرگذاری متغیر مذکور بر کیفیت حسابرسی مستقیم و در
حین حال معنادار است و فرضیه فرعی دوم با اطمینان  0/95تائید میگردد.
آزمون فرضیه سوم
بین چرخش مؤسسات حسابرسی (دواطلبانه و اجباری) وکیفیت حسابرسی رابطه وجود دارد .برای بررسی فرضیه فوق آزمون
فرض آماری زیر را مورد ارزیابی قرار می دهیم:

ضریب رگرسیونی متناظر با ارزش شرکت  -0/0363و سطح معناداری متناظر با آن  0/0007می باشد (<0/05
=0/0007

) ب)وجه به منفی بودن ضریب مذکور ،تاثیر چرخش مؤسسات حسابرحسابرسی (بانه و اجباری) بر

کیفیت حسابرسی معکوس و معناداری دارد .به عبارت دقیقتر با افزایش چرخش مؤسسات حسابرحسابرسی (بانه و اجباری)
میزان کیفیت حسابرسی کاهش می یابد لذا فرضیه سوم پژوهش مبنی بر اینکه " بین چرخش مؤسسات حسابرحسابرسی
(بانه و اجباری) و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد" با اطمینان  0/95تائید می گردد.
آزمون فرضیه چهارم
بین تغییر مؤسسات حسابرسی (دواطلبانه و اجباری) و حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی با کیفیت حسابرسی هیچ رابطه
وجود ندارد .با عنایت به تا ئید فرضیه های اصلی اول و دوم ،سوم با در نظر گرفتن سطح معناداری آزمون فیشر ،مدل برازش
داده شده معنادار میباشد= 0/000 > 0/05( .

)  .از طرفی ضریب تعیین در مدل مذکور نشان می دهد که

 %55/02از تغییرات کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر وابسته بر اثر تغییرات الزحمه های غیرر عادی حسابرسی و چرخش
حسابرسان و متغیرهای کنترلی می باشد؛ بنابراین فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر اینکه " بین حق الزحمه های غیر عادی
حسابرسی و چرخش حسابرسان با کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد " .با اطمینان  0/95تائید می شود.
نتایج پژوهش
به منظور انجام آزمونهای آماری الزم برای بررسی حق الزحمه غیر عادی حسابرسان و چرخش حسابرسان بر کیفیت
حسابرسی باشد تعداد  70شرکت به عنوان نمونه از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و داده
های مورد نیاز این شرکت ها برای یک دوره  5ساله از ابتدای سال  1390تا انتهای سال  1394محاسبه و استخراج گردیده اند.
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در این تحقیق حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی از طریق باقیمانده رگرسیون مدل حق الزحمه غیر عادی حسابرسی ارائه
،)201110
شده توسط سیمونیک برآورد می شود (چوی و همکاران؛  2010و واعظ و احمدی؛  .)1393پیرو الستیر و همکاران (
 )200911در این تحقیق حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی مثبت بیشتر از استاندارد (مازاد حق الزحمه
جونگ و همکاران (
واقعی به حق الزحمه استاندارد) و حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی منفی کمتر از استاندار (مازاد حق الزحمه استاندارد به
حق الزحمه واقعی) تعریف شده است .کیفیت حسابرسی بوسیله اقالم تعهدی غیر عادی بی عالمت اندازه گیری شده است،
باتوجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول بین حق الزحمه های غیر عادی حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه
معناداری وجود دارد.
باتوجه به نتایج تحقیق بین حق الزحمه های غیر عادی حسابرسی ،کمتر از استاندارد و کیفیت حسابرسی رابطه
معکوس و معناداری وجود ندارد؛ به عبارت دیگر حسابرسانی که کمتر از واقع حق الزحمه دریافت می کنند حسابرسی با
کیفیت کمتری ارائه می دهد رابطه معناداری وجود ندارد .این تحقیق نتایج یکسانی با تحقیق چوی و همکاران ( )2009دارد و
با نتایج تحقیق نظری پور و سرنجینانه ( )1392مخالف می باشد.
باتوجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم بین حق الزحمه های غیر عادی حسابرسی ،بیش از استاندارد و
کیفیت حسابرسی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .نتایج تحقیق نشان داد که حق الزحمه های پرداختی بیشتر از
واقع به حسابرسان منجر به افزایش کیفیت حسابرسی می گردد که این مخالف تحقیق آیکسن هوا می باشد .مطالعات وی
نشان داد که حق الزحمه بیشتر به حسابرسان موجب عدم استقالل حسابرسی و در نتیجه باعث کاهش کیفیت حسابرسی می
گردد .در حالیکه نتایج این پژوهش موافق تحقیق رنیودسای ( ،)2012هویتاش و همکاران ( )2007چوی و همکاران ()2009
می باشد نتایج تحقیق وی نشان داد که موسسات حسابرسی بزرگتر ،حق الزحمه بیشتر دریافت می کنند؛ و مخالف نتایج
آستهانا و بوون ()2012
باتوجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم بین چرخش حسابرسان و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود
دارد .بیان می کند که افزایش یا کاهش چرخش حسابرسان رابطه مستقیم با کیفیت حسابرسی است نتایج تحقیق موافق
نتایج تحقیق (نظری پور وهمکاران .)1394،کارسلو و ناگی ( ،)2004ناگی ( )2005است و نشان داد که شرایط چرخش
موسسات حسابرسی تأثیر منفی بر کیفیت حسابرسی می گذارد .نتایج تحقیق مخالف نتایج تحقیق حساس یگانه و جعفری
( ،)1389رحیمیان و همکاران ( )1393و آرونادا و آرس ( )2005است که نتایج تحقیق آنها در این ارتباط نشان می دهد که
چرخش موسسات حسابرسی نمی تواند احتمال جستجوی حسابرسان را افزایش دهد.
باتوجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم بین حق الزحمه های غیر عادی حسابرسی و چرخش حسابرسان با
کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد .نتایج این فرضیه با فرضیه اول و دوم با موضوع یکسان نتایج
یکسان نشان می دهد که بین حق الزحمه های غیر عادی حسابرسی و چرخش حسابرسان با کیفیت حسابرسی
رابطه معناداری وجود دارد.
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نتایج این پژوهش مخالف نتایج تحقیق کیم و وایی ( )2009تأثیر مثبت چرخش موسسات حسابرسی را روی کیفیت
گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی در کره را مستند کرده اند و دریافتند که سطح اقالم تعهدی اختیاری در پی تغییر
حسابرس کاهش مییابد .به اعتقاد آنها اعمال هرگونه محدودیت بر روابط حسابرس و صاحبکار ،کیفیت حسابرسی را بهبود
میدهد .در صورتی که رویز و همکاران ( )2002چنین تأثیری را در موسسات اسپانیایی پیدا نکرده اند و مطابق نتایج ایشان
کیفیت حسابرسی به طورمنفی تحت تأثیر سیاست چرخش اجباری حسابرس است.

پیشنهادهای کاربردی
 -1توصیه می شود زمینه را برای حضور موسسات حسابرسی بزرگ و معتبر خارجی فراهم آورد تا عالوه بر استفاده از تجربه و
مهارت های حرفه ای اینگونه موسسات جهت ارتقاء حرفه حسابرسی درکشور بتوان از مزایای بسیار آن از جمله ارائه اطالعات
درست و به موقع بهره جست (فرضیه اول).
 -2سازمان حسابرسی می تواند نقش چرخش حسابرسان در کیفیت حسابرسی را بررسی کند( .فرضیه سوم).
 -3همانطوری که بیان شد حق الزحمه غیرعادی حسابرسی ممکن است باعث افزایش کیفیت حسابرسی و به تبع افزایش
کیفیت گزارشگری مالی شود که در این صورت سرمایه گذاران با در نظر گرفتن میزان حق الزحمه پرداختی به حسابرسان،
کیفیت اطالعات شرکت را ارزیابی کنند (فرضیه اول)..
 -4سازمان امورمالیاتی میتواند با توجه به حق الزحمه های غیرعادی و چرخش حسابرسان و ارتباط آن با کیفیت گزارشگری
مالی به اطالعات شرکت اتکا کند (فرضیه سوم).
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Investigating Auditor's Unusual Auditors' Payroll, Auditor's
Rotation, and Audit Quality of Accepted Companies in Tehran
Stock Exchange

Abstract:
The purpose of the research is to investigate unusual auditors 'fees, auditors' rotation, and
audit quality of companies admitted to Tehran Stock Exchange. This research is objective,
applied, in terms of nature and method, descriptive survey and in terms of the relationship
between variables, correlation. The statistical population of this research includes all
companies accepted in Tehran Stock Exchange from 2011 to 1394 with 420 companies, 70
companies selected as statistical sample. Data gathering from Rohrard Novin 3 software and
databases on Tehran Stock Exchange, data from research hypotheses were extracted from
annual reports and financial statements of companies accepted in Tehran Stock Exchange.
Statistical analysis was performed using Eviews and SPSS software. The findings of the
research indicate that auditors' rotation and unusual audit fees have a significant effect on the
audit quality of companies admitted to Tehran Stock Exchange.
Key words: unusual auditing fees, actual audit fees, normal audit fees
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