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چكيده
براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی در ایران نیز پژوهشهایی به منظور مطالعه تفاوت
کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس بزرگ و موسسات حسابرسی عضو جامعه
حسابداران رسمی به عنوان حسابرس کوچک ،انجام شده است .اما نتایج پژوهشهای انجام شده
در کشور در این حوزه متناقض است .چنین نتایج متناقضی میتواند بیانگر این موضوع باشد که
نظریه به کار برده شده مناسب فضای حسابرسی ایران نیست یا ضعف در روش پژوهشی به کار
برده شده وجود دارد یا هر دو مشکل به طور همزمان وجود دارند .لذا هدف پژوهش حاضر نقد
نظری و روش پژوهشهای داخل ی پیشین براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی بین سالهای
 5831تا  5831میباشد .بهطور کلی ،نقد نظری نشان میدهد که سازمان حسابرسی فاقد اکثر
ویژگیهای حسابرس بزرگ طبق نظریه اندازه موسسه حسابرسی است .همچنین ،نقد روش
پژوهش نشان میدهد که مشکل انتخاب درونزای حسابرس توسط پژوهشگران ایرانی کنترل نشده
است .متغیر درونزا متغیری است که حداقل از یک متغیر دیگر در مدل یا الگوی طراحی شده اثر
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میپذیرد .زمانی که متغیر مستقل درونزا باشد ،مشکالت عمدهای از لحاظ آماری در برآورد مدل
ایجاد میکند .پژوهش حاضر برای رفع مشکل نظری پژوهشهای این حوزه در ایران ،دو نظریه
متناقض "فشار حق الزحمه حسابرسی" و "حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی" را مطرح
میکند .همچنین ،برای رفع مشکل روش پژوهش ،استفاده از فرآیند دو مرحلهای هکمن ( )5393و
مدلهای انطباقی روزن بوم و روبین ( )5338را مطرح میکند.
واژههاي كليدي :اندازه موسسه حسابرسی ،کیفیت حسابرسی ،نقد نظری و روش پژوهش ،مشکل
انتخاب درونزای حسابرس.

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 -1مقدمه
بعد از تفکیک مدیریت از مالکیت ،نیاز به اطالعات مالی قابل اتکاء و شفاف بشدت افزایش
یافته است (بوشمن و اسمیت  .)1005 ،5یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی برای بهبود
قابلیت اتکاء و شفافیت اطالعات مالی ،حسابرسی توسط حسابداران مستقل میباشد .اما بدیهی
است که کیفیت حسابرسی از یک حسابرس به حسابرس دیگر متفاوت است .بنابراین ،کیفیت
حسابرسی یکی از مهمترین موضوعات مورد مناقشه بین پژوهشگران و قانون گذاران میباشد .دی
آنجلو  ) 5335( 1معتقد است که کیفیت حسابرسی غیر قابل مشاهده و ارزیابی آن هزینه بر است.
ایشان بیان می کنند که باید یک متغیری که ارتباط مستقیم با کیفیت حسابرسی دارد و در عین حال
ارزیابی آن هزینه بر و زمانبر نیست بعنوا ن جایگزینی از کیفیت حسابرسی بکار برده شود .دی
آنجلو ( ) 5335اندازه موسسه حسابرسی را بعنوان نماینده ای از کیفیت حسابرسی مطرح میکند.
وی معتقد است که مؤسسات حسابرسی بزرگ به علت اینکه )5 :اگر نتوانند تحریفات با اهمیت
در صورتهای مالی صاحبکارانشان کشف و گزارش کنند منافع زیادی را از دست خواهند داد)1 :
پرسنل مؤسسات حسابرسی بزرگ تحت آموزش مستمر با کیفیت قرار میگیرند و تیمهای
حسابرسی آنها به علت تعدد و تنوع کارهای حسابرسی میتوانند بصورت تخصصی در یک
صنعت خاص مورد استفاده قرار گیرند )8 :حساسیت باالئی نسبت به حفظ شهرت (برند) خود
دارند :و  )1بخاطر تعدد مشتریان خود قدرت چانه زنی باالیی دارند و میتوانند مدیریت صاحبکار
را تحت فشار قرار دهند ،کیفیت حسابرسی باالیی در مقایسه با مؤسسات حسابرسی کوچک دارند.
بعد از مطرح شدن نظریه اندازه موسسه حسابرسی توسط دی آنجلو ( ،)5335پژوهشهای
زیادی براساس این نظریه صورت گرفت .این تحقیقات سعی کردهاند تا با تعریف یک متغیر
موهومی (اگر حسابرس جزوء هشت ،شش ،پنج و چهار موسسه حسابرسی بزرگ باشد عدد یک
و د ر غیر اینصورت عدد صفر) اثر اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی صاحبکار
را بررسی کنند .شواهد تجربی اکثر پژوهشهای اولیه انجام شده براساس نظریه اندازه موسسه
حسابرسی نشان میدهد که کیفیت حسابرسی مؤسسات حسابرسی بزرگ بطور قابل مالحظه ای
باالتر از سایر مؤسسات است .اما ،چی نی ،جتر و شیواکومار  )1001( 8براساس مطالعات نظری
ترومن و تیتمن  ،)5331( 1برون زا بودن متغیر اندازه موسسه حسابرسی را زیر سؤال برده و در
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تحقیق خود با استفاده از فرآیند دو مرحله ای هکمن  )5393( 1اثر اندازه موسسه حسابرسی بر
حق الزحمه حسابرسی را بررسی کردهاند .براین اساس ،آنها مدعی هستند که کیفیت باالی
صورتهای مالی حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی بزرگ بخاطر کیفیت باالی خدمات
حسابرسی ارائه شده توسط این مؤسسات نیست ،بلکه بخاطر تمایل صاحبکاران این مؤسسات به
ارائه اطالعات مالی با کیفیت است .اکثر پژوهشهای انجام شده پس از چی نی و همکاران
( )1001سعی کردهاند مشکل "انتخاب درون زای حسابرس" را کنترل کنند .هر چند بعد از کنترل
مشکل انتخاب درون زای حسابرس تعدادی از محققان رابطه ای بین اندازه موسسه حسابرسی و
کیفیت گزارشگری مالی پیدا نکردهاند ،اما هم چنان نتایج اکثر پژوهشها نشان میدهد که اندازه
موسسه حسابرسی معیار قابل اتکائی از کیفیت حسابرسی است.
به منظور نیل به اهداف پژوهش حاضر ،کلمات "نوع حسابرس" و "اندازه موسسه
حسابرسی" در گوگل جستجو شدند و مقاالت چاپ شده داخلی در مجالت علمی-پژوهشی بین
سالهای  5831تا  5831انتخاب شدند .با توجه به متناقض بودن یافتههای پژوهشگران ،یک نقد
نظری ارائه شده است .بطور خالصه ،براساس نقد نظری میتوان گفت که نظریه اندازه موسسه
حسابرسی قابل کاربرد در فضای حسابرسی ایران نمیباشد ،چرا که سازمان حسابرسی اکثر
ویژگیهای حسابرس بزرگ طبق نظریه اندازه موسسه حسابرسی را ندارد .این نقد نشان میدهد
که از چهار ویژگی بحث شده در مورد حسابرس بزرگ ،سازمان حسابرسی فقط در یک خصیصه
(آموزش مستمر با کیفیت پرسنل خود و تخصصی کردن تیمهای حسابرسی خود) میتواند مشابه
مؤسسات حسابرسی بزرگ باشد .این پژوهش ،ب رای بررسی تفاوت کیفیت حسابرسی بین سازمان
حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی دو نظریه منتاقض (نظریه فشار حق الزحمه
حسابرسی و نظریه حسابرسی شوند و حسابرسی کننده دولتی) را مطرح میکند .علت مطرح شدن
این دو نظریه منتاقض به طور همزمان این است که کیفیت حسابرسی براساس تعریف دی آنجلو
دو وجهی است و سازمان حسابرسی به نظر میرسد که فقط در یک وجه قوی باشد .به عبارت
دیگر ،نظریه فشار حق الزحمه حسابرسی پیش بینی میکند که حق الزحمه پائین مؤسسات
حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی باعث میشود که آنها نتوانند زمان کافی برای کشف
تحریفات با اهمیت در صورتها ی مالی صاحبکار صرف کنند در حالیکه سازمان حسابرسی به
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علت حق الزحمه مناسب با چنین مشکلی روبرو نیست .اما ،براساس نظریه حسابرسی شونده و
حسابرسی کننده دولتی انتظار میرود که سازمان حسابرسی نتواند استقالل خود را جهت افشای
کامل تحریفات کشف شده حفظ کند .بنابراین ،پژوهش حاضر تدوین یک فرضیه بدون جهت را
براساس دو نظریه مذکور به منظور بررسی تفاوت کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی و
مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مطرح میکند .هر چند پژوهشگران از
سایر نظریهها مانند نظریه "قدرت چانه زنی" و غیره نیز میتوانند استفاده کنند.
از بعد روش شناختی ،بررسی پژوهش حاضر نشان میدهد که مشکل انتخاب درون زای
حسابرس توسط هیچ یک از پژوهشهای انجام شده در داخل کشور در این حوزه مورد توجه و
کنترل قرار نگرفته است .بنابراین ،پژوهش حاضر دو پیشنهاد برای رفع مشکل درون زا بودن
انتخاب حسابرس مطرح کرده است )5 :استفاده از فرآیند دو مرحله ای هکمن ( :)5393و )1
استفاده از مدلهای انطباق براساس نمره تمایل روزن بوم و روبین  .)5338( 1الزم بذکر است که
بررسی سایر مشکالت روش شناختی مانند مشکالت مربوط به مدلسازی ،آزمون فرضیه و قابلیت
اتکای یافتهها (نبود آزمونهای حساسیت) موجود در پژوهشهای مرور شده خارج از حیطه این
پژوهش میباشد.
این پژوهش انتظار میرود که دستاوردهای ارزشمندی برای متون حسابرسی به همراه داشته
باشد .پژوهش حاضر ،برای اولین بار بطور نقادانه سعی کرده است چالشهای مربوط به
پژوهشها ی انجام شده در ارتباط با اثر اندازه موسسه حسابرسی در ایران را مشخص نماید .هم
چنین ،پژوهش حاضر سعی میکند پیشنهادات الزم برای رفع چالشهای نظری و روش شناختی
موجود در این حوزه را ارائه نماید .پژوهش حاضر میتواند یک منبع ارزشمندی برای پژوهشگران
و دانشجویان حسابداری ایرانی باشد .در نهایت این پژوهش میتواند مقدمهای بر انجام
پژوهشهای گسترده در این حوزه و تدوین مقاالت انتقادی از این نوع باشد.
در ادامه ،ابتدا نظریه بیان مساله پژوهش آورده شده است .هم چنین ،اندازه موسسه حسابرسی
به طور اجمالی مرور شده است .سپس ،پیشینه پژوهشهای خارجی و داخلی براساس نظریه اندازه
موسسه حسابرسی مرور شده است .آنگاه ،نقد نظری و پیشنهادات الزم جهت رفع مشکل نظری
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ارائه شده است .در ادامه ،نقد روش شناختی و دو پیشنهاد جهت رفع آنها مورد بحث قرار گرفته
است .بخش نهایی نیز به نتیجه گیری اختصاص یافته است.
 -2بيان مساله
ایونز ،فنگ ،هافمن ،موزر و استد  )1051( 9بیان میکنند که تئوری یا نظریه پایه پژوهش باید
براساس ویژگیهای خاص محیط پژوهش بکار برده شوند .در ایران ،مؤسسات حسابرسی بزرگ
بین المللی ( 1موسسه حسابرسی بزرگ) فعالیت نمیکنند .اما ،پژوهشگران ایرانی از نظریه اندازه
موسسه حسابرسی برای مطالعه تفاوت کیفیت حسابرسی بین سازمان حسابرسی (بعنوان حسابرس
بزرگ) و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی (بعنوان حسابرس کوچک) استفاده
کردهاند (مانند بنی مهد  ،5835مهرانی و همکاران .)5831 ،اما نتایج بدست آمده کامالً متناقض
میباشند .چنین نتایج متناقضی میتواند نشانه ای از نامناسب بودن نظریه اندازه موسسه حسابرسی
یا ضعف روش پژوهشهای انجام شده در داخل کشور در این حوزه باشد .بنابراین ،هدف این
پژوهش بررسی این موضوع است :آیا نظریه اندازه موسسه حسابرسی ،قدرت پیش بینی کنندگی و
توضیح دهندگی کافی در بازار حسابرسی ایران را دارد؟ و آیا مشکل انتخاب درون زای حسابرس
در تحقیقات انجام شده در داخل کشور توسط پژوهشگران مورد توجه و کنترل قرار گرفته است؟
در نهایت این پژوهش بدنبال ارائه پیشنهادات الزم برای مرتفع کردن مشکالت احتمالی
پژوهشهای انجام شده در این حوزه میباشد.
 -3مبانی نظري و پيشينه پژوهش
دی آنجلو ( )5335معتقد است که کیفیت حسابرسی غیر قابل ملموس و ارزیابی آن هزینه بر
است .بنابراین یک راه حل برای صاحبکاران (شرکتهای حسابرسی شونده) این است که به
متغیرهای دیگری که ارزیابی آنها نیاز به هزینهٔ باالئی ندارد و در عین حال با کیفیت حسابرسی
مرتبط است اتکاء کنند .دی آنجلو ( )5335کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرده است:
ارزیابی (استنباط) بازار از احتمال این که حسابرس ( )5موارد تحریفات با اهمیت در صورتهای
مالی و یا سیستم حسابداری صاحب کار را کشف کند ،و ( )1تحریف با اهمیت کشف شده را
گزارش کند .احتمال ا ین که حسابرس موارد تحریفات با اهمیت را کشف کند به شایستگی
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حسابرس ،و احتمال این که حسابرس موارد تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش کند ،به
استقالل حسابرس بستگی دارد .دی آنجلو ( )5335معتقد است که مؤسسههای حسابرسی بزرگتر،
انگیزه قوی تری برای ارائه حسابرسی با کیفیت باالتر دارند زیرا عالقه مند هستند که شهرت
بهتری در بازار به دست آورند و از آن جا که تعداد مشتریانشان زیاد دارند ،نگران از دست دادن
مشتری نیستند .تصور بر این است که چنین مؤسساتی به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیشتر
برای آموزش حسابرسان خود و انجام آزمونهای مختلف ،خدمات حسابرسی را با کیفیت باالتری
ارائه کنند .از دیدگاه اقتصادی ،زیان ناشی از قصور در کشف و گزارش تحریفات با اهمیت برای
مؤسسات بزرگ قابل مالحظه است .دی آنجلو ( )5335اندازه موسسه حسابرسی را بعنوان یک
نماینده ای از کیفیت حسابرس معرفی میکند.
دیویدسون و نئو  )5338( 3نشان دادهاند که مؤسسههای حسابرسی بزرگ مشتریان بزرگتری
دارند ،از این رو ،توقع بازار برای کشف تحریفات موجود در صورتهای مالی از حسابرسان
افزایش می یابد .عالوه بر آن ،شواهد تجربی حاکی از این است که مؤسسههای حسابرسی بزرگتر
دارای کیفیت حسابرسی برتر هستند ،زیرا از منابع و امکانات بهتری برای آموزش حسابرسان در
انجام حسابرسی ،نسبت به مؤسسات کوچکتر برخودار هستند .لنوکس  )5333( 3نشان داد که
مؤسسات حسابرسی بزرگ نسبت به مؤسسههای حسابرسی کوچک انگیزه بیشتری برای صدور
گزارش صادقانه دارند .تحقیقات وی نشان میدهد که هرچه میزان منافع مالی در واحدهای مورد
حسابرسی بیشتر باشد ،استقالل حسابرسان نیز اهمیت بیشتری مییابد.
تحقیقات خارجی انجام شده براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی را میتوان بطور کلی در
دو دسته طبقه بندی کرد )5 :پژوهشهایی که انتخاب حسابرس را برون زا فرض گرفتهاند (جدول
شماره  :)5و ( )1پژوهشهایی که اثر انتخاب درون زای نوع حسابرس را کنترل کردهاند (جدول
شماره  .)1پژوهش های دسته اول ،اکثراً تحقیقاتی هستند که از زمان مطرح شدن نظریه اندازه
موسسه حسابرسی توسط دی آنجلو ( )5335تا سال  1001انجام شدهاند .یافتههای اکثر این
پژوهشها به غیر از جنگ و رهو  ،)1001( 50نشان میدهد که کیفیت حسابرسی مؤسسات
حسابرسی بزرگ (شش ،هشت ،پنج و چهار موسسه بزرگ حسابرسی) بیشتر از سایر مؤسسات

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /43تابستان 1431
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است .در واقع این پژوهشها نشان دادهاند که اندازه موسسه حسابرسی به عنوان یک معیار مشهود
و ملموس میتواند بعنوان نماینده ای مناسبی از کیفیت حسابرس مورد استفاده قرارگیرد.
جدول  -1خالصه پژوهشهاي خارجی كه اثر انتخاب درون زاي حسابرس را كنترل نكردهاند
مطابقت با
پژوهشگران

سال

متغير
وابسته

متغير مستقل

نظریه اندازه
موسسه

یافتههاي اصلی پژوهش

حسابرسی
بکر ،دی فوند،
جیمبالو و

اقالم
5333

51

سابرامانیام

تعهدی
اختیاری

اندازه موسسه
حسابرسی (1
موسسه حسابرسی

میزان اقالم تعهدی اختیاری صاحبکاران
مطابقت

صاحبکاران سایر مؤسسات است.

بزرگ)
اندازه موسسه

فرنسیس ،میدو
و اسپارکس

51

5333

مدیریت

حسابرسی (1

سود

موسسه حسابرسی

میزان اقالم تعهدی اختیاری صاحبکاران
مطابقت

باوهد ،ویلکنز و
گیرمنیک

58

1008

اقالم
تعهدی

حسابرسی و

اختیاری

مالکیت عمومی

اقالم
جنگ و رهو

1001

تعهدی
اختیاری

چن ،لین و ژائو
51

اقالم
1001

تعهدی
اختیاری

گیگر و راما

51

1001

صحت

شش موسسه حسابرسی بزرگ کمتر از
صاحبکاران سایر مؤسسات است.

بزرگ)
اندازه موسسه

شش موسسه حسابرسی بزرگ کمتر از

اندازه موسسه حسابرسی فقط زمانیکه
مطابقت_ نسبی

صاحبکار سود بیشتری از سود هدف
(سود سال قبل) دارد اثر گذار است
(باعث کاهش مدیریت سود میشود).
تفاوت معناداری بین سطح اقالم تعهدی

شش موسسه
حسابرسی بزرگ

عدم مطابقت

اختیاری صاحبکاران شش موسسه
حسابرسی بزرگ و صاحبکاران سایر
مؤسسات در کره جنوبی وجود ندارند.

اندازه موسسه

مؤسسات بزرگ حسابرسی رابطه منفی

حسابرسی (1

معناداری با سطح اقالم تعهدی اختیاری

موسسه حسابرسی

مطابقت

بزرگ)
اندازه موسسه

شرکتهایی که میخواهند برای اولین بار
به عموم عرضه شوند دارند.

مطابقت

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /43تابستان 1431
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مطابقت با
پژوهشگران

سال

ژو و الدر 51

1003

متغير
وابسته

متغير مستقل

نظریه اندازه

یافتههاي اصلی پژوهش

موسسه
حسابرسی

صدور

در صدور گزارش مشروط عدم تدوام

حسابرسی

گزارش

فعالیت برای چهار موسسه بزرگ

مشروط

حسابرسی کمتر از سایر مؤسسات

عدم تداوم

حسابرسی است.

فعالیت
اقالم
تعهدی
اختیاری
لی ،سنگ و
ونگ

59

1003

گزارش
حسابرس

چن ،چن ،لبو و
ونگ

نوع

53

1055

رابطه منفی معناداری بین مؤسسات بزرگ
 1موسسه
حسابرسی بزرگ

حسابرسی و سطح اقالم تعهدی اختیاری

مطابقت

در شرکتهایی که در حال افزایش
سرمایه هستند وجود دارد.

اندازه موسسه
حسابرسی

مدیریت

اندازه موسسه

سود

حسابرسی

رابطه معناداری بین اندازه موسسه
حسابرسی و گزارش مشروط حسابرسی

مطابقت

در چین وجود دارد.
مطابقت

مدیریت سود برای صاحبکاران هشت
موسسه حسابرسی بزرگ چین کمتر است.

منبع :یافتههای پژوهشگر

جدول  1تحقیقاتی را نشان میدهد که بعد از پژوهش چی نی و همکاران ( )1001انجام
شدهاند .چی نی و همکاران ( )1001تاکید میکنند که انتخاب حسابرس بطور تصادفی نیست.
بنابراین ،موضوع انتخاب درون زای حسابرس باید کنترل شود .این پژوهشگران برای کنترل مشکل
درون زای انتخاب حسابرس از فرآیند دو مرحله ای هکمن ( )5335استفاده کردهاند .بعد از این
تحقیق ،اکثر پژوهشهای انجام شده بر اثر نوع حسابرس یا اندازه موسسه حسابرسی مشکل
انتخاب درون زای حسابرس را کنترل کردهاند .اکثر پژوهشهای انجام شده حتی بعد از کنترل
مشکل انتخاب درون زای حسابرس نشان میدهد که مؤسسات بزرگ حسابرسی کیفیت حسابرسی

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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باالتری دارند .اما یافتههای الورنس ،مینوتی -مزا و ژنگ

53

( )1055و کمپا

10

( )1058نشان

میدهد که کیفیت حسابرسی مؤسسات حسابرسی بزرگ باالتر از سایر مؤسسات نیست.
جدول  -2خالصه پژوهش هاي خارجی كه اثر انتخاب درون زاي حسابرس را كنترل كردهاند
مطابقت با نظریه
پژوهشگران

سال متغير وابسته

متغير مستقل

اندازه موسسه

یافتههاي اصلی پژوهش

حسابرسی
صاحبکاران چهار موسسه حسابرسی بزرگ فقط
خورانا و رامان
15

 1001هزینه سرمایه

اندازه موسسه
حسابرسی

مطابقت -نسبی

در آمریکا هزینه سرمایه ای پائین تری دارند .اما
این رابطه در کشورهای استرالیا و کانادا مشاهده
نشد.

بهن ،چوی و
کنگ

11

صحت پیش
 1003بینی تحلیل
گران مالی

تحلیل گران مالی صاحبکاران چهار موسسه
اندازه موسسه
حسابرسی

مطابقت

کاناگارتنم ،لیم و
لئو

18

حسابرسی و
تخصص حسابرس

اندازه موسسه حسابرسی و تخصص حسابرس
مطابقت

الورنس ،مینوتی-
مزا و ژنگ

 1055گزارشگری
مالی

اندازه موسسه

رابطه معناداری بین چهار موسسه حسابرسی

حسابرسی (چهار

بزرگ و اقالم تعهدی اختیاری ،هزینه سرمایه و

موسسه بزرگ

عدم مطابقت

حسابرسی)

کمپا

کیفیت

حسابرسی (چهار

حسابرسی

موسسه بزرگ

رابطه معناداری بین چهار موسسه حسابرسی و
عدم مطابقت

لئو و سابرامانیام
11

1058

حق الزحمه
حسابرسی

اندازه موسسه

معیارهای بکار برده شده برای کیفیت
حسابرسی وجود ندارد.

حسابرسی)
مالکیت دولتی و

صحت پیش بینی تحلیل گران مالی وجود
ندارد.

اندازه موسسه
1058

در صنعت تأثیر منفی بر مدیریت سود صنعت
بانکی  13کشور دارد.

در صنعت
کیفیت

در مقایسه با تحلیل گران مالی صاحبکاران سایر
مؤسسات حسابرسی.

اندازه موسسه
 1050مدیریت سود

حسابرسی بزرگ صحت پیش بینی باالیی دارند

مطابقت

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /43تابستان 1431
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مطابقت با نظریه
پژوهشگران

سال متغير وابسته

متغير مستقل

اندازه موسسه

یافتههاي اصلی پژوهش

حسابرسی
حسابرسی بزرگ حق الزحمه بیشتری را شارژ

حسابرسی

میکنند برای شرکتهای دولتی محلی در
مقایسه با شرکتهای دولتی مرکزی.
ژو ،کارسون،
فارگر و جیانگ 1058
11

اندازه موسسه

در مقایسه با سایر مؤسسات حسابرسی ،چهار

نوع گزارش

حسابرسی (چهار

موسسه حسابرسی بزرگ سریع تر نسبت به

حسابرس

موسسه بزرگ

مطابقت

حسابرسی)
تجدید ارائه
شلمن و گو  1051 11صورتهای
مالی

عدم تدوام فعالیت واکنش نشان میدهند.

اندازه موسسه
حسابرسی (چهار
موسسه بزرگ

تجدید ارائه صورتهای مالی برای صاحبکاران
مطابقت

انتخاب مؤسسات حسابرسی بزرگ در آمریکا

اندازه موسسه
آستاهانا ،رامان و
ژو

19

 1051کیفیت سود

موسسه بزرگ

چهار موسسه حسابرسی کمتر از صاحبکاران
سایر مؤسسات است.

حسابرسی)

حسابرسی (چهار

بحران مالی جهانی با صدور گزارش مشروط

به جای مؤسسات بزرگ در کسور اصلی توسط
مطابقت

حسابرسی)

شرکتهای خارجی پذیرفته شده در بورس
آمریکا منجر به افزایش کیفیت سود این
شرکتها میشود.

منبع :یافتههای پژوهشگر

باتوجه به اینکه مؤسسات حسابرسی بزرگ بین المللی (چهار موسسه بزرگ) در ایران فعالیت
نمی کنند ،عمالً هیچ پژوهشی در مورد نقش چهار موسسه بزرگ حسابرسی برکیفیت گزارشگری
در بازار سرمایه ایران قابل اجرا نبوده و نیست .اما ،پژوهشگران ایرانی از نظریه اندازه موسسه
حسابرسی استفاده کرده و پژوهشهایی را در این حوزه انجام دادهاند .این پژوهشگران سازمان
حسابرسی را بعنوان حسابرس بزرگ و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
را بعنوان حسابرس کوچک تعریف کرده و مورد پژوهش قرار دادهاند .اما ،نتایج پژوهشگران ایرانی
در این حوزه متناقض میباشد .بنابراین ،پژوهشهای داخلی انجام شده براساس نظریه اندازه
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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موسسه حسابرسی را میتوان در سه جریان پژوهشی دسته بندی کرد .جریان اول ،پژوهشهایی
هستند که شواهد تجربی مطابق نظریه اندازه موسسه حسابرسی بدست آوردهاند .جریان دوم،
پژوهشهایی هستند که شواهدی برخالف نظریه اندازه موسسه حسابرسی فراهم کردهاند و جریان
سوم دسته ای از پژوهشهای تجربی حسابداری در داخل کشورند که راوبط آماری غیر معناداری
بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی بدست آوردهاند .در ادامه این سه جریان
پژوهشی در قالب سه پاراگراف جداگانه ارائه شدهاند.
مطابق با نظریه اندازه موسسه حسابرسی بعنوان نماینده ای از کیفیت حسابرسی ،یافتههای
نونهال نهر ،جبارزاده کنگرلویی و پورکریم ( ،)5833بنی مهد ( ،)5835فرج زاده دهکردی و مکارم
( ،)1055صفرزاده ( )5838و علوی طبری و حاجی مرادخانی ( )5831نشان میدهد که کیفیت
خدمات حسابرسی ارائه شده توسط سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس بزرگ باالتر از کیفیت
خدمات حسابرسی مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی به عنوان حسابرسان
کوچک است .یافتههای پژوهش نونهال نهر ،جبارزاده کنگرلویی و پورکریم ( )5833گویای آن
است که اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس تأثیر مثبت بر قابلیت اتکای اقالم
تعهدی باالیی دارند .شواهد بدست آمده از پژوهش بنی مهد ( )5835بیانگر آن است که حسابرس
بزرگ (سازمان) با کیفیت اطالعات حسابداری رابطه مثبت ولی مدیریت سود با کیفیت اطالعات
حسابداری رابطه منفی دارد .فرج زاده دهکردی و مکارم ( )1055در پژوهشی اندازه موسسه
حسابرسی و نوع حسابرس (دولتی و خصوصی) بر اقالم تعهدی اختیاری را مورد آزمون قرار
دادهاند .یافتههای پژوهش نشان میدهد که سطح اقالم تعهدی اختیاری صاحبکاران حسابرسی شده
توسط سازمان حسابرسی کمتر از صاحبکاران سایر مؤسسات است و اندازه مؤسسات حسابرسی
خصوصی رابطه معناداری با سطح اقالم اختیاری ندارد .صفرزاده ( )5838در پژوهشی آثار اندازه
موسسه حسابرسی ،چرخش موسسه حسابرسی ،تخصص حسابرس در صنعت ،استقرار کمیته
حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی بر کیفیت سود را بررسی کرده است .نتایج نشان میدهد که
ویژگی های حسابرس با معیارهای کیفیت اقالم تعهدی ،پایداری سود ،هموار سازی سود و محافظه
کاری سود ارتباط منفی معنادار و با معیار به موقع بودن سود ،ارتباط مثبت معنادار دارد .علوی
طبری و حاجی مرادخانی ( ،)5831اثر حق الزحمه حسابرسی ،چرخش حسابرسان و اندازه
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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موسسه حسابرسی بر نقد شوندگی سهام را مورد آزمون قرار داده است .یافتههای پژوهش گویای
آن است که شرکتهایی که به وسیله مؤسسات حسابرسی بزرگ حسابرسی میشوند ،سهام نقد
شونده تری دارند.
اما نتایج پژوهشهای انجام شده توسط حساس یگانه و آذین فر ( )5833و رحمانی و طالب
نیا ( )5831برخالف نظریه اندازه موسسه حسابرسی ،نشان میدهد که کیفیت حسابرسی مؤسسات
حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی باالتر از کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی است.
یافتههای پژوهش حساس یگانه و آذین فر ( )5833بیانگر آن است که رابطه معنادار و معکوس
بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی وجود دارد .رحمانی و طالب نیا ( )5831آثار
نوع حسابرس (اندازه موسسه حسابرسی) و نوع گزارش حسابرس بر شاخص مدیریت سود را
مورد آزمون قرار دادهاند .نتایج گویای آن است که اندازه موسسه حسابرسی در هیچکدام از صنایع
با شاخص مدیریت سود رابطه معناداری ندارد.
یافتههای یعقوب نژاد و امیری ( ،)5833مهرانی ،مرادی ،نخعی و مطمئن ( ،)5831کردلر،
یزدانیان و استکی ( )5838و مرادی ،صالحی و شیردل ( )1055نشان میدهد که ارتباط معناداری
بین اندازه موسسه حسابرسی و معیارهای مختلف کیفیت حسابرسی وجود ندارد .یعقوب نژاد و
امیری ( ،)5833آثار تنوع صاحبکار و اندازه موسسه حسابرسی بر تغییرات قیمت و سود سهام را
بررسی کردهاند .نتایج بدست آمده بیانگر آن است که هیچ رابطه ای بین تنوع صاحبکاران
حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی با تغییرات قیمت سهام و سود سهام وجود ندارد .مهرانی،
مرادی ،نخعی و مطمئن ( ،)5831آثار دوره تصدی حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت
سود را بررسی کرده اند .نتایج بیانگر وجود رابطه معنادار بین دوره تصدی حسابرس و اندازه
موسسه حسابرسی با کیفیت سود است .کردلر ،یزدانیان و استکی ( ،)5838رابطه بین مؤلفههای
حسابرس ( مانند اندازه موسسه حسابرسی) و هزینه سرمایه را مورد آزمون قرار دادهاند .یافتههای
پژوهش نشان میدهد رابطه معناداری بین مؤلفه های حسابرس (اندازه موسسه حسابرسی ،دوره
تصدی حس ابرس ،تخصص حسابرس در صنعت و نوع اظهارنظر حسابرس) و هزینه سرمایه وجود
ندارد .در این راستا ،یافتههای مرادی ،صالحی و شیردل ( )1055نشان میدهد که بین اندازه
موسسه حسابرسی و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد.
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بطور خالصه میتوان گفت ،برخالف اکثر پژوهشهای انجام شده در خارج کشور براساس
نظریه اندازه موسسه حسابرسی ،نتایج پژوهشهای موجود در این حوزه در داخل کشور بیانگر آن
است که این نظریه قدرت پیش بینی کنندگی و توضیح دهندگی مناسبی جهت تحقیق در زمینه
تفاوت کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی را ندارد.
 -4نقد نظري
بررسی پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی ،نشان داد
که شواهد تجربی در این بخش متناقض هستند .چنین نتایج متناقضی نشان میدهد که احتماالً
نظریه اندازه موسسه حسابرسی قدرت پیش بینی کنندگی و توضیح دهندگی کافی برای تمایز
کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس بزرگ و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه
حسابداران رسمی بعنوان حسابرس کوچک را ندارد .باید توجه داشت که فضای بازار حسابرسی
ایران بطور قابل توجهی متفاوت از سایر کشورهاست .بازار حسابرسی اکثر کشورها تحت کنترل
چهار موسسه حسابرسی بزرگ بین المللی است و این چهار موسسه بزرگ تمام ویژگیهایی که
نظریه اندازه موسسه حسابرسی مطرح میکند را دارا هستند .لذا در این قسمت به این موضوع
پرداخته می شود که آیا سازمان حسابرسی (که بعنوان حسابرس بزرگ توسط پژوهشگران ایرانی
فرض شده است) واقعاً ویژگیهای یک حسابرس بزرگ طبق نظریه اندازه موسسه حسابرسی را
داراست؟
دی آنجلو ( ) 5335معتقد است که حسابرسان بزرگ اگر نتوانند تحریفات با اهمیت در
صورت های مالی صاحبکار را کشف و گزارش کنند منافع زیادی را از دست خواهند داد .چنین
تهدیدی برای سازمان حسابرسی بخاطر قصور در انجام عملیات حسابرسی قابل تصور نمیباشد.
این موضوع واقعیتی است که وجود دارد چرا که در اکثر موارد هم حسابرسی شونده و هم
حسابرسی کننده دولتی یا تحت کنترل دولت هستند .بنابراین دادخواهی دولت بعنوان کنترل کننده
یک شرکت (صاحبکار) دولتی علیه سازمان حسابرسی قابل تصور نمیباشد .بنابراین ،یکی از
مفروضات اساسی نظریه اندازه موسسه حسابرسی در ارتباط با از دست دادن منافع زیاد بخاطر
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عدم کشف و گزارش تحریفات با اهمیت در صورتهای مالی صاحبکار برای سازمان حسابرسی
مصداق ندارد.
براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی ،مؤسسات حسابرسی بزرگ میتوانند خدمات
حسابرسی با کیفتی ارائه دهند چون پرسنل آنها در یک صنعت خاص متخصص میشوند و تحت
آموزش مستمر و با کیفیت قرار میگیرند (اکیف و وسترت  .)5331 ،13براساس این ویژگی،
میتوان گفت که در مقایسه با مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ،سازمان
حسابرسی به دلیل تنوع و تعدد کاری میتواند بعضی از تیمهای حسابرسی خود را فقط در یک
صنعت خاص مورد استفاده قرار دهد .هم چنین ،این سازمان به دلیل داشتن دانش و تجربه کافی
به احتمال بیشتری میتواند پرسنل خود را بطور مستمر تحت آموزش با کیفیت قرار دهد.
هم چنین مؤسسات حسابرسی بزرگ نسبت به حفظ شهرت خود بسیار حساس هستند
(فرنسیس و ویلسون  .)5333 ،13موضوعی که مطرح است این است که چگونه یک موسسه
حسابرسی در طول زمان با ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت به مشتریان خود شهرت کسب
میکند .پاسخ این است که در طو ل زمان به همراه کسب شهرت اندازه موسسه حسابرسی نیز
گسترش پیدا میکند .اما بزرگی سازمان حسابرسی به نظر نمیرسد که بخاطر شهرت آن در ارائه
خدمات حسابرسی با کیفیت باشد .بلکه عمدتاً به خاطر حمایتهای قانونی از این سازمان میباشد
که مانع ورود سایر حسابرسان به بازار حسابرسی انحصاری سازمان حسابرسی نسبت به
شرکتهای دولتی است .بنابراین ،حفظ شهرت احتماالً نمیتواند به عنوان یک عامل کارا ،سازمان
حسابرسی را مشتاق به ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت بکند.
در نهایت چون مؤسسات حسابرسی بزرگ تعداد مشتریان زیادی دارند دارای قدرت چانه زنی
باالیی بوده و میتوانند مدیریت صاحبکار را تحت فشار قرار دهند (الی و واتز  .)5331 ،80طبق
اظهار نظر مدیر عامل وقت سازمان حسابرسی ،این سازمان در سال  5833حدوداً  1000کار
حسابرسی داشته است (دنیای اقتصادی .)5830 ،این نشان میدهد که تعداد مشتریان سازمان
حسابرسی قابل مقایسه با هیچ یک از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی نیست.
بنابراین ،در شرایط مساوی ،پیش بینی می شود که استقالل سازمان حسابرسی بیشتر از مؤسسات
حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی باشد .اما ،زمانیکه اکثر صاحبکاران سازمان حسابرسی
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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دولتی یا نی مه دولتی هستند ،نسبت به حفظ استقالل حسابرسی تردید اساسی وجود دارد (دی فوند
و همکاران  .) 1000 ،85بنابراین ،علیرغم اینکه سازمان تعداد مشتریان زیادی دارد ،به دلیل اینکه
هم حسابرسی شوند و هم حسابرسی کننده دولتی هستند احتمال مخدوش شدن استقالل
حسابرسی وجود دارد .به عبارت دیگر ،تعداد مشتریان زیاد به احتمال کمتری میتواند بعنوان یک
عاملی که موجب افزایش چشمگیر استقالل حسابرسی شود در مورد سازمان حسابرسی مصداق
پیدا کند.
بنابراین ،بطور خالصه میتوان گفت که براساس چهار ویژگی بحث شده در ارتباط با اندازه
موسسه حسابرسی و ت أثیر آن بر کیفیت حسابرسی ،سازمان حسابرسی فقط در موضوع آموزش
مستمر با کیفیت پرسنل خود و تخصصی کردن تیمهای حسابرسی خود به نظر میرسد که از
مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی متمایز باشد .به عبارت دیگر ،سایر عوامل
بحث شده براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی ،که میتوانست یک موسسه حسابرسی بزرگ
را ملزم به ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت کند به احتمال کمی میتواند منجر به متمایز شدن
کیفیت خدمات حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی گردد .بنابراین ،اختصاص عنوان
حسابرس بزرگ به سازمان حسابرسی بدون توجه به مطابقت یا عدم مطابقت ویژگیهای این
سازمان با ویژگیهای حسابرسی بزرگ طبق نظریه اندازه موسسه حسابرسی صحیح به نظر
نمیرسد و همین موضوع میتواند بعنوان مهمترین عامل نتایج متناقض پژوهشگران ایرانی در این
حوزه قلمداد گردد .بنابراین ،بطور خالصه میتوان گفت که اندازه موسسه حسابرسی نظریه
مناسبی برای مطالعه علمی تفاوت احتمالی کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی و مؤسسات
حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی نیست.
 -1-4پيشنهادات براي رفع مشكل نظري
با توجه به تعریف دی آنجلو ( )5335در مورد کیفیت حسابرسی که عبارت است از)5 :
توانایی حسابرس در کشف تحریفات با اهمیت در سیستم حسابداری صاحبکار و  )1استقالل
حسابرس در گزارش تحریفات کشف شده ،پیشنهاد دادن یک نظریه که بتواند تفاوت کیفیت
خدمات حسابرسی بین سازمان حسابرسی و مؤسسات خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی
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را تشریح و توضیح دهد مشکل به نظر میرسد .به همین دلیل ،پژوهش حاضر نمودار  5را بعنوان
چارچوب نظری پیشنهادی که دو نظریه (نظریه فشار حق الزحمه حسابرسی و نظریه حسابرسی
شونده و حسابرسی کننده دولتی) را به طور همزمان شامل میشود ارئه میدهد.

نظریه فشار حق الزحمه

كشف تحریفات با

حسابرسی

اهميت

كيفيت حسابرسی
نظریه حسابرسی شونده
و حسابرسی كننده

استقالل حسابرسی

دولتی

نمودار  -1چارچوب نظري پيشنهادي
منبع :یافتههای پژوهشگر

براساس نظریه "فشار حق الزحمه حسابرسی" ،حق الزحمه پایین حسابرسی میتواند منجر به
کاهش کیفیت خدمات حسابرسی ارائه شده توسط حسابرسان شود (کوک و کلی .)5333 ،81
فرنسیس  ) 1001( 88معتقد است که حق الزحمه حسابرسی باال منجر به ارائه خدمات حسابرسی
با کیفیت از طریق استفاده از حسابرسان با تجربه یا افزایش تالش و زمان حسابرسی میشود.
یافتههای هستن  )5333( 81و بریستیکر و رایت  )1005( 81نشان میدهد که فشار حق الزحمه
حسابرسی (حق الزحمه پائین حسابرسی) منجر به کاهش بودجه حسابرسی و عدم اجرای بعضی
از آزمونهای حسابرسی میشود در حالیکه چنین رویههایی میتواند ریسک حسابرسی را افزایش
دهد .هم چنین نتایج پژوهشگران نشان میدهد که فشار حق الزحمه حسابرسی که منجر عدم
اجرای بعضی از آزمونهای حسابرسی (کوک و کلی ،)5333 ،قبول مستندات حسابرسی مشکوک
ارائه شده توسط صاحبکار و قبول ریسک حسابرسی زیاد میشود تأثیر منفی بر کیفیت حسابرسی
دارد (مارغیم و کلی .)5331 ،81
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /43تابستان 1431

33

اندازهموسسهحسابرسيوکیفیتحسابرسي:نقدنظري،نقدروش پژوهشوارائهپیشنهادات

نتایج پژوهش انجام شده توسط عزیزخانی ،شیلر و مونرو  )1051( 89نشان میدهد که حق
الزحمه سازمان حسابرسی بطور قابل مالحظه ای بیشتر از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه
حسابداران رسمی است .به عبارت دیگر ،میتوان گفت که مؤسسات حسابرسی خصوصی به دلیل
حق الزحمه حسابرسی پائین تحت فشار هستند (موسی بزرگ اصل .)5833 ،بنابراین ،براساس
نظریه فشار حق الزحمه حسابرسی ،مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در
مقایسه با سازمان حسابرسی ،به احتمال کمتری میتوانند زمان کافی صرف حسابرسی صاحبکاران
خود کنند .بنابراین ،احتمال عدم کشف تحریفات با اهمیت در صورتهای مالی صاحبکار برای
مؤسسات حسابرسی خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی بیشتر از سازمان حسابرسی است.
لذا براساس نظریه فشار حق الزحمه حسابرسی ،میتوان استدالل کرد که کیفیت خدمات
حسابرسی ارائه شده توسط سازمان حسابرسی بیشتر از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه
حسابداران رسمی است.
اما باید توجه داشت که در موضوع بررسی تفاوت کیفیت ،تدوین فرضیه به تنهایی براساس
فشار حق الزحمه حسابرسی در ارتباط با تفاوت کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی و مؤسسات
خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی درست به نظر نمیرسد و این موضوع به دو وجهی
بودن کیفیت حسابرسی بر میگردد .وجه دیگر آن استقالل حسابرس است .برای بررسی این وجه
میتوان از نظریه "حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی" که توسط پژوهشگران در بازار
حسابرسی چین بکار برده شده است استفاده کرد .دی فوند و همکاران ( )1000بیان میکنند که
مالکیت دولتی مؤسسات حسابرسی و همچنین شرکتهای بورسی یکی از مهمترین موانع برای
استقالل حسابرس در چین میباشد .یانگ ،تنگ ،کیلگور و هنگ  )1005( 83تشریح مینمایند که
نگرانی عمده ای در مورد استقالل حسابرس در چین وجود دارد بخاطر اینکه حرفه حسابرسی
بطور ق ابل مالحظه ای توسط دولت کنترل و تحت تأثیر قرار میگیرد .یافتههای دی فوند و
همکاران ( )1005و گل ،سامی و ژائو  )1003( 83نشان میدهد که صدور گزارش غیر مقبول بطور
قابل مالحظه ای پس از انفصال مؤسسات حسابرسی از دولت چین افزایش یافته است .این یافتهها
نشان میده د زمانیکه هم حسابرسی شونده و هم حسابرسی کننده دولتی باشند استقالل حسابرس
به احتمال زیادی مخدوش میگردد.
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براساس نظریه حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی میتوان گفت که استقالل مؤسسات
حسابرسی خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی احتماالً باالتر از سازمان حسابرسی است در
مواقعی که این سازمان شرکتهای دولتی را حسابرسی میکند .طبق این نظریه ،هشی ()5835
معتقد است که سازمان حسابرسی نقش یک حسابرس داخلی را در حسابرسی شرکتهای دولتی
بازی میکند چرا که هم سازمان حسابرسی و هم شرکتهایی که آن سازمان وظیفه حسابرسی
آنها را برعهده دارد دولتی هستند .براساس این نظریه ،میتوان چنین برآورد کرد که اگر چه
سازمان حسابرسی بخاطر حق الزحمه مناسب میتواند زمان مناسب برای کشف تحریفهای با
اهمیت در صورتهای مالی صاحبکاران خود صرف کند (احتماالً تحریفات با اهمیت را کشف
میکند) اما به دلیل نبود استقالل کافی ،احتماالً نمیتواند تمامی تحریفات کشف شده را به عموم
گزارش نماید .بنابراین براساس نظریه حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی ،کیفیت
حسابرسی سازمان حسابرسی به دلیل عدم استقالل کافی احتماالً پائین تر از مؤسسات حسابرسی
عضو جامعه حسابداران رسمی باشد.
تدوین فرضیه در مورد اثر اندازه موسسه حسابرسی (سازمان به عنوان موسسه بزرگ و
مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی بعنوان حسابرس کوچک) بر کیفیت حسابرس در ایران
مشابه یک معما است .از یک طرف ،براساس نظریه فشار حق الزحمه حسابرسی ،پیش بینی
میشود که کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی باالتر از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه
حسابداران رسمی باشد .اما از طرف دیگر ،براساس نظریه حسابرسی شونده و حسابرسی کننده
دولتی کیفیت مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی پیش بینی میشود که باالتر از
سازمان حسابرسی شود .بنابراین ،پیش بینی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت
حسابرسی مشکل به نظر میرسد .بنابراین بهتر است یک فرضیه بدون جهت تدوین شود.
 -5نقد روش شناختی
مرور کلیه مدلهای رگرسیونی استفاده شده توسط پژوهشگران ایرانی جهت مطالعه رابطه
اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی نشان میدهد که متغیر اندازه موسسه حسابرسی به
عنوان یک متغیر برون زای (متغیری که مقدار آن درون یک الگوی اقتصادی از پیش معین نشده،
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بلکه خود در تعیین مقادیر متغیر درون زا نقش دارد) فرض گرفته شده است .بطور مثال مدل
رگرسیونی  ،5توسط عبدلی عبدلی ،فعال قیومی و پرتوی ( )5831به کار رفته است.
)Restate it = α0 + α1 ARetate it + α2 ASize it + α3 AOpinion it + ε it (5

به عبارت دیگر عبدلی و همکاران ( ،)5831متغیر اندازه موسسه حسابرسی را ( )ASizeبعنوان
یک متغیر مستقل برون زا فرض گرفته و بکار بردهاند .فرض این پژوهشگران این است که
حسابرسان بطور تصادفی بین صاحبکاران توزیع شدهاند .اما این مطلب که صاحبکاران به طور
تصادفی حسابرس خود را انتخاب نمیکنند بطور گسترده توسط پژوهشگران حسابداری آزمون و
پذیرفته شده است .مطالعات نظری انجام شده توسط ترومن و تیتمن ( )5331و داتار ،فلثهام و
هوگس

10

( )5335نشان میدهد که صاحبکاران حسابرس خود را بصورت تصادفی انتخاب

نمیکنند بلکه انتخاب آنها براساس نیازشان میباشد .به عبارت دیگر صاحبکارانی که سیستم
حسابداری مناسبی دارند و عالقه مند به ارائه اطالعات مالی با کیفیت به بازار سرمایه هستند
حسابرسان با کیفیت (بطور مثال ،چهار موسسه حسابرسی بزرگ را) انتخاب میکنند .در چنین
شرایطی ،ترومن و تیتمن ( )5331معتقدند که کیفیت باالی صورتهای مالی حسابرسی شده
توسط مؤسسات حسابرسی بزرگ ،بخاطر کیفیت باالی خدمات حسابرسی ارائه شده توسط
مؤسسات بزرگ نیست ،بلکه بخاطر عالقه صاحبکاران آن مؤسسات به ارائه صورتهای مالی با
کیفیت است .بنابراین ،اگر بخواهیم اثر مؤسسات بزرگ بر کیفیت حسابرسی را بررسی کنیم ،متغیر
مؤسسات بزرگ یک متغیر مستقل درون زاست نه یک متغیر مستقل برون زا .زمانیکه مشکل درون
زا بودن متغیر مستقل وجود دارد ،تخمین زنندههای آماری منجر به برآوردهای متناقض میشود
(چی نی و همکاران.)1001 ،
بنابراین ،باید نسبت به قابلیت اتکاء یافتههای پژوهشگران ایرانی در ارتباط با اثر اندازه موسسه
حسابرسی به دیده تردید نگریست چرا که همه پژوهشهای انجام شده در این حوزه در ایران با
این فرض اساسی انجام شده است که اندازه موسسه حسابرسی یک متغیر مستقل برون زاست.
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 -1-5پيشنهادات براي رفع مشكل روش شناختی
برای رفع مشکل درون زا بودن متغیر اندازه موسسه حسابرسی (عدم انتخاب تصادفی
حسابرس) دو راه حل پیشنهاد میشود )5 :فرآیند دو مرحله ای هکمن ( :)5393و  )1مدلهای
انطباقی مطرح شده توسط روزن بوم و روبین (.)5338
 -1-1-5فرآیند دو مرحله اي هكمن ()1191
براساس فرآیند دو مرحله ای هکمن ( ،)5393در مرحله اول باید یک مدل پرابیت  50تدوین
شود .در این مدل پرابیت ،اندازه موسسه حسابرسی (متغیر صفر و یک ،یک حسابرس بزرگ و
صفر حسابرس کوچک) بعنوان متغیر وابسته میباشد و سایر متغیرهایی که میتواند در انتخاب نوع
حسابرس مؤثر باشند بعنوان متغیرهای مستقل یا کنترلی در نظر گرفته میشوند .بطور مثال ،مدل
پرابیت (مدل  )1توسط محمدرضائی ،محد -صالح ،جعفر و حسن

15

( )1051جهت کنترل مشکل

درون زا بودن انتخاب مؤسسات حسابرسی خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به کار
برده شده است:
)(1
Auditor it = λ+ γ1 Non-Stown it + γ2 Size it + γ3 Lev it + γ4 InvRec it +γ5 Liq it + γ6 Loss it +
γ7 Currit +γ8 Salegrowth it + γ9 Aturn it +(βj IndustryDum +βk YearDum + δ it

متغیرهای بکار رفته در مدل  1به شرح زیر تعریف میشوند:
 :Auditorمتغیر ساختگی مساوی یک اگر حسابرس جزو مؤسسات حسابرسی خصوصی عضو
جامعه حسابداران رسمی ایران باشد یک در غیر اینصورت (سازمان حسابرسی باشد) صفر.
 :Non-Stownمالکیت خصوصی ،متغیر ساختگی مساوی یک اگر بیشتر یا مساوی  10درصد سهام
عادی صاحبکار متعلق به بخش خصوصی است در غیر اینصورت صفر.
 :Sizeاندازه صاحبکار ،لگاریتم طبیعی جمع کل دارائیهای صاحبکار.
 :Levاهرم مالی ،جمع کل بدهیها تقسیم بر جمع کل دارائیها.
 :InvRecنسبت جمع موجودیها و حسابهای دریافتنی به جمع کل دارائیها.
 :Liqنسبت جمع دارائیهای جاری به جمع بدهیهای جاری.
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 :Lossزیانده بودن صاحبکار ،متغیر ساختگی مساوی یک اگر صاحبکار زیان گزارش کرده باشد،
در غیر اینصورت صفر.

 :Currنسبت دارائیهای جاری به جمع کل دارئیها.
 :Salegrowthدرصد تغییرات در فروش ،تفاوت فروش سال جاری نسبت به سال قبل تقسیم بر
فروش سال قبل.
 :Aturnنسبت فروش به جمع کل دارائیها.
 51 :IndustryDumمتغیر ساختگی برای کنترل اثر صنعت.
 50 :YearDumمتغیر ساختگی برای کنترل اثر تغییرات در طول زمان.
براساس فرآیند دو مرحله ای هکمن ( ،)5393اول مدل پرابیت اجرا میشود و براساس برآوردهای
مدل مذکور "معکوس نسبت میلز" محاسبه میشود.
استفاده از نسبت معکوس میلز در الگوی رگرسیونی خطی ،وجود واریانس ناهمسانی الگو
اولیه را رفع می کند و استفاده از برآورد کننده حداقل مربعات را بالمانع مینماید .معکوس نسبت
میل ز ،جزء تصحیح اریب است که تأثیر عوامل قابل مشاهده و غیر قابل مشاهده تصمیم شرکت در
انتخاب حسابرس که بر ارتباط بین نوع حسابرس و یک متغیر وابسته (مثالً کیفیت گزارشگری
مالی) تأثیر میگذارد ،کنترل میکند (چی نی و همکاران .)1001 ،در نهایت در مرحله دوم ،مدل
اصلی با اضافه شدن "معکوس نسبت میلز" بعنوان یک متغیر توضیحی اضافی اجرا میشود تا
بتواند اثر احتمالی انتخاب غیر تصادفی حسابرس را کنترل نماید .معکوس نسبت میلز میتواند
توسط نرم افزارهای مختلف آماری مانند "استاتا" یا "آر" محاسبه شود .در نهایت اگر ضریب
معکوس نسبت میل ز معنی دار باشد نشان دهنده اهمیت کنترل مشکل عدم انتخاب تصادفی نوع
حسابرس میباشد .هم چنین اگر نتایج ناشی از آزمون فرضیهها هم براساس رگرسیون حداقل
مربعات معمولی و هم براساس فرآیند دو مرحله ای هکمن ( )5393انجام شود ،زمانیکه ضریب
معکوس نسبت میلز معنی دار باشد ،تفسیر نتایج باید فقط براساس یافتههای فرآیند دو مرحله ای
هکمن ( )5393انجام شود نه براساس نتایج اجرای رگرسیون حداقل مربعات معمولی.
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الزم بذکر است که لنوکس و همکاران  )1051( 11به مرور پژوهشهای حسابداری که فرآیند
دو مرحله ای هکمن ( )5393را مورد استفاده قرار دادهاند پرداختهاند .لنوکس و همکاران ()1051
دو اشکال اساسی در استفاده از فرآیند دو مرحله ای هکمن ( )5393توسط پژوهشگران حسابداری
را مطرح کردهاند .پژوهش آنها نشان میدهد که عالمت و سطح معنی داری ضرایب مدلها در
مرحله دوم بواسطه مشکل هم خطی ناشی از اضافه کردن معکوس نسبت میلز به عنوان متغیر
مستقل اضافی به مدل مرحله دوم تحت تأثیر قرار گرفته است .برای رفع این مشکل لنوکس و
همکاران ( )1051تاکید کرده اند که بعد از اضافه کردن معکوس نسبت میلز به مدل مرحله دوم و
اجرای مدل ،آزمون عامل تورم واریانس اجرا شود .مشکل دیگری که لنوکس و همکاران ()1051
مشخص کردهاند این است که در نبود "محدودیت خارج کردن" ،نتایج رگرسیون مرحله دوم بطور
کلی به عدم نرمال بودن توزیع معکوس نسبت میلز وابسته میشود .بنابراین ،لنوکس و همکاران
( )1051پیشنهاد دادهاند که حداقل یک متغیر مستقل از مدل مرحله دوم خارج شود تا مشخص
شود که یافتههای پژوهش تا چه اندازه ای نسبت به مدل سازی های جایگزین حساس هستند.
بطور مثال محمدرضائی و همکاران ( )1051بعد از اضافه کردن معکوس نسبت میلز به مدل
مرحله دوم (مدل مربوط به آزمون اثر نوع حسابرس بر صدور نوع گزارش حسابرسی) ،مشاهده
کردند که هم خطی شدیدی بین معکوس نسبت میلز و متغیر نوع مالکیت برقرار هست .بنابراین،
براساس پیشنهاد لنوکس و همکاران ( ،)1051بعد از اضافه کردن معکوس نسبت ملیز به مدل
مرحله دوم که مدل اصلی پژوهش بود ،متغیر نوع مالکیت را از این مدل خارج کردند.
 -2-1-5مدلهاي انطباقی براساس نمره تمایل
دومین روش کنترلی برای مقابله با مشکل عدم انتخاب تصادفی حسابرس ،مدل انطباقی است
که توسط روزن بوم و روبین ( )5338مطرح شده است .الورنس و همکاران ( )1055توضیح
میدهند که استفاده از روش انطباقی باعث ایجاد یک نمونه پژوهشی میشود که در آن نمونه
پژوهشی ویژگیهای صاحبکاران چهار موسسه بزرگ با ویژگیهای صاحبکاران مؤسسات دیگر
مشابه است .بنابراین ،با استفاده از چنین نمونه پژوهشی ،میتوان اثر نهایی اندازه موسسه
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حسابرسی بر کیفیت حسابرسی را بدون اثر مداخله گری ویژگیهای متفاوت صاحبکاران
مؤسسات بزرگ و سایر مؤسسات بررسی کرد.
زمانیکه این روش استفاده می شود ،برای تخمین احتمال انتخاب یک موسسه بزرگ یک مدل
الجستیک بکار برده می شود ،که این یک روش فراگیر استفاده شده برای تخمین نمره تمایل
میباشد (الورنس و همکاران .)1055 ،سپس ،یک صاحبکار موسسه حسابرسی بزرگ با یک
صاحبکار سایر مؤسسات حسابرسی (بدون جایگزینی و تکرار) با هم پیوند داده میشوند براساس
فرآیند "پیوند نزدیکترین همسایه"  .در نهایت ،مدل اصلی پژوهش براساس نمونه انطباقی بدست
آمده اجرا و نتایج آن تفسیر میشود .البته باید توجه داشت که مدلهای انطباقی نیز ضعفهای
مربوط به خود را دارند .یکی از مهمترین ضعفهای آنها این است که در مرحله تطبیق قسمتی از
مشاهدات نمونه اولیه حذف میشوند.
 -6بحث و نتيجه گيري
بعد از مطرح شدن نظریه اندازه موسسه حسابرسی توسط دی آنجلو ( )5335بعنوان متغیر
جایگزین کیفیت حسابرسی ،پژوهشهایی در ارتباط با اثر مؤسسات حسابرسی بزرگ بین المللی
(هشت ،شش ،پنج و چهار) بر کیفیت حسابرسی انجام شد .در ایران نیز علیرغم اینکه مؤسسات
حسابرسی بزرگ بین المللی فعالیت نمیکنند ،از نظریه اندازه موسسه حسابرسی برای پژوهش در
مورد تفاوت کیفیت حسابرسی سازما ن بعنوان حسابرس بزرگ و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه
حسابداران رسمی بعنوان حسابرس کوچک استفاده شده است .مرور پژوهشهای انجام شده نشان
می دهد که نتایج بدست آمده متناقض هستند .چنین نتایج متناقضی بیانگر آن است که پژوهشهای
انجام شده در این حوزه در داخل کشور از ضعفهای نظری و روش شناختی رنج میبرند.
بنابراین ،هدف پژوهش حاضر عبارتست از )5 :آیا نظریه اندازه موسسه حسابرسی مبنای نظری
مناسب جهت استفاده در فضای حسابرسی خاص ایران هست :و  )1آیا پژوهشهای انجام شده در
داخل کشور مشکل انتخاب درون زای حسابرس بعنوان یک مشکل روش شناختی عمده در این
حوزه از پژوهشها را کنترل کردهاند .در نهایت ،این پژوهش بدنبال ارائه پیشنهادات الزم جهت
مرتفع کردن مشکالت احتمالی نظری و روش شناختی پژوهشهای داخلی در این حوزه میباشد.
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بررسی تطابق ویژگیهای سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس بزرگ با ویژگیهای حسابرس
بزرگ طبق نظریه اندازه موسسه حسابرسی نشان داد که از چهار ویژگی مورد بحث (در قسمت
نقد نظری) ،سازمان حسابرسی فقط یکی از ویژگیهای (آموزش مستمر با کیفیت پرسنل و
تخصصی کردن تیمهای حسابرسی خود) حسابرس بزرگ را داراست .بنابراین ،نقد نظری نشان
میدهد که نظ ریه اندازه موسسه حسابرسی نظریه مناسبی برای بررسی تفاوت کیفیت حسابرسی
سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی نیست .پژوهش حاضر با توجه به
دو وجهی بودن تعریف کیفیت حسابرسی توسط دی آنجلو ( )5335دو نظریه جایگزین متناقض
(نظریه فشار حق الزحمه حسابرسی و نظریه حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی) را مطرح
میکند .نظریه فشار حق الزحمه حسابرسی بیان میکند که مؤسسات حسابرسی خصوصی عضو
جامعه حسابداران رسمی به دلیل حق الزحمه پایین تحت فشار حق الزحمه ،زمان کافی جهت
کشف تحریفات با اهمیت در صورتهای مالی صاحبکار را صرف نمیکنند .این نظریه پیش بینی
می کند که کیفیت حسابرسی سازمان که با مشکل حق الزحمه پائین حسابرسی مواجه نیست بیشتر
از مؤسسات خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی باشد .اما ،نظریه حسابرسی شونده و
حسابرسی کننده دولتی مدعی است که تردید اساسی نسبت به استقالل حسابرس وجود دارد
زمانیکه حسابرسی شونده و حسابرسی کننده هر دو دولتی باشند .این نظریه استقالل سازمان
حسابرسی را زیر سؤال می برد .بنابراین ،پژوهش حاضر ،براساس دو نظریه متناقض مشروح،
تدوین یک فرضیه غیر جهت دار در ارتباط با تفاوت کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی و
مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی را پیشنهاد میکند.
در بعد چالشهای روش شناختی ،مرور پژوهشهای انجام شده در کشور در این حوزه نشان
می دهد که مشکل انتخاب درون زای حسابرس کنترل نشده است .بنابراین پژوهش حاضر ،ضمن
مطرح کردن چنین مشکلی ،دو پیشنهاد برای رفع آن را مطرح میکند )5 :استفاده از فرآیند دو
مرحله ای هکمن ( :)5393و  )1استفاده از مدلهای انطباقی براساس نمره تمایل روزن بوم و
روبین (.)5338
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