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راهنماي نگارش مقاالت

مقالههاي ارسال شده پس از داوري تخصصی و در صورت تأیید هیأت تحریریه ،به چاپ
میرسد .از تمامی استادان و پژوهشگران گرامی که مقالههاي خود را براي چاپ به این فصلنامه
ارسال میکنند ،تقاضا میشود ،در تنظیم مقاالت به موارد زیر توجه کنند.
 .1شکل مقاله
مقاله درمحیط نرمافزاری  ،Word2007در اندازة صفحة ( A4حاشیهها از باال  ،4پایین ،6/5
چپ  4/5و راست  5سانتیمتر) ،فونت عنوان :قلم فارسی متن  B Titrبا اندازه قلم :برای عنوان
مقاله  16و برای نام نویسندگان  12بهصورت پررنگ ( )Boldو وسط چین؛ فونت متن :قلم
فارسی متن  B Zarبا اندازة قلم :برای قسمت چکیده  ،11متن اصلی مقاله  ،12پی نوشت ،11
منابع  ،11واژههای کلیدی  10و محتوای فارسی نگارهها 10؛ فاصله بین خطوط یک سانتیمتر
وتورفتگی ابتدای هر پاراگراف معادل  0.3سانتیمتر و ردیف شده ()Justify؛ قلم انگلیسی متن
 Times New Romanبا اندازة قلم :برای عنوان انگلیسی (پررنگ)  ،14چکیده انگلیسی ،12
فرمولها ( 11چپچین) ،پینوشت  ،11منابع  ،11محتوای انگلیسی نگارهها  ،9طبقهبندی
موضوعی 8؛ عناوین نگارهها و نمودارها ایتالیک و پررنگ ( ،)Boldدارای فاصله  6نقطه ( )ptقبل
و بعد از نگاره و نمودار و به صورت وسط چین؛ حداکثر در  18صفحه (شامل منابع و ماخذ) و
بدون شمارهگذاری صفحات ،حروفچینی و فایل اصلی مقاله و فایل بدون نام نویسنده از طریق
سامانهی دریافت و داوری مقاالت  article.iacpa.irارسال شود .تا جایی که ممکن است ،در
متن مقاله از عکس استفاده نشود و در صورت استفاده ،عکس با کیفیت باال و سیاه و سفید باشد.
 .٢ساختار مقاله
 .1-2صفحة جلد مقاله :این صفحه باید شامل موارد زیر باشد:
 عنوان کامل مقاله؛ نام نویسنده یا نویسندگان (نام نویسندهای که عهدهدار مکاتبات است ،با عالمت ستارهمشخص شود)؛
 رتبة علمی و نام مؤسسه یا دانشگاه یا محل اشتغال (به صورت فارسی و انگلیسی) ،نشانیکامل نویسندهای که عهدهدار مکاتبات است ،شامل :نشانی پستی ،شمارة تلفن ،نمابر و نشانی
ت الکترونیک (برای تمام نویسندگان)؛
پس 
 در ذکر نام نویسندهها از القاب و عناوین استفاده نشود و فقط رتبة علمی و محل خدمتدرج شود.
 .2-2صفحة اول مقاله :عنوان و چکیدة مقاله به زبان فارسی .چکیده در چهار پاراگراف شامل
موضوع و هدف مقاله ،روش پژوهش ،یافتههای پژوهش و نتیجهگیری و اصالت و افزوده آن به
دانش (در مجموع حداکثر 561کلمه) و واژههای کلیدی (حداکثر پنج واژه).
 .3-2صفحة دوم تا انتهای مقاله :این بخش باید دربردارندة موارد زیر باشد:
 مقدمه (چند پاراگراف شامل بیان مسئله ،مبانی نظری ،هدف ،اهمیت و ضرورت آن)؛پژوهشهای حسابرسی حرف های
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 مروری بر پیشینة (صرفاً پژوهشهای مرتبط و به ترتیب زمانی یا موضوعی بررسی شود ونتیجه آن در پایان این بخش استخراج ماتریس نظریه و یا مدل مفهومی یا تحلیلی باشد که
متغیرهای پژوهش را مستند میسازد و تدوین فرضیههای پژوهش؛
 روش پژوهش (شامل :روش پژوهش ،ابزار گردآوری اطالعات ،فنون تجزیه و تحلیل و مدلآزمون فرضیهها ،تعریف متغیرهای مورد مطالعه و تعریف عملیاتی آنها (میتواند در همان بخش
مدلهای آزمون فرضیه ارائه شود و در این صورت نیازی به تکرار ندارد) ،جامعة آماری ،حجم
نمونه و روش نمونهگیری)؛
 یافتههای پژوهش (شامل :ارائه یافتهها ،مقایسة آن با یافتههای پژوهشهای مذکور درپیشینه و تفسیر انطباق یا ناسازگاری یافتهها با پژوهشها و نظریهها)؛
 نتیجهگیری (شامل :خالصة مسئله ،ارائه خالصة نتایج و نتیجهگیری کلی و ارائه پیشنهادهابر مبنای نتایج (توصیههای سیاستی صرفاً در تحقیقات کاربردی ضرورت دارد) و در صورت لزوم
پیشنهاد برای پژوهشهای آتی با توجه به محدودیتهای پژوهش یا چگونگی توسعة پژوهش حاضر)؛
 فهرست منابع. چکیده انگلیسی (که باید ترجمه مفهوم و روانی از چکیده فارسی باشد). .3ارجاعهای درونمتنی
به منظور ارجاعهای فارسی در متن مقاله از روش ( APAای.پی.ای) استفاده میشود؛ به این
ترتیب که :
 نام خانوادگی نویسنده همراه با سال انتشار آن در متن به صورت فارسی ارائه میشود و نیازیبه ذکر معادل انگلیسی اسامی در پی نوشت نمیباشد .چنانچه تعداد نویسندگان بیش از یک نفر
بود از ویرگول ( )،و چنانچه تعداد منابع مورد استناد بیش از یک عدد بود از نقطه ویرگول (؛) به
منظور جدا سازی استفاده شود.
 هر منبعی که در متن مقاله به آن اشاره میشود ،باید اطالعات کامل آن در فهرست منابعدرج شود و به غیر از این منابع ،منبع دیگری در فهرست منابع و ماخذ درج نشود.
در صورت نیاز به توضیحات الزم دربارة اصطالحها و یا ذکر معادلهای انگلیسی واژههای درون
متنی (به غیر از اسامی نویسندگان) ،از پینوشت استفاده شود .در متن به هیچ عنوان نباید عبارات
و اصطالحات انگلیسی ارائه شود ،مگر در مورد فرمول ها و معادلهها.
 .4فهرست منابع
برای تنظیم فهرست منابع ،از روش ارجاع ( APAای.پی.ای) استفاده میشود؛ به این ترتیب
که ابتدا منابع فارسی و پس از آن منابع انگلیسی ،به ترتیب حروف الفبا و براساس نام خانوادگی
نویسنده ،به شرح زیر ذکر و شمارهگذاری میشود:
 .1-4کتاب :نام خانوادگی ،نام کامل نویسنده( .نقطه و یک فاصله) (سال انتشار)( .نقطه و یک
فاصله) نام کتاب با حروف ایتالیک( ،ویرگول و یک فاصله) نام مترجم( ،ویرگول و یک فاصله)
محل انتشار (دو نقطه و یک فاصله) نام انتشارات( .نقطه)
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 .2-4مقاله :نام خانوادگی ،نام کامل نویسنده( .نقطه و یک فاصله) (تاریخ انتشار)( .نقطه و یک
فاصله) عنوان مقاله( .نقطه و یک فاصله) نام نشریه با حروف ایتالیک ،دوره (شماره) با حروف
ایتالیک( ،ویرگول و یک فاصله) شماره صفحه شروع ( -خط فاصله) پایان مقاله( .نقطه)
 .3-4مقاالت برخط :نام خانوادگی ،نام کامل نویسنده( .نقطه و یک فاصله) (تاریخ انتشار).
(نقطه و یک فاصله) عنوان مقاله( .نقطه و یک فاصله) نام نشریه با حروف ایتالیک ،دوره (شماره)
با حروف ایتالیک( ،ویرگول و یک فاصله) شماره صفحه شروع ( -خط فاصله) پایان مقاله( .نقطه
ویک فاصله) دریافت شده از (دو نقطه و یک فاصله) آدرس سایت
 .3-4گزارشها و سایر منابع :در اینباره نیز اطالعات کافی و کامل ارائه شود.
 در فهرست منابع چنانچه تعداد نویسندگان بیش از یک نفر بود ،اسامی آنها با استفاده ازنقطه ویرگول (؛) جدا شود.
 فهرست منابع نیازمند شمارهگذاری نمیباشد .چنانچه بیش از یک عنوان از یک یا چندنویسنده مورد استناد قرار گرفته باشد ،عالوه بر رعایت ترتیب حروف الفبا ،ترتیب سال انتشار
نیز رعایت شود؛ به این صورت که کتاب یا مقالهای که زودتر (قدیمیتر) انتشار یافته است ،در
فهرست زودتر درج میشود .به منظور جلوگیری از بروز اشتباه بین منابع مختلف درج شده در
فهرست ،شروع هر منبع بدون تورفتگی یا بیرون زدگی خواهد بود و چنانچه عبارت طوالنی شد،
ادامه با تو رفتگی (با استفاده از تکنیک  0.5 )Hangingسانتیمتر میباشد.
 .5نمودارها ،نگارهها و فرمولها
عنوان نمودارها در زیر و عنوان نگارهها در باالی آنها درج شود .بهتر است نمودارها و نگارهها،
در داخل متن و پس از جایی که به آنها اشاره شده ،درج شوند .برای شمارهگذاری از شمارة ١
(عددی و داخل پرانتز ،مانند نگاره ( ))1تا ...استفاده شود .داخل نگارهها باید به فارسی نوشته
شود و در شرایط استفاده ممیز ،از بهکار بردن نقطه بهجای ممیز خودداری گردد؛ در صورت
ضرورت ضمن درج عنوان فارسی متغیرها ،یک ستون میتواند به نمادهای مورد استفاده برای
متغیر به زبان انگلیسی به گونهای که در معادلهها و مدلها استفاده شده اختصاص یابد .عناوین
ستونها در نگارهها ،به صورت وسط چین بوده و سطر اول هر نگاره که شامل عناوین ستونهاست
با رنگ طوسی و درجه روشنی  2نمایش داده شود .برای اشاره به محتوای نگارهها و نمودارها در
متن ،میبایست با استفاده از شماره آنها ،ارجاع مناسب صورت گیرد .فرمولها نیز در جداولی
دو ستونی به صورت خطوط نامرئی ( )No Borderارائه و به صورت مدل (( )1عددی و داخل
پرانتز) تا  ...شمارهگذاری شوند.
 .6پی نوشتها
اصطالحات انگلیسی و برخی توضیحات الزم در پینوشت (نه زیر نویس) و به صورت جدول
چهار ستونی (شامل شماره پینوشت و محتوای پینوشت) با خطوط نامرئی ( )Border Noارائه
شود .شمارهگذاری پی نوشتها به صورت متنی و بدون استفاده از تکنیک  EndNoteدر ورد
درج شود.
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.7سایر نکات
 قبل از نقطه ،ویرگول ،نقطه ویرگول ،دونقطه ،عالمت سؤال ،عالمت تعجب و  ...نیازی بهفاصله نیست ،اما بعد از این عالئم باید یک فاصله گذاشته شود.
 هنگام استفاده از پرانتز قبل از باز شدن پرانتز و بعد از بسته شدن پرانتز از فاصله استفادهکنید.
 معادلهای انگلیسی عناوین علمی نویسندگان به شرح نگاره زیر میباشد:عناوین
کارشناس
دانشجوی کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
دانشجوی دکترا
دکترا
استادیار
دانشیار
استاد

معادل انگلیسی
BSc.

MSc. Student
MSc.
Ph.D. Student
Ph.D.
Assistant Prof.
Associate Prof.
Prof.

* مقالههای فرستاده شده نباید بهصورت همزمان به مجلههای فارسیزبان دیگری در داخل و
یا خارج از کشور ارسال شده باشد.
* فصلنامه از پذیرش مقالههایی که موارد شکلی و ساختاری یاد شده در راهنما در آنها رعایت
نشده باشد ،معذور است.
*فصلنامه در ویرایش مقالهها و حذف برخی بخشها ،بدون تغییر در محتوای آن ،آزاد است و
مقالههایی را که دریافت میکند ،بازنمیگرداند.
* مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به عهدة نویسنده است.
* فایل ورد را به زبان انگلیسی نامگذاری کنید .این نام باید شامل :نام خانوادگی نویسندة اول
و تاریخ ارسال مقاله باشد.
* بهمنظور تسریع در فرایند داوری و چاپ مقاله ،از استادان و پژوهشگران محترم تقاضا
میشود قبل از ارسال مقاله از ویرایش فنی و ادبی مقاله و رعایت نکتههایی که در این راهنما درج
شده است ،اطمینان حاصل نمایند.
* مقالههای پژوهشی به مقالههایی گفته میشود که از پروژة تحقیقاتی ،رسالة دکتری یا
پایاننامة کارشناسی ارشد استخراج شده باشد.
لطفا حجم فایل ارسالی بیشتر از  5مگابایت نباشد.
نویسندگان محترم ملزم هستند فرم تعهد نامه و فرم تعارض منافع پس از تکمیل،
امضا و اسکن به همراه فایل مقاله ارسال فرمایند.
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بنام خداوند جان و خرد

یادداشت مدیر مسئول

جامعهی حســابداران رسمی ایران بنا به رسالت خویش وظیفهی ارتقای دانش تخصصی اعضای خود را
بر دوش دارد .روشــن اســت که انجام این وظیفه مستلزم آگاهی از دانش روز و متناسب کردن این دانش
با شــرایط بومی کشور است .بدین ترتیب ،مجموعهای از دانشگاهیان و کارشناسان آگاه به مسائل حرفهای
از ســویی وظیفهی انتقال دانش و علم و تکنیک روز را به جامعهی حرفهای برعهده دارند و از ســوی دیگر
وظیفهی بومیســازی این دانش را .بســتر این تولید و بومیسازی دانش قبل از هر چیز دانشگا ه و محیط
آکادمیک اســت و اهل حرفهی حسابداری باید در تعامل دایمی با آکادمی ،هم دانش خود را بهروز کنند و
هم به دانشگاه یاری رسانند تا این دانش را با مقتضیات بومی حرفه سازگار کند.
پس تردیدی نیست که به پژوهشهای بنیادی و کاربردی در خدمت حرفهی حسابدار رسمی نیاز داریم
امــا این پژوهشها باید با شــناخت نیازها و الزامات کوتاهمدت و درازمدت حرفه انجام شــود تا نتایج آن
یاریبخش رفع این نیازها و تأمین این الزامها باشد .چنین امری صورت نمیپذیرد مگر این که اهل حرفه
و اهل آکادمی دستدردست یکدیگر پیش بروند و بر موانع راه غلبه کنند .انتشار نشریهی علمی  -پژوهشی
توسط جامعهی حسابداران رسمی ایران گامی در این مسیر است.
از ســویی ،بند (پ) مادهی  2اساسنامهی جامعهی حسابداران رسمی ایران بر باالبردن دانش تخصصی
حسابداران رسمی از طریق گسترش و بهبود آموزش ،انجام تحقیقات و انتشار نشریات تخصصی و حرفهای
تأکید دارد .از ســوی دیگر گســترش تحصیالت تکمیلی رشــتهی حسابداری در ســالهای اخیر و اقبال
حســابداران رســمی در ورود به این دورهها ما را بر آن داشــت که از این فرصت بهرهمند شویم تا تالش
کنیم به ســهم خود مشــعل معرفت و خردورزی را برای پیشــرفت و اعتالی دانش و حرفه حســابداری
روشــن نگهداریم .از همین رو ،جامعهی حسابداران رسمی ایران تصمیم گرفت ابزار و بستر مورد نیاز برای
بهرهمندی از سرمایههای فکری دانش و حرفهی حسابداری و پیوند و تعامل علمی این دو را فراهم سازد.
انتشــار نشــریهی علمی  -پژوهشــی ،میبایســت نقش کلیدی در پایش و گردآوری آخرین یافتهها و
دســتاوردهای پژوهشی استادان ،پژوهشگران و دانشــجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی بهمنظور تبادل نظر
و ارتقــای آگاهی تخصصی و پویایــی جامعهی علمی و حرفهای ایفا نماید .انتشــار فصلنامهی پژوهشهای
حسابرسی گامی در این راستا است.
بررسی و واکاوی زوایای متعدد دانش و حرفهی حسابرسی ،انواع خدمات حسابرسی و محیط گوناگون پیرامونی
آن ،اخالق و رفتار حرفهای ،آموزش حرفهای مســتمر و ...از اولویتهای موضوعی فصلنامه به شمار میرود .این
نشریه حاصل زحمات و تالشهای ارزشمند هیأت تحریریه ،سردبیر ،مدیر اجرایی ،داوران ،استادان ،دانشجویان،
پژوهشــگران و اعضای گرانقدر جامعهی حسابداران رسمی ایران میباشد .روشن است که نخستین شمارههای
آن کاستیهایی داشته باشد اما برآنیم که با بهرهمندی از دیدگاههای تمامی اهل حرفه بر ضعفها غلبه کنیم.
پیشــرفت در این راه ،جز با همراهی کلیهی صاحبنظران میســر نخواهد شــد .ازاینرو از پژوهشگران
حرفهای و دانشگاهی میخواهیم با ارسال مقاالت بنیادی و کاربردی خود در حوزهی حرفهی حسابرسی به
حرکت فصلنامهی پژوهشهای حسابرسی در مسیر تحقق این اهداف عالی کمک کنند.
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Abstract
According to the auditing standards, after the entity has disclosed financial and nonfinancial information about its operation, the auditor should evaluate that information.
Social responsibility performance is one of these informatimaon that the independent
auditor considers when assessing audit risk. Therefore, the main purpose of this
academic paper is to investigate the possible relationship between social responsibility
disclosure and audit risk in companies listed on the Tehran Stock Exchange. In this
study, the content analysis method is used to measure social responsibility disclosure,
and audit risk is calculated by the audit fee index. The research hypothesis was tested
for 93 firms during the years 2012–2019 using the ordinary least squares method
(OLS). Findings show that there is a significant and positive association between
social responsibility disclosure and audit risk, which was confirmed by employing
panel data methods with random effects and generalized least squares. As the
disclosure of social responsibility increases the audit risk and, consequently, audit fee
increases. This issue warns users of financial statements, including investors, not to
focus only on the positive aspects of social responsibility disclosure in Iran, as social
responsibility disclosure can be used as a mechanism to cover up poor performance.
Key Words: Audit fees, Audit risk, Social Responsibility Disclosure.
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چكيده
طبق استانداردهای حسابرسی ،پس از آنکه واحد مورد رسیدگی اطالعات مالی و غیرمالی در مورد عملیات شرکت
را افشا مینماید ،حسابرس باید این اطالعات را مورد ارزیابی قرار دهد .عملکرد مسئولیتپذیری اجتماعی از جمله
این اطالعات بوده و حسابرس در ارزیابی ریسک حسابرسی به آن توجه مینماید .ازاینرو ،هدف اصلی پژوهش حاضر
بررسی رابطهی بین افشای مسئولیتپذیری اجتماعی و ریسک حسابرسی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران است .در این پژوهش ،افشای مسئولیتپذیری اجتماعی با استفاده از روش تحلیل محتوا و ریسک
حسابرسی با شاخص حقالزحمهی حسابرسی اندازهگیری شده است .فرضیهی پژوهش برای  93شرکت طی سالهای
 1391تا  1398با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی آزمون شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد بین
افشای مسئولیتپذیری اجتماعی و ریسک حسابرسی رابطهی معنادار و مثبتی وجود دارد که با استفاده از روشهای
پنل دیتا با اثرات تصادفی و حداقل مربعات تعمیمیافته نیز مورد تأیید قرار گرفت .با افزایش افشای مسئولیتپذیری
اجتماعی ،ریسک حسابرسی و بهتبع آن حقالزحمهی حسابرسی بیشتر میشود .این نتیجه به استفادهکنندگان از
صورتهای مالی از جمله سرمایهگذاران هشدار میدهد فقط به جنبههای مثبت افشای مسئولیتپذیری اجتماعی در
ایران توجه نکنند .چرا که ممکن است افشای مسئولیتپذیری اجتماعی ابزاری برای پوشش عملکرد ضعیف باشد.
واژههاي كليدي :افشای مسئولیتپذیری اجتماعی ،ریسک حسابرسی ،حقالزحمهی حسابرسی

10.22034/ARJ.2021.243327

 .1مربی حسابداری ،دانشکده علوم انسانی ،مؤسسه آموزش عالی سراوان ،سراوان ،ایران (نویسنده مسئول)
 .2استاد حسابداری ،دانشگاه بورنموث ،انگلستان
 .3کارشناس ارشد حسابداری ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران

mohsen.dahmard@gmail.com
hyazdifar@bournemouth.ac.uk
hamidzarei@pgs.usb.ac.ir

http://article.iacpa.ir

| | 12

 -1مقدمه
از زمان اولین مطالعهی کالســیکی که بوون ( )1953انجام داد ،پژوهشگران اهمیت مسئولیت
اجتماعی شــرکتها و تأثیر آن را بر جامعه از جنبههای مختلف کاوش کردهاند .این کاوشها به
بروز دیدگاههای متفاوتی دربارهی مسئولیت اجتماعی و در نهایت توسعهی چارچوب گزارشگری
و مفهوم مســئولیت اجتماعی شرکتها منجر شده است (بنگرید :کردستانی و همکاران.)1397 ،
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها موضوعی مهم در ادبیات و تحقیقات حسابداری به شمار میرود و
امروزه از جنبههای مختلفی مورد توجه سرمایهگذاران ،تحلیلگران ،مدیران و پژوهشگران قرارگرفته
است .منظور از مسئولیتپذیری اجتماعی ،پیوستگی و اتحاد میان فعالیتها و ارزشهای سازمان
بهگونهای است که منافع کلیهی ذینفعان شامل سهامداران ،مشتریان ،کارکنان ،سرمایهگذاران و
عموم جامعه در سیاستها و عملکرد سازمان منعکس شود (فخاری و همکاران .)1395 ،از جنبهی
گزارشگری مالی ،هدف اصلی مسئولیتپذیری اجتماعی اطمینان از ارائهی اطالعات مالی شفاف
و قابلاتکا اســت (کیم و همکاران)2017 ،؛ در همین راستا موسوی و همکاران ( )1395به تبیین
ایفای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها و تأثیر آن بر خصوصیات کیفی اطالعات مالی پرداختند
و اذعان داشتند بین افشای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها و ارزش پیشبینیکنندگی اطالعات
رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد .عالوه براین ،افشــای اطالعات مســئولیتپذیری اجتماعی
میتواند انعطافپذیری شرکتها را برای مدیریت اطالعات فراهم سازد (نخیلی و همکاران.)2017 ،
در همین راستا ،ناطقی و همکاران ( )1397بیان میکنند که در فضای کسبو کار ،کیفیت اطالعات
و شــفافیت عملکرد واحدهای تجاری ،در تصمیمگیری مناســب سرمایهگذاران نقش حیاتی دارد
و در این رابطه ،یکی از مهمترین ارکان ارائهی اطالعات باکیفیت به ســرمایهگذاران ،حسابرســی
اســت .پیری و قربانی ( )1396معتقدند که حسابرســی با ارائهی خدمات اطمینانبخشی ،ریسک
اطالعاتی ذینفعان فوق و ســرمایهگذاران را کاهش داده و کارایی تخصیصی در بازار ســرمایه را
ارتقا میدهد .از آنجا که فرآیند حسابرسی برحسب ویژگیهای واحدهای تجاری ،میتواند از یک
صاحبکار به صاحبکار دیگر متفاوت باشــد .بهتبع این تفاوت ،میزان تالش ،ریسک و حقالزحمهی
حسابرســی نیز متفاوت اســت .در این رابطه ،شناخت حسابرس از ریسک و درستکاری صاحبکار،
در فرآیند تدوین برنامه و اجرای حسابرســی ،نقــش تعیینکنندهای دارد (پورحیدری و محمدی
شورکی.)1394 ،
کیم و همکاران ( )2012ادعا میکنند که مسئوالن اجتماعی شرکتها ،مدیریت سود واقعی را
محدود میکنند و اطالعات مالی شفاف و قابلاعتمادی را به ذینفعان خود منتقل میکنند .آنها
معتقدند که این شرکتها ،بر پایهی اعتماد و همکاری با ذینفعان خود عمل کرده و این موضوع
مانع فرصتطلبی آنها میشــود .پژوهشهای پیشین نیز نشــان دادند که بین افشای داوطلبانه
مســئولیتپذیری اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی رابطهی مستقیمی وجود دارد (دالیوال و
همکاران2012 ،؛ کیم و همکاران .)2014 ،بنابراین میتوان انتظار داشــت که تعامل شرکتها در
فعالیتهای مربوط به مســئولیتپذیری اجتماعی ،ریســک گزارشگری مالی و بهتبع آن ریسک
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حسابرسی و حقالزحمهی حسابرسی را کاهش دهد.
در مقابل ،عدم تعامل شرکتها در فعالیتهای مربوط به مسئولیتپذیری اجتماعی با ریسکهای
دادخواهی و شهرت ارتباط دارد (کری و همکاران .)2017 ،حسابرسان در پاسخ به این ریسکها باید
تالش بیشتری برای جمعآوری شواهد پیرامون فعالیتهای شرکت انجام دهند که این موضوع در
ریسک حسابرسی و حقالزحمهی باالتر حسابرسی منعکس میشود (هریبار .)2014 ،عالوه بر این
شــرکتها ممکن است از افشای داوطلبانهی مسئولیتپذیری اجتماعی بهعنوان یک ابزار استفاده
کنند تا موقعیت خود را در بازار به نحو مطلوب نشان داده ،عملکرد ضعیف خود را پوشش دهند.
چن و همکاران ( )2016به بررسی این موضوع پرداختند که آیا تعهد شرکتها به تأیید صورتهای
مالی حسابرســی شده ،اعتبار افشای مســئولیتپذیری اجتماعی آنها را افزایش میدهد یا خیر؟
به ســخن دیگر ،چن و همکاران ( )2016از سرمایهگذاری شرکت در تأیید کیفیت اطالعات مالی
استفاده کردند که با شاخص حقالزحمهی حسابرسی باالتر مشخصشده بود و سطوح باالتر اعتبار
افشای داوطلبانهی مسئولیتپذیری اجتماعی را نشان میداد .چن و همکاران ( )2016اذعان دارند
شرکتهایی که به افشای داوطلبانهی مسئولیتپذیری اجتماعی روی میآورند ،بهدنبال باال بردن
ســطح اطمینان حسابرسان نسبت به صورتهای مالیشان هستند .بنابراین میتوان انتظار داشت
شرکتهایی که به افشای مسئولیتپذیری اجتماعی میپردازند برای حسابرسی صورتهای مالی
خود هزینهی بیشتری در نظر بگیرند (چن و همکاران.)2016 ،
با عنایت به مطالب فوق ،هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطهی بین افشای مسئولیتپذیری
اجتماعی و ریســک حسابرسی اســت .برای این منظور ،اطالعات مربوط به  93شرکت طی بازهی
زمانــی  1391تا  1398جمــعآوری گردید .همچنین به پیروی از مرانجوری و علیخانی (،)1393
افشای مسئولیتپذیری اجتماعی از روش تحلیل محتوا و بر اساس چکلیست اولیهای شامل 39
نوع شاخص زیستمحیطی و اجتماعی اندازهگیری شد .ریسک حسابرسی نیز مشابه با لئو و همکاران
( )2017با حقالزحمهی حسابرســی محاســبه شد .یافتههای پژوهش نشان داد که بعد از کنترل
عوامل مؤثر بر ریســک حسابرسی (از قبیل ویژگیهای شرکت ،ویژگیهای حسابرس و حاکمیت
شــرکتی) بین افشای مســئولیتپذیری اجتماعی و ریسک حسابرسی رابطهی مثبت و معناداری
وجود دارد .این رابطه در تحلیل حساسیت پژوهش نیز مورد تأیید قرار گرفت.
انجام پژوهش حاضر حائز اهمیت و ضرورت اســت .چراکه در وهلهی نخســت این پژوهش از
مطالعات پیشــگامی است که رابطهی افشای مسئولیتپذیری اجتماعی و ریسک حسابرسی را در
شــرکتهای پذیرفتهشــده بورس اوراق بهادار تهران آزمون مینماید و بررسی آن میتواند دارای
اهمیت و نوآوری در سطح داخلی باشد .شایانذکر است که مطالعات انجام شده در رابطه با افشای
مسئولیتپذیری اجتماعی و ریسک حسابرسی بهطور عمده در کشورهای پیشرفته صورت گرفته
است (برای نمونه میتوانید پژوهشهای کری و همکاران 2017 ،و چن و همکاران 2016 ،را ببینید).
ازاینرو مشــخص نیست که آیا یافتههای آنها برای کشورهای درحالتوسعه ازجمله ایران دارای
روایی کافی است یا خیر؟ در وهلهی دوم ،نمازی و مقیمی ( )1397اذعان دارند با توجه به جدید
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بودن بحث افشــای مسئولیتپذیری اجتماعی در ایران ،باید شکاف اطالعاتی ناشی از اثرات آن بر
عملکرد مالی شرکتها و متغیرهای اثرپذیر از عملکرد مالی موردبررسی قرار گیرد .از همین رو و
با توجه به اینکه ریســک حسابرسی ازجمله مواردی است که تحت تأثیر عملکرد مالی شرکتها
قرار دارد ،انجام پژوهش حاضر میتواند ادبیات مربوط به افشای مسئولیتپذیری اجتماعی را غنی
کند .در وهلهی ســوم ،طبق استانداردهای حسابرسی واحد مورد رسیدگی باید بر اساس الزامات
قانونی یا برحسب روال ،اطالعات مالی و غیرمالی شامل گزارش مدیریت یا هیأتمدیره و غیره را
در مورد عملیات واحد مورد رســیدگی افشــا نماید و حسابرس نیز الزم است اینگونه اطالعات را
مورد ارزیابی قرار دهد .عملکرد مسئولیتپذیری اجتماعی صاحبکار ازجمله این اطالعات است که
حســابرس باید به آن توجه کند و در برآورد ریســک حسابرسی دخالت دهد .زیرا عملکرد ضعیف
مســئولیتپذیری اجتماعی صاحبکار میتواند بر ریســک قانونی ،شهرت ،دعاوی حقوقی (کیم و
همکاران )2012 ،و سنجش صداقت صاحبکار تأثیر نامطلوب داشته باشد (چن و همکاران.)2016 ،
با توجه به مطالب فوق ،از جمله اهداف پژوهش حاضر بررســی این موضوع اســت که آیا افشای
مسئولیتپذیری اجتماعی توســط صاحبکار بر برآورد ریسک حسابرسی در ایران تأثیرگذار است
یا خیر؟ پژوهش حاضر نشــان میدهد که افشای مســئولیتپذیری اجتماعی عاملی تأثیرگذار بر
ریســک حسابرسی است و به بسط ادبیات موجود در زمینهی افشای مسئولیتپذیری اجتماعی و
ریسک حسابرسی کمک میکند.
 -2مبانی نظری ،پیشینه و فرضیهی پژوهش
 -2-2افشای مسئولیتپذیری اجتماعی
مسئولیت اجتماعی شرکتها بهعنوان مسئولیتپذیری و ایفای تعهد شرکتها در قبال گروههای
مختلف ذینفع و جامعهای که در آن فعالیت میکنند ،تعریف میشــود .گزارشگری مســئولیت
اجتماعی شرکتها نشاندهنده این موضوع است که شرکتهای مختلف تا چه اندازه در خصوص
مسائل اجتماعی مسئولیتپذیر بوده و وظایف اجتماعی خود را انجام دادهاند .اکثر تعاریف ارائهشده
در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکتها دارای ابعاد اقتصادی ،محیطی و اجتماعی است .ازاینرو
گزارشگری مناسب در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکتها باید شامل گزارشگری ابعاد اقتصادی،
محیطی و اجتماعی مسئولیتپذیری اجتماعی باشد (الهیاری و همکاران .)1397 ،پیشینهی تجربی
در زمینهی افشــای مسئولیت اجتماعی شــرکتها و بهویژه رابطهی آن با شاخصهای عملکردی
تاریخچهای طوالنی و غنی دارد .بنابراین با توجه به اینکه ریســک حسابرسی از مواردی است که
تحت تأثیر عملکرد مالی شــرکتها قرار دارد و از آنجا کــه احتمال وجود انگیزهی مالی در نوع
رفتار شــرکتها تأثیرگذار اســت ،انتظار میرود افشای مسئولیت پذیری شرکتها و موضعگیری
شرکتها در حوزهی اخالق تجاری تحت تأثیر ریسک حسابرسی باشد .در همین راستا میتوان به
شکلگیری و تکامل نظریهی ذینفعان (فریمن )1983 ،و جنبههای خاص آن (جونز )1995 ،اشاره
نمود که زمینهساز موضعگیری اخالقی شرکتها بود .طرفداران مسئولیت اجتماعی معتقدند بهبود
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وضعیت اجتماعی و محیطی شرکتها به ایجاد و تقویت روابط متقابل با کارکنان ،مصرفکنندگان،
شهرداریها ،فعاالن محیطزیست و سایر شهروندان مرتبط بر پایهی اعتماد کمک میکند .چرا که
بهبود موضعگیری شرکتها در زمینهی زیستمحیطی ،اجتماعی و غیره موجب موفقیت بلندمدت
و بهبود وضعیت مالی شده و میتواند ریسک حسابرسی شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد (بروکس
و اویکونومو .)2017 ،در همین راســتا کشورهایی نظیر چین ،دانمارک ،هنگکنگ ،برزیل ،مالزی
و آفریقای جنوبی افشــای اطالعات اجتماعی و زیستمحیطی را در قالب پایداری الزامی نمودهاند
(ایانائو ،ســرافیم .)2016 ،ایاالتمتحده نیز به دنبال ارائهی مقرراتی الزامآور است که به دنبال آن
شرکتهای بزرگ تا ســال  2030به افشای این اطالعات بپردازند (بروکس و اویکونومو.)2017 ،
در تحقیقات انجامشــده در زمینهی علل و انگیزههای افشای مسئولیتپذیری اجتماعی ،نظریهی
ذینفعان ،نظریهی اقتصاد سیاسی و نظریهی نمایندگی ،ازجمله رایجترین نظریهها در تبیین چرایی
انتخاب شــرکتها و مدیران آنها برای درگیر شــدن در فعالیتهای مسئولیت اجتماعی هستند.
نظریهی ذینفعان ،بیانگر این واقعیت است که اکثر شرکتها دارای مجموعهای یکپارچه و بزرگ
از ذینفعان هســتند .بنابراین ،شرکتها نسبت به آنها تعهد و مسئولیت دارند .ازاینرو ،نظریهی
ذینفعان تلویحاً نیاز به توازن ادعاهای سهامداران با سایر ذینفعان را بیان میدارد (حساس یگانه،
برزگر .)1393 ،نظریهی اقتصاد سیاســی بهعنوان چارچوب اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی تعریف
گردیده که زندگی انســان در آن واقعشده و بیان میکند که جامعه ،سیاست و اقتصاد از یکدیگر
غیرقابلتفکیک هســتند (حســاس یگانه ،برزگر .)1393 ،با توجه به نظریهی نمایندگی با بزرگ
شدن شرکتها و افزایش تعداد سهامداران ،تضاد منافع بین سهامداران و مدیران به وجود میآید
(جنســن ،مکلینگ .)1976 ،بهتدریج با کاهش قدرت تسلط و میزان نفوذ سهامداران در شرکت
و عدم وجود سازوکارهای کنترل ،مدیران دچار زیادهخواهی و فرصتطلبی میشوند .آنها باهدف
دستیابی به شهرت و اعتبار شخصی ،از طریق استفاده از منابع شرکت ،در طرحهای زیستمحیطی
سرمایهگذاری میکنند و به اجرای فعالیتهای اجتماعی میپردازند .این امر موجب میشود هدف
اولیهی شرکتها مورد سؤال واقع شود و احساس امنیت سهامداران در مقابل اعمال و رفتار مدیران
کاهش یابد (رضایی ،محمدپور .)1396 ،این موضوع نیز میتواند ریســک حسابرســی شرکتها را
تحــت تأثیر قرار دهد .عــاوه براین ،در برخی پژوهشهای صورت گرفته (نظیر پژوهش یو و ژائو،
2015؛ آکویالنــی و همکاران )2018 ،از نظریهی ارزشآفرینی برای توصیف تأثیر مثبت افشــای
اطالعات اجتماعی و زیســتمحیطی بر شاخصهای عملکردی و ارزش شرکت استفادهشده است.
همانطورکه پیش از این نیز اشــاره شــد ،ریسک حسابرسی از جمله مواردی است که تحت تأثیر
ی که
شاخصهای عملکردی است .کمبل ( )2007با ارائهی نظریهی کمبود منابع بیان کرد هنگام 
شرکت منابع جاری مازاد داشته باشد ،تمایل دارد بخشی از آن را نیز در زمینهی مسائل مربوط به
مســئولیت اجتماعی شرکتها بهکار گیرد .مطابق با این نظریه ،کیو و همکاران ( )2016دریافتند
شــرکتهای سودآور تمایل بیشتری به افشــای اطالعات اجتماعی و زیستمحیطی دارند .در این
راســتا کاظمی و همکاران ( )1395نیز اذعان دارند میزان و کیفیت سودآوری شرکتها در ایران
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بر حق الزحمهی حسابرسی آنها مؤثر است.
 -2-3ریسک و حقالزحمهی حسابرسی
تاالنه و مهرانی ( )1378ریســک حسابرسی را با احتمال نظریهی حسابرسی نامناسب در مورد
صورتهای مالی و در صورت وجود اشــتباهات با اهمیت یا آشفتگی کشف نشده تعریف میکنند.
همچنین در تعریفی دیگر ریســک حسابرسی زمانی به وجود میآید که حسابرسان نادانسته نظر
خــود را دربارهی صورتهای مالــی حاوی تحریفهای با اهمیت ،بهطور مناســبی تعدیل نکنند
(مهدوی ،نمازی .)1390 ،مؤسســههای حسابرســی عمدتاً با سه ریســک مرتبط در پذیرش کار
حسابرســی مواجه هســتند .1 :ریسک تجاری صاحبکار که شامل سودآوری و بقا یا تداوم فعالیت
شرکت صاحبکار است .2 .ریسک حسابرسی ،یعنی زمانی که صورتهای مالی صاحبکار بهدرستی
ارائه نشــده و حسابرس قادر به تشخیص اشتباهات نیست .3 .ریسک تجاری حسابرس که شامل
هزینههای بالقوهی دادخواهی ،تحقق حقالزحمه و کاهش اعتبار یا شهرت حسابرس است (استنلی،
 .)2011رسالت حسابرسی ،اعتباربخشی به گزارشگری مالی و اعتمادسازی برای استفادهکنندگان
از صورتهای مالی است و در مقابل ،منافع اقتصادی حسابرس از طریق حقالزحمه تأمین میشود
(رحیمیان و همکاران .)1389 ،هی و همکاران ( )2006و ونکاتارامن و همکاران ( )2008استدالل
میکنند که حقالزحمه حسابرسی با ریسک حسابرسی در ارتباط است و حسابرسان برای کاهش
ریســکهای حسابرسی به یک سطح قابلقبول ،حقالزحمهی حسابرسی باالتری تعیین میکنند،
بهویژه اگر ریسک حسابرسی شامل مسائل مربوط به گزارشگری مالی باشد (هوآنگ و همکاران،
 .)2014عالوه بر این استانداردهای حسابرسی تأکید میکنند که حسابرسان برای کاهش ریسک
تجاری صاحبکار به سطح قابلقبول ،دامنهی حسابرسی را افزایش دهند (هیأت نظارت بر حسابداری
شــرکتهای ســهامی عام .)2010 ،1افزایش دامنهی حسابرسی منجر به افزایش حجم عملیات و
بهتبع آن حقالزحمهی حسابرسی میشود .دوگر و همکاران ( )2010نشان دادند حقالزحمههای
حسابرسی در ایاالتمتحده برای صاحبکاران با ریسک باالتر حدود  11درصد افزایشیافته است.
 -2-4افشای مسئولیتپذیری حسابرسی و ریسک حسابرسی
چــن و همــکاران ( )2012اذعان دارند حسابرســان باید تمام اطالعات مرتبــط و موردنیاز را
جمعآوری نمایند تا ریســکهای قانونی ،دعاوی حقوقی و شــهرت صاحبــکار را بهمنظور تعیین
آســتانهی قابلپذیرش ریسک حسابرســی ارزیابی کنند .هرچه ریســک حسابرسی باالتر باشد،
آســتانهی پذیرش پایینتر و نیازمند تالش بیشــتر حسابرس است .مطابق با استاندارد حسابرسی
شماره  720ایران ،واحد مورد رسیدگی ممکن است براساس الزامات قانونی یا برحسب روال خود،
اطالعــات مالی و غیرمالی شــامل گزارش مدیریت یا هیأتمدیــره و غیره در مورد عملیات واحد
مورد رســیدگی را افشــا کند و حسابرس الزم اســت اینگونه اطالعات را مورد ارزیابی قرار دهد
(کمیتهی تدوین اســتانداردهای حسابرسی .)1384 ،عملکرد مسئولیتپذیری اجتماعی صاحبکار
یکی از اطالعاتی است که در قالب گزارش هیأتمدیره افشا میشود و حسابرس باید به آن توجه
کند .از دیدگاه حسابرســی ،شــرکتهایی که عملکرد مسئولیتپذیری اجتماعی ضعیفی دارند ،از
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افشــای داوطلبانهی مســئولیتپذیری اجتماعی بهعنوان یک ابزار استراتژیک برای انحراف توجه
عمومی از ســوءرفتارهای احتمالی خود استفاده میکنند (کری و همکاران .)2017 ،اگر عملکرد
مسئولیتپذیری اجتماعی صاحبکار ضعیف تعیین شود ،لزوماً ریسک قانونی ،سوءشهرت و دعاوی
حقوقی صاحبکار را افزایش میدهد (کیم و همکاران .)2012 ،در همین راســتا ارزیابی ریســک
باالتر منجر به تعیین حقالزحمهی حسابرســی باالتر میشود (هی و همکاران2006 ،؛ ونکاتارامن
و همکاران .)2008 ،عالوه بر این ،عملکرد ضعیف مسئولیتپذیری اجتماعی میتواند نشاندهنده
عدم صداقت صاحبکار باشد (چن و همکاران )2016 ،و اعتبار سیستم کنترل داخلی را خدشهدار
ســازد (کیم و همکاران .)2017 ،این موضوع باعث میشود حسابرس ارزیابی نامطلوبی از توانایی
شــرکت برای تولید اطالعات مالی باکیفیت داشته باشد و میتواند ریسک حسابرسی و بهتبع آن
حقالزحمهی حسابرسی را افزایش دهد (دوگار.)2015 ،
عالوه براین گری و همکاران ( )1995اســتدالل میکنند که اگر شرکتها بخواهند بهواسطهی
افشــای مسئولیتپذیری اجتماعی بر مشروعیت رفتار خویش صحه بگذارند ،یکپارچگی مدیریتی
مورد سؤال قرار میگیرد و منجر به افزایش ریسک حسابرسی خواهد شد .ازاینرو تالش حسابرسان
افزایشیافته و منجر به حقالزحمهی حسابرســی باالتری میشــود .همچنین اگر شرکت صرفاً به
افشای اختیاری مسئولیتپذیری اجتماعی در قالب نظریهی مشروعیت مبادرت ورزد ،انتظار نمیرود
که به واقع به دنبال انجام مسئولیتپذیری اجتماعی خویش و افشای آن باشد .در چنین مواردی
حقالزحمهی حسابرسی باالتر به جای آنکه نشانهای از اطالعات مالی باکیفیت باال در نظر گرفته
شود ،به دلیل ریسک حسابرسی بیشتر ایجاد میشود.
 -2-5پیشینهی پژوهش
پژوهشــی که صراحتاً به بررســی رابطهی بین افشای مســئولیتپذیری اجتماعی و ریسک و
حقالزحمهی حسابرسی پرداخته باشد ،در ایران مشاهده نشد .با این وجود ،پارهای از پژوهشهای
تجربی که در زمینهی متغیرهای پژوهش انجام شــده و به نحوی به موضوع پژوهش ارتباط پیدا
میکنند ،ارائه میشــود .افزون بر ایــن ،نتایج برخی از پژوهشها بهمنظور ایجاد پشــتوانه برای
بهکارگیری متغیرهای این پژوهش بیان شده است.
کردستانی و همکاران ( )1397در پژوهشی نشان دادند سطح افشای مسئولیت اجتماعی تأثیر
مثبت معناداری بر نرخ بازده داراییها ،سود هر سهم و ارزشافزوده اقتصادی شرکتها دارد .همچنین
ســطح افشای مســئولیت اجتماعی تأثیر منفی معناداری بر نرخ هزینهی سرمایه شرکتها دارد.
همانطور که پیش از این نیز اشاره شد میزان و کیفیت سود شرکتها بر حقالزحمهی حسابرسی
آنها مؤثر اســت (کاظمی و همکاران .)1395 ،گرمسیری و همکاران ( )1396نیز دریافتند عامل
کیفیت گزارشگری مســئولیت اجتماعی دارای ارتباط مستقیم با شهرت اجتماعی شرکت است
و از میان ویژگیهای حاکمیت شــرکتی ،دو گانگی مدیرعامل دارای رابطهای معکوس با شــهرت
اجتماعی بوده ،میزان مالکیت هیأتمدیره و عضویت صنعتی دارای رابطهی مســتقیم با شــهرت
اجتماعی هســتند .در پژوهشهای پیشین نیز شواهدی ارائه شده است که نشان میدهد شهرت
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شــرکت با ریسک و حقالزحمهی حسابرسی شرکتها در ارتباط است (کری و همکاران.)2017 ،
رمضان نیا ،رضایی ( )1396نیز به بررسی تأثیر مسئولیتپذیری اجتماعی بر ریسک سیستماتیک
و غیرسیستماتیک پرداختند .آنها دریافتند مسئولیت اجتماعی موجب کاهش ریسک میشود .چرا
که شــرکتهای دارای سرمایه اجتماعی باال ،دارای توانایی باالیی در مواجهه با شوکهای داخلی
یا خارجی میباشــند .ایزدینیا و هاشمی دهچی ( )1396به بررسی رابطهی بین مسئولیتپذیری
اجتماعی شرکتها و چسبندگی هزینهها پرداختند .نتایج آنها حاکی از آن است که مسئولیتپذیری
اجتماعی شــرکتها منجر به افزایش چسبندگی هزینه میشود .در همین راستا نیکبخت و دلدار
( )1395نیز اذعان دارند چسبندگی هزینهها بر کیفیت و ریسک حسابرسی مؤثر هستند .فخاری و
همکاران ( )1395به بررسی تأثیر افشای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایهگذاری
پرداختند .یافتههای پژوهش آنها نشــان میدهد که افشای مسئولیتپذیری اجتماعی به بهبود
کارایی ســرمایهگذاری در شرکتها میانجامد .مطالعات پیشین نیز اذعان دارند فشارهای مرتبط
با سرمایهگذاری در شرکتها میتواند ریسک حسابرسی را افزایش دهد (لئو و همکاران.)2017 ،
یافتههای الری دشت بیاض و اورادی ( )1396نشان دادند دانش مالی مدیران عامل منجر به کاهش
ریســک مربوط به عملیات حسابرسی و در نتیجه حقالزحمههای حسابرسی میشود .عزیز خانی
و همکاران ( )1395دریافتند حقالزحمهی حسابرســی شرکتهایی که بهطور اختیاری حسابرس
خود را تغییر دادهاند ،افزایش داشته است .جمالی و کرمی ( )1395نیز دریافتند با افزایش تمرکز
مالکیت سهامداران ،هزینههای نمایندگی کاهشیافته و با کاهش هزینههای نمایندگی ،حقالزحمهی
حسابرسی و احتمال انتخاب مؤسسهی حسابرسی بزرگ نیز کاهش مییابد.
چن ( )2019در پژوشــی به بررسی حقالزحمهی حسابرسی ،ریسک حسابرسی و بحران مالی
سال  2008پرداخت .وی دریافت با توجه به افزایش ریسک کالن سیستماتیک در دوران بحران و
پسابحران ،حقالزحمهی حسابرسی افزایش داشته است .دالماسو و همکاران ( )2018در پژوهشی
دریافتند که اولویتبندی ذینفعان و تعامل مشترک میان آنها موجب تعدیل رابطهی بین عملکرد
زیســتمحیطی و عملکرد مالی شــرکتها در جهت مثبت میشود .کری و همکاران ( )2017در
پژوهشی به بررسی گزارشگری مسئولیت اجتماعی و حسابرسی صورتهای مالی در چین پرداختند.
آنها اذعان داشــتند شــرکتهای چینی برای حفظ و بهبود شهرت خود ،گزارشگری مسئولیت
اجتماعی را مدنظر قرار میدهند .حسابرسان نیز حقالزحمهی بیشتری را به دلیل افزایش ریسک و
تالش حسابرسی مطالبه میکنند که نشأت گرفته از بررسی صحت افشای مسئولیتپذیری اجتماعی
است .لئو و همکاران ( )2017به بررسی اثر فشارهای مرتبط با سرمایهگذاری بر ریسک حسابرسی
پرداختند .آنها از شاخص حقالزحمهی حسابرسی برای محاسبه ریسک حسابرسی استفاده کردند
و دریافتند فشارهای مرتبط با سرمایهگذاری ،حقالزحمهی حسابرسی را افزایش میدهد .الهادی
و همکاران ( )2017دریافتند افشــای مسئولیتپذیری اجتماعی درماندگی مالی شرکت را کاهش
میدهد و چرخهی عمر شرکت اثر مثبتی بر این رابطه دارد .چن و همکاران ( )2016در پژوهشی
به بررسی گزارشگری مالی حسابرسی شده و افشای اختیاری مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها
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پرداختند .آنها دریافتند حقالزحمهی حسابرسی با انتشار مستقل گزارشگری مسئولیت اجتماعی
ارتباط دارد و زمانی که مدیرعامل به دنبال کسب اعتبار و شهرت بیشتر باشد ،این رابطه نیز تقویت
میشــود.گوی و همکاران ( )2016اذعان داشتند افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بر عدم تقارن
اطالعاتی مؤثر است و این رابطه در شرکتهایی که مدیران آنها به دنبال کسب شهرت بیشتری
هســتند ،در نتیجه افزایش ریسک حسابرسی شرکت تقویت میشــود .کیم و همکاران ()2017
نشــان دادند افشای مسئولیتپذیری اجتماعی منجر به افزایش اثربخشی کنترلهای داخلی شده
و بر ریسک حسابرسی تأثیرگذار است .دیوید و ماسون ( )2016دریافتند کاهش حقوق و مزایای
پرداختی به مدیرعامل ،ریسک حسابرسی و بهتبع آن حقالزحمهی حسابرسی را افزایش میدهد.
اکترینا و وداری ( )2015به این نتیجه رسیدند که مالکیت مدیریتی بر ریسک حسابرسی و بهتبع
آن حقالزحمهی حسابرسی اثر میگذارد.
 -3فرضیهی پژوهش
با توجه به مبانی نظری و پیشینهی فوق ،فرضیهی اصلی پژوهش به شرح زیر ارائه میشود:
بین افشای مسئولیتپذیری اجتماعی و ریسک حسابرسی رابطهی معنادار و مثبتی وجود دارد.
 -4روش شناسی پژوهش
جامعهی آماری پژوهش به تمامی شــرکتها به جز بانکها یا مؤسسات مالی ،بیمهها ،لیزینگ
و شــرکتهای ســرمایهگذاری محدود شده است که حداقل از ابتدای سال  1391در بورس اوراق
بهادار تهران پذیرفتهشــده باشــند و اطالعات آنها در دســترس باشد .با این شرایط 93 ،شرکت
جامعه آماری پژوهش را تشکیل داد .الزم به ذکر است با توجه به محدودیت افشای حقالزحمهی
حسابرســی ،برای آزمون فرضیه پژوهش  617مشاهده (سال  -شرکت) مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفــت .برای تدوین مبانی نظری پژوهش نیــز از روش کتابخانهای و برای فراهم کردن دادهها از
منابع مختلفی ازجمله سایت اطالعرسانی بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار رهآورد نوین استفاده
شده است .تجزیه و تحلیل دادهها نیز با نرمافزار  Stata14صورت پذیرفت.
 -4-1مدل پژوهش
برای آزمون فرضیهی پژوهش به پیروی از پژوهشهای پیشین در رابطه با حقالزحمهی حسابرسی
(بهطور مثال :الری دشت بیاض ،اورادی1396 ،؛ لئو و همکاران2017 ،؛ اشلیمن ،الوسن2017 ،؛
هوآنگ و همکاران )2016 ،از مدل زیر استفاده میشود:
A_RISKit = β0 + β1CSRit + β2SIZEit + β3REITNAit + β4ATURNit + β5LEVit + β6LIQit +
β7ROAit + β8LOSSit + β9R&Dit + β10BUSYit + β11CGit+ β12AUDTYPEit + β13AUDCHANGEit + β14B_SIZEit + β15B_INDit + β16OWNERit + YEAR + IND + εit
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 -4-2متغیرهای پژوهش
 -4-2-1متغیر وابسته
( A_RISKitریسک حسابرسی) :در این پژوهش به پیروی از پژوهش لئو و همکاران ( )2017و
مطابق با نتایج پژوهشهای هی و همکاران ( ،)2006ونکاتارامن و همکاران ( )2008و هوآنگ و
همکاران ( )2014از لگاریتم طبیعی حقالزحمهی حسابرسی برای اندازهگیری ریسک حسابرسی
استفاده میشود.
 -4-2-2متغیر مستقل
( CSRitافشای مسئولیتپذیری اجتماعی) :در این پژوهش ،به پیروی از مرانجوری و علیخانی
( )1393برای اندازهگیری سطح افشای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها ،از روش تحلیل محتوا
بر اساس چکلیستی شامل  39نوع شاخص اطالعاتی زیستمحیطی و اجتماعی استفادهشده است.
چکلیست نهایی به شرح جدول  1است .در صورتیکه شرکت هر کدام از این معیارها را افشا کند،
عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر به آن تعلق میگیرد .درنهایت جمع اقالم افشاشده تقسیم
بر جمع کل ( 39نوع شاخص اطالعاتی) شده و متغیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت محاسبه
میشود.
جدول ( )1چکلیست افشای مسئولیتپذیری اجتماعی
زیربخش
اقالم افشا
کنترل آلودگی ،جلوگیری از خسارات زیستمحیطی ،بازیافت یا جلوگیری از ضایعات،
حفظ منابع طبیعی ،تحقیق و توسعه ،سیاست زیستمحیطی ،سرمایهگذاری در پروژههای
مسائل محیطی
زیستمحیطی ،سایر مسائل محیطی.
محصوالت و توسعهی محصول  /سهم بازار ،کیفیت محصول  ،ISO /ایمنی و سالمت محصول ،توقف تولید،
سایر محصوالت و خدمات.
خدمات
تعداد کارکنان ،حقوق ماهانه  /پاداش نقدی و مزایا ،سهام تحت تملک کارمندان ،بازنشستگی و
منابع انسانی مزایای پایان خدمت ،سالمتی و ایمنی در محیط کار ،برنامههای آموزش و توسعه کارکنان ،ورزشی و
رفاهی ،وام یا بیمهی کارمندان ،روحیه و ارتباطات کارمندان ،سایر منابع انسانی.
سالمتی مشتریان ،شکایتها  /رضایتمندی مشتریان ،سیاست پرداخت دیرتر برای مشتریان خاص،
مشتریان
تدارک تسهیالت و خدمات پس از فروش ،پاسخگویی به نیاز مشتریان ،سایر مشتریان.
مسئولیتهای سرمایهگذاران اجتماعی ،حمایت از فعالیتهای جامعه ،هدایا و خدمات خیریه ،اقدامات قانونی /
دعاوی قانونی ،فعالیتهای مذهبی  /فرهنگی ،سایر مسئولیتهای جامعه.
جامعه
حفظ و صرفهجویی در انرژی ،توسعه و اکتشاف منابع جدید ،استفاده از منابع جدید ،سایر انرژی
انرژی

 -4-2-3متغیرهای کنترلی
( SIZEitاندازه شرکت) :لگاریتم طبیعی مجموع داراییهای شرکت .الری دشت بیاض و
اورادی ( )1396نشان دادند که شرکتهای بزرگتر ریسک حسابرسی بیشتری دارند و بهتبع آن
حقالزحمهی حسابرسی بیشتری پرداخت میکنند.
( REITNAitپیچیدگی شرکت) :مجموع حسابهای دریافتنی و موجودی کاال تقسیم بر جمع
داراییهای شرکت .یافتههای الری دشت بیاض و اورادی ( )1396حاکی از آن است که بین
پیچیدگی شرکت و حقالزحمهی حسابرسی رابطهی مستقیمی وجود دارد.
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( ATURNitگردش کل داراییها) :فروش خالص تقسیم بر جمع داراییهای شرکت .هر چه
فروش خالص شرکت بیشتر باشد و گردش کل داراییهای شرکت افزایش یاید ،ریسک حسابرسی
و احتمال پرداخت حقالزحمهی حسابرسی باالتر میرود (هو کانگ.)2013 ،
( LEVitاهرم مالی) :مجموع بدهیها تقسیم بر جمع داراییهای شرکت .اشلیمن و الوسن
( )2017نشان دادند بین اهرم مالی و حقالزحمهی حسابرسی رابطهی مثبت و معناداری برقرار
است .در مقابل الری دشت بیاض و اورادی ( )1396دریافتند که بین اهرم مالی و حقالزحمهی
حسابرسی رابطه معکوسی وجود دارد.
( LIQitنسبت جاری) :داراییهای جاری تقسیم بر بدهیهای جاری .الری دشت بیاض و اورادی
( )1396و هوآنگ و همکاران ( )2016به این نتیجه رسیدند که بین نسبت جاری و حقالزحمهی
حسابرسی رابطهی معکوسی وجود دارد.
( ROAitبازده داراییها) :سود قبل از کسر مالیات تقسیم بر جمع داراییهای شرکت .اشلیمن
و الوسن ( )2017دریافتند افزایش بازده داراییها منجر به کاهش ریسک حسابرسی و بهتبع آن
حقالزحمهی حسابرسی میشود.
( LOSSitزیان) :اگر شرکت در سال جاری زیان گزارش کرده باشد ،مقدار آن یک و در غیر
اینصورت مقدار آن صفر خواهد بود .هر چه مقدار زیان بیشتر باشد ،ریسک حسابرسی شرکت
افزایشیافته و بهتبع آن حقالزحمهی حسابرسی باالتر میرود (هو ،کانگ.)2013 ،
( R&Ditهزینهی تحقیق و توسعه) :مقدار یک را میگیرد اگر شرکت در سال جاری هزینهی
تحقیق و توسعه گزارش کرده باشد ،در غیر اینصورت مقدار آن صفر خواهد بود .یافتههای عباس
زاده و همکاران ( )1396نشان میدهد بین هزینهی تحقیق و توسعه و حقالزحمهی حسابرسی
رابطهی مثبت و معناداری برقرار است.
( BUSYitتراکم کاری حسابرس) :اگر سال مالی شرکت منتهی به  29اسفندماه باشد مقدار آن
یک و در غیر اینصورت مقدار آن صفر خواهد بود .با توجه به اینکه دوره گزارشگری اکثریت
شرکتها  29اسفند است ،فصل کاری شلوغی برای حسابرسان به شمار میآید و ممکن است
حقالزحمه حسابرسی شرکتهایی که دورهی گزارشگری آنها منتهی به  29اسفند است ،نسبت
به سایر شرکتها متفاوت باشد (الری دشت بیاض ،اورادی.)1396 ،
( CGitاظهارنظر تداوم فعالیت) :اگر شرکت بند ابهام در تداوم فعالیت در گزارش حسابرسی
ساالنه دریافت کند ،مقدار آن یک و در غیر این صورت مقدار آن صفر خواهد بود .اشلیمن و
الوسن ( )2017دریافتند بین اظهارنظر تداوم فعالیت و حقالزحمهی حسابرسی رابطهی مثبت
و معناداری وجود دارد.
( AUDTYPEitنوع حسابرس) :اگر حسابرسی شرکت را سازمان حسابرسی بر عهده داشته
باشد ،مقدار آن یک و در غیر این صورت مقدار آن صفر خواهد بود .یافتههای الری دشت بیاض
و اورادی ( )1396حاکی از رابطهی مثبت و معنادار بین نوع حسابرس (سازمان حسابرسی) و
حقالزحمهی حسابرسی است.
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( AUDCHANGEitتغییر حسابرس) :اگر حسابرس نسبت به سال قبل تغییر کرده باشد ،مقدار
آن یک و در غیر اینصورت مقدار آن صفر خواهد بود .نتایج هوآنگ و همکاران ( )2016نشان داد
که تغییر حسابرس منجر به کاهش حقالزحمهی حسابرسی میشود.
( B_SIZEitاندازه هیأتمدیره) :برابر است با تعداد اعضای حاضر در هیأتمدیره .یافتههای الری
دشت بیاض و اورادی ( )1396حاکی از رابطه منفی بین اندازهی هیأتمدیره با حقالزحمهی
حسابرسی است .در مقابل هوآنگ و همکاران ( )2014نشان دادند بین اندازهی هیأتمدیره و
حقالزحمهی حسابرسی رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد.
( B_INDitاستقالل هیأتمدیره) :برابر است با درصد اعضای غیرموظف در هیأتمدیره .نتایج
هوآنگ و همکاران ( )2014حاکی از رابطهی مثبت و معنادار بین استقالل هیأتمدیره با
حقالزحمهی حسابرسی است.
( OWNERitتمرکز مالکیت) :برابر است با درصد سرمایهگذاران عمدهی شرکت (بیش از 5
درصد) .هو و کانگ ( )2013دریافتند بین تمرکز مالکیت و حقالزحمه حسابرسی رابطهی معنادار
و منفی وجود دارد.
در این پژوهش برای کنترل اثرات سال از متغیرهای دامی سال ( )YEARو برای کنترل اثرات
صنعت از متغیرهای دامی صنعت ( )INDاستفادهشده است.
 -5یافتههای پژوهش
 -5-1آمار توصیفی
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش شامل (میانگین ،میانه ،انحراف معیار ،بیشینه و کمینه) در
جدول  2ارائهشده است .یافتهها نشان میدهد که میانگین حقالزحمهی پرداختی به حسابرسان
در شرکتهای موجود تقریباً  947میلیون ریال است .همچنین ،میانگین لگاریتم طبیعی
حقالزحمهی حسابرسی  6/461است .این مقدار با پژوهش تلخابی و همکاران ( )1396اختالف
اندکی دارد .میانگین لگاریتم طبیعی حقالزحمهی حسابرسی در پژوهش آنها  6/398گزارش
شده است .از میان  39مورد مسئولیت اجتماعی ،میانگین تعداد افشای اقالم مسئولیتپذیری
اجتماعی  10/423و بیشترین و کمترین آن  22و  2قلم است .اندازه و پیچیدگی شرکت به
ترتیب دارای میانگین  13/416و  0/506هستند .میانگین گردش کل داراییها و اهرم مالی
 0/945و  0/612است .نسبت جاری و بازده داراییها به ترتیب از میانگین  1/490و 0/148
برخوردار هستند و تقریباً  10درصد از مشاهدات زیان گزارش کردهاند .میانگین اندازه و استقالل
هیأتمدیره  5/025و  0/633است 85 .درصد از سهامداران دارای سهام بیشتر از  5درصد (عمده)
هستند و میانگین هزینهی تحقیق و توسعه  0/059است .دورهی گزارشگری  89درصد از
مشاهدات منتهی به  29اسفندماه است (تراکم کاری حسابرس) و میانگین اظهارنظر تداوم فعالیت
 0/055است .عالوه براین نتایج نشان میدهد تقریباً حسابرسی  27درصد از شرکتهای موجود را
سازمان حسابرسی بر عهده داشته است و میانگین تغییر حسابرس تقریباً  22درصد است.
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جدول ( )2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نام متغیر

میانگین میانه

کمی
کیفی

946/71
حقالزحمهی حسابرسی (م ریال)
6/461
لگاریتم طبیعی حقالزحمهی حسابرسی
10/423
افشای مسئولیتپذیری اجتماعی
0/267
درصد افشای مسئولیتپذیری اجتماعی
13/614
اندازهی شرکت
0/506
پیچیدگی
0/945
گردش کل داراییها
0/612
اهرم مالی
1/490
نسبت جاری
0/148
بازده داراییها
5/025
اندازه هیأتمدیره
0/633
استقالل هیأتمدیره
0/820
تمرکز مالکیت
فراوانی (درصد)
زیان
هزینهی تحقیق و توسعه
تراکم کاری حسابرس
اظهارنظر تداوم فعالیت
نوع حسابرس
تغییر حسابرس
مشاهدات 617 :سال -شرکت

605/6
6/41
10
0/26
13/57
0/51
0/80
0/62
1/23
0/14
5
0/60
0/85

انحراف معیار بیشینه کمینه
1052/17
0/851
4/348
0/111
1/418
0/203
0/634
0/214
1/139
0/150
0/226
0/178
0/135

6612
8/8
22
0/564
18/32
0/88
4/04
1/32
8/67
0/59
7
0/85
0/98

110
4/7
2
0/051
10/23
0/02
0/08
0/13
0/29
-0/20
5
0/20
0/33

)0/108( 67
)0/059( 37
)0/889( 549
)0/055( 34
)0/275( 170
)0/217( 134

 -5-2آزمون فرضیهی پژوهش
جدول  3نتایج حاصل از برازش مدل مربوط به فرضیهی پژوهش را نشان میدهد .مقدار ضریب
تعیین تعدیلشده حاکی از آن است که متغیرهای مستقل و کنترلی  61درصد از تغییرات متغیر
وابسته را توضیح میدهند .سطح معناداری آمارهی  Fحاکی از آن است که مدل رگرسیونی
بهطور مناسب برازش شده است .همچنین نتایج آزمون همخطی (تورم واریانس) نشان میدهد
بین متغیرهای مستقل و کنترلی همخطی وجود ندارد.
با توجه به نتایج رگرسیونی جدول  ،2مشاهده میشود متغیر افشای مسئولیتپذیری اجتماعی دارای
ضریب ( )0/416و مقدار احتمال ( )0/074است .بنابراین میتوان گفت بین افشای مسئولیتپذیری
اجتماعی و ریسک حسابرسی (شاخص :حقالزحمهی حسابرسی) رابطهی مثبت و معناداری وجود
دارد .از این رو فرضیهی پژوهش در ســطح اطمینان  90درصد مورد تأیید قرار میگیرد .این نتیجه
مطابق با نتایج پژوهشهای کری و همکاران ( )2017و چن و همکاران ( )2016است.
در ارتباط با متغیرهای کنترلی ،یافتهها نشان میدهد بین اندازهی شرکت و حقالزحمهی
حسابرسی رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد .این نتیجه مشابه با الری دشت بیاض و اورادی
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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( )1396است .پیچیدگی شرکت رابطهای با حقالزحمهی حسابرسی ندارد که مخالف با یافتههای
الری دشت بیاض و اورادی ( )1396است .گردش کل داراییها ،موافق با پژوهش هو و کانگ
( )2013دارای رابطهی مثبت و معنادار با حقالزحمه حسابرسی است .در ادامه نتایج نشان
میدهد رابطهی بین نسبت جاری و حقالزحمهی حسابرسی معنادار نیست که مخالف با پژوهش
الری دشت بیاض و اورادی ( )1396و هوآنگ و همکاران ( )2016است .بازده داراییها و زیان
تأثیری بر حقالزحمهی حسابرسی ندارند .این نتایج مخالف با پژوهش اشلیمن و الوسن ()2017
و هو و کانگ ( )2013است .عالوه براین نتایج حاکی از آن است که بین هزینهی تحقیق و توسعه
و حقالزحمهی حسابرسی رابطهی مستقیمی وجود دارد .این نتیجه مشابه پژوهش عباسزاده و
همکاران ( )1396است .همچنین تراکم کار حسابرسی ،حقالزحمه حسابرسی را به میزان 38
درصد افزایش میدهد .این نتیجه نشان میدهد که حقالزحمهی حسابرسی شرکتهایی که دوره
گزارشگری آنها منتهی به  29اسفند است ،نسبت به سایر شرکتها بیشتر است.
جدول ( )3نتایج آزمون فرضیه پژوهش
رگرسیون  / OLSمتغیر

احتمال

مقدار ثابت

ضریب

انحراف
استاندارد

آمارهی  tمقدار احتمال تورم واریانس
**

---

***

1/970

0/895

2/20

0/028

1/33

*

افشای مسئولیتپذیری اجتماعی

+

0/416

0/232

1/79

0/074

1/59

اندازهی شرکت

+

0/249

0/019

12/48

0/000

پیچیدگی

+

-0/014

0/139

-0/11

0/915

1/60

گردش کل داراییها

+

0/202

0/045

4/45

0/000

*

1/66

اهرم مالی

؟

-0/259

0/152

-1/70

0/089

***

2/13

نسبت جاری

-

-0/023

0/022

-1/03

0/302

1/34

بازده داراییها

-

0/074

0/223

0/33

0/738

2/25

زیان

+

0/089

0/093

0/96

0/337

1/68

هزینهی تحقیق و توسعه

+

0/250

0/104

2/39

0/017

تراکم کار حسابرسی

؟

0/380

0/082

4/62

0/000

اظهارنظر تداوم فعالیت

+

-0/110

0/114

-0/97

0/333

1/35

نوع حسابرس

+

0/652

0/058

11/13

0/000

*

1/37

تغییر حسابرس

-

-0/054

0/059

-0/93

0/355

1/18

اندازهی هیأتمدیره

؟

-0/169

0/102

-1/65

0/100

استقالل هیأتمدیره

+

0/294

0/130

2/27

0/024

-

-0/033

0/173

-0/19

0/848

تمرکز مالکیت
اثرات سال

کنترل شد.

1
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اثرات صنعت

کنترل شد.

ضریب تعیین

0/610

ضریب تعیین تعدیلشده

0/588

آماره ( Fسطح معناداری)

)*0/000( 28/55

617
مشاهدات
***سطح خطای  1درصد ** سطح خطای  5درصد *سطح خطای  10درصد
 .1از نظر منطقی /نظری در بسیاری از پژوهشهای حسابداری ،سالها و صنایع اثر خاص خود را بر روابط بین
متغیرها میگذارند لذا در مرحلهی تجربی پژوهش ،متغیرهای ذکر شده (در قالب متغیرهای موهومی) به معادلهی
رگرسیونی اضافه میشود .وقتی اثرات سالها و صنایع در مدل ،کنترل میشود؛ لزومی در بهکارگیری رویکرد
آزمونهای انتخاب الگوی مناسب از قبیل چاو و هاسمن در برآورد مدل نیست و مدل مدنظر با روش حداقل
مربعات معمولی ( )OLSتخمینزده میشود (افالطونی.)1397 ،

همچنین یافتهها نشان میدهد اظهارنظر تداوم فعالیت رابطهی معناداری با حقالزحمهی
حسابرسی ندارد .این یافته مخالف با پژوهش اشلیمن و الوسن ( )2017است .نوع حسابرس
اثر مثبت و معناداری بر حقالزحمهی حسابرسی دارد .بهبیاندیگر ،سازمان حسابرسی نسبت به
سایر مؤسسات حسابرسی حقالزحمهی بیشتری دریافت میکند که مشابه با الری دشت بیاض
و اورادی ( )1396است .تغییر حسابرس رابطهی معناداری با حقالزحمهی حسابرسی ندارد که
مخالف با پژوهش هوآنگ و همکاران ( )2016است .در ادامه نتایج حاکی از آن است که بین
اندازهی هیأتمدیره و حقالزحمهی حسابرسی رابطهی معناداری وجود ندارد .این نتیجه مخالف
با پژوهش هوآنگ و همکاران ( )2014و الری دشت بیاض و اورادی ( )1396است .استقالل
هیأتمدیره رابطهی مستقیمی با حقالزحمهی حسابرسی دارد که موافق با پژوهش هوآنگ و
همکاران ( )2014است .درنهایت بین تمرکز مالکیت و حقالزحمه حسابرسی رابطهی معناداری
مشاهده نشد که مخالف با پژوهش هو و کانگ ( )2013است.
 -5-3تحلیل حساسیت
در این بخش حساسیت نتایج مدل پژوهش موردبررسی قرار میگیرد .بدین صورت که مدل
مدنظر بدون کنترل اثرات سال و صنعت و با در نظرگرفتن اثرات شرکت مورد تجزیه و تحلیل
قرار میگیرد .ازاینرو ابتدا با انجام آزمون چاو اثرات مشترک (پولد) در برابر اثرات ثابت (پنلی)
قرار میگیرند .در صورت ارجحیت مدل با اثرات ثابت (پنلی) ،الزم است مشخص شود الگوی
پنلی مورد استفاده ،دارای اثرات ثابت است یا اثرات تصادفی .برای این منظور آزمون هاسمن مورد
استفاده قرار میگیرد .عالوه براین برای بررسی شرط عدم ناهمسانی واریانس از آزمون ویگنز و
پوی ،و برای بررسی شرط عدم خود همبستگی سریالی از آزمون وولدریج و در صورت وجود
این دو مشکل ،از روش حداقل مربعات تعمیمیافته استفاده میشود .نتایج آزمون چاو و هاسمن
(گزارش نشده) نشان داد دادهها از نوع پنل با اثرات تصادفی هستند .نتایج آزمونهای ویگنز و
پوی و وولدریج (گزارش نشده) نیز حاکی از وجود ناهمسانی واریانس و خود همبستگی سریالی
در بین جمالت اخالل مدل بود .بدین ترتیب مدل پژوهش با استفاده از روشهای پنل با اثرات
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره یک | زمستان 1399

| | 26

تصادفی و حداقل مربعات تعمیمیافته برای رفع ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی
برآورد شد .یافتههای جدول  4در هر دو روش مذکور نشان میدهد بین افشای مسئولیتپذیری
اجتماعی و حقالزحمهی حسابرسی رابطهی معنادار و مثبتی وجود دارد .این نتایج نشان میدهد
نتایج پژوهش حساسیتی به روش برآورد مدل ندارند و یافتهها مشابه است.
جدول ( )4نتایج تحلیل حساسیت
متغیر

روش

پنل با اثرات تصادفی

احتمال

ضریب

1/670

2/64

افشای مسئولیتپذیری اجتماعی

+

0/556

1/76

اندازهی شرکت

+

0/374

13/10

مقدار ثابت

آماره

حداقل مربعات تعمیمیافته
آماره

ضریب

**

1/804

4/99

***

0/287

2/14

*

0/329

21/31

پیچیدگی

+

0/072

0/47

0/018

0/25

گردش کل داراییها

+

0/276

5/21

*

0/276

5/21

اهرم مالی

؟

-0/446

-2/63

*

-0/384

-3/88

نسبت جاری

-

0/050

1/83

***

-0/0003

-0/02

بازده داراییها

-

-0/657

-2/62

*

-0/350

-2/85

زیان

+

0/178

1/93

***

0/079

1/47

هزینهی تحقیق و توسعه

+

0/365

2/76

*

0/254

2/73

تراکم کار حسابرسی

؟

0/102

0/64

0/185

3/48

اظهارنظر تداوم فعالیت

+

0/100

0/84

0/004

0/07

نوع حسابرس

+

0/547

6/83

*

0/637

-13/43

تغییر حسابرس

-

0/009

0/17

0/018

0/72

اندازهی هیأتمدیره

؟

-0/145

-1/52

-0/054

-1/07

استقالل هیأتمدیره

+

0/128

1/05

0/065

1/02

تمرکز مالکیت

-

-0/153

-0/97

-0/015

0/18

ضریب تعیین

0/477

آماره Wald1

344/01

مشاهدات

617

*

**
*

*
*

*

*

*

--*

917/29

*

617

*سطح خطای  1درصد ** سطح خطای  5درصد *** سطح خطای  10درصد
زمانی که در نرمافزار  Stataاز روش پنل با اثرات تصادفی استفاده میشود ،تنها ضریب تعیین و آماره Wald
گزارش میشود .همچنین ،زمانیکه از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده میشود ،تنها آماره  Waldگزارش
شده که مبین معناداری مدل است (افالطونی.)1396 ،
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 -6نتیجهگیری
عملکرد مسئولیتپذیری اجتماعی یکی از اطالعاتی است که حسابرسان باید بهمنظور تعیین
آستانهی قابلپذیرش ریسک حسابرسی به آن توجه کنند تا بتوانند حقالزحمهی حسابرسی
را بهطور مناسب تعیین نمایند .ازاینرو هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطهی بین افشای
مسئولیتپذیری اجتماعی و ریسک حسابرسی از طریق شاخص حقالزحمهی حسابرسی در
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بود .برای آزمون فرضیه پژوهش ،نمونهای
متشکل از  93شرکت طی سالهای  1391تا  1398انتخاب شد .یافتههای پژوهش نشان داد
بین افشای مسئولیتپذیری اجتماعی و ریسک حسابرسی رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد.
بهبیاندیگر زمانیکه میزان افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت افزایش پیدا میکند،
ریسک حسابرسی و دامنهی آن افزایشیافته و در نتیجه تالش و حقالزحمهی حسابرسی بیشتر
میشود .این نتیجه مطابق با نتایج پژوهشهای کری و همکاران ( )2017و چن و همکاران
( )2016است و یافتههای آنها را تکمیل میکند .این یافته از دیدگاه عرضه حسابرسی مبنی
بر اینکه برخی از شرکتها از افشای داوطلبانهی مسئولیتپذیری اجتماعی بهعنوان یک ابزار
استراتژیک برای پوشش عملکرد ضعیف خود استفاده میکنند ،حمایت میکند و ادبیات موجود
را پیرامون انگیزهی شرکتهایی که فعالیتهای مسئولیتپذیری اجتماعی انجام میدهند ،غنی
میکند .همچنین ،این نتیجه به استفادهکنندگان از صورتهای مالی از جمله سرمایهگذاران
هشدار میدهد تا تنها به جنبههای مثبت افشای مسئولیتپذیری اجتماعی و تأثیر مثبت آن بر
عملکرد طبق تحقیقات انجام شده در ایران توجه نکنند و به این موضوع که ممکن است افشای
مسئولیتپذیری اجتماعی ابزاری برای پوشش عملکرد ضعیف باشد نیز توجه نمایند.
این پژوهش برای اولین بار رابطهی افشــای مســئولیتپذیری اجتماعــی و یکی از مؤلفههای
حسابرســی در شرکتهای ایرانی را مورد بررســی قرارداد .لذا پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی
رابطهی افشای مسئولیتپذیری اجتماعی با دیگر مؤلفهها مانند تأخیر گزارش حسابرسی و ضعف در
کنترلهای داخلی موردبررسی قرار گیرد .همچنین ممکن است رابطهی بین افشای مسئولیتپذیری
اجتماعی و ریسک حسابرسی تحت تأثیر عواملی همچون درماندگی مالی باشد .بنابراین پیشنهاد
میگردد تا با بررســی این موضوع ،به این سؤال نیز پاسخ داده شود .یکی از محدودیتهای اصلی
این پژوهش عدم افشای حقالزحمهی حسابرسی توسط اکثریت شرکتهای بورسی بود .ازآنجاکه
یکی از شرایط انتخاب نمونه در دسترس بودن دادهها بود ،چنین شرکتهایی از نمونه حذف شدند.
این موضوع محدودیتی اساسی در پژوهش حاضر تلقی میشود.
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Abstract:
One of the important issues in auditing is the failure of auditing in corporate
fraud, which according to previous research and the theory of agency representation
with related parties and product diversity complicates independent financial audits,
increasing the complexity of corporate information, information transparency Reduces
and therefore increases the information asymmetry between managers and auditors
and increases audit risk. In order to test these hypotheses in the companies listed on
the Tehran Stock Exchange, two samples of 97 and 105 companies in the period 1390
to 1397 have been used. The results of estimating logit regression equations do not
show any significant relationship between the complexity of information resulting
from transactions with related parties, with audit failure. The results of estimating the
logit regression equations of the second hypothesis show the existence of significant
and positive relationships between the complexity of information resulting from
product diversity, with audit failure. In other words, this research shows that when the
company has a variety of products, auditors should pay attention to the presentation
of professional audit work. Although these results are consistent with the findings of
some similar studies in the literature، nevertheless, suggestions have been made for
further studies to find variables affecting audit failure in Iran.
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چکیده
یکی از بحثهای مهم در حسابرسی ،شکست حسابرسی در تقلب شرکتها است که با توجه به تحقیقات قبلی
و تئوری نمایندگی معامالت با اشخاص وابسته و تنوع محصول باعث پیچیدگی در حسابرسیهای مالی مستقل
میشود .افزایش پیچیدگی اطالعات شرکتها ،شفافیت اطالعات را کاهش و بنابراین عدم تقارن اطالعات بین
مدیران و حسابرسان را افزایش میدهد و موجب افزایش ریسک حسابرسی میشود .به منظور بررسی این فرضیهها
در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دو نمونه  97و  105تایی از شرکتها در بازه زمانی
 1390تا  1397بهره گرفته شده است .نتایج تخمین معادالت رگرسیونی الجیت وجود روابط معناداری را بین
پیچیدگی اطالعات ناشی از معامالت با اشخاص وابسته ،با شکست حسابرسی نشان نمیدهد .نتایج تخمین معادالت
رگرسیونی الجیت فرضیه دوم وجود روابط معناداری و مثبتی را بین پیچیدگی اطالعات ناشی از تنوع محصول با
شکست حسابرسی نشان میدهد .به عبارتی این تحقیق نشان میدهد :حسابرسان زمانی که شرکت دارای تنوع
محصول است ،باید به ارائه کار حرفهای حسابرسی توجه کنند .هرچند این نتایج با یافتههای برخی تحقیقات مشابه
در ادبیات همخوانی دارد با این وجود پیشنهاداتی جهت انجام مطالعات بیشتر برای یافتن متغیرهای تأثیرگذار بر
شکست حسابرسی در ایران ارائه شده است.
واژههاي كليدي :شکست حسابرسی ،پیچیدگی اطالعات ،تقلب شرکتها ،معامالت با اشخاص وابسته ،تنوع.
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 -1مقدمه
استفاده از معامله با اشخاص وابسته جهت حذف بدهیهای بزرگ بعد از انرون در سال
 2001رسوایی زیادی از جمله حسابسازی را بهدنبال داشت .سرمایهگذاران سراسر جهان
شروع به بررسی اطالعات مالی منتشره توسط شرکتها و این تفکر کردند که این کار میتواند
شامل چندین مشکل ضمنی همچون معامله با اشخاص وابسته ،شیوههای مدیریت شرکت و
استانداردهای حسابداری ضعیف باشد.
2
با رشد اقتصاد جهانی ،سرمایهگذاری و تنوع محصول به سرمایهگذاری بیشتر منجر میشود و
این نیز باعث مشکالتی در منابع اطالعاتی شد .به ویژه ،ارتباط شرکتهای اصلی-فرعی در زمینهی
حسابرسی پیچیدهتر میشود .در نتیجه تعهد به سرمایهگذاری ،امور مالی و دیگر فعالیتهای
ی نقش مهمی در این
اقتصادی بر اعتبار گزارشات مالی شرکت تکیه دارد .ضمناً مؤسسات حسابرس 
فعالیتهای جدید دارند و آنها مسئولیت قانونی را برای گواهی شهادت دهی تقبل میکنند (هنگ
و چنگ .)2018 ،بهطور کلی رسوایی شرکتها به پیچیدگی اطالعات همچون معامله با اشخاص
وابسته مربوط است (هنری و همکاران2012 ،؛ بنوری و همکاران.)2015 ،
امروزه مسئلهی تقلب به یکی از مباحث اساسی در اقتصاد کشور تبدیل شده است .با توجه
به عضویت سازمان بورس و اوراق بهادار در سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار،
الزام به ارتقای کیفیت اطالعات مالی ،توجه ویژه به جذب سرمایهگذاران خارجی در شرایط
پسابرجام ،افزایش تعداد شرکتهای پذیرفته شده و استمرار روند خصوصیسازی در کشور،
توجه به گزارشگری مالی متقلبانه اهمیت ویژهای دارد .علی رغم اهمیت رسیدگی به مصادیق
گزارشگری مالی متقلبانه و اطالع رسانی آن ،فهرست شرکتهای متقلب و مصادیق تقلب در
صورتهای مالی توسط هیچ ارگانی یا نهادی در کشور ارائه نمیشود (سجادی ،کاظمی.)1395 ،
پیچیدگی اطالعات 3حسابداری از عواملی است که ممکن است بر شکست حسابرسی 4تأثیرگذار
باشد .با افزایش پیچیدگی واحدهای اقتصادی حسابرسان باید اعمال تردید حرفهای را از ابتدا تا
پایان کار حسابرسی رعایت نمایند .زیرا هر گونه خطا در حسابرسی امری اجتناب ناپذیر است.
طبق استاندارد  240حسابرسی تقلب ،هرگونه اقدام عمدی توسط یک یا چند نفر از مدیران
اجرایی ،ارکان راهبردی ،کارکنان یا اشخاص ثالث که متضمن فریبکاری برای برخورداری از
مزیتی ناروا یا غیر قانونی است (کمیتهی تدوین استانداردهای حسابرسی .)1394 ،طبق آمارهای
بیان شده در سال  2013ایران از بین  177کشور دنیا با نمرهی  ،25رتبهی  144را از آن خود
کرده بود .در این سال دانمارک با  91امتیاز اولین کشور بود که در آن کمترین فساد مالی اتفاق
میافتاد (سایت تحلیلی الف .)1393،در تحقیقی جرائم اقتصادی جهانی در سال  2007بیان شده
است که بیش از 43درصد از کسب و کار بینالمللی قربانی تقلب در طی دو سال قبل بوده است
(انجمن حسابداران خبره انگلستان.)2008 ،
معامله با اشخاص وابسته عموماً به صورت «انتقال منابع ،خدمات یا تعهدات بین اشخاص وابسته
صرف نظر از مطالبه یا عدم مطالبهی بهای آن» تعریف میشود (استاندارد شمارهی  6حسابداری).
1
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رسواییهای مالی سالهای گذشته شرکتها در جهان ،در آمریکا (آدلفیا ،انرون) ،اروپا (پارمالت،
برمر ولکان) و آسیا (شرکت بان) ،معامالت با اشخاص وابسته را زیر ذره بین آوردهاند (خدامیپور،
 .)1392اگر چه تصاحب منابع شرکت از طریق معامالت با اشخاص وابسته ،در کشورهای توسعه
یاقته مرسوم است اما به دلیل نقص بازارهای خارجی و ضعف راهبری شرکتی ،این رخداد در
اقتصادهای نو ظهور بیشتر مشاهده میشود .در بسیاری از موارد معامالت با اشخاص وابسته گریز
ناپذیر و سودمند هستند و در چرخهی عملیات شرکت تکرار میشوند ولی در شرایط خاص ،به
سهامداران عمده یا مدیران شرکتها این امکان را میدهد که به هزینهی سهامداران خرد ،منافع
شخصی خود را افزایش دهند (حمیدی ،شعری .)1391 ،نتایج مطالعات پیشین نشان میدهند که
میتوان معامالت با اشخاص وابسته را با تئوری نمایندگی 5که در آن به نقش مدیریت در مصرف
منابع به نفع خود اشاره دارد مرتبط دانست .بر این اساس معامالت با اشخاص وابسته که غالباً
به نفع مدیران و به زیان سهامداران است ،نوعی مصرف منابع در راستای تأمین منافع مدیران
محسوب میشود (واعظ و همکاران .)1395 ،در رسواییهای مالی اخیر نیز معامالت با اشخاص
وابسته به عنوان یکی از کانونهای نگرانی بوده است؛ به گونهای که استفادهی هدفمند از این
معامالت و عدم افشای آنها یا ناکافی نبودن افشا از عوامل سقوط شرکتها میباشد .معامالت
فرصتطلبانه از طریق معامالت با اشخاص وابسته میتواند زیانهای شرکت را پوشش دهد که
گویای فرضیهی تضاد منافع 6میباشد (کامیابی و همکاران.)1396 ،
با رشد اقتصاد جهانی ،سرمایهگذاری و تنوع کسب و کار به سرمایهگذاری بیشتر منجر میشود
و این نیز باعث مشکالتی در منابع اطالعاتی میشود .به ویژه ارتباط شرکتهای اصلی -فرعی در
زمینهی حسابرسی پیچیدهتر میشود .حسابرسان کجا بودهاند؟ این سؤال آشنا بعد از فاش شدن
تقلبهای مالی و بروز رسواییها و بحرانهای مالی در همه جای دنیا است .در ایران نیز پس از بر
مال شدن تقلب بانکی اخیر ،برخی کارشناسان ادعای «شکست حسابرسی» را مطرح کردند .ادعای
شکست حسابرسی به طور عام وکیفیت پایین حسابرسی به طور خاص مطرح شد (حساس یگانه
وغالم زاده لداری .)1391 ،حسابرسان به منظور حفظ اعتبار و شهرت حرفهای خود و اجتناب
از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی 7هستند (رحیمیان و همکاران،
 .)1395عالوه بر این کیفیت حسابرسی در بازار سرمایه از عوامل اصلی فرایند تصمیمگیری و
بهبود اعتبار صورتهای مالی میباشد (حجازی و همکاران .)1395 ،کیفیت حسابرسی را استنباط
بازار از احتمال توانایی حسابرس در کشف و گزارش تخلف در سیستم حسابداری صاحبکار تعریف
کرده است (دی آنجلو.)1981 ،
مسئولیت اصلی پیشگیری و کشف تقلب و اشتباه با مدیریت واحد مورد رسیدگی است
(استاندارد حسابرسی شمارهی  )240و حسابرس مسئول برنامهریزی و انجام حسابرسی برای
کسب اطمینان معقول دربارهی عاری بودن صورتهای مالی از اشتباههای با اهمیت و فراگیر است
که موجب اشتباه یا تقلب میشود .وجه تمایز تقلب و اشتباه ،عمدی یا غیر عمدی بودن اقدامی
است که به تحریف در صورتهای مالی منجر میشود .تقلب ،بر خالف اشتباه ،عمدی و معموالً
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با کتمان حقایق همراه است (اعتمادی ،عبدلی .)1396 ،هم چنین انتظار میرود که حسابرسان
با کیفیت حسابرسی باال ،نقش اطالعاتی مهم را ایفا کنند که میتواند پیچیدگی اطالعات را از
تقلبهای شرکتها را کاهش دهد .در این میان حسابرسی به عنوان یکی از مکانیزمهای راهبری
شرکتی به طور معمول در شرایطی که پیچیدگی اطالعات حسابداری حاکم است ،برای کاهش
شکست حسابرسی درتقلب شرکتها مطرح میشود .مطالعه ادبیات نشان میدهد که پیچیدگی
اطالعات میتواند یکی از مهمترین عوامل شکست حسابرسی در تقلب محسوب شود .معامالت با
اشخاص وابسته از موارد با اهمیتی است که به طور عمده در طرحهای سوء استفاده از داراییها،
درآمد ساختگی و تحریف داراییها استفاده میشود .مطالعه پروندههای تقلب در گزارشگری
مالی مؤید استفاده وسیع از این نوع معامالت است که به طور عمده طی قراردادهای صوری انجام
میشوند (سجادی ،کاظمی .)1395 ،ضرورت انجام این تحقیق از چند بعد حائز اهمیت است:
 -1این تحقیق اولین تحقیقی است که به بررسی شکست حسابرسی مرتبط با تقلب شرکت توسط
حسابداران رسمی و همچنین همبستگی آن با پیچیدگی اطالعات شرکت میپردازد .این تحقیق
به جمعآوری پیچیدگی اطالعات و تقلب شرکتها میپردازد تا علتهای شکست حسابرسی
توسط حسابداران رسمی را تحلیل کند .پیچیدگی اطالعات حسابداری ،موضوعی تقریباً جدید
است که کمتر در تحقیقات به آن توجه شده است .پژوهش حاضر سعی بر این دارد که تأثیر
آن شکست حسابرسی در تقلب شرکتها بررسی کند-2 .نتایج این پژوهش میتواند به عنوان
یک تحقیق جدید اطالعات مفیدتری در مقایسه با پژوهشهای پیشین در اختیار تحلیلگران،
حسابرسان و مدیران قرار دهد .عالوه براین برآوردن نیازهای اطالعاتی شرکتها و مدیران و ارائهی
نتایج کاربردی در خصوص تأثیر پیچیدگی اطالعات بر شکست حسابرسی در تقلب شرکتها ،به
منظور تصمیمگیری استفادهکنندگان و همچنین حسابرسان برای حسابرسیهای مالی صحیح و
معقول و به دور از هرگونه مورد غیر عادی و برنامهریزی برای مبارزه با تقلب ،جلوگیری از تقلب،
اقدامات کشف تقلب ،ودر پایان کمک به ارائهی گزارش حسابرسی به دور از هرگونه اشتباه در
خدشهدار شدن اثر بخشی و کارایی حسابرسی کمک میکند.
هدف تحقیق این است که با توجه به دادههای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران تأثیر پیچیدگی اطالعات بر شکست حسابرسی در تقلب شرکتها را تبیین کند .همچنین
اهداف ویژهی تحقیق شامل موارد ذیل است:
تأثیرمعامالت با اشخاص وابسته بر شکست حسابرسی در تقلب شرکتها.
تأثیرتنوع محصول و کسب و کار بر شکست حسابرسی در تقلب شرکتها.
 -2مبانی نظری و پیشینهی تحقیق
تقلب اصطالحی عام و در برگیرندهی تواناییهای متعددی است که یک فرد قادر است با مهارت
به کارگیرد تا مزایایی را با ارائهی نادرست اطالعات به دیگران به دست آورد .به عبارتی تقلب
اصطالحی است که برای توصیف فرایند فریب دادن ،اعتماد و نیرنگ برای به دست آوردن نوعی
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منفعت از شخص یا اشخاص دیگر که معموالً نفع مالی است ،به کار برده میشود .تقلب با اشتباه
غیرعمدی بسیار تفاوت دارد .برای اینکه تقلب رخ دهد ،شخص متقلب باید عمدا ً و از روی قصد
8
برای به دست آوردن منفعت ،دیگران را اغفال کند (همان) .انجمن بازرسان رسمی تقلب آمریکا
تعریفی فراگیرتر از تقلب را پذیرفته و میگوید :تقلب در برگیرندهی تمام ابرازهای گوناگونی است
که ساخته انسان است و یک فرد با استفاده از آن مزیتی را نسبت به دیگری از طریق توصیههای
دروغین یا کتمان حقیقت کسب مینماید (وکیلی فرد و همکاران .)1388 ،تقلب شامل دستکاری
یا حذف عمدی مبالغ یا موارد افشا درصورتهای مالی با قصد فریب استفادهکنندگان صورتهای
مالی است .اغلب موارد گزارشگری مالی متقلبانه مربوط به تحریف مبالغ است .برای مثال شرکت
ورلدکام میلیاردها دالر هزینه رابه عنوان دارایی ثابت گزارش کرد .برخی موارد درخور توجه از
گزارشگری مالی متقلبانه مربوط به عدم کفایت افشا بوده است اما این شیوه تقلب رواج کمتری
دارد .به عنوان مثال مسئلهی اصلی در مورد شرکت انرون این بود که شرکت تعهدات خود به
شرکتهای تابعهای را که به عنوان واحدهایی با مقاصد خاص شناخته میشوند به میزان کافی
افشا نکرده بود (رفیعی و همکاران)1393 ،
تئوری پیچیدگی چارچوبی برای فکر کردن و در نظر گرفتن جهان ارائه میکند .این تئوری
رویدادی را پیش بینی نمیکند اما قادر است به سازمان جهت شناسایی قابلیتها و یافتن
ریسکهای آن کمک کند .پیچیدگی سیستم ناشی از قواعد پیچیده نمیباشد بلکه ناشی از رفتار
پیچیدهای است که روابط درون سازمانی ،تعامالت متقابل و ارتباطات دو جانبهی عوامل در داخل
و بین سیستم و محیط به وجود میآید .پیچیدگی را میتوان بر حسب ساختاری و عملیاتی
طبقهبندی نمود .پیچیدگی ساختاری در رابطه با قابلیت پیشبینی بهای تمام شده محصوالت،
بهای تمام شدهی فرایند تولید و بهای تمام شده مواد اولیه و نیروی کار میباشد .پیچیدگی
عملیاتی به بهای تمام شدهی غیرمنتظرهی تنوع در محصوالت ناشی از عدم اطمینان در تقاضای
مشتریان مربوط است .همچنین ممکن است ناشی از زیان تداوم فعالیت سازمان بهدلیل کمبودها
و کاستیها باشد (العمودی ،کومار .)2017 ،از دیدگاه هیأت تدوین استانداردهای بینالمللی
( )2008حسابداری ،مشکالت و پیچیدگیها ناشی از موارد ذیل است :الف) تعداد ابزارهای
مالی اندازهگیری ب) حسابداری پوشش ریسک ج) دامنهی استانداردهای حسابداری در خصوص
ابزارهای مالی و تعریف ابزارهای مالی د) عدم شناخت ابزارهای مالی هـ) ارائه و افشا و) سایر
موضوعات از قبیل واحد حسابداری .برای مثال به کار بستن رویهی صحیح حسابداری تحصیل
یک واحد اقتصادی توسط واحد اقتصادی دیگر ،مسائل حسابداری نسبتاً پیچیده و مهمی را ایجاد
میکند و یا افزایش تعداد محصول شرکت میتواند منجر به افزایش فرایند مدت زمان تهیهی
بهای تمام محصوالت گردد (صالحی و همکاران.)1396 ،
معامله با اشخاص وابسته عموماً به صورت انتقال منابع ،خدمات یا تعهدات بین اشخاص وابسته
صرف نظر از مطالبه یا عدم مطالبه بهای آن تعریف میشود (استاندارد شمارهی  12حسابداری
ایران .)1394 ،دو نگرش نسبت به معامالت با اشخاص وابسته وجود داردکه هر کدام جنبههای
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متفاوتی از این گونه معامالت را بیان میدارد )1 :نگرش رفتار فرصت طلبانه (تئوری نمایندگی)
که با مفهوم انتقال ثروت مرتبط است و بیان میدارد که این گونه معامالت به جهت کسب
منافع شخصی برای مدیران به کار گرفته میشود و موجب متضرر شدن شرکت و سهامداران
میگردد و )2نگرش رفتار کارا (فرضیه معامالت کارا) که به مفهوم تقویت مرتبط است و این گونه
معامالت را بخشی از تقاضای واحد تجاری قلمداد میکند و آن را تضمینکنندهی کار مدیران
میداند (کامیابی و همکاران .)1393 ،انگیزهی مدیران از معامالت با اشخاص وابسته این است
که شرکتها برای اجتناب از گزارشگری زیان ،سود را بیش از واقع نشان میدهند .از دیدگاه
ذینفعان که از تئوری انتظار و روش پردازش اطالعات استفاده میکنند ،شرکتها تمایلی ندارند
که زیان ،حتی به میزان ناچیزی را گزارش کنند .بنابراین آنها احتماال سود را مدیریت میکنند
تا سود ویژه پس از کسر مالیات را فقط باالی صفر گزارش کنند .در تحقیق بامبر و همکاران
( ،)1993پیچیدگی عملیات شرکت نیز به وسیلهی تعداد خطوط متفاوت واحد تجاری در یک
شرکت خاص تعریف شده است .در تحقیق اسوا آنسه ( )2000درجهی پیچیدگی عملیات شرکت
به تعداد و موقعیت واحدهای عملیاتی(شعب) و تنوع محصوالت و بازار آن بستگی دارد .شليفر
و ويشني( )1997نيز ادعا میكنند كه رقابت در بازار محصول ،به احتمال بسيار زياد قويترين
نيرويي است كه اقتصاد را در جهان به سمت كارايي هدايت میكند.
در طول دو دههی اخیر مسئلهی شکایت علیه حسابرسان ،به یکی از اساسی ترین مشکالت
حسابرسان تبدیل شده است .همچنان که آمار ارائه شده این امر را تأیید میکند .برای مثال در
آمریکا شش مؤسسهی بزرگ حسابرسی در سال  1983با سه شکایت روبه رو بودند .این در حالی
است که شکایت علیه همین مؤسسات در سال  210 ،1993مورد بوده است .این شش مؤسسه
گزارش کردهاند :مبالغی که آنها بابت خسارت ،کاهش شکایتهای احتمالی و حفظ اعتبار خود
پرداخت کردهاند  2/6درصد کل درآمد در سال  1983بوده و در سال  1993به  12درصد افزایش
یافته است (شو .)2000 ،پرات و استیس گزارش کردهاند :میزان دادخواهی حسابرسان در آمریکا از
سال  1994تا  300 ،1995درصد افزایش یافته است (پرات ،استیس .)1994 ،پژوهشهای قبلی
دربارهی شکست حسابرسی به بحث دربارهی رابطهای کیفیت حسابرسی و مشخصات صاحبکاران
حسابرسی شده پرداختهاند (هانگ ،چنگ .)2018 ،اقامه دعوی از سوی استفادهکنندگان گزارش
حسابرسی نه تنها منجر به تحمیل هزینه بر شخص حسابرس میشود بلکه آسیب شدیدی بر
اعتبار حرفه نیز وارد میکند .این پیامدهای ناگوار ،مسئله ریسک دادخواهی حسابرسان را به
یکی از اساسیترین دغدغههای جامعه حسابرسی تبدیل کرده است .به گونهای که حسابرسان
همواره تالش میکنند تا بهطور مداوم ریسک دادخواهی خود را ارزیابی کرده و تدابیر الزم را
برای در امان ماندن از گزند آن اتخاذ نمایند (قدیم پور وهمکاران .)1395 ،حسابرسی با کیفیتتر
صحت اطالعات ارائه شده را بهبود میبخشد و به سرمایهگذاران اجازه میدهد تا برآورد دقیقتری
از ارزش شرکت به دست آورند (نمازی و همکاران .)1390 ،راسمین و همکاران 2014 ،بیان
میکنند نتایج تحقیقات پیشین نشان میدهد که مؤسسات حسابرسی بزرگ به منظور حفظ
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اعتبار و شهرت خود ،تالش بیشتری در جهت شناسایی میزان استفاده مدیران از اقالم تعهدی
اختیاری و در نتیجه جلوگیری از استفاده این اقالم مینمایند .لذا با افزایش کیفیت حسابرسی
این انتظار وجود دارد که احتمال جلوگیری از مدیریت سود و گزارشگری متقلبانه افزایش یابد
و کیفیت گزارشات مالی بهبود یابد .نتایج تحقیق راسمین و همکاران ( )2014نشان داد که
کیفیت حسابرسی رابطهی منفی با مدیریت سود دارد .وان چون و همکاران( )2011بیان میکنند
که حسابرسان متخصص در صنعت و حسابرسان بزرگ مدیریت واقعی سود را دچار محدودیت
مینمایند و زنگین و سردار( )2010بیان میکنند که چهار مؤسسهی بزرگ حسابرسی ،تخصص
در صنعت و تصدی شرکت حسابرسی و اقالم تعهدی اختیاری را دچار محدودیت میکند
(ابراهیمی و همکاران .)1396 ،استاندارد حسابرسی شمارهی  18بینالمللی و استاندارد شمارهی
 550ایران از حسابرسان میخواهد تا هر نوع حذف معامالت با اشخاص وابسته را به عنوان خطر
تقلب با اهمیت و فراگیر تلقی کنند (استاندارد حسابرسی شمارهی  .)1389 ،550حسابرسان
نیازمند اعمال تالش بیشتر برای اجرای روشهای حسابرسی ویژه میباشند .معامله با شخص
وابسته باعث خطراتی همچون ایجاد اشتباه یا تقلب میشود که ریسک حسابرسی را افزایش
میدهد (حبیب و همکارانش .)2015 ،ایجاد اشتباه و تقلب مالی شرکتها با معامالت با اشخاص
وابستهی پیچیده میتواند باعث عدم تقارن اطالعاتی غیرمعتبر بین شرکت و حسابداران رسمی
و افزایش احتمال شکست حسابرسی از تقلب شرکت شود .مضافاً از حسابرسان خواسته میشود
تا به هنگام کار برروی معامله با شخص وابسته تالش حسابرسی بیشتری اعمال کنند و هزینهی
حسابرسی باالیی دریافت کنند (حبیب و همکارانش  .)2015بهعالوه آثار مربوط به صاحبکار-
حسابرس نشان میدهد که به هنگام تصمیمگیری برای طراحی حسابرسی ،حسابرسان به ارزیابی
خطر کسب و کار صاحبکار میپردازند (کاسل ،گیروکس ،میرز ،اومر  .)2012بنابراین احتمال
شکست حسابرسی در سطح معامله با شخص وابسته افزایش نمییابد.
بررسی تأثیر پیچیدگی اطالعات حسابداری بر شکست حسابرسی در تشخیص تقلب شرکتها،
طی دورهی زمانی 1992تا 2010با استفاده از دادههای  288شرکت از کشور تایوان انجام گرفته
است .نتایج نشان میدهد افزایش پیچیدگی اطالعات حسابداری به خصوص معامالت با اشخاص
وابسته مرتبط با درآمدها به افزایش شکست حسابرسی میانجامد (هانگ و چنگ.)2018،9
رقابت محصول ،معامالت با اشخاص وابسته و بهای خدمات حسابرسی ،طی دورهی زمانی
 1394-1386با استفاده از دادههای  112شرکت بورس اوراق بهادار تهران ،به روش دادههای
ترکیبی انجام گرفت .نتایج پژوهش نشان میدهد .که میان معامالت با اشخاص وابسته و بهای
خدمات حسابرسی رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد و رقابت در بازار محصول ،موجب کاهش
این رابطه نمیشود (عباس زاده و همکاران.)1396 ،
بررسی تأثیر تخصص حسابرس بر رابطهی بین معامالت با اشخاص وابسته و حقالزحمه
حسابرسی طی دوره زمانی  1388تا  ،1392با استفاده از روش دادههای تابلویی با رویکرد
اثرهای ثابت انجام گرفت .نتایج پژوهش نشان داده که معامالت با اشخاص وابسته ارتباط مثبت و
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معناداری با حقالزحمهی حسابرسی دارد .همچنین یافتههای پژوهش بیانگر این است که تخصص
حسابرس در صنعت موجب تعدیل رابطهی بین معامالت با اشخاص وابسته و حقالزحمهی
حسابرس میشود (واعظ و همکاران.)1395 ،
نتایج پژوهشی در رابطهی معامالت با اشخاص وابسته و حقالزحمهی حسابرسی در یک شرکت
چینی طی سالهای  2004تا  2013نشان داد که معامالت با اشخاص وابسته رابطهای مثبت
و معنادار با حقالزحمهی حسابرسی دارد و رقابت در بازار محصوالت موجب تعدیل این رابطه
میشود (حبیب و همکاران.)2015 ،
شهرت حسابرس و ناامیدی آن مربوط به معامالت با اشخاص وابسته ،طی دوره زمانی 2002
تا  2008با استفاده از دادههای  85شرکت فرانسوی انجام گرفت .نتایج حاکی از آن است
که شرکتهای حسابرسی شده توسط چهار مؤسسهی حسابرسی بزرگ ،معامالت با اشخاص
وابستهای کمتری را افشا کردند .به عبارتی رابطهای منفی بین چهار مؤسسهی حسابرسی بزرگ و
معامالت با اشخاص وابسته وجود دارد .همچنین در طول دوره گزارش شفافیت بعداز سال
 2005و با پذیرش استانداردهای گزارشگری بینالمللی همچنان این رابطه برقرار است (بنوری
و همکاران.)2015 ،
نتایج پژوهشی از تأثیر ویژگیهای فردی حسابرس بر احتمال شکست حسابرسی طی دورهی
زمانی  2000تا  2009با استفاده از دادههای  150شرکت چینی ،حاکی از آن است که بین سطح
تحصیالت حسابرس و شکست حسابرسی رابطهی منفی ضعیف مشاهده شده است (چنگ ،گائو،
.)2014
تأثير رقابت بازار محصول بر رابطهی بين تمرکز مالکيت و سياست تقسيم سود در شرکتهای
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،طی دورهی زمانی 1380تا  ،1393با استفاده از
دادههای  70شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از روش دادههای ترکيبي بررسی شده
است .نتايج پژوهش نشان داد که شرکتهای با تمرکز باال در مالکيت ،سود نقدي بيشتري را بين
سهامداران خود تقسيم کردهاند .اين تأثيرگذاري مثبت در محيطهای رقابتي پايين بيشتر بوده
است .به بيان ديگر در محيطهای کمتر رقابتي تأثير تمرکز مالکيت بر سياست تقسيم سود بيشتر
بوده است (دموری ،ایزدی.)1398 ،
بررسی تأثیر پیچیدگی اطالعات حسابداری بر تأخیر ارائهی صورتهای مالی حسابرسی شده
و عدم تقارن اطالعاتی با تأکید بر نقش کیفیت حسابرسی طی دورهی زمانی  1389تا  ،1394با
استفاده از دادههای  83شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از طریق رگرسیون دادههای
ترکیبی انجام شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد پیچیدگی اطالعات حسابداری تأثیر
معناداری بر مدت زمان تهیهی صورتهای مالی توسط شرکتها ندارد ولی منجر به افزایش
تأخیر در مدت زمان فرآیند حسابرسی میگردد .ازسوی دیگر تأخیر در ارائهی صورتهای مالی
سبب شده افزایش عدم تقارن اطالعاتی میگردد.تخصص حسابرس در صنعت به عنوان معیاری
شناخته شده از کیفیت حسابرسی باعث کاهش مدت زمان فرآیند گزارش حسابرسی شده است.
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همچنین اثر تعاملی تخصص حسابرس و پیچیدگی اطالعات حسابداری با تأخیر مدت زمان
فرایند گزارش حسابرسی رابطهی منفی معنادار دارد (صالحی و همکاران.)1396 ،
بررسی تأثیر عوامل ریسک دادخواهی حسابرسان بر حقالزحمهی حسابرسی ،طی دورهی
زمانی  1388تا  ،1393با استفاده از دادههای  100شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
انجام گرفت .نتایج حاکی از آن است که در بازار اوراق بهادار تهران از بین یازده عامل ذکر شده،
فقط سه عامل میزان اثر بخشی کنترل داخلی ،نسبت استقالل حسابرس و تمرکز مالکیت ،بر
حقالزحمهی حسابرس و تمرکز مالکیت ،بر حقالزحمهی حسابرسی تأثیر معناداری دارند .به
عبارتی دیگر ،در بازار اوراق بهادار تهران ،حسابرسان مستقل به مسئلهی ریسک دادخواهی توجه
چندانی نمیکنند و حقالزحمهی حسابرسی بیشتر بر اساس حجم عملیات رسیدگی تعدیل
میشود (قدیم پور ،دستگیر.)1395 ،
 -3روش شناسی
این تحقیق ،از جنبهی هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی به شمار خواهد رفت ،زیرا نتایج حاصل
از آن میتواند در تصمیمات حسابرسان و شرکتها مورد استفاده قرار گیرد .همچنین از بعد
نحوهی استنباط در خصوص فرضیههای پژوهش ،در گروه توصیفی -همبستگی قرار میگیرد،
زیرا برای کشف روابط بین متغییرهای تحقیق ،از فنون رگرسیون و همبستگی استفاده خواهد شد
که به این ترتیب ،از نظر استداللی ،استدالل استقرایی است .همچنین ،از آنجا که نتیجهگیری
از طریق آزمایش دادههای موجود است ،تحقیق در گروه نظریههای اثباتی قرار خواهد گرفت.
 -3-1مدلها
فرضیهی اول :پیچیدگی معامالت با اشخاص وابسته بر شکست حسابرسی در تقلب شرکتها اثر دارد.
p (sanctioni,tǀX) = G (RPTi (or i-1) ,sizei,t-1 , ARi,t, Invi,t, ZFCi,t-1,
Growthi,t-1, Big4i,t, Independenti,t, Tenurei,t, Specialisti,t
year fixed - effect, industry fixed - effrct, εi,t

فرضیهی دوم :پیچیدگی تنوع محصول بر شکست حسابرسی در تقلب شرکتها اثر دارد.

p (sanctioni,t ǀX) = G (Diversificationi,t, Invi,t ARi,t-1,
ZFCi,t-1, Growthi,t-1, Big4i,t, Independenti,t, Tenurei,t,
)year fixed - effect, industry fixed - effrct,εi,t

 -3-1-1متغیر وابسته
متغیر وابسته یک متغیر مجازی است برای نشان دادن این که آیا حسابرسان مجازاتی را
دریافت کرده است 1 :به معنی بله و  0به معنای خیر است که با توجه به محدودیت دسترسی به
اطالعات محرمانهی جامعهی حسابداران رسمی کشور از  4شاخص کیفیت حسابرسی که اگر 2
شاخص یا بیشتر از  2شاخص کیفیت حسابرسی رعایت نگردیده بود ،عدد یک به منزلهی این
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است که مؤسسهی حسابرسی شکست خورده و در غیر اینصورت صفر.
 -3-1-2متغیر مستقل
معامالت با اشخاص وابسته :براي سنجش متغیر معامله با اشخاص وابسته ،به پیروی از كـوآن
و همكاران ( ،)2010واعظ و همکاران ( ،)1395حبیب و همکاران ( ،)2015کامیابی و همکاران
( )1393از جمع كل مبالغ معامالت با اشخاص وابستهی افشا شده در يادداشتهای همراه
صورتهای مالي ساالنهی شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،تقسيم بر
مجموع داراييهای ابتداي دورهی شركت استفاده میشود.
تنوع محصول :در اين پژوهش براي اندازه گيري رقابت در بازار محصوالت از شاخص هرفيندال
توان دوم سهم بازار تمام
هريشمن استفاده شده است كه نحوهی محاسبهی آن از حاصل جمع ِ
بنگاههای فعال در صنعت ،مطابق با رابطهی ذیل به دست ميآيد:
n

∑s

2
i

i

Diversification = 1-

در اين رابطه ،شاخص هرفيندال هيرشمن n ،تعداد بنگاههای فعال در بازار و  Sسهم بنگاهها
از كل اندازهی بازار است كه از طريق رابطهی ذیل محاسبه میشود:
Xi

∑in Xi

= Si2

 Xنشان دهندهی فروش شرکت و  iمعرف نوع صنعت است .شاخص هرفيندال هيرشمن ،ميزان
تمركز صنعت را اندازهگيري میكند .هرچه اين شاخص بزرگتر باشد ميزان تمركز بيشتر بوده
و رقابت كمتري در صنعت وجود دارد و برعكس اگر تعداد بي شماري بنگاه با اندازههای نسبي
يكسان در بازار باشند ،شاخص هرفيندال بسيار كوچك و نزديك به صفر است و اگر تعداد كمي
بنگاه و با اندازههای نسبي نابرابر در بازار وجود داشته باشند ،اين شاخص نزديك به  1خواهد
بود .الزم به ذكر است كه اين شاخص در پژوهشهای چن و همكاران ( ،)2012چن و همكاران
( ،)2013چنگ هنگ ( ،)2018نمازي و ابراهيمي ( ،)1391خواجوي و همكاران ( ،)1392و
نمازي و رضايي ( )1393استفاده شده است.
 -3-1-3متغییرهای کنترلی
اندازهی شرکت :لگاریتم طبیعی ارزش دفتری داراییها (رحیمیان و همکاران.)1395 ،
نسبت موجودی مواد و کاال به کل دارایی :از حاصل تقسیم موجودی مواد و کاال به کل دارایی شرکت
نسبت حسابهای دریافتنی به کل داراییها :از حاصل تقسیم حسابهای دریافتنی به کل
دارایی شرکت
وضعیت مالی :در این تحقیق برای اندازهگیری ریسک ورشکستگی از مدل پیشبینی ورشکستگی
زمی جو اسکی استفاده شده است( .زمی جواسکی.)1984 ،
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در این فرمول  ZFCشاخص تخمین وضعیت مالی به وسیله زمی جواسکی است.
 ROAبازده داراییها است (نسبت سود خالص به کل داراییها)
 FINاهرم مالی است (نسبت کل بدهیها به کل داراییها)
 LIQنسبت نقدینگی است (نسبت دارای جاری به بدهی جاری)

)ZFC = -4.336 - 4.513 (ROA) + 5.679 (FINL) + 0.004 (LIQ

نسبت رشد فروش :ازحاصل تفاضل فروش سال جاری و سال ما قبل تقسیم بر فروش سال ما
قبل (آنترنی و رامش.)1992 ،
چهار مؤسسهی حسابرسی بزرگ :اگر حسابرس شرکت در پایان دوره مالی از مؤسسات
حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار گروه الف باشد ،برابر با  ،1در غیر این صورت صفر(رحیمیان
و همکاران.)1395 ،
حسابرس مستقل :در این پژوهش مطابق دستگیر و قدیم پور ( )1395و چنگ و هانگ ()2018
برای اندازهگیری متغییر استقالل حسابرس از رابطهی ریز استفاده میشود:
 :RIنسبت استقالل حسابرس
 :HCحقالزحمهی حسابرسی در سال مورد نظر
 :Iکل درآمد مؤسسهی حسابرسی در سال مورد نظر.
در این مدل فرض بر این است که هر اندازه میزان دریافتیهای حسابرس از محل یک صاحبکار
کمتر باشد ،حسابرس توانایی بیشتری برای مقاومت در برابر رفتارهای فرصتطلبانهی صاحبکار
خواهد داشت.
دوره تصدی حسابرسان :اگر در پایان سال مالی دورهی تصدی حسابرس شرکت 4سال باشد،
برابر با  1است در غیر این صورت ،صفر (رحیمیان و همکاران.)1395 ،
تخصص حسابرس در صنعت :در این پژوهش مطابق چنگهانگ ( )2018برای اندازهگیری
تخصص حسابرس در صنعت از فروش مشتریان حسابرسی شده توسط یک مؤسسهی حسابرسی
در صنعت خاص تقسیم بر فروش کلی همهی شرکتهای ذکر شده در یک صنعت مشابه است.
 -4جامعه و نمونه آماری
جامعهی آماری تحقیق شامل برخی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
میباشد که دارای ویژگیهای زیر باشد:
 -1به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه ،دوره مالی شرکتها منتهی به اسفند باشد.
 -2بین سالهای  1390تا  1397تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداشته باشد.
 -3دستیابی به اطالعات مورد نیاز شرکتها ،مقدور باشد.
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 -4برای انتخاب نمونه ،جزء شرکتهای هلدینگ نباشند.
جدول ( )1تعداد شرکت مورد استفاده فرضیهی اول
تعداد شرکتها

ویژگی

تعداد شرکتها
497

تعداد کل شرکتهای عضو در بورس تهران در پایان 1396
دورهی مالی شرکتها منتهی به اسفند ماه نباشد

57

بین سالهای  1390تا  1396تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی داشته باشد

48

دستیابی به اطالعات مورد نیاز مقدور نباشد

245

جزء شرکتهای هلدینگ و سرمایهگذاری باشند

50

تعداد شرکتهای حذف شده

400

97

 -5تجزیه و تحلیل
براي تجزيه و تحليل اطالعات گردآوري شده از روشهاي آمار توصيفي و آمار استنباطي
استفاده شده است .استفاده از آمار توصيفي به منظور تلخيص اطالعات جمعآوري شده و شناخت
بيشتر جامعهی مورد بررسي صورت پذيرفته است .زیرا هدف آمار توصيفي ،توصيف ،استخراج
نكات اساسي و تركيب اطالعات به كمك زبان اعداد است .هدف آمار استنباطي ،به طور كلي
انجام استنباط دربارهی پارامترهای جامعه از طريق تجزيه و تحليل اطالعات موجود در دادههاي
نمونه و همچنين سنجش عدم اطمینانی است كه در اين استنباطها وجود دارد .در اين راستا
فرضيههاي تحقيق با روشهاي مناسب آماري توسط نرمافزار EVEIWS10, EXCEL2016
مورد آزمون قرار گرفته است.
جدول ( )2شاخصهای توصیفی متغیرهای تحقیق (در فرضیهی اول)

میانگین

0.616

27.772

نسبت
موجودی
کاال
0.243

نسبت
رشد
ریسک
حسابهای
ورشکستگی فروش
دریافتنی

معامالت
اندازهی
با اشخاص
شرکت
وابسته

تخصص
استقالل
حسابرس در
حسابرس
صنعت

0.284

-1.387

0.190

0.972

0.263

میانه

0.151

27.694

0.220

0.259

-1.285

0.142

0.985

0.101

بیشترین

11.125

32.987

0.730

0.811

8.589

6.110

1.000

1.000

کمترین
انحراف
معیار

0.000

24.042

0.015

0.002

-5.791

2.826-

0.674

0.000

1.284

1.357

0.132

0.178

1.545

0.417

0.038

0.313

ضریب
چولگی

4.380

0.696

0.935

0.581

0.300

4.224

-2.885

1.195
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ضریب
کشیدگی

26.529

4.598

3.711

2.726

5.800

مشاهدات

776

776

776

776

776

14.895 61.436
776

3.004
776

776

همانگونه که در جدول فوق مشاهده میکنیم به عنوان مثال متغیر  RPTبه عنوان متغیر
مستقل مدل رگرسیونی تحقیق دارای میانگین  ،0/616میانه  ،0/151مینیمم و ماکسیمم به
ترتیب  0/000و  . 11/125چولگی ناچیز  4/38میباشد که نشانگر تقارن نسبی دادهها و باال بودن
نسبی کشیدگی نشانگر تجمع دادهها در محدوده مرکز ثقل دادهها یعنی میانگین میباشد .برای
سایر متغیرها نیز میتوان بر اساس جدول زیر استنباطهای مشابهی در نظر گرفت.
جدول ( )3شاخصهای توصیفی متغیرهای تحقیق(در فرضیهی دوم)
تنوع
محصول

نسبت
موجودی کاال

نسبت
حسابهای
دریافتنی

ریسک
ورشکستگی

رشد
فروش

استقالل
حسابرس

میانگین

0.948

0.247

0.287

-1.418

0.210

0.968

میانه

0.996

0.224

0.253

-1.289

0.150

0.985

بیشترین

1

0.730

0.821

8.589

6.110

1.000

کمترین

0.314

0.025

0.002

-6.123

-0.740

0.177

انحراف معیار

0.121

0.130

0.183

1.591

0.455

0.058

ضریب چولگی

-2.991

0.940

0.603

0.182

4.912

-6.779

ضریب کشیدگی

11.642

3.742

2.662

5.286

51.319

71.560

تعداد مشاهدات

840

840

840

840

840

840

همچنین در جدول زیر مشاهده میشود که متغیر تنوع به عنوان متغیر مستقل مدل رگرسیونی
تحقیق دارای میانگین  ،0/948میانه  ،0/996مینیمم و ماکسیمم به ترتیب  0/314و  ،1انحراف
معیار 0/121چولگی ناچیز  - 2/991میباشد که نشانگر تقارن نسبی دادهها میباشد .مقدار
کشیدگی که برابر  11/642شده نشانگر تجمع دادهها در محدودهی مرکز ثقل دادهها یعنی
میانگین میباشد .برای سایر متغیرها نیز میتوان بر اساس جدول زیر استنباطهای مشابهی در
نظر گرفت.
جدول ( )4ضرایب مدل رگرسیون لجستیک (فرضيه اول)
متغیر

مقدار ضریب

انحراف استاندارد

مقدار آماره z

احتمال معناداری

معامالت با اشخاص وابسته

-0.043

0.075

-0.571

0.568

اندازهی شرکت

-0.043

0.098

-3.596

0.000

نسبت موجودی مواد و کاال

-0.353

0.798

-0.183

0.855

نسبت حسابهای دریافتنی

-0.146

0.629

-3.019

0.003
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ریسک ورشکستگی

-1.897

0.067

-0.901

0.368

رشد فروش

-0.060

0.226

0.047

0.963

مؤسسات حسابرسی بزرگ

0.011

0.250

-7.669

0.000

استقالل حسابرسی

-1.920

2.976

-1.379

0.168

چرخش حسابرسی

-4.103

0.288

-10.395

0.000

تخصص حسابرس در
صنعت

-2.993

0.400

-1.190

0.234

C

-0.476

4.159

3.881

0.000

ضریب تعیین مک فادن

0.388492

میانگین متغیر وابسته

0.43299

آمارهی نسبت درست نمایی

412.4944

انحراف از رگرسیون

-0.418357

احتمال معناداری مدل

0.000

با توجه به جدول مدل رگرسیونی ،همانگونه که مشاهده شد مقدار ضریب بهدست آمده برای
متغیر معامله با اشخاص وابسته  RPTبرابر  -0/043شده که مقدار آمارهی  zبرای آزمون
معناداری ضریب این متغیر برابر 0/571شده است و قدر مطلق آن از مقدار  1/96کمتر میباشد.
همچنین بهصورت متناظر مشاهده میشود که سطح احتمال معناداری متناظر با این متغیر برابر0
میباشد که بیشتر از مقدار آلفای تحقیق ( )0/05میباشد .لذا فرضیه مورد نظر بر اساس این نتایج
از نظر آماری مورد حمایت قرار نمیگیرد و لذا ارتباط بین دو متغیر معنادار نمیباشد.
در مدل فوق مشاهده میشود که مقدار آمارهی مک فادن مجذور آر برابر  0/388میباشد که
قابل قبول میباشد (میزان همبستگی ماندههای مدل) .همچنین مقدار آمارهی درستمایی LR
برابر  412/4944شده که احتمال معناداری مدل بر اساس این نسبت درستنمایی برابر 0/000
میباشد .نتیجه این که مدل برازندگی کافی بر دادهها را دارا میباشد .جهت آزمون اینکه
آیا مدل ارائه شده به دادهها مناسب میباشد یا خیر؛ از آمارهی نیکویی برازش هاسمر لمشو
( )Hosmer-Lemeshow Goodness-of-Fit Statisticاستفاده شده است .در این آزمون
برای سطوح معناداری بزرگتر از آلفای تحقیق ( )0/05مناسبت مدل مورد تأیید قرار میگیرد.
الزم به ذکر است که این آماره دارای توزیع خی دو میباشد و سطح معناداری آن از این توزیع
استخراج میگردد .در این آزمون فرض صفر معادل قابلیت تبیین مطلوب مدل و فرض مقابل
قابلیت تبیین ضعیف مدل میباشد که بر اساس نتیجه بدست آمده در جدول زیر فرض صفر رد
نمیگردد.
جدول ( )5نتایج آزمون هاسمر لمشو
آزمون هاسمر لمشو

آماره آزمون

احتمال معناداری

4.5663

0.8028
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جدول ( )6ضرایب مدل رگرسیون لجستیک (فرضيه دوم)

متغیر

مقدار ضریب

انحراف استاندارد

مقدار آماره z

احتمال معناداری

تنوع محصول

2.203247

8486576.

2.60

0.009

نسبت موجودی مواد وکاال

1.058003

7258983.

1.46

0.145

نسبت حساهای دریافتنی

-1.062274

5354396.

-1.98

0.047

ریسک ورشکستگی

-.0762056

0571949.

-1.33

0.183

رشد فروش

0069345.

1821693.

0.04

0.970

مؤسسات حسابرسی بزرگ

-1.604291

2102142.

-7.63

0.000

استقالل حسابرسی

-5.117184

1.911637

-2.68

0.007

چرخش حسابرس
C

-2.691216

2293559.

-11.73

0.000

4.507364

2.022923

2.23

0.026

ضریب تعیین مک فادن

0.3322

میانگین متغیر وابسته

0.465476

آماره نسبت درستنمایی

385.56

انحراف از رگرسیون

0.389663

احتمال معناداری مدل

0.000000

با توجه به جدول مدل رگرسیونی ،همانگونه که مشاهده شد مقدار ضریب بهدست آمده
برای متغیرتنوع محصول ( )Diversificationبرابر  2/203شده که مقدار آماره  zبرای آزمون
معناداری ضریب این متغیر برابر  2/60شده است .همچنین مشاهده میشود که سطح احتمال
معناداری متناظر با این متغیر برابر  0/009میباشد که کمتر از مقدار آلفای تحقیق ()0/05
میباشد .لذا فرضیه مورد نظر بر اساس این نتایج از نظر آماری مورد حمایت قرار میگیرد .نتیجه
این که ارتباط بین دو متغیر معنادار میباشد .یعنی میتوان چنین گفت که پیچیدگی تنوع
محصول بر شکست حسابرسی در تقلب شرکتها اثر مثبت و معناداری دارد.
جدول ( )7نتایج آزمون هاسمر لمشو
آزمون هاسمر لمشو

آماره آزمون

احتمال معناداری

9/2137

0/3246

 -6نتیجهگیری و پیشنهاد
با توجه به مقالهی مبنای پژوهش که مبنای فرضیههای پژوهش حاضر است و پژوهشهای
قبلی که رابطهی معناداری بین معامالت با اشخاص وابسته و تنوع محصول با شکست حسابرسی
در تقلب شرکتها وجود دارد و با توجه به تحلیلهای انجام شده ارتباط معناداری بین فرضیهی
اول برقرار نمیباشد .دلیل این امر احتماالً عدم کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف،
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طبق تحقیق (قالیباف اصل ،ناطقی )1387 ،است که به بررسی کارایی در سطح ضعیف در بورس
اوراق بهادار تهران (بررسی زیر بخشهای بازار) پرداخته است و رابطهی همبستگی بین معامالت
با اشخاص وابسته و شکست حسابرسی برقرار بوده است .نتایج تخمین معادالت رگرسیونی
الجیت فرضیهی دوم وجود روابط معنادار و مثبت را بین پیچیدگی اطالعات ناشی از تنوع
محصول ،با شکست حسابرسی نشان میدهد .به عبارتی این تحقیق نشان میدهد که حسابرسان
زمانی که شرکت دارای تنوع محصول است ،باید به ارائهی کار حرفهای حسابرسی توجه کنند.
یعنی میتوان چنین گفت که پیچیدگی تنوع محصول بر شکست حسابرسی در تقلب شرکتها
اثر معنادار و مثبت دارد.
در این تحقیق برای محاسبهی تنوع محصول وکسب و کار از شاخص هرفیندال  -هیرشمن
استفاده شده است .بنابراین در پژوهشهای آتی از سایر شاخصها نظیر شاخص لرنر و شاخص
لرنر تعدیل شده ،توبین و نسبت تمرکز  nبنگاه نیز به عنوان شاخص رقابت و تنوع کسب و کار
و محصول استفاده شود تأثیر تنوع محصول بر شکست حسابرسی در تقلب شرکتها با توجه به
شاخصهای مذکور بررسی شود.
در این تحقیق برای محاسبه معامالت با اشخاص وابسته از اطالعات صورتهای مالی جداگانه
استفاده شده است .لذا پیشنهاد میشود پژوشگران در آینده از معامالت با اشخاص وابسته
شرکتهای گروه استفاده و تأثیر آن را بر شکست حسابرسی در تقلب شرکتها بسنجند.
برای پیچیدگی اطالعات از معیارهای صورتهای مالی تلفیقی ،معیارهای تعداد محصوالت و
استفاده از تکنیکها و ماشین آالت نوین و تأثیر آن بر شکست حسابرسی در تقلب شرکتها
استفاده کنند.
پیشنهاد میشود پژوشگران درآینده مدیریت سود فرصت طلبانه بر شکست حسابرسی در تقلب
شرکتها را بررسی و با نتایج تحقیق حاضر مقایسه نمایند.
همچنین عدم تقارن اطالعاتی بر شکست حسابرسی در تقلب شرکتها را بررسی و با نتایج
تحقیق حاضر مقایسه نمایند.
برای محاسبهی معیار شکست حسابرسی پیشنهاد میشود از حسابرسان دادگاهی و محکوم به
مجازات از طرف مراجع قضایی و یا مراجع ذی صالح شدهاند استفاده شود و تأثیر آن بر معامالت
بر اشخاص وابسته و تنوع محصول و کسب و کار بررسی و با نتایج این تحقیق مقایسه گردد.
منابع
اعتمادی ،عبدلی .)1396( .کیفیت حسابرسی و تقلب در صورتهای مالی .دانش حسابداری مالی،
.43-23 ،)4(4
ابراهیمی ،سیدکاظم؛ بهرامی نسب ،علی؛ باغیان ،جواد .)1396( ،تأثیر کیفیت حسابرسی و رعایت حقوق
سهامداران براحتمال گزارشگری متقلبانه ،دانش حسابرسی.149-125 ،)69(17 ،
بختیاری ،مهدی ،سالمی دهخوارقانی ،محسن ( .)1397تأثیرگزارشگری مالی متقلبانه بربحران مالی با
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تأکید برمعامالت با اشخاص وابسته ،چشمانداز حسابداری و مدیریت ،دوره .30-17 :)3(1
صالحی ،اله کرم ،بزرگمهریان ،شاهرخ ،جنت مکان .)1396(.بررسی تأثیر پیچیدگی اطالعات حسابداری
بر تأخیر ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده و عدم تقارن اطالعاتی با تأکید بر نقش کیفیت حسابرسی.
دانش حسابداری مالی.116-87 ،)3(4 ،
سجادی ،سید حسین و کاظمی ،توحید .)1395(.الگوی جامع گزارشگری مالی متقلبانه در ایران به
روش نظریه پردازی زمینه بنیان ،پژوهشهای تجربی حسابداری.204-185 :)1(6 ،
سجادی ،سید حسین ،نیک کار ،حاجی زاده ،سعید .)1397(.بررسی جنبههای گوناگون فرایند رشد
شرکت در دورههای متفاوت تنوع بخشی محصول ،پیشرفتهای حسابداری.121-95 :)1(10،
سایت الف .)1393(.رتبه بندی جهانی ایران در فساد اقتصادی.
سازمان حسابرسی ایران .)1394(.مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه ،در حسابرسی
صورتهای مالی {استاندارد حسابرسی ،}240تهران.
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Abstract:
Since the tone of the managers influences the decision-making of the users of
financial reports, the existence of independent and specialized committees in the
company such as the audit committee can be effective as one of the pillars of corporate
governance to monitor such actions of managers. Therefore, The main purpose of
this study is to investigate the effect of the financial expertise of the audit committee
on the abnormal tone of the management review and analysis report (management
interpretive report) in companies listed on the Tehran Stock Exchange. To test the
research hypothesis, the financial information of companies listed on the Tehran Stock
Exchange in the period between 1396 to 1397 has been used, so that after applying the
restrictions in this study, the final sample consisting of 168 companies was selected.
After measuring the research variables, multivariate linear regression analysis was
used to test the research hypothesis. The hypothesis was also tested using Eviews
econometric software and statistical techniques of integrated data. The results of the
statistical tests of the research show that the financial expertise of the audit committee
leads to a reduction in the unusual tone of the management interpretative report.
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چکیده
از آن جایی که لحن مدیران بر تصمیمگیری استفادهکنندگان گزارشهای مالی مؤثر است وجود کمیتههای
مستقل و دارای تخصص در شرکت همانند کمیتهی حسابرسی میتواند به عنوان یکی از ارکان حاکمیت شرکتی،
برای نظارت بر اقدام مدیران مؤثر باشد .هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر تخصص مالی کمیتهی حسابرسی
بر لحن غیرعادی گزارش بررسی و تحلیل مدیریت (گزارش تفسیری مدیریت) در شرکتهای پذیرفتهشده در
ی پژوهش از اطالعات مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
بورس اوراق بهادار تهران است .برای آزمون فرضی ه 
اوراق بهادار تهران در فاصلهی زمانی بین سالهای  1396تا  1397استفاده شده است ،به طوریکه پس از اعمال
محدودیتهای موردنظر در این پژوهش ،نمونهی نهایی متشکل از  168شرکت انتخاب گردید .پس از اندازهگیری
متغیرهای پژوهش از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره ،برای آزمون فرضیه پژوهش استفادهشد .آزمون
فرضیه نیز با استفاده از نرمافزار اقتصادسنجی  Eviewsو تکنیکهای آماری دادههای تلفیقی با کنترل اثرات سال
و صنعت صورت پذیرفته است .نتایج حاصل از آزمونهای آماری پژوهش نشان میدهد که تخصص مالی کمیتهی
حسابرسی منجر به کاهش لحن غیرعادی گزارش تفسیری مدیریت میگردد.
واژههای کلیدی :تخصص مالی کمیتهی حسابرسی ،لحن غیرعادی ،گزارش بررسی و تحلیل مدیریت ،گزارش
تفسیری مدیریت.
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 -1مقدمه
درخصوص گزارش پیشبینی سود ،طی بررسیهای به عمل آمده مشخص شد که غالب
کشورها ،نه تنها الزامی برای پیشبینی سود ندارند بلکه حتی در برخی ،ارائهی سود پیشبینی
شده منع شده است .در کنار مطالعات بینالملل ،انحراف سود پیشبینی شده در ابتدای سال مالی
با سود محقق شده و همچنین تعدیل مکرر پیشبینی سود از جانب شرکتها ،سازمان را به این
نتیجه رساند که نه تنها گزارش پیشبینی سود ابزاری جهت تحلیل شرکت نیست بلکه ممکن
است بهعنوان ابزاری برای دستکاری بازار نیز مورد سوء استفاده قرار گیرد .نتایج این مطالعات
در نشستی با فعاالن بازار نیز مورد بررسی قرار گرفت و نظرات ایشان دربارهی حذف گزارش
پیشبینی سود اخذ شد .در نهایت در اواخر آذر  95پیشنهاد حذف مادهی  16دستورالعمل
اجرایی نحوهی انجام معامالت در بورس اوراق بهادار تهران و بند  2مادهی  11دستورالعمل
اجرایی نحوهی انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس ایران همراه با تغییرات اساسی مصادیق
اطالعات با اهمیت و نحوهی گزارشگری آن به هیأتمدیرهی سازمان ارائه شد .با در نظر گرفتن
این نکته که گزارش پیشبینی سود مورد توجه بازار است ،مقرر شد مطالعات دیگری برای
دستیابی به جایگزینهای این گزارش نیز صورت گیرد .بررسیهای گستردهای در میان کشورهای
مختلف ،از کشورهای توسعه یافته ،در حال توسعه و کشورهایی که بازاری حدودا ً مشابه بازار
کشور داشتند ،برای یافتن جایگزینی برای گزارش پیشبینی سود صورت گرفت .در میان این
بررسیها ،مشخص شد تمامی ناشران پذیرفته شده در غالب کشورها ،همراه با صورتهای مالی
گزارشی ارائه میکنند که مدیریت شرکت از طریق این گزارش تالش میکند تا سهامداران فعلی
و سرمایهگذاران را نسبت به وضعیت گذشته ،جاری و آیندهی شرکت مطلع سازند .در کشورهای
آمریکایی (مانند ایاالت متحده و کانادا) از این گزارش بهعنوان گزارش بحث و تجزیه و تحلیل
مدیر ،1غالب کشورهای اروپایی بهعنوان تفسیر مدیریت ،2در کشور انگلیس از آن به گزارش
بررسی وضعیت مالی و عملیاتی 3و در آلمان با عنوان گزارش مدیران 4یاد میشود .بررسیهای
بیشتر نشان داد که هیأت استانداردهای بینالمللی حسابداری 5با جمعبندی رویههای غالب
کشورهایی که از این گزارش استفاده میکردند ذیل یک گزارش واحد ،از آن بهعنوان گزارش
تفسیری مدیریت یاد کرده است .مطالعات بیشتر سازمانها را به این نتیجه رساند که گزارش
تفسیری مدیریت قابلیت جایگزینی با گزارش پیشبینی سود را دارد .لذا به منظور جلوگیری
از بروز خأل اطالعاتی ،گزارش تفسیری مدیریت که همراه صورتهای مالی ارائه میشود ،در
دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان ،الزامی شد.
ادبیات موجود بیان میکنند اطالعات كيفي و در واقع اطالعات به غیر از صورتهای مالی در
مورد شركتها ،باعث بهبود محيط اطالعات ميشود .این مطالعات معتقدند که اطالعات کیفی،
اطالعات مالی را تکمیل کرده و افزایش محتوای اطالعات را برای سرمایهگذاران فراهم میکند .از
طرف دیگر برخی از مطالعات ادعا میکنند که افشای کیفی به دلیل سطحی بودن یا پیچیدگی
زبان ،فاقد اطالعرسانی است (تاوکار .)1998 ،مطالعات اخیر همچنین نشان میدهد که مدیران
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شرکتها اطالعات کیفی را برای منافع شخصی خود دستکاری میکنند .به عنوان مثال ،مدیران
ممکن است سعی کنند با دستکاری لحن زبانی که در افشای کیفی مورد استفاده قرار میگیرد،
واکنشهای مطلوب بازار را القا کنند (دیویس و تاما -سوئیت2012 ،؛ هوانگ و همکاران.)2014 ،
از آن جایی که نحوهی لحن مدیران بر تصمیمگیری استفادهکنندگان گزارشهای مالی مؤثر است
وجود کمیتهای مستقل در شرکت همانند کمیتهی حسابرسی میتواند به عنوان یکی از ارکان
حاکمیت شرکتی ،برای نظارت چنین اقدام مدیران مؤثر باشد (ذاکری ،فیلسرایی .)1399 ،این
کمیته ،جهت حفظ منافع سهامداران باید نگرش جست وجو گرانهای برگزیند و قضاوتهای
مدیریت را مورد سؤال قرار دهد (تاری وردی ،قادری .)1396 ،کیمتهی حسابرسی به عنوان یکی
از کمیتههای عملیاتی و زیر مجموعهی کمیتهی هیأتمدیره ،مسئولیت بازبینی و نظارت بر
گزارشهای مالی و افشا را دارد (همان).
تحقیقات قبلی نشان میدهد که توانایی متخصصان مالی برای نظارت بر مدیران شرکتها
نقش نظارتی کمیتههای حسابرسی را تقویت میکند (باغومیان ،محمدی1397 ،؛ تاری وردی،
قادری13696 ،؛ ابوت و همکاران .)2004 ،با توجه به نقش کمیته حسابرسی در بررسی و بحث
در مورد محتوای بخش بررسی و تحلیل ریسک مدیریت (کارسلو و نیل2003 ،؛ کینات ،والو،
 )2008این احتمال وجود دارد که متخصصان مالی کمیتههای حسابرسی با کاهش مدیریت لحن
فرصتطلبانه ،کیفیت گزارشگری در بخش بررسی و تحلیل ریسک مدیریت را بهبود بخشند.
انتظار میرود متخصصان مالی استانداردهای باالتری را نسبت به افراد بدون تخصص داشته باشند.
چرا که آنها نگرانی بیشتری در مورد شهرت و ریسک دادخواهی دارند (کریشنان ،ویسواناتان،
 .)2008اعضای کمیتهی حسابرسی با تخصص مالی انگیزههایی را برای محدود کردن مدیریت
لحن مثبت به منظور تأمین اعتبار خود و کاهش خطر دادخواهی دارند و تخصص مالی کمیتهی
حسابرسی مدیریت لحن مثبت را در بخش بررسی و تحلیل ریسک مدیریت کاهش میدهد و
رابطهی منفی بین تخصص مالی کمیتهی حسابرسی و لحن غیرعادی بررسی و تحلیل ریسک
مدیریت وجود دارد (لی و پارک .)2018 ،بنابراین انتظار میرود که تخصص مالی کمیتهی
حسابرسی موجب کاهش لحن غیرعادی گزارش بررسی و تحلیل ریسک مدیریت گردد .با این
حال در عمده مطالعات داخلی صورت گرفته این موضوع نادیده انگاشته شده و یک فضای خالی
در ادبیات حسابداری و حسابرسی برای تحقیق در این باره وجود دارد که انجام مطالعهی تجربی،
برای درک بهتر نقش تخصص مالی کمیته حسابرسی شرکتها بر لحن غیرعادی گزارش بررسی
و تحلیل ریسک مدیریت آنها ضروری است .در پژوهش حاضر سعی بر آن است که رابطهی بین
تخصص مالی کمیتهی حسابرسی با لحن غیرعادی گزارش بررسی و تحلیل ریسک مدیریت مورد
بررسی قرار گیرد.
نتایج پژوهش حاضر میتواند دستاوردها و ارزش افزوده علمی بههمراه داشته باشد :اول اينكه
نقطهی متمايز اين پژوهش آن است كه قوانين و ساختار محيطي ايران نسبت به ساير كشورها كام ً
ال
متفاوت است و با توجه به اينكه ارائهی گزارش بررسی و تحلیل ریسک مدیریت یا گزارش تفسیری
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مدیریت در اواخر آذر  1395برای شركتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران الزامی شد،
نتايج پژوهش ميتواند موجب گسترش مباني نظري در مورد گزارش بررسی و تحلیل ریسک مدیریت
یا گزارش تفسیری مدیریت شركتها در كشورهاي در حال توسعه نظير بازار سرمايهی ايران شود.
دوم اینکه پژوهش حاضر از این حیث دارای اهمیت است که در زمره نخستین تحقیقات داخلی
است که به بررسی لحن پرداخته است .سوم اینکه پژوهش حاضر به بررسی رابطهی تخصص مالی
کمیته حسابرسی با لحن غیرعادی گزارش بررسی و تحلیل ریسک مدیریت پرداخته که این موضوع
به عنوان یک دستاورد علمی میتواند اطالعات سودمندی را در اختیار سرمایهگذاران ،قانونگذاران
بازار سرمایه ،تدوینکنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی و سایر استفادهکنندگان اطالعات
حسابداری قرار دهد .درنهایت ،نتایج پژوهش میتواند ایدههای جدیدی را برای انجام پژوهشهای
آتی در حوزهی لحن غیرعادی و گزارش بررسی و تحلیل ریسک مدیریت پیشنهاد نماید.
 -2چارچوب نظری
 -2-1لحن زبان در گزارش بررسی و تحلیل ریسک مدیریت
بخش نوشته شده توسط مدیران ،بخش بررسی و تحلیل ریسک مدیریت از گزارشهای مالی
شرکتها ،مروری بر عملکرد گذشته شرکتها و چشمانداز آینده دارد و در مورد جنبههای مختلف
کسب و کار بحث میکند .ادبیات قبلی با مطالعهی محتوای اطالعات بخش بررسی و تحلیل
ریسک مدیریت دریافتند که لحن زبانی آن اطالعات مفیدی را به سرمایهگذاران ارائه میدهد.
لی ( )2010نشان میدهد که لحن اظهارات آینده نگر در بخش بررسی و تحلیل ریسک مدیریت
قدرت توضیح در پیشبینی سود آینده شرکت را دارد .فلدمن و همکاران ( )2010رابطهی مثبتی
بین تغییر لحن در بخش بررسی و تحلیل ریسک مدیریت و بازده اضافی بازار پیدا کردند .آنها
استدالل میکنند که لحن بررسی و تحلیل ریسک مدیریت منعکس کننده چشمانداز مدیران
برای عملکرد شرکت در آینده است و اطالعاتی را ارائه میدهد که در صورتهای مالی به طور
کامل در دسترس نیست.
با این حال مطالعات اخیر شواهدی ارائه میدهد که نشان میدهد لحن بخش بررسی و
تحلیل ریسک مدیریت ممکن است مربوط به رفتار فرصتطلبانهی مدیران با هدف گمراهکننده
سرمایهگذاران باشد .دیویس و تاما -سوئیت ( )2012نشان میدهند که مدیران لحن بخش
بررسی و تحلیل ریسک مدیریت و پیشبینی سود به طور استراتژیک و برای کسب واکنش
مطلوب از سمت بازار مدیریت میکنند .به طور خاص ،مدیران از کلمات خوش بینانهتر و کلمات
بدبینانهی کمتری در گزارش پیشبینی سود نسبت به بخش بررسی و تحلیل ریسک مدیریت
استفاده میکنند و انتظار واکنشهای بزرگی از سمت بازار در مقابل انتشار گزارش پیشبینی
سود دارند .همچنین هوانگ و همکاران ( )2014با بررسی گزارشهای پیشبینی سود شواهدی
ارائه میدهد مبنی بر اینکه مدیران بهطور فرصتطلبانه لحن مورد استفاده را مدیریت میکنند.
آنها نشان میدهند که مدیران وقتی انگیزهای برای افزایش قیمت سهام ،تأثیرگذاری بر پیش
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بینیهای تحلیلگران و یا مخفی کردن عملکرد عملیاتی ضعیف دارند ،احتماالً تمایل به مدیریت
لحن به سمت مثبت دارند .عالوه بر این نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که سرمایهگذاران با
مدیریت استراتژیک لحن گمراه میشوند .به طور خالصه لحنی که در بخش بررسی و تحلیل
ریسک مدیریت استفاده میشود ،حاوی اطالعات مهمی است که بر محیط اطالعات شرکت تأثیر
میگذارد .در عین حال مدیران انگیزههایی برای مدیریت لحن بخش بررسی و تحلیل ریسک
مدیریت بهصورت فرصتطلبانه برای گمراهی سرمایهگذاران و القای واکنشهای مطلوب بازار
دارند.
 -2-2تخصص مالی کمیتهی حسابرسی و لحن غیرعادی گزارش بررسی و تحلیل
مدیریت
یکی از اجزای بسیار مهم نظام راهبری واحد تجاری که نقش بسیار با اهمیتی در بهبود
اعتباردهی گزارشها و فعالیتهای هیأتمدیره و حفظ منافع گروههای مختلف از جمله
شرکت ،سهامداران ،اعتباردهندگان و دولت دارد وجود کمیتهی حسابرسی به منظور اثربخشی
فعالیتهای هیأتمدیره در شرکتها است (فخاری ،رضائی پیتهنوئی .)1397 ،براساس منشور
کمیتهیحسابرسی مصوبهی  1391/11/23سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،اعضای هیأتمدیره
با انتخاب و انتصاب اعضای دارای صالحیت در کمیتهی حسابرسی به منظور عزم خود در
استقرار نظام راهبردی شرکتی مصممتر تشکیل میشود (باغوبیان و محمدی1397 ،؛ فخاری،
رضائی پیتهنوئی1397 ،؛ جامعی ،رستمیان .)1394 ،از آن جایی که اثربخشی فعالیت کمیتهی
حسابرسی مطابق با نظر هیأت حسابداری شرکتهای سهامی عام در وهلهی اول وابسته به
تخصص اعضای کمیتهی حسابرسی در حوزهی حسابداری و گزارشدهی مالی است (عباسزاده
و همکاران )1396 ،تخصص مالی کمیتهی حسابرسی به عنوان یکی از برجستهترین ويژگی
کمیتهی حسابرسی که ارتباط تنگاتنگی با اثربخشی کمیتهی حسابرسی دارد در سالهای اخیر
توجه تنظیمکنندگان را به خود جلب کرده است (باغومیان ،محمدی .)1397 ،مطابق مادهی 1
منشور کمیتهی حسابرسی ،سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ( )1391تخصص مالی اعضای
کمیتهی حسابرسی را داشتن مدرک دانشگاهی یا مدرک حرفهای داخلی یا معتبر بینالمللی در
مسائل مالی (حسابداری ،حسابرسی ،مدیریت مالی ،اقتصاد ،سایر رشتههای مدیریت یا گرایشهای
مالی یا اقتصاد) همراه با توانایی تجزیه و تحلیل صورتها و گزارشگری مالی و کنترلهای داخلی
حاکم بر گزارشگری مالی تعریف کرده است.
تخصص مالی اعضای کمیتهی حسابرسی به عنوان بخش مهمی از سیستم نظارت داخلی،
قدرت کمیتهی حسابرسی را تقویت کرده که میتواند باعث افزایش کیفیت و شفافیت گزارشات
هیأتمدیره شود (صالح و همکاران .)2017 ،شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهد کمیتههای
حسابرسی به طور فعال در بررسی بخشهای بررسی و تحلیل ریسک مدیریت مشارکت میکنند.
گوه ( )2009بیان میکنند شرکتهایی که اعضای کمیتهی حسابرسی آنها تخصص مالی
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دارند ،هیأتمدیره گزارشمالی شفاف و قابل فهم برای ذینفعان مختلف ارائه و افشاء مینمایند.
از آن جایی که در گزارشهای هیأت مدیره عالوه بر اطالعات کمی ،شرح نوشتاری نیز ارائه
میشود (کاشانی پور و همکاران )1398 ،مديران با استفاده از شرح نوشتههاي موجود در
گزارشهاي مدیریتی ميتوانند بر جنبهی متقاعدكنندگي تمركز میكنند .يكي از روشهاي
مهم متقاعدكنندگي اين است كه بر انعكاس و تكرار واژههاي خاصي از اطالعات در متن تأكيد
شود .اين روش از متقاعدكنندگي ،بر لحن افشاي اطالعات تأكيد دارد كه يكي از عوامل مهم
مؤثر بر سبك بيان و نحوهی افشاي اطالعات كيفي در گزارشهاي مديريتي است (کاشانی پور و
همکاران .)1398 ،در واقع یکی از ویژگیهای بسیار مهم افشای اطالعات نوشتاری در گزارشهای
هیأتمدیره ،کاربرد لحن توسط مدیران در انتقال پیام به ذینفعان مختلف است که وجود
کمیتهی حسابرسی میتواند بر نحوهی لحن گزارشگری مالی تأثیرگذار باشد .هانگ و همکاران
( )2014از مدیریت نوشتار به عنوان ابزاری برای مخفی کردن اطالعات بنیادی بیان نموده و
مدیریت نوشتار را به عنوان لحن غیرعادی نوشتار ،یعنی سطح لحنی غیرهمسان با اطالعات
بنیادی شرکت میدانند .لحن غیرعادی نوشتاری میتواند بهصورت فرصت طلبانهای برای بهبود
فهم گزارشهای مالی و در نتیجه گمراه کردن سرمایهگذاران با استفاده از کلمات مثبت برای
مخفی کردن عملکرد ضعیف شرکت به کار گرفته شود .این موضوع میتواند یک وضعیت دشوار
ایجاد کند .زیرا استفادهکنندگان از گزارشهای ساالنه ادراک کمتر دقیقی دربارهی شرکت دارند
(رهنمای رودپشتی ،محسنی .)1395 ،کردیت سوئیس 6مشخص میکند کمیتهی حسابرسی خود
باید وضوح و قوام افشاگریها و توضیحات موجود در صورتهای مالی و بررسی و تحلیل ریسک
مدیریت را ارزیابی کند .به عنوان مثال مک مولن و راغونندان ( )1996گزارش دادند که بعید
است شرکتهایی که دارای مشکالت مالی هستند اعضای کمیتهی حسابرسی با تخصص مالی
مطرح شده حاکی از آن است که تخصص مالی اعضای کمیتهی حسابرسی

داشته باشند .شواهد
ممکن است روند بررسی را تقویت کند .این نکته به نوبهی خود ،بر کیفیت بخش بررسی و تحلیل
ریسک مدیریت گزارشهای مالی تأثیر میگذارد.
به دو دلیل انتظار میرود تخصص مالی کمیتهی حسابرسی بهطور منفی بر لحن غیرعادی
تأثیرگذار باشد :اول) متخصصان مالی دانش و مهارتهای گستردهای در زمینهی حسابداری و امور
مالی دارند .این امر آنها را قادر میسازد تا ارزیابی كنند كه آیا بررسی و تحلیل ریسک مدیریت
اطالعات مناسب را مطابق با وضعیت مالی شرکت ارائه میدهد .با توجه به اینکه مدیران انگیزههایی
برای مدیریت لحن بخش بررسی و تحلیل ریسک مدیریت به سمت مثبت دارند (دیویس ،تاما-
سوئیت2012 ،؛ هوانگ و همکاران ،)2014 ،متخصصان مالی میتوانند کمیتهی حسابرسی را در
تعیین اینکه آیا توضیحات بخش بررسی و تحلیل ریسک مدیریت بسیار خوش بینانه هستند یا
خیر کمک کنند .عالوه بر این نظارت مؤثر متخصصان مالی کمیتهی حسابرسی همچنین میتواند با
جلوگیری از تالشهای مدیریتی برای مدیریت لحن به سمت مثبت ،به عنوان یک اقدام پیشگیرانه
عمل کند .دوم) مدیریت لحن بررسی و تحلیل ریسک مدیریت مربوط به فرصتطلبی مدیریتی
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است و این باعث افزایش نگرانی در مورد خطر شهرت و دادخواهی برای اعضای کمیتهی حسابرسی
میشود .به عنوان مثال :فیچ و شیووداسانی ( )2007دریافتند كه در نتیجه دعاوی مربوط به
گزارشگری مالی متقلبانه مانند تحریف عمدی ،منجر به کاهش به کار گیری چنین مدیرانی در
سایر شرکتها میگردد .مطالعات قبلی تأیید میکنند که چنین نگرانیهایی از نظر متخصصان مالی
بسیار بیشتر است .زیرا آنها به خاطر توانایی برتر برای نظارت مؤثر بر شرکتها  ،شهرت کسب
میکنند و انتظار میرود استانداردهای باالتری را نسبت به سایر مدیران غیرمتخصص داشته باشند
(کریشنان ،ویسواناتان .)2008 ،نگرانیهای اعضای کمیتهی حسابرسی در مورد اعتبار آنها و خطر
احتمالی دادخواست ،انگیزهای برای کاهش مدیریت لحن مثبت در بخش بررسی و تحلیل ریسک
مدیریت ایجاد میکند که این انگیزه برای اعضای دارای تخصص مالی برجستهتر است و تخصص
مالی کمیتهی حسابرسی مدیریت لحن به سمت مثبت را محدود میکند و در نتیجه منجر به بازتاب
بهتر وضعیت مالی شرکت در بخش بررسی و تحلیل ریسک مدیریت .میگردد (لی و پارک.)2018 ،
بنابراین فرضیهی پژوهش به صورت زیر بیان میشود:
تخصص مالی کمیتهی حسابرسی منجر به کاهش لحن غیرعادی گزارش بررسی و تحلیل
مدیریت میگردد.
 -3روش شناسی تحقیق
 -3-1انتخاب نمونه و منابع گردآوری داده
با توجه به اینکه گزارش بررسی و تحلیل ریسک مدیریت یا گزارش تفسیری مدیریت در اواخر
آذر  1395برای شركتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران الزامی شد و شرکتها از
سال  1396اقدام به ارائهی این گزارش کردند ،جامعهی آماری تحقیق شامل کلیهی شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورهی زمانی  1396تا  1397است .نمونه آماری
تحقیق شامل شرکتهایی است که حائز شرایط زیر باشند:
 -1شرکتهایی که تاریخ پذیرش آنها در سازمان بورس اوراق بهادار قبل از سال  1396بوده
و تا پایان سال  1397نیز در فهرست شرکتهای بورسی باشند.
 -2به منظور افزایش قابلیت مقایسه ،سال مالی آنها منتهی به پایان اسفندماه باشد.
 -3طی دورهی مورد نظر ،تغییر فعالیت و یا تغییر سال مالی نداده باشد.
 -4جزء شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی نباشند (شرکتهای سرمایهگذاری ،به
علت تفاوت ماهیت فعالیت با بقیهی شرکتها ،در جامعهی آماری منظور نشدهاند).
پس از اعمال محدودیتهای یادشده ،تعداد  168شرکت (طبق جدول  )1بهعنوان نمونهی
آماری پژوهش انتخاب شدند .دادههای تحقیق با مراجعه به صورتهای مالی و یادداشتهای
توضیحی همراه صورتهای مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار موجود در
سامانهی کدال ،پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار ،و نرمافزار رهآورد نوین استخراج شد .جهت
تجزیه و تحلیل نهایی دادهها نیز از نرمافزار اقتصادسنجی  Eviewsاستفاده شده است.
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جدول ( )1انتخاب نمونه و توزیع صنعت
پنل اول :روند انتخاب نمونة آماری

مشاهدات اولیه ( 341شرکت اصلی بورس در سال  ،1397ضرب در عدد)2

682

کسر میشود :از ابتدای سال  1396در بورس پذیرفته نشده باشد.

()134

کسر میشود :سال مالی آن منتهی به پایان اسفند نباشد.

()50

کسر میشود :تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی داده باشد.

()38

کسر میشود :جزء شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی باشد.

()124

تعداد مشاهدهی نمونهی آماری انتخابشده

336

صنعت

جدول ( )2توزیع نمونه با توجه به صنعت
لحن غیرعادی منفی

لحن غیرعادی مثبت

خودرو و قطعات ،ماشین آالت

8

68

جمع
76

فلزات اساسی و کانهها

18

44

62

فرآورده های نفتی و شیمیایی

15

37

52

دارویی و غذایی

40

36

76

ساختمانی

3

43

46

سایر

9

15

24

جمع

93

243

336

 -3-2مدل و متغیر مورد استفاده
به منظور آزمون فرضیهی تحقیق مدل تعدیلشدهی زیر بر مبنای مطالعه لی و پارک ()2018
مورد استفاده قرار ميگيرد:

AbTonei،t = β0 + β1ACFEXPTi،t + β2Sizei،t + β3Earni،t + β4Lossi،t + β5SaleGrwthi،t
+ β6Levi،t + β7BTMi،t +β8StdSalei،t + β9StdCashi،t + β10BDSizei،t + β11BDIndi،t
مدل(1

+∑IND + ∑YEAR + εi،t

در مدل فوق:
لحن غیرعادی گزارش تحلیل و بررسی ریسک مدیریت ( :)AbToneمتغیر لحن از دو بخش
تشکیل شده است که هر یک از آنها ویژگیهای مختلفی از انتخاب زبان مدیران را به خود
اختصاص میدهد .بخش اول ،لحن عادی ،صرفاً منعكسكنندهی اصول شركت است و تصويري
بیطرف از عملكرد و ريسك فعلی و پيشبيني شدهی شركت را ارائه ميدهد .بخش دیگر ،لحن
غیرعادی ،لحن زبانی است که با وضعیت مالی شرکت مطابقت ندارد و منعکسکنندهی میزان
اعمال اختیار مدیران و انتخاب اطالعات کمی است .برای محاسبهی لحن غیرعادی بر اساس
مطالعات قبلی (هوانگ و همکاران2014 ،؛ لی2010 ،؛ لی ،پارک )2018 ،از مدل رگرسیون
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استفاده میشود .در رگرسیون ذکر شده بعضی از متغیرها مربوط به تحلیلگران مالی به دلیل عدم
وجود داده از مدل حذف شدند و مدل زیر با توجه به شرایط محیطی ایران تعدیل شده است:
Tonet = β0 + β1 Earnt + β2 ChgEarnt + β3 Losst + β4 Rett + β5S StdEarnt + β6 Stمدل(2

dRett + β7BTMt +β8 Sizet + β9 Age i،t +∑IND + ∑YEAR + εt

در مدل فوق:
 ،Toneبا استفاده از رویکرد شمارش کلمه و از طبقهبندی کلمات ایجاد شده توسط لوفران و
مک دونالد )2011( 7برای طبقهبندی مثبت یا منفی بودن کلمات استفاده میکنیم .سپس تعداد
کلمات مثبت را از تعداد کلمات منفی کم میکنیم و سپس تقسیم بر تعداد کل کلمات موجود در
گزارش تحلیل و بررسی مدیریت میکنیم .مقادیر بهدست آمده باالتر نشاندهندهی لحن مثبت
بیشتر در گزارش تحلیل و بررسی مدیریت است.
 ،Earnبرابر با نسبت سود قبل از کسر مالیات به مجموع دارایی ابتدای سال شرکت
 ،ChgEarnبرابر با تغییر نسبت سود قبل از کسر مالیات به مجموع دارایی ابتدای سال شرکت
 ،Lossدرصورتیکه در سال مورد نظر شرکت زیان داشته باشد برابر عدد یک و درغیر این
صورت برابر عدد صفر
 ،Retبازده ساالنه سهام
 ،StdEarnانحراف استاندارد سال جاری و  4سال قبل نسبت سود قبل از کسر مالیات به
مجموع دارایی ابتدای سال شرکت
 ،StdRetانحراف استاندارد بازده ماهانه طی  12ماه منتهی به تاریخ پایان سال مالی،
 ،BTMنسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار آن،
 ،Sizeاز لگاریتم طبیعی فروش خالص شرکت،
 ،Ageبرابر است با فاصلهی زمانی بین تاریخ پذیرش در بورس تا پایان دوره زمانی پژوهش،
 ،INDبیانگر نوع صنعت و
 ،YEARبیانگر سال است.
پس از محاسبهی مدل رگرسیونی فوق برای هر صنعت-سال به طور جداگانه ،مقادیر جمله
خطای مدل فوق نشاندهنده لحن غیرعادی است.
 -3-2-1متغیر مستقل
تخصص مالی کمیتهی حسابرسی ( :)ACFEXPTمطابق با پژوهش فخاری و رضائی پیته
نوئی ( )1396برابر با نسبت تعداد اعضای دارای مدرک مالی(حسابداری ،حسابرسی ،مدیریت مالی
و اقتصاد) عضو کمیتهی حسابرسی به کل اعضای کمیتهی حسابرسی شرکت است.
 -3-2-2متغیرهای کنترلی
برای اطمینان از اینكه نتایج تحقیق تحت تأثیر عوامل دیگری كه با روشهای افشای شركتها
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در ارتباط هستند ،قرار نمیگیرند ،از متغیرهای كنترل مختلفی كه در مطالعات قبلی (دیچو و
دیچف2002 ،؛ دالیول و همکاران2010 ،؛ لی ،پارک )2018 ،مورد استفاده قرار گرفتند ،استفاده
شده شامل ویژگیهای مالی شرکت مانند اندازهی شرکت ،عملکرد عملیاتی (سود شرکت ،زیان
شرکت و رشد فروش) ،ریسک مالی (اهرم مالی) ،پتانسیل رشد (نسبت ارزش دفتری به ارزش
بازار) و نوسانات عملیاتی (نوسانات فروش و وجه نقد) و ویژگیهای هیأتمدیره نظیر اندازه و
استقالل هیأتمدیره میباشند که در ادامه به معرفی آنها میپردازیم.
اندازهی شرکت ( :)Sizeبرای سنجش اندازهی شرکت از لگاریتم طبیعی فروش خالص شرکت
استفادهشده است.
سود شرکت ( :)Earnبرابر با نسبت سود قبل از کسر مالیات به مجموع دارایی ابتدای سال شرکت است.
زیان شرکت ( :)Lossیک متغیر مجازی است ،درصورتیکه در سال مورد نظر شرکت زیان
داشته باشد برابر عدد یک و درغیر این صورت برابر صفر است.
رشد فروش ( :)SaleGrwthاز طریق فروش سال جاری منهای فروش سال قبل تقسیم بر
فروش سال قبل محاسبه میشود.
اهرم مالی ( :)LEVدر این پژوهش ،نسبت كل بدهي به كل داراييها به عنوان ابزاري براي
اندازهگيري اهرم مالي به كار مي رود.
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ( :)BTMاز طریق نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
به ارزش بازار آن محاسبه میگردد.
نوسانات فروش ( :)StdSaleبرابر با انحراف استاندارد نسبت فروش به کل دارایی سال جاری
و  4سال قبل است.
نوسانات سود ( :)StdCashاز طریق انحراف استاندارد سال جاری و  4سال قبل نسبت وجه نقد
حاصل از فعالیتهای عملیاتی به مجموع دارایی محاسبه میشود.
اندازه هیأتمدیره ( :)BDSizeدر این پژوهش اندازه هیأتمدیره برابر با تعداد اعضای
هیأتمدیره است.
استقالل هیأتمدیره ( :)BDIndبرابر با تعداد اعضای غیر موظف هیأتمدیره تقسیم بر کل
اعضای هیأتمدیره است.
اثرات صنعت ( :)INDبیانگر نوع صنعت میباشد که به صورت یک متغیر مجازی سنجیده شده
است .اثرات اثرات سال ( :)YEARیک متغیر مجازی است و برای در نظر گرفتن اثرات تصادفی
سال وارد الگوی رگرسیونی خواهد شد.
 -4یافتههای پژوهش
 -4-1آمار توصیفی
جدول  2آمار توصیفی متغیرهای مورد آزمون که شامل برخی شاخصهای مرکزی و پراکندگی
است که برای نمونهای متشکل از  336شرکت  -سال مشاهده در فاصلهی زمانی سالهای -1396
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 1397نشان میدهد .همانگونه که در این جدول مالحظه میشود میانگین متغیر تخصص مالی
کمیتهی حسابرسی برابر با  0/649بوده و بیانگرآن است که حدود  64درصد اعضای کمیتهی
حسابرسی شرکتهای مورد بررسی ،دارای تخصص مالی هستند .همچنین میانگین متغیر زیان
شرکت نشان میدهد به طور میانگین  14درصد شرکتهای نمونه زیانده هستند .میانگین متغیر
اهرم مالی نشان میدهد  56درصد داراییهای شرکتهای مورد بررسی را بدهی و استقراض
تشکیل میدهد و نکتهی قابل توجه دیگر این جدول ،کمتر بودن ارزش دفتری حقوق صاحبان
سهام اغلب شرکتهای نمونه از ارزش بازار آن است که مالحظه مقدار میانگین متغیر نسبت
ارزش دفتری به ارزش بازار ( )0/318گواه این مدعاست .حدود  62درصد اعضای هیأتمدیره
شرکتهای مورد بررسی را اعضای غیرموظف و مستقل تشکیل میدهند.
جدول( )2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
کمترین بیشترین میانگین

متغیر

نماد

لحن غیرعادی گزارش
تفسیری مدیریت

AbTone

تخصص مالی کمیته
حسابرسی

ACEXPT

اندازهی شرکت

Size

14/369 14/568 19/932 9/692

سود شرکت

Earn

0/094

0/084

0/144

زیان شرکت

Loss

0

1

0/143

0

0/350

رشد فروش

SaleGrwth

-0/826

1/402

0/269

0/222

0/366

اهرم مالی

Lev

0/014

1/343

0/566

0/566

0/227

نسبت ارزش دفتری به
ارزش بازار

BTM

-0/857

1/694

0/318

0/2746

0/270

نوسانات فروش

StdSale

0/031

1/843

0/218

0/142

0/227

نوسانات سود

StdCash

0/012

0/293

0/084

0/073

0/045

اندازه هیأتمدیره

BDSize

5

7

5/116

5

0/364

استقالل هیأتمدیره

BDInd

0/200

1

0/621

0/600

0/151

0/283 -0/221
0

1

0/529 -0/541

میانه

انحراف استاندارد

0/029

0/011

0/079

0/649

0/667

0/239
1/695

 -4-2آمار استنباطی
جدول  3نتایج فرضیهی پژوهش را نشان میدهد .یافتهها نشان میدهد که ضریب حاصل
از رگرسیون متغیر تخصص مالی کمیتهی حسابرسی ( )ACEXPTمنفی و در سطح خطای
 5درصد معنادار است .لذا فرضیه پژوهش در سطح خطای  5درصد تأیید میشود .میتوان
گفت تخصص مالی کمیتهی حسابرسی منجر به کاهش لحن غیرعادی گزارش بررسی و تحلیل
مدیریت میگردد.
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جدول( )3خالصه نتایج آماری آزمون مدل پژوهش
متغیر

نماد

ضریب

انحراف
معیار

آماره تی

معناداری

عرض از مبدأ

Β0

-0/043

0/083

-0/520

0/604

VIF
---

تخصص مالی کمیتهی
حسابرسی

ACEXPT

-0/181

0/077

-2/346

0/020

1/150

اندازهی شرکت

Size

-0/061

0/020

-3/094

0/002

1/328

سود شرکت

Earn

-0/196

0/039

-4/995

0/000

1/861

زیان شرکت

Loss

-0/020

0/015

-1/340

0/181

1/528

رشد فروش

SaleGrwth

-0/002

0/012

-0/197

0/844

1/341

اهرم مالی

Lev

0/104

0/023

4/598

0/000

2/143

نسبت ارزش دفتری به
ارزش بازار

BTM

0/018

0/017

1/059

0/290

1/349

نوسانات فروش

StdSale

0/049

0/020

2/395

0/017

1/146

نوسانات سود

StdCash

0/113

0/097

1/164

0/245

1/101

اندازهی هیأتمدیره

BDSize

0/004

0/012

0/298

0/766

1/074

استقالل هیأتمدیره

BDInd

-0/006

اثرات سال

YEAR

کنترل شد

اثرات صنعت

IND

کنترل شد

-0/222

0/029

0/824

1/117

آمارهی  Fفیشر

3/911

ضریب تعیین تعدیلشده

0/360

معناداری آمارهی F

0/000

آماره دوربین واتسون

2/016

 -5نتیجه گیری و پیشنهاد
مسئلهی مورد بررسی در پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر تخصص مالی کمیتهی حسابرسی بر
لحن غیرعادی گزارش بررسی و تحلیل مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران است .برای آزمون فرضیههای پژوهش از اطالعات مالی شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران در فاصلهی زمانی بین سالهای  1396تا  1397استفاده شده است ،به
طوریکه پس از اعمال محدودیتهای موردنظر در این پژوهش ،نمونهی نهایی متشکل از 168
شرکت انتخاب گردید .پس از اندازهگیری متغیرهای پژوهش از تجزیه تحلیل رگرسیون خطی
چند متغیره برای آزمون فرضی ه پژوهش استفادهشد.
فرضیهی پژوهش تأثیر تخصص مالی کمیتهی حسابرسی بر لحن غیرعادی گزارش تفسیری
مدیریت را آزمون نموده است .نتيجهی حاصل از آزمون اين فرضيه حاکي از آن است که تخصص
مالی کمیتهی حسابرسی منجر به کاهش لحن غیرعادی گزارش تفسیری مدیریت میگردد.
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فرصتطلبی مدیران از دالیل مدیریت لحن و لحن غیرعادی گزارش تفسیری مدیریت است.
متخصصان مالی دانش و مهارتهای گستردهای در زمینهی حسابداری و امور مالی داشته و قادر
به ارزیابی متناسب بودن لحن گزارش تفسیری مدیریت با وضعیت مالی شرکت هستند و با نظارت
مؤثری که دارند از تالشهای مدیریتی برای مدیریت لحن پیشگیری میکنند .همچنین ،مدیریت
لحن باعث افزایش نگرانی در مورد خطر شهرت و دادخواهی برای اعضای کمیته حسابرسی میگردد
و انتظارات بیشتری نسبت به متخصصان مالی به دلیل توانایی برتر وجود دارد .لذا نگرانیهای اعضای
متخصص مالی کمیته حسابرسی در مورد اعتبار آنها و خطر احتمالی دادخواست منجر به افزایش
ن گزارش تفسیری مدیریت میگردد .نتیجه به دست
انگیره برای نظارت بیشتر و کاهش مدیریت لح 
آمده در این پژوهش با یافته پژوهش لی و پارک ( )2018مبنی بر وجود رابطه منفی بین تخصص
مالی کمیته حسابرسی و لحن غیرعادی گزارش بررسی و تحلیل مدیریت مطابقت دارد.
با توجه به اینکه جدید بودن مفهوم گزارش تفسیری مدیریت و اینکه این گزارش در اواخر آذر
 1395برای شركتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران الزامی شد و شرکتها از سال
 1396اقدام به ارائه این گزارش کردند به سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی پیشنهاد میگردد که
هنگام ارزیابی شرکتها ،عالوه بر تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به گزارش تفسیری مدیریت
نیز توجه داشته باشند .همچنین به سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی پیشنهاد میگردد که
هنگام ارزیابی شرکتها ،به تخصص مالی کمیتهی حسابرسی هریک از شرکتها توجه نموده و
به عنوان عوامل تأثیرگذار بر لحن غیرعادی گزارش تفسیری مدیریت در نظر بگیرند تا بتوانند
پرتفوی مناسبی را برای سرمایهگذاری انتخاب نمایند .عالوه بر این ،به هیأتمدیره شرکتها
پیشنهاد میشود در انتخاب اعضای کمیتهی حسابرسی به تخصص آنها نیز توجه داشته باشند
و حتیاالمکان از اعضای دارای تخصص مالی در این کمیته استفاده نمایند.
در فرآیند انجام پژوهش علمی ،شرایطی وجود دارد که خارج از کنترل محقق است ولی به طور
بالقوه میتواند نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد .با توجه به اینکه گزارش تفسیری مدیریت از
ت پژوهش حاضر ،نبود مبانی نظری متغیر
مباحث جدید در کشور ما میباشد ،مهمترین محدودی 
گزارش تفسیری مدیریت میباشد .نبود بعضی از اطالعات مربوط به تحلیلگران مالی در صورتهای
مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باعث شد مدل لحن غیرعادی با تعدیالتی
همراه باشد .به پژوهشگران آتی نیز توصیه میشود که رابطهی بین سایر ویژگیهای کمیتهی
حسابرسی و لحن غیرعادی گزارش تفسیری مدیریت را مورد بررسی قرار دهند.
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Abstract:
The present research seeks to determine the mental priorities of the managers of the
organization and the audit firms in determining the audit fees and compare these views
with regard to the conditions (monopoly or competitive) of each of them in the pricing
of audit services. Based on the analysis of the content of theoretical literature and audit
experts, 17 factors were identified as effective in determining audit fees. The statistical
sample consists of 15 managers of organization and 15 managers of audit firms. The
required data were collected by means of a paired comparison questionnaire and the
verbal indices were extracted from the questionnaire to determine the factors affecting
the audit fees paid from the perspective of the audit firm’s managers and the managers of
organization by the Expert Choice software. The basis of the fuzzy logic is made. After the
phase-out phase, and the comparison of factors weights from both groups, 9 factors of 17
factors were identified as the most important factors influencing audit fees. Although there
was no significant difference between the two groups in determining the most important
factors affecting audit fees, but the priority of the weight of the nine factors was different
from the viewpoint of the two groups in determining audit fees. The 9 factors which are
effective in the determination of audit fees are: the volume of operations, the complexity
of the operation, the quality and effectiveness of the internal controls of the entity under
investigation, the geographical distribution of the audit operation, the size of the unit
reviewed, the initial audit, the employer’s risk, the characteristics of the auditor and the
duration of the auditor’s responsibility in an employer firm.
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مقایسه دیدگاههای مدیران سازمان و مؤسسات حسابرسی
در تعیین عوامل مؤثر بر حقالزحمهی حسابرسی
با به کارگیری منطق فازی
3
2
1
تصدی کاری
محمدجواد ّ
محمدرضا نیکبخت  ،موسی بزرگ اصل  ،کیهان آزادی ّ ،
ّ

مقالهی پژوهشی

4

تاریخ دریافت1399/08/14 :
تاریخ پذیرش1399/11/28 :

چکیده
پژوهش حاضر درصدد تعیین اولویتهای ذهنی مدیران سازمان و مؤسسات حسابرسی در تعیین حقالزحمهی
حسابرسی و مقایسه دیدگاههای آنها در قیمتگذاری میباشد .بر اساس تحلیل محتوای ادبیات نظری و خبرگان
حسابرسی 17 ،عامل بر تعیین حقالزحمهی حسابرسی مشخص شدند .نمونه شامل  15نفر از مدیران سازمان و مدیران
مؤسسههای حسابرسی میباشد .دادههای مورد نیاز بهوسیله پرسشنامهی مقایسات زوجی گردآوری و شاخصهای
کالمی استخراج شده جهت تعیین عوامل مؤثربرحقالزحمهی حسابرسی از منظر طرفین بر اساس منطق فازی بهوسیله
نرمافزار اکسپرت چویس تحلیل شد .پس از فازیزدائی و مقایسهی اوزان عوامل از هر دو گروه ،نه عامل بهعنوان مهمترین
عوامل اثرگذار بر حقالزحمهی شناسایی شدند .اگرچه از نظر هر دو گروه تفاوت معناداری در تعیین مهمترین عوامل
تأثیرگذار بر حقالزحم ه وجود نداشت ولی اولویت وزن عوامل نه گانه از دیدگاه دو گروه در تعیین حقالزحمه متفاوت
است .نه عامل مؤثر بر تعیین حقالزحمه عبارتند از :حجم عملیات ،پیچیدگی عملیات ،کیفیت و اثربخشی کنترلهای
داخلی ،پراکندگی جغرافیایی عملیات ،اندازهی واحدصاحبکار ،حسابرسی نخستین ،ریسک کارفرما ،ویژگیهای حسابرس
تصدی مسئولیت حسابرس در واحد صاحبکار.
مدت دوره ّ
و ّ
کلیدواژهها :حقالزحمهی حسابرسی ،سازمان حسابرسی ،مؤسسات حسابرسی ،منطق فازی.

10.22034/ARJ.2021.243328

 .1دانشیار حسابداری ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،ایران
 .2دانشیار گروه حسابداری ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 .3استادیار حسابداری ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران
 .4دانشجوی دکتری حسابداری ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران (نویسنده مسئول)

mnikbakht@ut.ac.ir
bozorgasl@audit.org.ir
ka.cpa2012@yahoo.com
mjtasaddikari.acc@gmail.com

http://article.iacpa.ir

| | 74

 -1مقدمه
تعیین حقالزحمهی حسابرسی از جمله مهمترین مباحث مطرح شده در ارائهی خدمات
حسابرسی است .چرا که حقالزحمهی باال در حسابرسی میتواند منجر به ایجاد وابستگی مالی میان
حسابرس و صاحبکار گردد (بنی مهد ،مرادزاده فرد ،زینالی .)1391 ،این امر منجر به ایراد خدشه
در استقالل حسابرس میگردد .تعیین حقالزحمهی پائین نیز میتواند بار مالی گزافی را بر واحد
حسابرسی تحمیل نماید .همچنین به دلیل اجتناب از زیان حاصل از اجرای عملیات حسابرسی با
حقالزحمههای کم ،کیفیت حسابرسی کاهش مییابد .بنابراین ارزیابی از ارائهی خدمات برای بهایابی
و تعیین حقالزحمهی حسابرسی باید به درستی انجام گردد .بر اساس ادبیات پیشین پژوهش ،تعیین
حقالزحمهی حسابرسی به موارد مختلفی از جمله پیچیدگی عملیات ،نوع حسابرسی ،مدت اجرای
پروژه ،افراد درگیر در پروژه ،ریسک حسابرس و غیره بستگی دارد .به طور منطقی برای تعیین
حقالزحمهی حسابرسی ،الزم است عوامل تأثیرگذار بر حقالزحمهی حسابرسی به درستی شناسائی
و تعیین گردد .در هر حال حقالزحمهی حسابرسی از دو منظر بر کیفیت کارایی حسابرس اثر
میگذارد )1 :هر چه مبلغ حقالزحمهی حسابرس بیشتر باشد ،حسابرس انگیزهی باالیی برای باال
بردن کیفیت خدمات حسابرسی خود دارد (نیکبخت ،تنانی )1389 ،اما همانطور که اشاره شد،
حقالزحمهی باال میتواند منجر به ایجاد وابستگی مالی میان حسابرس و صاحبکار گردیده در نتیجه
استقالل حسابرس دچار خدشه شود (بنیمهد ،مرادزاده فرد ،زینالی )2 .)1391 ،به تبع حالت اول
و به دلیل وجود وابستگی مالی حسابرسان به صاحبکاران ،و نگرانی ناشی از دست دادن کار ،ممکن
است حسابرسان با انگی زهای پائین کار خود را انجام دهند که همین امر میتواند پیامدهای مالی
سنگینی را در بر داشته باشد (نیکبخت ،تنانی .)1389 ،بنابراین همانطور که اشاره شد ،در تعیین
مبنای عقالیی و منطقی حقالزحمهی حسابرسی تمامی موارد یاد شده بر حقالزحمه و کیفیت کار
حسابرسی تأثیر میگذارد و بسیار حائز اهمیت است.
بهایابی ارائهی خدمات حسابرسی طی فرآیند زیر صورت میگیرد (نیکبخت و تنانی:)1389 ،
مرحله اول ارزیابی زیانهای آتی که ممکن است بر اساس قضاوت نهایی حسابرس گریبانگیر
حسابرسان شود؛
مرحلهی دوم مخارج ناشی از اجرای خدمات حسابرسی که معادل منابع مصرف شده نهائی
ناشی از اجرای حسابرسی میباشد؛
و در نهایت ،مبلغ حاشیهی سود حسابرسی بابت خدمات حسابرسی ارائه شده است؛
این پژوهش با در نظر گرفتن متفاوت بودن شرایط سازمان حسابرسی از نظر اندازه ،انحصار در
بازار خدمات حسابرسی نسبت به مؤسسات حسابرسی در ایران ،دولتی بودن و سایر ویژگیهای
تبعی ،مالک مقایسه با سایر مؤسسات حسابرسی قرار گرفته است و هدف آن مقایسهی دیدگاههای
مدیران سازمان با توجه به شرایط عنوان شده با مدیران مؤسسات حسابرسی در تعیین عوامل
مؤثر در قیمتگذاری خدمات حسابرسی و ارائهی الگوهای مقایسهای میباشد.
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 -2مبانی نظری ،بیشینه و فرضیهها
 -2-1حقالزحمهی حسابرسی
به قیمتگذاری یا تعیین بهای ارائهی خدمات حسابرسی حقالزحمهی حسابرسی میگویند.
در تعریفی دیگر حقالزحمهی حسابرسی به منافع اقتصادی حسابرسی گفته میشود که ماحصل
عقد قرارداد بین حسابرس و صاحبکار است و منجر به ارائهی خدمات و دریافت حقالزحمهی ارائه
خدمات میباشد (بادآور نهندی ،درخشی ،شیرمحمدلو.)1393 ،
 -2-2مبنای تعیین حقالزحمهی حسابرسی
تعیین حقالزحمهی حسابرسی از ابعاد گوناگونی حائز اهمیت میباشد .از جمله مهمترین این
عوامل میتوان به کیفیت خدمات حسابرسی اشاره نمود .زیرا قضاوت حسابرس که بر اساس شناخت
وی اتخاذ میشود میتواند ثروت و رفاه جامعه را تحت تأثیر خود قرار دهد و اظهارنظر وی دارای
پیامدهای اقتصادی زیادی باشد .بنابراین تعیین حقالزحمهی حسابرسان بسیار مهم است .چنانچه
حقالزحمه باال باشد ،از دید حسابرس یک منبع درآمد تلقی شده و منجر به وابستگی مالی حسابرس
به واحد مورد رسیدگی خواهد شد .همچنین اگر این مبلغ کمتر از واقع برآورد شود ،ممکن است
هزینههای هنگفتی به واحد حسابرسی تحمیل شود و یا حسابرس از انگیزه ،زمان و نیروی کافی
برای رسیدگی استفاده نکند .همین امر میتواند منجر به کاهش کیفیت حسابرسی و از دست دادن
مشتریان و نهایتاً پیامدهای اقتصادی منفی برای حسابرسان در پی داشته باشد .مبنای تعیین
حقالزحمهی حسابرسی به عوامل متعددی وابسته است که از جمله آن میتوان به مواردی نظیر
سابقه حسابرس ،پیچیدگی عملیات ،مدت اجرای پروژه ،تعداد افراد درگیر در پروژه ،شناخت به نوع
صنعت مورد رسیدگی و غیره اشاره کرد (نیکبخت ،بزرگ اصل ،آزادی.)1395 ،
با توجه به اینکه صاحبکار بنا به دالیل مختلفی از جمله اطمینان بخشی ،ایفای تعهدات قانونی و
غیره مجبور به دریافت خدمات حسابرسی است آگاهی از عوامل مؤثر بر خدمات حسابرسی میتواند
تعیین صحیحی از بهای ارائه خدمات حسابرسی و حفظ کیفیت این خدمات را در بر داشته باشد.
 -2-3تئوری زیربنایی
با جدایی مدیریت از مالکیت ،جنسن و مک لینگ نظریه نمایندگی را مطرح نمودند (رضازاده،
 .)1397آنها بیان میکنند که تئوری نمایندگی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر از مالکین،
یک یا چند مدیر را جهت ادارهی شرکت انتخاب و به آنها اختیاراتی تفویض نمایند (جنسن،
مکلینگ .)1976 ،تئوری نمایندگی که ریشه در جدایی مالکیت از مدیریت دارد به این امر اشاره
میکند که همواره مدیران دارای اطالعاتی هستند که مالکان از آن بیخبر هستند بنابراین تئوری
عدم تقارن اطالعاتی مطرح میشود .از این رو یکی از دالیل توجیه تقاضا برای ارائهی خدمات
حسابرسی ،همان تضاد منافع است (واالس .)1394 ،کمیتهی مفاهیم بنیادی حسابرسی)1973( ،
ریشه در جدایی مدیریت از مالکیت دارد .جدایی مالکیت از مدیریت ،منجر به تضاد منافع شد و تضاد
منافع منجر به ظهور مفهومی تحت عنوان عدم تقارن اطالعاتی که این وضعیت عدم تقارن اطالعاتی،
کاهش شفافیتهای مالی را در بر دارد .از این رو وجود فردی آگاه ،مطلع و ذیصالح جهت رسیدگی
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و اظهارنظر نسبت به گزارشهای منتشر شده توسط واحدهای گزارشگر را ضروری میسازد.
دالیل زیادی در توجیه الزام به خدمات حسابرسی بیان شده است .از جمله این دالیل میتوان
به پیامدهای اقتصادی ،پیچیدگی و عدم دسترسی مستقیم اشاره کرد (همان منابع) .همچنین
فرضیهی اطالعات ،فرضیهی بیمه ،دستاوردهای مشترک یا فرعی ،اقتصاد اطالعات از جمله دیگر
عوامل مؤثر بر تقاضا برای ارائهی خدمات حسابرسی است (واالس.)1394 ،
با توجه به موارد باال و نظر به اهمیت کیفیت گزارشهای حسابرسی و کیفیت گزارشهای ارائه شده
و با تأکید بر این نکته که درآمد مؤسسات حسابرسی از طریق رسیدگی حاصل میشود ،تبیین الگویی
جهت تعیین حقالزحمهی حسابرسی نیز حائز اهمیت میشود.
 -2-4پیشینهی پژوهش
کالیر و گرگوری ( )1996بیان میکنند که هنگامی که واحدهای مورد رسیدگی در کشور انگلستان
از مزیت کمیتهی حسابرسی بهره میبردند ،حقالزحمهی حسابرسی باالتری نیز پرداخت میکردند.
آنها همچنین بیان میکنند که شواهدی دال بر اینکه نشان دهد کمیتهی حسابرسی منجر به
بهبود محیط کنترل داخلی میشود و منجر به کاهش حقالزحمهی حسابرسی شود ،در دست نیست.
سیمونیک در پژوهشی به بررسی قیمتگذاری خدمات حسابرسی در ایاالت متحده آمریکا پرداخت.
نتایج پژوهش وی حاکی از این بود که حقالزحمهی حسابرسی تابع سه عامل مخارج فعالیت حسابرسی،
سود مورد انتظار حسابرس از خدمات ارائه شده و ریسک آتی خدمات حسابرسی میباشد.
اوسولیوان نیز در پژوهشی که بر روی  146واحدگزارشگر انگلیسی انجام داد ،شواهدی ّ
دال بر
اثرگذاری ویژگیهای هیأتمدیره و کمیتهیحسابرسی بر حقالزحمهی حسابرسی پیدا نکرد.
سالیوان ( )2000در پژوهش خود به این نتیجه دست مییابد که حقالزحمههای حسابرسی
تحت تأثیر میزان سهام در دست مدیران اجرائی است.
نیکنن و پتری هم در پژوهشی دیگر به بررسی تأثیر ریسک خدمات حسابرسی بر قیمتگذاری
حقالزحمهی حسابرسی در انگلستان پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که حقالزحمهی حسابرسی
تحت تأثیر ریسکهای مختلفی از جمله ریسک مالی ،ریسک عملیاتی و ریسک تجاری میباشد.
تایلور و همکاران در پژوهشی ،اثر عوامل خرد مانند ویژگیهای حسابرس و واحد مورد رسیدگی
بر ویژگیهای کالن مانند میزان افشا ،دعاوی مطرح شده علیه حسابرسان ،قانونگذاری و غیره
را بر روی حقالزحمهی حسابرسی در  20کشور مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که رابطهی
مثبت و معناداری میان متغیرهای کالن محیطی با حقالزحمهی حسابرسی وجود دارد.
در پژوهشی دیگر در بنگالدش ،کریم به بررسی رابطه بین قيمتگذاري خدمات حسابرسي و
نوع حسابرسي پرداخت و دریافت که اندازهی واحد مورد رسیدگی ،ريسك و نوع حسابرسي بر
قيمتگذاري خدمات حسابرسي مؤثر ميباشد.
اومویو در تحقیق خود به بررسی رابطهی بین نظام راهبری شرکتی و حقالزحمهی حسابرسی
در واحدهای بورسی کشور کنیا پرداخت .نتایج پژوهش وی نشان داد که استقالل هیأتمدیره
با حقالزحمهی حسابرسی رابطهی مستقیمی دارد اما متغیرهای مربوط به شایستگی ،تجربه و
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اندازهی هیأتمدیره با حقالزحمهی حسابرسی ارتباطی ندارد .همچنین نتایج پژوهش وی نشان
داد که اندازهی واحد گزارشگر و اهرم مالی نیز بر حقالزحمهی حسابرسان تأثیر میگذارد.
سو نیز در پژوهشی مشابه به بررسی عوامل مؤثر بر حقالزحمهی حسابرسان در کشور
سوئد پرداخت و دریافت که اندازهی واحد مورد رسیدگی ،وجود کمیتهی حسابرسی و سایر
حقالزحمهها ،اثر مثبت و مستقیمی بر حقالزحمهی حسابرسی دارند.
داروغه حضرتی و پهلوان ( )1391در پژوهشی دریافتند که میان مدیریت سود و حقالزحمهی
حسابرسی ارتباط وجود دارد .علت این امر را میتوان به فرضیهی بیمه ارجاع داد .این فرضیه بیان
میکند که طبق قوانین اوراق بهادار ،حسابرس همانند مدیران در قبال هرگونه خسارت احتمالی به
اشخاص ثالث دارای مسئولیت میباشد (رضازاده .)1397 ،بنابراین انتظار میرود با افزایش مخاطرات
ناشی از رسیدگی ،حسابرسان حقالزحمهی بیشتری را برای صرف مخاطره طلب نمایند (سلطانیان).
نیکبخت و تنانی( )1389در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر حقالزحمهی حسابرسی
صورتهای مالی پرداختند .نتایج پژوهش آنها حاکی از این بود که اندازهی واحد مورد رسیدگی،
پیچیدگی عملیات صاحبکار ،نوع مالکیت (خصوصی یا سازمان حسابرسی) بر تعیین حقالزحمههای
حسابرسی نقش مهمی ایفاء میکند .آنها همچنین دریافتند که ریسک حسابرسی بر خالف
ادبیات موضوعی بینالمللی در تعیین حقالزحمهی حسابرسی نقشی ندارد که میتوان علت آن
را در فقدان بازار آزاد ریشهیابی نمود .همچنین ریسک و تحصیالت حسابداران صاحبکار نیز بر
تعیین حقالزحمهی حسابرسی صورتهای مالی اثری ندارد احتمال میرود این به دلیل عدم
اتکای حسابرسان مستقل به کار حسابداران واحد مورد رسیدگی باشد.
مهرانی و جمشیدی اوانکی( )1389در پژوهشی مشابه ،به بررسی عوامل مؤثر بر تعیین
حقالزحمههای حسابرسی پرداختند .آنها در این پژوهش  60نمونه را به صورت تصادفی مورد
بررسی قرار دادند و نتایج آنها نشان داد که کیفیت حسابرسی ،شهرت صاحبکار ،تخصص صنعتی،
بودجه زمانی صرف شده برای فرآیند حسابرسی ،جمع داراییهای جاری واحد مورد رسیدگی
و سابقهی مؤسسات حسابرسی بر حقالزحمهی دریافتی از صاحبکار ،و بر تعیین حقالزحمهی
حسابرسی تأثیری مستقیم و مثبت دارد .آنها همچنین دریافتند که ریسک واحد مورد رسیدگی،
تعداد کارکنان آن واحد ،تعداد پرسنل مشغول در رسیدگی ،جمع درآمد حسابرسی مؤسسهی
حسابرسی و تعداد واحدهای بورسی هر مؤسسه در تعیین حقالزحمه نقشی ندارند.
فرجی امیری ( )1393در تحقیق خود نیز به تأثیر رقابت حقالزحمه حسابرسی مستقل بر
کیفیت حسابرسی و گزارشگری مالی در بخشهای عمومی و خصوصی پرداخت .نتایج وی حاکی
از این است که بین حقالزحمهی حسابرسی و کیفیت حسابرسی ،کیفیت گزارشگری مالی ،زمان
حسابرسی ،تجربهی حسابرس ،تعداد حسابرسان و غیره ،ارتباط معناداری وجود دارد.
واعظ ،احمدی و رشیدی باغی( )1393در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که کیفیت
حسابرسی بر حقالزحمهی حسابرسی اثر میگذارد.
نیکبخت ،بزرگ اصل و آزادی ( )1395در پژوهشی تحت عنوان «ارائهی مدلی جامع برای
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قیمتگذاری خدمات حسابرسی با استفاده از منطق فازی» دریافتند که مهمترین عوامل اثرگذار
بر قیمتگذاری خدمات حسابرسی نه عامل هستند که به ترتیب اولویت عبارتند از :حجم عملیات،
پیچیدگی عملیات ،کیفیت کنترلهای داخلی واحد مورد رسیدگی ،پراکندگی جغرافیایی عملیات،
اندازهی واحد مورد رسیدگی ،حسابرسی نخستین ،نوع اظهارنظرهای ادوار قبلی یا ریسک کارفرما،
تصدی مسئولیت حسابرسی واحد مورد رسیدگی و ویژگیهای آن.
سنوات ّ
 -3جامعه و نمونهی آماری پژوهش
جامعهی آماری پژوهش حاضر شامل مدیران حسابرسی شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات
حسابرسی عضو جامعهی حسابداران رسمی ایران ،سال  1397میباشد که شامل  15نفر از میان
مدیران و شرکای مؤسسات حسابرسی و  15نفر نیز از مدیران و خبرگان سازمان حسابرسی
هستند که به صورت هدفمند و غیرتصادفی انتخاب شدند .در این پژوهش برای گردآوری دادهها،
از پرسشنامهی مقایسات زوجی با استفاده از طیف نهگانه ساعتی بهره گرفتهایم .پس از جمعآوری
پرسشنامهها ،ماتریس مقایسه زوجی برای پاسخدهندگان شکل گرفت و سپس پرسشنامهها با
بهکارگیری میانگین هندسی و از طریق نرمافزار اکسل به یک پرسشنامه که در آن شاخصها دارای
وزنهای فازی هستند ،تبدیل شد .سپس دادهها را بر اساس روش میانگین ،به اعداد قطعی تبدیل
کردیم .در ادامه نیز با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی توسعه یافته چانگ ( ،)1996وزنها و نرخ
سازگاری هر یک از عوامل را در مقایسههای زوجی در نرم افزار اکسپرت چویس محاسبه نمودیم.
 -3-1آمار توصیفی
بر اساس نتایج حاصل از پرسشنامههای گردآوری شده ،ویژگیهای پاسخ دهندگان در جدول
 1ارائه گردیده است.
جدول( )1آمار توصیفی پاسخ دهندگان
جنسیت

فراوانی

زن

2

28

مرد

تحصیالت پاسخگویان

فراوانی

فوق لیسانس

19

8

لیسانس

دکترای تخصصی

3

حسابداری

26

فراوانی

رشته تحصیلی

مدیریت ،اقتصاد و سایر رشتهها

4

 10تا  15سال

3

سوابق فعالیتهای حرفهای
 15تا  20سال

فراوانی
3
3

 20تا  25سال
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باالتر از  25سال

محل کار پاسخگویان

فراونی

شاغل در مؤسسات حسابرسی

15

15

شاغل در سازمان

بر اساس تحلیل محتوای متون و نظر خبرگان حسابرسی  17عامل به شرح زیر به عنوان عوامل
مؤثر بر قیمتگذاری خدمات حسابرسی مشخص شد:
جدول( )2عوامل شناسائی شده از ادبیات پیشین پژوهش و نظر خبرگان به کمک روش تحلیل
محتوای کیفی
ردیف نوع متغییر
1

کمی

2

کمی

3

کمی

5

کمی

نام عامل

وجود کمیتهی حسابرسی

منبع

سو ()2012

اندازهی واحد مورد رسیدگی بر اساس ارزش دفتری
داراییها

مهرانی ،جمشیدی اوانکی
( )1389و کیخیا ()2015

نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به جمع داراییها

خدادادی ()1395

کیفی

منطبق بودن سال مالی با  29اسفند هر سال

همان منبع

7

کیفی

پیچیدگی عملیات

8

کیفی

شهرت واحد مورد رسیدگی

مهرانی ،جمشیدی اوانکی
()1389

9

کیفی

کیفیت و اثربخشی کنترلهای داخلی واحد مورد
رسیدگی

10

کیفی

11

کیفی

ویژگیهای حسابرس (اندازه ،شهرت ،تخصص صنعتی،
تجربه و تحصیالت حسابرس)

حساس یگانه ،علوی تبار
ّ
()1382

کیفی

حسابرسی نخستین

نوع اظهارنظر ادوار قبل (ریسک کارفرما)

13

کمی

14

کیفی

تصدی مسئولیت حسابرس در یک
مدت دوره ّ
واحدگزارشگر
رقابت (تعدد واحدهای حسابرسی)

بنی مهد ،مرادزاده فرد ،زینالی
()1391

16

کمی

پراکندگی جغرافیایی عملیات حسابرسی

حجم عملیات حسابرسی (میزان فروش و درآمد)

همان منبع

4
6

12

15
17

کمی

کیفی
کمی

اهرم مالی -ریسک حسابرسی
تورم

حاشیهی سود مورد نظر حسابرس

کیخیا ()2015
نظرخبرگان

کیخا ( )2014و نیکبخت ،تنانی
()1389

نیکنن و همکاران ()2005
نظرخبرگان
همان منبع

نظرخبرگان
همان منبع

سیمونیک ()1980

طیف فازی و شاخصهای زبانی استفاده شده و همچنین اعداد فازی مثلثی به شرح جدول
شماره سه ارائه شده است:
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جدول ( )3طیف فازی و شاخصهای زبانی طیف ساعتی (حبیبی ،ایزدیار ،سرافرازی)1393 ،
طیف فازی معادل مقیاس نه درجه ساعتی در تکنیک ( AHPحبیبی ،ایزدیار و سرافرازی)1393 ،

عبارت کالمی وضعیت مقایسه  ،iنسبت به j
ترجیح یکسان

1

بینابین

معادل فازی
1،1،1
1،2،3

2

4،3،2

کمی مرجح

3

6،5،4

5،4،3

بینابین

خیلی مرجح
بینابین

خیلی زیاد مرجح

4

بینابین

کام ً
ال مرجح

5

7،6،5
8،7،6

9،8،7
9،9،9

معادل فازی معکوس
1،1،1

0/333 ،0/5 ،0/1

0/25 ،0/333 ،0/5

0/2 ،0/25 ،0/333
0/166 ،0/2 ،0/25

0/142 ،0/16 ،0/2

0/125 ،0/142 ،0/166

0/111 ،0/125 ،0/142
0/111 ،0/111 ،0/111

نرخ سازگاری ،تکنیکی است که سازگاری مقایسات را مشخص میکند .این تکنیک نشان میدهد
که تا چه اندازه میتوان به اولویتهای حاصل از پاسخگویی اعضای نمونه و یا اولویتهای جدولهای
ترکیبی اعتماد کرد .براساس تجربه ،چنانچه نرخ سازگاری کمتر از  0/10باشد ،سازگاری مقایسات
قابل پذیرش است ،در غیر اینصورت باید ارزش اولیه در ماتریس مقایسههای زوجی را عوض کرد.
برای تعیین سازگاری دادهها ،ابتدا در اولین مرحله باید اعداد فازی مثلثی با عبارات کالمی در
مقایسات زوجی انجام شده برای هر پرسشنامه را جایگزین نمود و سپس نرخ سازگاری را تعیین کرد.
پس از مقایسههای زوجی بردار ،وزن شاخصها با استفاده از رابطهی شمارهی یک محاسبه میشود:
W=A. λmax
رابطهی (:)1
 ،Wبردار ویژه یا وزنی مربوط به ماتریس  Aو  λmaxبزرگترین مقدار ویژه ماتریس  Aاست.
سپس در مرحله دوم شاخص سازگاری ماتریس برای اطمینان از انسجام قضاوتها در مقایسه
زوجی ،کنترل میشود CI .نیز نشاندهنده شاخص سازگاری و  CRهم بیانگر نرخ سازگاری است
که به صورت روابط دو و سه به صورت زیر تعریف میشوند:
)CI=(λmax-n)/(n-1
رابطهی (:)2
CR=CI/R.I .K
رابطهی (:)3
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 -3-3یافتههای پژوهش
بر اساس محاسبات صورت گرفته در نرمافزار اکسپرت چویس که حاصل ورود دادههای مربوط به
پرسشنامههای مقایسات زوجی میباشد ،وزن نسبی هر یک از عوامل به شرح جدول  5آمده است:
جدول ( )5اهمیت نسبی متغیرها
نام عامل

ردیف

عامل

رتبه

فراوانی

درصد نسبی

درصد تجمعی

حجم عملیات

1

16

1

0/169

16/9

16/9

پیچیدگی عملیات

2

7

2

0/14

14

30/9

3

9

3

0/109

10/9

41/8

4

15

4

0/108

10/8

52/6

5

2

5

0/073

7/3

59/9

6

11

6

0/06

6

65/9

کیفیت و اثربخشی کنترلهای داخلی
واحد مورد رسیدگی
پراکندگی جغرافیایی عملیات حسابرسی

اندازهی واحد مورد رسیدگی بر اساس
ارزش دفتری داراییها
حسابرسی نخستین

نوع اظهارنظر ادوار قبل (ریسک کارفرما)

7

12

7

0/051

5/1

71

ویژگیهای حسابرس

8

10

8

0/042

4/2

75/2

تصدی مسئولیت حسابرس در
مدت دوره ّ
ّ
یک واحدگزارشگر

9

13

9

0/039

3/9

79/1

شهرت واحد مورد رسیدگی

10

8

10

0/037

3/7

82/8

حاشیه سود مورد نظر حسابرس

11

17

11

0/036

3/6

86/4

رقابت

12

14

12

0/029

2/9

89/3

تورم

13

5

13

0/028

2/8

92/1

اهرم مالی -ریسک حسابرسی

14

3

14

0/022

2/2

94/3

منطبق بودن سال مالی با  /29اسفند هر سال

15

6

15

0/022

2/2

96/5

16

4

16

0/02

2

98/5

17

1

17

0/015

1/5

100

***

***

**

1

100

******

8

7

نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات
به جمع دارائیها
وجود کمیتهی حسابرسی

********************

اوزان اولیه محاسبه شده بر اساس بردار ویژه به شرح جدول  6میباشد:
جدول ( )6اوزان اولیه محاسبه شده بر اساس بردار ویژه

14 15 16 17

13

10 11 12

9

6

5

4

3

2

1

عامل

 0/01 0/07 0/02 0/02 0/03 0/02 0/14 0/04 0/11 0/04 0/06 0/05 0/04 0/03 0/11 0/17 0/04وزن

 -3-4تعیین مهمترین عوامل اولیه
برای شناسایی مهمترین عوامل اولیه ،از رویکرد پارتو استفاده میشود .بهعبارت دیگر آن دسته
از عواملی که در محاسبهی اولیه 80 ،درصد وزن را به خود اختصاص دادهاند انتخاب میشوند:
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عامل
عامل ۱۶
عامل ۷
عامل ۱۵
عامل ۲
عامل ۹
عامل ۱۱
عامل ۱۰
عامل ۱۲
عامل ۱۳
عامل ۸
عامل ۱۴
عامل ۱۷
عامل ۵
عامل ۶
عامل ۳
عامل ۴
عامل ۱
مجموع

جدول ( )7فراوانی اوزان
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
****

وزن نسبی
0/18
0/13
0/10
0/09
0/09
0/06
0/04
0/04
0/04
0/04
0/04
0/04
0/03
0/02
0/02
0/02
0/01
100

وزن تجمعی
0/18
0/31
0/41
0/50
0/58
0/64
0/69
0/73
0/77
0/81
0/84
0/88
0/91
0/94
0/96
0/99
1/00
*******

شکل( )1فراوانی اوزان و نمودار پارتو

اوزان به دست آمده برای عوامل مهم شناسایی شده به شرح جدول  8میباشد:
جدول ( )8اوزان بهدست آمده برای عوامل مهم شناسائی شده

عامل F 15 F 13 F 12 F 11 F 10 F 09 F 07 F 02

وزن

F 16

0/25 0/13 0/05 0/05 0/06 0/05 0/13 0/19 0/09
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Inconsistency

=0/01

تصدی کاری
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براساس محاسبات انجام شده ،مهمترین عوامل تأثیرگذار بر حقالزحمهی حسابرسی از دیدگاه
دو گروه عبارتند از :عوامل حجم عملیات ،پیچیدگی عملیات ،کیفیت و اثربخشی کنترلهای داخلی
واحد مورد رسیدگی ،پراکندگی جغرافیایی عملیات حسابرسی ،اندازهی واحد مورد رسیدگی،
تصدی مسئولیت حسابرس
مدت دوره ّ
حسابرسی نخستین ،ریسک کارفرما ،ویژگیهای حسابرس و ّ
در یک واحدگزارشگر و میزان نرخ سازگاری آنها نیز برابر با  0/01میباشد که حاکی از مناسب
بودن ماتریس مقایسات زوجی است:
شکل ( )۲تعیین مهمترین عوامل بر اساس دیدگاه مدیران سازمان حسابرسی

همچنین جدول فراوانی اوزان و نمودار پارتو براساس دیدگاه مدیران سازمان به شرح جدول9
میباشد:
جدول ( )9فراوانی اوزان بر اساس دیدگاه مدیران سازمان
عامل
عامل 16
عامل ۷
عامل 9
عامل 15
عامل 2
عامل 11
عامل 12
عامل 10
عامل ۱۳
عامل ۸
عامل 17
عامل 14
عامل ۵
عامل 3
عامل 6
عامل ۴
عامل ۱
مجموع

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
***

وزن نسبی
0/17
0/14
0/11
0/11
0/07
0/06
0/05
0/04
0/04
0/04
0/04
0/03
0/03
0/02
0/02
0/02
0/01
100
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ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
****

وزن تجمعی
0/17
0/31
0/41
0/52
0/59
0/66
0/71
0/75
0/79
0/83
0/86
0/89
0/92
0/94
0/97
0/99
1/00
*******
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 -3-5تعیین مهم ترین عوامل بر اساس دیدگاه مدیران مؤسسههای حسابرسی
جدول فراوانی اوزان و نمودار پارتو بر اساس دیدگاه مدیران مؤسسات حسابرسی به شرح زیر میباشد:
شکل ( )4فراوانی اوزان و نمودار پارتو

جدول ( )10فراوانی اوزان بر اساس دیدگاه مدیران مؤسسات حسابرسی
عامل
عامل ۱۶
عامل ۷
عامل 9
عامل 15
عامل 11
عامل 2
عامل 12
عامل 10
عامل ۱۳
عامل ۸
عامل 17
عامل 5
عامل 14
عامل 3
عامل 6
عامل ۴
عامل ۱
مجموع

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

وزن نسبی
0/15
0/15
0/13
0/11
0/06
0/06
0/06
0/04
0/04
0/04
0/04
0/02
0/02
0/02
0/02
0/02
0/01
100

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

وزن تجمعی
0/15
0/30
0/43
0/54
0/61
0/67
0/73
0/77
0/81
0/84
0/88
0/90
0/93
0/95
0/97
0/99
1/00

بر اساس محاسبهی ضریب همبستگی پیرسون در محیط نرمافزار  ،SPSSفرض صفر مبنی بر
یکسان بودن میزان اهمیت عوامل اولیهی قابل مالحظه در زمینهی قیمتگذاری خدمات توسط
سازمان حسابرسی و مدیران مؤسسات حسابرسی در سطح خطای  0/01تأیید میگردد (جدول .)11
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همچنین در جدول  12بر اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون مبنی بر یکسان بودن عوامل مؤثر
بر حقالزحمهی حسابرسی از دیدگاه مدیران سازمان و مدیران مؤسسات ،نتایج حاکی از تأیید عوامل
مهم شناسایی شده میباشد.
جدول ( )11محاسبهی همبستگی پیرسون فرض صفر بر اساس  17عامل
ضریب همبستگی
0/92
0/000
17

پاسخ دهندگان
مدیران مؤسسات حسابرسی
معناداری (دو طرفه)
تعداد

جدول ( )12محاسبهی همبستگی پیرسون فرض صفر بر اساس عوامل مهم شناسایی شده
پاسخ دهندگان
مدیران مؤسسات حسابرسی
معناداری(دو طرفه)
تعداد

ضریب همبستگی
0/84
0/005
9

پاسخ دهندگان
مدیران مؤسسات حسابرسی

ضریب همبستگی
0/95

معناداری(دو طرفه)

0/000

تعداد

17

پاسخ دهندگان
مدیران مؤسسات حسابرسی
معناداری(دو طرفه)
تعداد

ضریب همبستگی
0/9
0/00094
9

محاسبه همبستگی رتبههای (اسپیرمن) بر اساس  17عامل اولیه و نه عامل مهم به ترتیب در
جداول  13و  14نشان میدهد که فرض صفر مبنی بر یکسان بودن نحوهی رتبهبندی عوامل
توسط سازمان حسابرسی و مدیران مؤسسات در سطح خطای  0/01تأیید میگردد.
جدول ( )13محاسبهی همبستگی رتبهای (اسپیرمن) بر اساس  17عامل

جدول ( )14محاسبهی همبستگی رتبهای (پیرسون) بر اساس عوامل مهم شناسائی شده

در جدول  ،15تفاوت نحوهی رتبهبندی مدیران مؤسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی در
زمینهی عوامل مهم در قیمتگذاری آمده است:
جدول ( )15عوامل مهم قیمتگذاری از نظر مدیران سازمان حسابرسی و مدیران مؤسسات حسابرسی
رتبه سازمان
حسابرسی
5
2
3
9

وزن سازمان
حسابرسی
0/07
0/205
0/173
0/036

رتبه مؤسسات
حسابرسی
4
2
5
7

وزن مدیران مؤسسات حسابرسی

عامل

0/125
0/165
0/098
0/055

عامل ۲
عامل ۷
عامل ۹
عامل ۱۰
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6
7
8
4
1

0/066
0/058
0/045
0/129
0/217

6
8
9
3
1

0/06
0/047
0/046
0/132
0/272

عامل ۱۱
عامل ۱۲
عامل ۱۳
عامل ۱۵
عامل ۱۶

همچنین گراف تفاوت دیدگاه مدیران سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی در شکل پنج
و شش ،بهترتیب بر اساس عوامل  17گانه و عوامل مهم برگزیده به تصویر کشیده شده است:
شکل ( )5نگرش مدیران سازمان و مؤسسات در تعیین قیمتگذاری حقالزحمهی حسابرسی
براساس عوامل  17گانه

شکل ( )6تفاوت اولویت عوامل مؤثر بر قیمتگذاری حقالزحمه حسابرسی از نظر مدیران
سازمان و مؤسسات حسابرسی

 -4نتیجهگیری
در پژوهش حاضر در صدد ارائه الگویی برای تعیین اولویتهای ذهنی مدیران سازمان حسابرسی
و مدیران مؤسسات حسابرسی در قیمتگذاری خدمات حسابرسی هستیم .برای این امر ماتریس
مقایسات زوجی هر یک از مجموعهها را بر اساس اوزان به دست آمده تشکیل داده و سپس از
فرمول مربوطه برای تعیین نزدیکی تصمیمات سازمان و مؤسسات حسابرسی استفاده شد .بر
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اساس این فرمول ،درایهی ماتریس اول در درایهی متناظر ترانسپوز ماتریس دوم ضرب و پس
از محاسبه مجموع ،بر مجذور تعداد عوامل( ،)81تقسیم گردیدند .بر این اساس عوامل مؤثر
بر تعیین حقالزحمهی حسابرسی از دید دو واحد مورد بررسی به ترتیب بر اساس درجهی
اهمیت بود (اندازهی واحد مورد رسیدگی ،پراکندگی جغرافیائی عملیات حسابرسی ،پیچیدگی
عملیات ،حجم عملیات حسابرسی ،حسابرسی نخستین ،کیفیت و اثربخشی کنترلهای داخلی
تصدی مسئولیت حسابرس در یک واحد ،نوع اظهارنظر ادوار
مدت دوره ّ
واحد مورد رسیدگیّ ،
قبلی و ویژگیهای حسابرس) .با توجه به تحلیلهای صورت گرفته به وسیلهی نرمافزار اکسپرت
چویس و خروجی نرمافزار میتوان نتیجه گرفت که دو مجموعه در خصوص عوامل مؤثر بر تعیین
نرخ حقالزحمهی حسابرسی با یکدیگر همسو هستند اما با توجه به جداول شمارهی  12و 13
درمییابیم که اولویتبندی دو گروه در تعیین حقالزحمهی حسابرسی یکسان نیست .بنابراین
چنین استباط میشود که در تعیین حقالزحمهی حسابرسی از دید دو واحد مورد بررسی ،عوامل
نهگانه یاد شده دارای اهمیت بیشتری بوده و در تصمیمگیریهای مربوط لحاظ میشوند.
منابع
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چکیده
اندازهی مؤسسات حسابرسی یکی از موضوعات مهم و مورد مناقشه در حرفهی حسابرسی است که از آن به عنوان
یکی از عوامل اثرگذار بر حسابرسی یاد شده است .مهمترین متغیری که در پژوهشهای حسابرسی به آن پرداخته
میشود ،کیفیت حسابرسی است .پژوهش حاضر به ارزیابی عوامل تعیینکنندهی اندازهی مؤسسات حسابرسی
جامعهی حسابداران رسمی ایران میپردازد .بازهی زمانی تحقیق حاضر از سال  1391تا  1397میباشد .جامعهی
آماری این پژوهش دادههای مربوط به  229مؤسسهی عضو جامعهی حسابداران رسمی ایران شامل میزان درآمد،
تعداد حسابداران رسمی در استخدام ،تعداد شرکای مؤسسات حسابرسی ،امتیاز کنترل کیفیت توسط جامعهی
حسابداران رسمی ایران و رتبهبندی سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد .نتایج پژوهش نشان میدهد امتیاز کنترل
کیفیت ،تعداد حسابداران رسمی در استخدام ،رتبهی بورسی مؤسسات و تعداد شرکای مؤسسات بر اندازهی مؤسسات
تأثیرگذار است .همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان میدهد امتیاز کنترل کیفیت جامعهی حسابداران رسمی
علت رتبهبندی مؤسسات حسابرسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است.
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 -1مقدمه
اندازهی مؤسسات حسابرسی یکی از موضوعات مهم و مورد مناقشه در حرفهی حسابرسی است که
از آن به عنوان یکی از عوامل اثر گذار بر حسابرسی یاد شده است .با اتکا به این موضوع که اندازهی
مؤسسات حسابرسی موجب کیفیت حسابرسی بهتر میشود ،پژوهشهایی در این راستا انجام شده
است که دلیل بر استناد این مهم بر کیفیت حسابرسی است .کیفیت حسابرس یا حسابرسی به طور
ذاتی ملموس و قابل مشاهده نیست و ارزیابی کیفیت حسابرس یا حسابرسی مشکل ،زمانبر و هزینه
بر است .دی آنجلو ( )1981اندازهی مؤسسهی حسابرسی را به عنوان نمایندهی کیفیت حسابرس
معرفی کرده است .براساس این دیدگاه ،کیفیت خدمات حسابرسی ارائه شده توسط مؤسسات
حسابرسی بزرگ از مؤسسات حسابرسی کوچک باالتر است .زﻳﺮا مؤسسات بزرگ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻧﺪ ﺷﻬﺮت
ﺑﻬﺘﺮي در ﺑﺎزار ﻛﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺻﺎﺣﺒﻜﺎران زﻳﺎد اﺳﺖ ،ﻧﮕﺮان از دﺳﺖ دادن
صاحبکارانشان ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
پژوهشهای زیادی در خصوص اندازهی مؤسسات حسابرسی انجام شده است .نتایج این پژوهشها
نشان داده که مؤسسات حسابرسی بزرگتر به دلیل وجود امکانات بیشتر و دسترسیهای باالتر به
بازار کار حسابرسی به دلیل اهمیت برند این مؤسسات ،زمان و هزینهی بیشتری را صرف آموزش و
کیفیت کار حسابرسی مینمایند .با وجود اهمیتی که اندازهی مؤسسات حسابرسی دارد که کیفیت
حسابرسی برای ثبات بازارهای سرمایه دارد ،هنوز هم بخش بزرگی از پژوهشهایی که این موضوع
را بررسی میکنند و همچنین قانونگذاران ،سرمایهگذاران و محققان همچنان دربارهی تعریف ،اجزا و
معیارهای اندازهگیری کیفیت حسابرسی بحث دارند (بدارد ،جانستون و اسمیت  2010و .)...تعریف
و اندازهگیری کیفیت حسابرسی ،بخشهای ذینفع را قادر میسازد که بررسی کنند که آیا کیفیت
حسابرسی در طول زمان در حال بهبود است یا خیر و بنابراین میتوانند حسابرسیهای بیکیفیت را
شناسایی کرده و در عین حال انگیزهها و مشوقهایی برای مؤسسههای حسابرسی به وجود میآورد
تا در طرحهایی که کیفیت حسابرسی را بهبود میبخشند ،سرمایهگذاری نمایند .پروژههایی که به
دنبال تعریف ،اندازهگیری و ارزیابی کیفیت حسابرسی هستند در دستور کار هیأت استانداردهای
بینالمللی حسابرسی و اطمینانبخشی ( ،)IAASB, 2013هیأت نظارت بر حسابداری شرکتهای
عام ( ،)PCAOB, 2012, 2013, 2014,انجمن حسابداران رسمی آمریکا ( )AICPA, 2014و
مرکز کیفیت حسابرسی ( )CAQ, 2012, 2013, 2014و همچنین خود مؤسسههای حسابرسی
( )KPMG, 2011, PwC, 2014قرار گرفتهاند .این پروژهها نشاندهندهی عالقهی گسترده به
درک کیفیت حسابرسی هستند اما هنوز در مراحل اولیهی توسعه قرار دارند.
تأمین نیروی ماهر و متخصص از ابزارهای مهم و ضروریات اثربخش در ارائهی خدمات
اطمینانبخش و گزارشهای مرتبط است که این نیاز میتواند با بزرگی و اندازهی مؤسسات
حسابرسی و استفادهی مطلوب از نیروهای توانمند موجود در آنها مرتفع گردد .این موضوع
مهمترین دلیل بر بزرگی مؤسسات حسابرسی محسوب میشود .طی سالهای گذشته تعداد
زیادی از مؤسسات حسابرسی بینالمللی نظیر پی دبلیو سی ،ارنست اند یانگ ،دیلیوت ،کی پی ام
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جی و  ....ادغام شده مؤسسات بزرگ قبلی بودهاند و بزرگتر شدهاند .آثار این ادغام به داخل کشور
نیز کشیده شده است؛ به گونهای که طی چند سال اخیر تعدادی از مؤسسات بزرگ ،متوسط و یا
حتی کوچک با یکدیگر ادغام شده و لقب مؤسسهی حسابرسی بزرگ را به خود گرفتهاند .امروزه
یکی از بحثهای چالشی حرفه اندازهی مؤسسات حسابرسی از لحاظ نمرهی کنترل کیفیت و
رتبهبندی مؤسسات در جامعهی حسابداران رسمی و سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد .یکی
از معیارهای ارزیابی امتیاز کنترل کیفیت مؤسسات اندازهی مؤسسات از لحاظ تعداد شرکا ،تعداد
حسابداران رسمی در استخدام ،تعداد کارکنان و ...میباشد .دي آﻧﺠﻠﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺰرگﺗﺮ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ارائه میکنند .از اینرو پژوهش حاضر
به ارزیابی عوامل تعیینکنندهی اندازهی مؤسسات حسابرسی جامعهی حسابداران رسمی ایران
میپردازد و به دنبال این موضوع است که آیا امتیاز کنترل کیفیت مؤسسات ،تعداد شرکاء ،رتبه
بورسی و تعداد حسابداران رسمی در استخدام با اندازهی مؤسسات حسابرسی رابطه دارد یا خیر؟
 -2مبانی نظری و پیشینهی پژوهش
اندازهی مؤسسات حسابرسی یکی از مهمترین موضوعات در مباحث کیفیت حسابرسی محسوب
میشود و میتوان به تعداد زیادی از پژوهش های انجام شده در حوزهی کیفیت حسابرسی اشاره
کرد که اندازهی مؤسسات حسابرسی را عاملی اثرگذار بر کیفیت حسابرسی مطرح ساختهاند .برای
نمونه میتوان به پژوهشهای دیان دونسولو ( )2020در حوزهی خدمات مشاورهای و حسابرسی
مؤسسات حسابرسی بزرگ ،پژوهش جاشوآ و همکاران ( )2020در خصوص تغییر مؤسسات
حسابرسی و اندازه مؤسسات حسابرسی در نحوهی تغییر حسابرس و کاسلین هاریس و تایلر ولیام
( )2020در خصوص اندازهی مؤسسات حسابرسی و نوع اظهار نظر میتوان اشاره کرد .در نتیجه
با استناد به اهمیت اندازه مؤسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی ،پژوهش حاضر به دنبال
آثار اندازهی مؤسسات حسابرسی بر درآمد مؤسسات حسابرسی است و با توجه به اینکه کیفیت
حسابرسی را موضوعی جامع میداند و بخشی از این موضوع ارتباط مستقیم با اندازهی مؤسسات
حسابرسی دارد ،مفهوم اندازهی مؤسسات حسابرسی را با تکیه بر کیفیت حسابرسی ارزیابی
میکند .کیفیت حسابرسی مفهوم پیچیدهای دارد تعاریف گوناگونی از این مفهوم ارائه شده است.
این تعاریف جامع و کامل نمیباشد .کیفیت حسابرسی دارای سه جنبه شامل ورودی ،خروجی
و عوامل محیطی است .ورودیهای مؤثر بر کیفیت حسابرسی شامل استانداردهای حسابرسی،
ویژگیهای فردی (مانند توانایی ،تجربه ،ارزشهای اخالقی و طرز تفکرحسابرس) ،روش شناسی
صحیح فرآیندهای حسابرسی ،اثربخشی ابزارهای مورد استفاده و فنون کافی است .خروجیهای
مؤثر بر کیفیت حسابرسی گزارش حسابرسی و برآوردهسازی نیازهای جامعه از حسابرس است.
عوامل محیطی نیز شامل قوانین و مقررات و حاکمیت شرکتی است (.)IAASB, 2011
نیکل و همکاران ( )2013پنج ویژگی مختلف را که بر کیفیت فرایند حسابرسی تأثیر میگذارد
به شرح زیر تشریح میکند:
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 -1موضوع انگیزه :یک حسابرس باوجود انگیزههای صرفهی اقتصادی با ریسک برخورد میکند.
 -2موضوع عدم اطمینان :خروجی فرآیند حسابرسی یک گزارش است اما نتیجهی حاصل از
آن نامعلوم و غیر قابل مشاهده است.
 -3موضوع ماهیت منحصر به فرد هر قرارداد :کیفیت هر فرآیند حسابرسی به دلیل ویژگیهای
خاص صاحبکار ،تیم حسابرسی و زمانبندی کار متفاوت است.
 -4موضوع ماهیت فرآیند :هر کار حسابرسی شامل اجرای مجموعهای از روشهای تعیین شده
طبق استانداردهای حسابرسی است.
 -5موضوع قضاوت حرفهای :اجرای هر فرآیند حسابرسی مستلزم استفادهی بهینه از دانش و
مهارت متخصصان حسابرسی است.
انجمن گزارشگری مالی انگلیس ( )2008چارچوب مفهومی به شرح زیر را برای کیفیت
حسابرسی تدوین کرده است:
 -1دانش و مهارت تیم حسابرسی
 -2فرهنگ مؤسسهی حسابرسی
 -3عوامل خارج از کنترل حسابرس
 -4قابل اتکا بودن و قابل فهم بودن گزارش حسابرسی
 -5اثر بخشی فرایند حسابرسی
هیأت استانداردهای بینالمللی حسابرسی و اطمینان بخشی ( )IAASB, 2014چارچوب خود
را پیرامون کیفیت حسابرسی مستقل شامل ورودیها ،فرآیندها ،خروجیها ،تعامالت میان ارکان
راهبری شرکتی ،مدیریت ،حسابرس ،استفادهکنندگان ،قانونگذاران و عوامل زمینهای (قوانین و
مقررات گزارشگری مالی ،رویههای تجاری ،قانون تجارت ،چارچوب گزارشگری مالی ،سیستمهای
اطالعاتی ،راهبری شرکتی ،عوامل فرهنگی ،قوانین حسابرسی ،محیط قانونی و حقوقی ،جذب
استعداد ،جدول زمانی گزارشگری مالی و عوامل فرهنگی) برشمرده است .چارچوب هیأت ناظر
بر حسابداری شرکتهای سهامی عام ( )PCAOB, 2013نیز با این چارچوب مشابه است.
برداشت از کیفیت مفهومی حسابرسی و کیفیت واقعی حسابرسی نیز دو مقولهی متفاوت است.
اگرچه توجه به کیفیت واقعی حسابرسی به جای برداشت از کیفیت مفهومی حسابرسی از اهمیت
بیشتری برخوردار است اما نباید فراموش کرد که اندازهگیری کیفیت واقعی حسابرسی به سادگی
میسر نیست .زیرا کیفیت واقعی حسابرسی غیرقابل مشاهده است و فقط میتوان آن را پس از
اجرای حسابرسی ارزیابی کرد .برای نمونه ،پالمروس برای اندازهگیری کیفیت واقعی حسابرسی
از ادعای حقوقی بر علیه حسابرسان استفاده میکند .شوئر مقیاس اندازهگیری کیفیت واقعی
حسابرسی را گزارش عدم رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابداری در صورتهای مالی
حسابرسی شده توسط حسابرسان عنوان کرده است (مای دآ او و همکاران.)2018.
در خصوص کیفیت حسابرسی تحقیقات زیادی در داخل و خارج انجام شده است .اولین
تحقیقی که در خصوص کیفیت حسابرسی انجام شده توسط دی آنجلو در سال  1981بوده که
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به عنوان مهمترین تحقیق در خصوص کیفیت حسابرسی انجام و به عنوان پایهای برای تحقیقات
بعدی بوده است .تعریف زیبایی که دی آنجلو از کیفیت حسابرسی کرده به شرح زیر است:
«ﺳﻨﺠﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎزار از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﻛﺸﻒ ﺗﺤﺮﻳﻔﺎت ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ و ﮔﺰارش ﺗﺤﺮﻳﻔﺎت
ﻛﺸﻒ ﺷﺪه» .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دي آﻧﺠﻠﻮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮده ﻛﻪ حسابرس مستقل توانایی ﻛﺸﻒ و ﮔﺰارش
تحریفها را دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ دي آﻧﺠﻠﻮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
در ﻛﺸﻒ ﺗﺤﺮﻳﻔﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و اﺳﺘﻘﻼل ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزار اﺳﺖ .وﻗﺘﻲ
دي آﻧﺠﻠﻮ اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺖ ،ﻓﺮض اﺳﺎﺳﻲ وي اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎزار ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را
ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ واﻗﻌﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺳﺖ درك ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ واﻗﻌﻲ
ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻗﺎﻳﻞ ﺷـﺪ .ﭼﻮن ﻛﻴﻔﻴﺖ واﻗﻌﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه
اﺳﺖ و ﻧﻤﻲتواﻧﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ.
البته این تعریف سودمندی کمتری از کیفیت حسابرسی ارائه میدهد .دامنهی کیفیت
حسابرسی از کشف و گزارش انحرافات از استانداردهای حسابداری به سوی اطمینان بخشی به
کیفیت گزارشگری مالی افزایش یافته است .بنابراین حسابرسی با کیفیت باال عالوه بر اظهار
نظر در مورد مطابقت رویههای حسابداری صاحبکار با استانداردهای حسابداری در مورد ارائهی
منصفانه گزارشهای مالی شرکت نیز اظهار نظر میکند (دیوفند ،ژانگ.)2014 ،
تعریف دیگری که توسط محققین در خصوص کیفیت حسابرسی ارائه شده مربوط به ﭘﺎل ﻣﺮوس
در ﺳﺎل  1988میباشد .آنها کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کردهاند« :اﻳﺠﺎد اﻃﻤﻴﻨﺎن از
ﺻﻮرتهاي ﻣﺎﻟﻲﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل آن ﻛﻪ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺘﻲ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ» .در ﻋﻤﻞ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
ﺗﻴﺘﻤﻦ و ﺗﺮوﻣﻦ در ﺳﺎل  1986ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس
ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار ارائه ﻣﻲدﻫﺪ ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدﻧﺪ .دﻳﻮﻳﺪ ﺳﺎن و ﻧﺌﻮ در ﺳﺎل  1993ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ
از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ارائه ﻛﺮدﻧﺪ« :ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﻛﺸﻒ و رﻓﻊ
ﺗﺤﺮﻳﻒﻫﺎي ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ و دﺳﺘﻜﺎري در ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺷﻮد» .در ﺧﺼﻮص اﻧﺪازه
ﻫﻢ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي دي آﻧﺠﻠﻮ و وﻳﻠﻨﺒﻮرگ ﻣﺆﺳﺴﺎت را ﺑﻪ  2دﺳﺘﻪ تقسیم کردند 8 :ﻣﺆسسهی
ﺑﺰرگ در زﻣﺎن دي آﻧﺠﻠﻮ و  5مؤسسهی بزرگ در زﻣﺎن وﻳﻠﻨﺒﻮرگ و ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ در زﻣﺮهی
 5ﻳﺎ  8ﻣﺆسسهی ﺑﺰرگ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ .در ﭘﮋوﻫﺶ ﻟﻮﺋﻴﺲ ﻫﻨﻮك در سال 2005
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻛﻮﭼﻚتر
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ بزرگتر
ارائه میدﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻮاردي ﻫﻢ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﻣﺸﺎورهی ﺑﻬﺘﺮي را ﺑﻪ
ﺻﺎﺣﺒﻜﺎران ﺧﻮد ارائه میدﻫﻨﺪ (حساس یگانه ،آذینفرد.)1389 ،
دیان کونسلو و همکاران ( )2020طی پژوهشی به بررسی درآمدهای مؤسسات حسابرسی بزرگ
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بخش زیادی از درآمدهای مؤسسات بزرگ از حوزهی خدمات
مشاورهای و غیراطمینان بخشی است و موجب میشود کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد.
البته این موضوع با شرکتهایی ارتباط دارد که مؤسسات حسابرسی هم خدمات اطمینان بخشی
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ارائه میدهند و هم خدمات مشاورهای .این در حالتی است که مؤسسات کوچکتر خدمات بهتری
ارائه میدهند و باید تفکیک بین خدمات اطمینان بخشی و مشاورهای حوزهی مؤسسات خارج و
توسط مؤسسات جداگانهای انجام شود.
جاشوآ و همکاران ( )2020در پژوهشی تغییرات مؤسسات حسابرسی و تأثیر آن بر کیفیت
حسابرسی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که مؤسسات بزرگتر به دلیل ارتباطات با
مشتریان خود تغییرات دورهای حسابرس بر درآمد آنها اثرگذار نمیباشد و این در شرایطی رخ
میدهد که مؤسسات بزرگتر با تغییر حسابرس کیفیت حسابرسی پایینتری ارائه میدهند.
کونربرگر و پلیزچ ( )2019طی پژوهشی بر اهمیت عقاید پیشین در زمینهی سازگاری حسابرسان
و مشتری پرداختند .آنها پی بردند سازگاری باال بین مشتری و حسابرس به طور کلی با راندمان
باال در فرآیند حسابرسی مشخص میشود و بدین معنی است که تالش حسابرسی به طور مؤثر به
کیفیت حسابرسی اثرگذار است .پژوهش آنها نشان میدهد که باالترین سازگاری بهترین نتیجه
برای فرآیند حسابرسی را تضمین میکند .با این حال ،از دیدگاه پیشین ،سازگاری حسابرس و
مشتری برای همهی افراد حاضر نظیر سرمایهگذاران ،شرکت مشتری و همچنین حسابرس در
بازار شناخته شده است .مدل آنها نشان میدهد که حسابرسان با سازگاری نامطلوب میتوانند
حسابرسی را با یک سازگاری مشخصتر بهبود بخشند .بنابراين اگر دادرسی یا بررسی حسابرس
مستقل نقشي نسبتاً متوسط داشته باشد ،حسابرسانی با سازگاری نامطلوب بیشتر ،انگیزههای
قویتری برای اعمال تالش دارند و انتظار میرود کیفیت حسابرسی باالتر و همچنین ارزش
افزودهی حسابرسی را تولید کنند.
ابدیا و همکاران ( )2019طی پژوهشی به ورودیهای مهم بر حسابرسی و تجزیه و تحلیل عوامل
تعیین کننده بر کیفیت حسابرسی بر اساس شاخصهای  PCAOBو منافع حاصل از آن پرداختند.
نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که ترکیب تیم حسابرسی مهمترین عامل برکیفیت حسابرسی
است .پژوهش آنها نشان میدهد تقسیم کار بین کارکنان حسابرسی ،مدیران حسابرسی و شرکاء
حسابرسی و تعامل بین تیم حسابرسی و مدیران ارشد حسابرسی موجب گسترش روابط تجربی بین
آنها و بهبود کیفیت حسابرسی میشود .همچنین آنها پی بردند که بیشترین زمان حسابرسی
به تکمیل پروندههای حسابرسی جهت ارائه به بازرسان  PCAOBمیشود که خود نشان از افزایش
کیفیت حسابرسی است .زیرا موارد مورد ارزیابی بازرسان  PCAOBخود نشان از ارتقای سطح
کیفیت حسابرسی است.
اریک راپلی و همکاران ( )2019در پژوهشی به تأثیر آشکار کردن مسائل مهم حسابرسی و
حصول اطمینان حسابرسان بر تصمیمات سرمایهگذاران براساس الزامات  PCAOBپرداختند.
آنها به این نتیجه رسیدند که یکی از مسائل مهم در باالبردن کیفیت حسابرسی الزام حسابرسان
به ارائهی گزارش مسائل با اهمیت حسابرسی است که چندی پیش توسط هیأت نظارت بر
حسابداری شرکتهای سهامی عام الزامی شده است .آنها در پژوهش خود به این نتایج دست
یافتند که الزام ارائهی گزارش مسائل با اهمیت حسابرسی موجب میشود سرمایهگذاران نسبت
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به اطالعات گزارش شده واکنش نشان دهند .لذا ارائه صحیح این گزارش و تأثیر اطالعات مندرج
درآن موجب میشود حسابرسان برای تهیهی این گزارش حساسیت بیشتری به خرج دهند .در
نتیجه حسابرسی با کیفیت تری را انجام دهند.
مای دآ او و همکاران ( )2018در پژوهشی به دنبال تأثیر افشای گزارش نقاط ضعف کنترلهای
داخلی در پی اجرای الزامات  PCAOBبر کیفیت حسابرسی پرداختند .آنها با استفاده از اقالم
تعهدی غیرعادی و احتمال شناسایی ضعفهای مادی کنترل داخلی به این نتایج دست یافتند که
در صورتی حسابرسان مجبور به ارائهی گزارش نقاط ضعف کنترلهای داخلی باشند میبایست
حسابرسی با کیفیتتری انجام دهند تا توانایی گزارش نقاط ضعف کنترلهای داخلی را داشته
باشند .این موضوع سبب میشود که شرکتها نسبت به این موضوع حساس باشند و نسبت به
استقرار کنترلهای داخلی مناسب واکنش نشان دهند .این موضوع سبب کاهش اقالم تعهدی
غیرعادی میشود و عالوه بر افزایش کیفیت حسابرسی موجب افزایش کیفیت گزارشگری مالی
نیز میشود.
کردساچیا و ولتی ( )2018در پژوهشی با استفاده از تحلیل بازار حسابرسی اقدام به بررسی
ویژگیهای ساختاری کیفیت حسابرسی و قیمتگذاری حسابرسی و بازار حسابرسی ایاالت
متحده پرداختند .آنها در پژوهش خود با استفاده از مدلسازی ویژگیهای ساختاری کیفیت
حسابرسی ،قیمتگذاری حسابرسی و بازار حسابرسی از  138منطقه بین سالهای  2004تا
 2016میالدی را بررسی کردند .پژوهش آنها ارتباط مثبت (منفی) بین تمرکز حسابرسی و
کیفیت حسابرسی (قیمتگذاری حسابرسی) را نشان میدهد .با این حال ،پیشرفت در کیفیت
حسابرسی در بازارهای بزرگ ،در خصوص مؤسساتی که تعداد بیشتری از مشتریان را دارند حتی
در زمانی که تمرکز پایین است ،کمتر است .با توجه به قیمتگذاری خدمات حسابرسی ،تمرکز
بیشتر منجر به رفاه هزینههای رقابتی (هزینههای حسابرسی پایینتر) به دلیل بهبود اقتصاد در
مقیاس میشود .با این حال ،این تنها زمانی است که بازارهای حسابرسی کوچک هستند .هنگامی
که بازارها بزرگ و متمرکز هستند ،تمرکز بیشتر بازار حسابرسی با هزینه های حسابرسی باالتر
(انحصاری) مرتبط است .این نشان میدهد که تجارت بین اقتصاد مقیاس و سلطه بر بازار است.
ری نولدز و فرنسیس ( )2001رابطهی بین اندازهی مؤسسهی حسابرسی و گزارش مشروط
حسابرسی بهعنوان معیاری از استقالل حسابرس مورد بررسی قراردادهاند .نتایج نشان میدهد که
مؤسسات حسابرسی بزرگ در صدور گزارش مقبول بیشتر محتاط هستند.
چوی و همکاران ( )2010با نمونه ای بزرگ از مؤسسات حسابرسی طی سالهای 2000
تا  2005به بررسی رابطهی اندازهی مؤسسهی حسابرسی وکیفیت حسابرسی و حقالزحمهی
حسابرسی پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد اندازهی مؤسسهی حسابرسی با کیفیت
حسابرسی دارای ارتباط مثبت میباشد .علت این امر این است که مؤسسهی حسابرسی بزرگتر
از نظر مالی وابستگی کمتری به یک صاحبکار خاص دارد .بنابراین بهتر میتواند در برابر فشارهای
صاحبکار مبنی بر صدور گزارش جانبدارانه یا خالف واقع مقاومت نماید.
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ژو و همکاران ( )2013با انجام تحقیقی در مؤسسات استرالیایی به این نتیجه رسیدند که چهار
مؤسسهی حسابرسی بزرگ در مقایسه با سایر مؤسسات حسابرسی ،با صدور گزارش مشروط با
بند ابهام در تدوام فعالیت به بحران مالی جهانی سریع تر نسبت واکنش نشان دادهاند.
الستیر و همکاران ( )2011به مطالعهی این موضوع پرداختند که آیا میتوان تفاوت کیفیت
حسابرسی چهار مؤسسهی بزرگ در مقابل چهار مؤسسه غیربزرگ را به مشخصات صاحبکاران
نسبت داد؟ در این بررسی از موضوعات کیفیت حسابرسی ،اقالم تعهدی اختیاری ،هزینهی حقوق
صاحبان سهام پیشبینی شده و صحت پیشبینی تحلیلگر استفاده شده است .نتایج نشان
میدهد که تفاوت در این موارد بین چهار مؤسسهی بزرگ و چهار مؤسسهی غیربزرگ حسابرسان
تا حد زیادی با خصوصیات صاحبکاران و به طور خاص با اندازه صاحبکار منطبق است.
جری و مایکل( )2009ارتباط حجم کاری باال و کیفیت حسابرسی را بررسی کردند .نتایج
پژوهش آنها نشان داد حجم کاری باال ،کیفیت حسابرسی باالیی را ایجاد میکند .آنان اشاره
میکنند که اگرچه شواهد قابل قبولی مبنی بر باال بودن کیفیت حسابرسی در مؤسسات حسابرسی
بزرگتر وجود دارد ولی این به این معنی نیست که ادعا کنیم در مؤسسات کوچکتر ،کیفیت
حسابرسی پایین وجود دارد.
حساس یگانه و آذین فر ( )1389راﺑﻄﻪی ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و اﻧﺪازهی ﻣﺆﺳﺴﻪی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
را از طریق اندازهی حسابرس و خطا در گزارش تحریفات با اهمیت موجود در صورتهای مالی
صاحبکاران مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج نشان میدهد ،ﺑﻴﻦ اﻧﺪازهی ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ راﺑﻄﻪی ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻛﺸﻒ ﺗﺤﺮﻳﻔﺎت ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ
ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ آنها ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻻم و ﭼﺎﻧﮓ ( ،)1991ﺗﺎت ( )2001ﻛﻴﻢ و دﻳﮕﺮان،
( )2003ﻟﻮﺋﻴﺲ ﻫﻨﻮك ( )2003و ﺑﺎود و وﻳﻠﻜﻴﻨﺰ ( )2004ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
هشی و مظاهری فرد ( )1392با بررسی رابطهی بین اندازهی مؤسسهی حسابرسی و کیفیت
حسابرسی به این نتیجه دست یافتند که مؤسسات حسابرسی بزرگتر به دلیل داشتن نیروهای
متخصص و امکانات بیشتر و اعتقاد به حفظ نام و برند مؤسسه و حفظ استقالل نسبت به مؤسسات
کوچکتر خدمات حسابرسی بهتری ارائه میدهند.
اسدی و اشکانی ( )1393در پژوهشی به بررسی رابطهی بین کیفیت مؤسسات حسابرسی
و اظهار نظر حرفهای حسابرسی و مدیریت سود برای  207شرکت از سال  1384الی 1389
پرداختند .در پژوهش آنها کیفیت مؤسسات حسابرسی از طريق کیفیت واقعی حسابرسی
براساس نتايج بررسیهای انجام گرفته توسط کارگروه کنترل کیفی جامعهی حسابداران رسمی
و نیز از طريق اندازهی مؤسسات حسابرسی که بر اساس درآمد بوده اندازهگیری شده است.
يافتههای پژوهش آنها حاکی از آن است که مديريت سود به کیفیت حسابرسی بستگی ندارد
لیکن ارتباط معناداری بین اظهار نظر حسابرسی و مديريت سود وجود دارد و با افزايش میزان
مديريت سود در شرکتها احتمال دريافت اظهار نظر تعديلی حسابرسی افزايش میيابد.
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علوی و همکاران ( )1394به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی در مؤسسات حسابرسی
عضو جامعهی حسابداران رسمی ایران پرداختند .نمونهی پژوهش آنها متشکل از  142مؤسسهی
حسابرسی عضو جامعهی حسابداران رسمی ایران برای دورهی زمانی  1391-1387میباشد .در
این پژوهش ،شش فرضیه مورد آزمون قرار گرفته و به بررسی ارتباط بین تعداد شرکا ،تعداد
حسابداران رسمی تحت استخدام ،تعداد کارکنان حرفهای ،تعداد کارها ،درآمد سالیانه و قدمت
مؤسسهی حسابرسی با امتیاز کنترل کیفیت مؤسسهی حسابرسی پرداخته شده است .نتایج
پژوهش نشان میدهد رابطهی مثبت و معنادار بین متغیرهای کیفیت حسابرسی شامل تعداد
حسابداران رسمی تحت استخدام ،تعداد کارکنان حرفهای و قدمت مؤسسهی حسابرسی با امتیاز
کنترل کیفیت حسابرسی و رابطهی منفی معنادار میان متغیرهای تعداد شرکا و تعداد کارهای
مؤسسهی حسابرسی با امتیاز کنترل کیفیت حسابرسی است .همچنین بین درآمد سالیانهی
مؤسسهی حسابرسی و امتیاز کنترل کیفیت مؤسسهی حسابرسی رابطهی معنادار وجود ندارد.
محمدرضایی و مهربانپور ( )1395با بررسی نوع گزارش حسابرس و تعداد بندهای حسابرسی ،اثر
رتبه مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار به این نتیجه رسیدند که مؤسسات
حسابرسی معتمد طبقهی "اول" گزارشات مشروط بیشتری نسبت به مؤسسات حسابرسی معتمد
سایر طبقات صادر نمیکنند اما یافتههای این پژوهش نشان میدهد که تعداد بندهای گزارش
حسابرسی برای حسابرسان معتمد طبقه "اول" نسبت به حسابرسان سایر طبقات بیشتر است.
نیکبخت و خوشرو ( )1396در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر كيفيت حسابرسي در ايران
با توجه به شاخصهاي هيأت نظارت بر حسابداري شركتهاي سهامي عام ) (PCAOBپرداختند.
نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که بيشترين تأثير بر كيفيت حسابرسـي ،از شاخصهاي
ميانگين سوابق كاري ،تخصص و تجربهی صنعت ،زمانبندي و ساعات كار شركا ،مديران و
بازبينيهاي كيفي به نسبت كل كار حسابرسي ،شاخصهاي مرتبط با استقالل و رعايت آن
شاخصها ،انتشار مجدد صورتهاي مالي و تأثير آن بر بازار ،حجم كار شركا و كاركنان و جابه
جايي مكرر شركا و مديران ارشد مؤسسه نشأت ميگيرد .اين  8شاخص در مجموع نزديك به 80
درصد از درصد تجمعي شاخصهاي مطالعهی كنوني را به خود اختصاص ميدهند.
محمد رضائی و یعقوب نژاد ( )1396در پژوهشی اقدام به نقد نظری و روش پژوهشهای داخلی
پیشین براساس نظریهی اندازهی مؤسسهی حسابرسی بین سالهای  1385تا  1394نمودند.
نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که سازمان حسابرسی فاقد اکثر ویژگیهای حسابرس بزرگ
طبق نظریهی اندازه مؤسسهی 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 میپذیرد .زمانی
که متغیر مستقل درونزا باشد مشکالت عمدهای از لحاظ آماری در برآورد مدل ایجاد میکند.
پژوهش آنها برای رفع مشکل نظری پژوهشهای این حوزه در ایران ،دو نظریهی متناقض "فشار
حق الزحمهی حسابرسی" و "حسابرسی شونده و حسابرسیکنندهی دولتی" را مطرح میکند.
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 -3فرضیههای پژوهش
پژوهش حاضر در نظر دارد عوامل مؤثر بر درآمد مؤسسات حسابرسی را به عنوان معیاری برای
اندازهی مؤسسات حسابرسی بررسی کند .لذا با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرضیات
زير طرح و مورد آزمون قرار میگیرند:
فرضیهی اول :رابطهی معناداری بین امتیاز کنترل کیفیت با درآمد مؤسسات وجود دارد.
فرضیهی دوم :رابطهی معناداری بین تعداد حسابداران رسمی در استخدام مؤسسات با درآمد
مؤسسات وجود دارد.
فرضیهی سوم :رابطهی معناداری بین رتبهبندیهای سازمان بورس و اوراق بهادار با درآمد
مؤسسات وجود دارد.
فرضیهی چهارم :رابطهی معناداری بین تعداد شرکای حسابرسی با درآمد مؤسسات وجود
دارد.
با توجه به مفروضات پژوهش برای هریک از طبقهبندیهای مؤسسات براساس اندازهی مدل
پژوهش به شرح زیر تبیین میشود:
α1nupit α2rse2it + α3ncpa3it + α1sqcit+ε +incit= α0
 = incمیزان درآمد مؤسسهی حسابرسی  Iدر دورهی T
 = α1nupitتعداد شرکای مؤسسهی حسابرسی  Iدر دورهی T
 = α2rse2itرتبهی بورسی مؤسسهی حسابرسی  Iدر دورهی T
 = α3ncpa3itتعداد حسابداران رسمی شاغل در مؤسسهی حسابرسی  Iدر دورهی T
 = α1sqcitامتیاز کنترل کیفیت مؤسسهی حسابرسی  Iدر دورهی T

 = εمیزان خطای مدل

 -4متغیرهای پژوهش
 -4-1متغیر وابسته:
اندازهی مؤسسات حسابرسی :در این پژوهش اندازهی مؤسسات حسابرسی در قالب چهار
نوع و به صورت خیلی بزرگ ،بزرگ ،متوسط و کوچک تعیین میشود .اندازهی مؤسسات از طریق
میزان درآمد مؤسسات حسابرسی تعیین میشود .مبلغ درآمد مؤسسات براساس انحراف چارکی
محاسبه شده است .به عبارتی مؤسسات حسابرسی براساس میزان درآمد از خیلی بزرگ به
کوچک تقسیمبندی میشود که به عنوان متغیر وابسته تعیین میشود.
 -4-2متغیرهای مستقل:
 -4-2-1امتیاز کنترل کیفیت :در این پژوهش امتیاز کسب شدهی کنترل کیفیت که هر سال
بعد از رسیدگی و تکمیل چک لیستهای مربوط توسط کارگروه کنترل کیفیت جامعهی حسابداران
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رسمی تعیین میشود .امتیاز کنترل کیفیت از باالترین امتیاز عدد  4و پایینترین امتیاز عدد  1را
به خود اختصاص داده است.
 -4-2-2تعداد حسابداران رسمی شاغل در مؤسسات :در این پژوهش تعداد حسابداران
رسمی شاغل در مؤسسات بر اساس تعداد آنها در آخرین سال تحقیق که سال  1397میباشد
تعیین میشود.
 -4-2-3تعداد شرکاء مؤسسات حسابرسی :تعداد افرادی که به عنوان شرکا در هر
مؤسسهی حسابرسی در طول سالهای فعالیت حضور داشتهاند.
 -4-2-4رتبهبندی سازمان بورس و اوراق بهادار :رتبهبندی که توسط سازمان بورس
و اوراق بهادار هر ساله بر اساس امتیازات کسب شده از چک لیست رعایت قوانین مؤسسات
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین و ابالغ میشود .رتبهبندی مؤسسات معتمد بورس از
باالترین رتبه عدد  4و به پایینترین رتبه عدد  1و به مؤسساتی که معتمد بورس نیستند عدد
صفر اختصاص داده شده است.
 -5روش پژوهش
این پژوهش از دیدگاه تقسیمبندی پژوهشها بر حسب هدف ،پژوهشی کاربردی و براساس
چگونگی جمعآوری دادهها ،توصیفی (غیرآزمایشی) است .با توجه به دستهبندیهای مختلف
پژوهشهای توصیفی ،پژوهش حاضر از نوع همبستگی خواهد بود .همچنین در این پژوهش به
بررسی رابطهی علت و معلولی امتیاز کنترل کیفیت با رتبه بندی مؤسسات حسابرسی توسط
سازمان بورس و اوراق بهادار نیز پرداخته میشود که برای محاسبه آن از آزمون علیت گرنجر
استفاده شده است.
 -6جامعه و نمونهی آماری
جامعهی آماری این پژوهش دادههای مربوط به همهی مؤسسات عضو جامعهی حسابداران رسمی
ایران شامل میزان درآمد ،تعداد حسابداران رسمی در استخدام ،تعداد شرکای مؤسسات حسابرسی،
امتیاز کنترل کیفیت توسط جامعهی حسابداران رسمی ایران و رتبهبندی سازمان بورس و اوراق
بهادار میباشد.
بازهی زمانی تحقیق حاضر از سال  1391تا  1397میباشد .قلمرو مکانی تحقیق نیز کشور
ایران و شامل تعداد  259مؤسسه عضو جامعهی حسابداران رسمی ایران میباشند که تعداد 25
مؤسسه به دلیل نبود امتیاز کنترل کیفیت و اطالعات شرکا و مدیران مؤسسات از جامعه حذف و
مابقی به تعداد  229نمونه مورد ارزیابی قرار گرفته است .دلیل اینکه نمونه از سالهای  1391تا
 1397استفاده شده است تغییرات ساختاری مؤسسات و جامعهی حسابداران رسمی و دسترسی
به اطالعات درخواستی میباشد .تعداد نمونهها باید شامل شرایط زیر باشند:
 -1مؤسسات عضو جامعهی حسابداران رسمی ایران باشند.
 -2مؤسسات دارای امتیاز کنترل کیفیت باشند.
 -3مؤسسات دارای اطالعات الزم در فرضیهها باشند.
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 -4مؤسسات در همهی  7سال انجام پژوهش وجود داشته باشند.
با توجه به اینکه تعدادی از مؤسسات در چند سالهی اخیر با یکدیگر ادغام شدهاند اطالعات
درآمدی و تعداد کارهای آنها با یکدیگر جمع شده است.
دستهبندی مؤسسات و همچنین باالترین ،میانگین و پایینترین درآمد مؤسسات در دستهبندی
انجام شده به شرح جدول زیر میباشد:
جدول ( )1آمار توصيفي مربوط به دسته بندی مؤسسات

دستهبندی
مؤسسات

تعداد
مؤسسات

جمع کل درآمد مؤسسات باالترین میلیون میانگین میلیون
ریال
ریال
میلیون ریال

پایینترین
میلیون ریال

خیلی بزرگ

9

1.755.000

551.719

195.000

110.285

بزرگ

29

1.727.000

107.959

59.500

36.806

متوسط

62

1.708.000

35.430

27.500

19.924

کوچک

129

1.634.000

19.445

12.000

10

جمع کل

229

6.824.000

 -7روش و ابزار جمعآوری و آمادهسازی دادهها
برای گردآوری اطالعات از طریق مکاتبات انجام شده با جامعهی حسابداران رسمی ایران
اطالعات مؤسسات حسابرسی شامل درآمدها طی سالهای  1391تا  1397و تعداد حسابداران
رسمی در استخدام و تعداد شرکا بدون ذکر نام مؤسسات دریافت شده است .رتبهی بورسی
مؤسسات از طریق سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت شده است .سپس با روش
کتابخانهای مطالب مربوط به پیشینهی پژوهش و تعریف فرضیهها اقدام شد .با توجه به ماهیت
پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها در دو مرحلهی مجزا اقدام شده است .در مرحلهی نخست
با کمک فنون آمار توصیفی به توصیف وضعیت عمومی توزیع جامعه مورد بررسی با شاخصهای
چندکها ،میانگین ،میانه ،انحراف معیار و سایر شاخصهای مرتبط پرداخته و در مرحلهی بعد
ابتدا به بررسی وضعیت نرمال بودن جامعهی مورد بررسی پرداخته شده است .در نهایت با کمک
فنون آمار استنباطی تحلیل واریانس ،آزمون مقایسه زوجی ،ضریب همبستگی و رگرسیون به
آزمــون فرضیهها پرداخته به نحوی که نتایج قابل تعمیم به کل جامعه مورد بررسی باشد .برای
پردازش و تحلیل دادهها از نرمافزارهای  EXCELو  Eviewsاستفاده شده است.
 -8بررسی نرمال بودن متغیر وابسته
توزیع نرمال یکی از مهمترین توزیعها در علم احتمال و تحلیلهای آماری است .آزمون های
آمار پارامتریک زمانی به کار میروند که متغیرها کمی و توزیع دادهها نرمال باشد .در پژوهش
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حاضر میزان درآمد مؤسسات براساس اندازهی آنها به عنوان متغیر وابسته تعیین میشود.
برای نرمال بودن متغیر وابسته از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده است .با توجه
به این آزمون  H0توزیع دادهها نرمال است و  H1توزیع دادهها نرمال نیست .با توجه به آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف در صورتی که سطح معناداری باالتر از  ٪5باشد توزیع دادهها نرمال یا
نزدیک به نرمال است.
با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون کولموگروف-اسمیرنوف باالی  ٪5برای هر  4طبقه
مؤسسه محاسبه شده است نشان میدهد که فرض  H0تأیید میشود و متغیر وابسته نرمال میباشد.
جدول ( )2آمار توصيفي مربوط به متغیرها براي كل مؤسسات1391-1397 :
رتبه جامعه

تعداد حسابداران رسمی

رتبه بورسی

تعداد شرکا

میانگین

3.23

1.059

0.907

4.475

میانه

3

1

1

4

باالترین

4

29

4

24

پایین ترین

1

0

0

2

انحراف معیار

0.08556

2.1968

1.434

1.8693

ضریب چولگی

-0.7097

8.294

1.1554

6.9829

ضریب کشیدگی

3.2427

99.615

2.697

58.65

جدول ( )3ماتریس عدم همخطی بین متغیرهای پژوهش
درآمد

تعداد شرکا

رتبه بورسی

تعداد CPA

درآمد

1

تعداد شرکا

0/293

1

رتبه بورسی

0/272

0/181

1

تعداد CPA

0/242

0/221

0/170

1

رتبهی جامعه

0/227

0/135

0/223

0/244

رتبه جامعه

1

همخطی به معنای وجود رابطهی خطی بین متغیرهای مستقل است .یکی از راههای شناسایی
رابطه همخطی یا عدم همخطی ،بررسی رابطهی همبستگی بین متغیرهای مستقل میباشد .در
صورتی که همبستگی بین متغیرهای مستقل شدید نباشد مشکل هم خطی پیش نمیآید .در
مطالعهی حاضر برای بررسی رابطهی هم خطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد نتایج
نشان داد در همهی متغیرهای مستقل میزان همبستگی بین متغیرها ضعیف (کمتر از  )0/3و این
مسئله نشاندهندهی عدم هم خطی بین متغیرهای مستقل است.
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جدول ( )4آمار مؤسسات
متغیر وابسته :اندازهی مؤسسات حسابرسی (میزان درآمد مؤسسات حسابرسی)
متغیرها
رتبهی جامعه
تعداد حسابداران
رسمی در استخدام
رتبهی بورسی
تعداد شرکا
متغیرها
رتبهی جامعه
تعداد حسابداران
رسمی در استخدام
رتبهی بورسی
تعداد شرکا
متغیرها
رتبهی جامعه
تعداد حسابداران
رسمی در استخدام
رتبهی بورسی
تعداد شرکا
متغیرها
رتبهی جامعه
تعداد حسابداران
رسمی در استخدام
رتبهی بورسی
تعداد شرکا
متغیرها
رتبهی جامعه
تعداد حسابداران
رسمی در استخدام
رتبهی بورسی
تعداد شرکا

تعداد
229

تعداد
9

تعداد
29

تعداد
62

تعداد
100

کل مؤسسات
آماره  tضریب تعیینr2-
6.89

احتمال
0.0000

درصد خطا
0.0320

0.0000

0.0181

6.114

0.0027
0.0000

0.0170
0.0137

احتمال
0.3396

درصد خطا
0.0378

13.91
3.01
مؤسسات خیلی بزرگ
آماره  tضریب تعیینr2-
0.96

0.0000

0.0018

14.63

0.2478
0.0253

0.0183
0.0032

1.16
2.26

احتمال
0.2018

درصد خطا
0.0110

0.0000

0.0059

6.61

0.0051
0.0482

0.0054
0.0069

احتمال
0.1891

درصد خطا
0.0083

2.82
1.98
مؤسسات متوسط
آماره  tضریب تعیینr2-
1.32

0.3392

0.0092

0.96

0.0084
0.0082

0.0085
0.0037

احتمال
0.1871

درصد خطا
0.0367

-2.66
2.67
مؤسسات کوچک
آماره  tضریب تعیینr2-
1.32

0.6567

0.0456

0.44

0.0053
0.0951

0.0322
0.0742

2.81
1.67

0.47

0.67

مؤسسات بزرگ
آماره  tضریب تعیینr2-
1.28
0.46

0.47

0.11

فیشرf-

دوربین واتسونdw-

132.35

1.74

فیشرf-

دوربین واتسونdw-

30.96

1.87

فیشرf-

دوربین واتسونdw-

37.87

1.71

فیشرf-

دوربین واتسونdw-

28.773

1.89

فیشرf-

دوربین واتسونdw-

6.29

1.73

 -9خالصهی یافتههای پژوهش
 -9-1نتایج آزمون فرضیه اول:
رابطهی معناداری بین امتیاز کنترل کیفیت با درآمد مؤسسات وجود دارد.
بر اساس نتایج بهدست آمده از آزمون فرضیهی اول طبق جدول  2از آنجایی که احتمال آمارهی
 tبرابر است با  6/89در سطح آلفای  5صدم ،برای همهی متغیرها در سنجش کل مؤسسات معنادار
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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است همچنین با توجه به جهت رابطه میتوان گفت بین اندازهی مؤسسات حسابرسی جامعهی
حسابداران رسمی با کیفیت حسابرسی رابطه وجود دارد و فرض فوق پذیرفته میشود .همچنین
میزان  R2تعدیل شده برابر با  0/47میباشد .این میزان  R2بیانگر این است که  62/1درصد از
تغییرات مربوط کیفیت حسابرسی شرکت توسط متغیرهای داخل مدل تبیین شود .در مجموع کل
مدل با میزان  55/07 fدر سطح آلفای  5صدم معنادار است .در ضمن آمارهی دوربین واتسون برابر
با  1/74میباشد و بیانگر عدم وجود خودهمبستگی بین اجزای اخالل میباشد.
به عبارتی در مجموعهی کل مؤسسات هرچقدر امتیاز کنترل کیفیت باال باشد بر سطح درآمد
مؤسسات تأثیرگذار است و موجب بزرگ شدن مؤسسات و درآمد مؤسسات میشود .نتایج این
فرض با نتایج پژوهش علوی و همکاران همراستا نیست .به این دلیل که نتایج پژوهش آنها
نشان میدهد رابطهی معناداری بین درآمد مؤسسات و کیفیت حسابرسی وجود ندارد ولی نتایج
تحقیق با نتایج تحقیق لوئیس هونک ،چوی و همکاران ،الی و همکاران ،باود و ویلیکنز و هشی
و مظاهری فرد همراساتا است.
همچنین بر اساس نتایج بهدست آمده به تفکیک برای هر یک از سطوح مؤسسات با در نظر
گرفتن سطح مؤسسات خیلی بزرگ ،بزرگ ،متوسط و کوچک نشان میدهد رابطهی معناداری
بین درآمد مؤسسات و کیفیت حسابرسی وجود ندارد .نتایج این فرض با لحاظ نمودن  4طبقهی
مؤسسات از خیلی بزرگ به کوچک همراستا با نتایج تحقیق علوی و همکاران میباشد.
 -9-2نتایج آزمون فرض دوم:
رابطهی معناداری بین تعداد حسابداران رسمی در استخدام مؤسسات با درآمد مؤسسات وجود
دارد.
بر اساس نتایج بهدست آمده از آزمون فرضیهی اول طبق جدول  2از آنجایی که احتمال
آمارهی  tبرابر است با  6.114در سطح آلفای  5صدم برای همهی متغیرها در سنجش کل
مؤسسات معنادار است .همچنین با توجه به جهت رابطه میتوان گفت بین تعداد حسابداران
رسمی در استخدام با درآمد مؤسسات رابطه وجود دارد و فرض فوق پذیرفته میشود .همچنین
میزان  R2تعدیل شده برابر با  0/47باشد ،این میزان  R2بیانگر این است که  62/1درصد از
تغییرات مربوط کیفیت حسابرسی شرکت توسط متغیرهای داخل مدل تبیین شود .در مجموع
کل مدل با میزان  55/07 fدر سطح آلفای  5صدم معنادار است .در ضمن آمارهی دوربین واتسون
برابر با  1/74میباشد و بیانگر عدم وجود خودهمبستگی بین اجزای اخالل میباشد.
به عبارتی در مجموعهی کل مؤسسات هرچقدر تعداد حسابداران رسمی در استخدام زیادتر
باشد درآمد مؤسسات باالتر رفته و مؤسسات بزرگتر میشوند .به عبارتی باالتر بودن تعداد
حسابداران رسمی در استخدام نشان دهنده کیفیت باالتر مؤسسات بوده که کیفیت باالتر با توجه
به فرضیهی اول موجب رشد درآمدی مؤسسات میشود.
همچنین بر اساس نتایج بدست آمده به تفکیک برای هریک از سطوح مؤسسات با در نظر گرفتن
سطح مؤسسات خیلی بزرگ ،بزرگ ،متوسط و کوچک نشان میدهد باالتر بودن تعداد حسابداران
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره یک | زمستان 1399

|| 106

رسمی در مؤسسات خیلی بزرگ با آمارهی  tبرابر با  14/63و ضریب تعیین  R2به میزان  ٪65و
برای مؤسسات بزرگ با آماره  tبرابر  6/61و ضریب تعیین  R2به میزان  ٪44بر میزان درآمد اینگونه
مؤسسات تأثیرگذار و رابطهی مثبتی با درآمد آنها دارد .با توجه به باالتر بودن آماره  tدر متغیر تعداد
حسابداران رسمی در استخدام نسبت به سایر متغیرها تأثیرگذاری بیشتری بر درآمد مؤسسات بزرگ
و خیلی بزرگ دارد.
همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد باالتر بودن تعداد حسابداران رسمی در مؤسسات
متوسط و کوچک بر میزان درآمد اینگونه مؤسسات تأثیری ندارد و هیچگونه رابطهای ندارد.
 -9-3نتایج آزمون فرضیه سوم:
رابطهی معناداری بین رتبهبندیهای سازمان بورس و اوراق بهادار با درآمد مؤسسات وجود دارد.
بر اساس نتایج بهدست آمده از آزمون فرضیهی اول طبق جدول  2از آنجایی که احتمال
آمارهی  tبرابر است با  13/91در سطح آلفای  5صدم برای همهی متغیرها در سنجش کل
مؤسسات معنادار است .همچنین با توجه به جهت رابطه میتوان گفت بین رتبهبندیهای سازمان
بورس و اوراق بهادار با درآمد مؤسسات رابطه وجود دارد و فرض فوق پذیرفته میشود .همچنین
میران  R2تعدیل شده برابر با  0/47باشد این میزان  R2بیانگر این است که  62/1درصد از
تغییرات مربوط کیفیت حسابرسی شرکت توسط متغیرهای داخل مدل تبیین شود .در مجموع
کل مدل با میزان  55/07 fدر سطح آلفای  5صدم معنادار است .در ضمن آمارهی دوربین واتسون
برابر با  1/74میباشد و بیانگر عدم وجود خودهمبستگی بین اجزای اخالل میباشد.
به عبارتی رتبهبندی باالتر مؤسسات معتمد بورس بر رشد درآمدی آنها تأثیرگذار است .علت
افزایش درآمد مؤسسات معتمد بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به سایر مؤسسات وجود بازار
کار بیشتر و سهم بیشتر از بازار کار حسابرسی میباشد .بنابراین مؤسسات معتمد بورس و اوراق
بهادار تهران دارای درآمد بیشتر میباشند.
همچنین بر اساس نتایج بهدست آمده به تفکیک برای هریک از سطوح مؤسسات با در نظر
گرفتن سطح مؤسسات خیلی بزرگ ،بزرگ ،متوسط و کوچک نشان میدهد رتبهبندیهای
سازمان بورس و اوراق بهادار در مؤسسات بزرگ با آمارهی  tبرابر با  2/82و ضریب تعیین  R2به
میزان  ٪46و برای مؤسسات متوسط با آماره  tبرابر با  -2/66و ضریب تعیین  R2به میزان  ٪45و
برای مؤسسات کوچک با آمارهی  tبرابر با  2/81و ضریب تعیین  R2به میزان  ٪8بر میزان درآمد
اینگونه مؤسسات تأثیرگذار و رابطه مثبتی با درآمد آنها دارد .با توجه به باالتر بودن آمارهی
 tدر متغیر رتبهی بورسی مؤسسات معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به سایر
متغیرها تأثیرگذاری بیشتری دارد .شایان ذکر است رابطهی فوق برای مؤسسات متوسط منفی
بوده است .به عبارتی اگرچه رابطهی معناداری بین رتبهبندیهای سازمان بورس و اوراق بهادار
با درآمد مؤسسات توسط وجود دارد لیکن این رابطهی منفی میباشد .یعنی مؤسسات متوسط
معتمد بورس درآمد کمتری دارند .علت این موضوع تعداد زیاد مؤسسات رده متوسط به عنوان
مؤسسات معتمد بورس میباشد.
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 -9-4نتایج آزمون فرضیهی چهارم:
رابطهی معناداری بین تعداد شرکای حسابرسی با درآمد مؤسسات وجود دارد.
براساس نتایج بهدست آمده از آزمون فرضیهی اول طبق جدول  2از آنجایی که احتمال
آمارهی  tبرابر است با  3/1در سطح آلفای  5صدم برای همهی متغیرها در سنجش کل مؤسسات
معنادار است .همچنین با توجه به جهت رابطه میتوان گفت بین تعداد شرکای حسابرسی با
درآمد مؤسسات رابطه وجود دارد و فرض فوق پذیرفته میشود .همچنین میران  R2تعدیل شده
برابر با  0/47باشد این میزان  R2بیانگر این است که  62/1درصد از تغییرات مربوط کیفیت
حسابرسی شرکت توسط متغیرهای داخل مدل تبیین شود .در مجموع کل مدل با میزان f
 55/07در سطح آلفای  5صدم معنادار است .در ضمن آمارهی دوربین واتسون برابر با 1/74
میباشد و بیانگر عدم وجود خودهمبستگی بین اجزای اخالل میباشد.
به عبارتی تعداد شرکای بیشتر در مؤسسات موجب افزایش درآمد مؤسسات میشود .علت
افزایش درآمد مؤسسات حسابرسی که شرکای بیشتری دارند ناشی از بزرگی مؤسسات است.
همچنین بر اساس نتایج بهدست آمده به تفکیک برای هریک از سطوح مؤسسات با در نظر
گرفتن سطح مؤسسات خیلی بزرگ ،بزرگ ،متوسط و کوچک نشان میدهد تعداد شرکای بیشتر
در مؤسسات خیلی بزرگ با آمارهی  tبرابر با  2/26و ضریب تعیین  R2میزان  ٪65و برای
مؤسسات بزرگ با آماره  tبرابر با  1/98و ضریب تعیین  R2میزان  ٪44و برای مؤسسات متوسط
با آمارهی  tبرابر با  2/68و ضریب تعیین  R2میزان  ٪45بر میزان درآمد اینگونه مؤسسات
تأثیرگذار و رابطهی مثبتی با درآمد آنها دارد .به عبارت دیگر تعداد شرکای باالتر در مؤسسات
خیلی بزرگ ،بزرگ و متوسط موجب رشد بیشتر درآمدها میشود.
بر اساس نتایج آزمون فرضیهی چهارم رابطهی معناداری بین تعداد شرکا در مؤسسات
حسابرسی کوچک با درآمد آن مؤسسات وجود ندارد.
 -10آزمون علیت گرنجر
فرض بر این است که رتبه بورسی مؤسسات علت رتبه کنترل کیفیت جامعهی حسابداران رسمی
نیست ،اگر مقدار احتمال  fکوچکتر از  5صدم باشد در این صورت فرضیه فوق رد میشود .این بدان
معنی است که رتبهی بورسی مؤسسات علت رتبهی کنترل کیفیت جامعهی حسابداران رسمی است.
با توجه به اینکه در این تحقیق به بررسی رابطهی علت و معلولی امتیاز کنترل کیفیت با رتبهبندی
مؤسسات حسابرسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نیز پرداخته شده ،نتایج آزمون گرنجر به شرح
زیر تبیین شده است:
جدول ( )5نتایج آزمون علیت گرنجر
فرضیه علیت

رتبهی بورسی علت رتبه کنترل کیفیت جامعهی حسابداران رسمی نیست
رتبهی کنترل کیفیت جامعهی حسابداران رسمی علت رتبه بورسی نیست
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با توجه به جدول باال مشخص شده است که امتیاز کنترل کیفیت جامعهی حسابداران رسمی
علت رتبه بندی مؤسسات حسابرسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است .به عبارتی
علت اینکه مؤسسات حسابرسی از کیفیت باالتری برخوردارند این است که موقعیت خود را در
سازمان بورس حفظ کنند .به عبارت دیگر با توجه به اینکه طبق دستورالعمل مؤسسات معتمد
سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مؤسسات برای ارائهی خدمات اطمینان بخشی به شرکتهای
بورسی باید از امتیاز متناسب برخوردار باشند (شرکتهای بورسی بزرگتر از لحاظ میزان سرمایه
ثبت شده باید حسابرسان خود را از مؤسسات درجه یک انتخاب کنند) .این موضوع سبب
میگردد مؤسسات امتیاز کنترل کیفیت خود را در سطح مناسبی حفظ کنند تا از امتیاز انجام
حسابرسی شرکتهای بورسی بزرگتر برخوردار باشند.
 -11نتیجهگیری
با توجه به آزمونهای هر یک از فرضیههای تحقیق مشخص شد روابط زیر در خصوص متغیرهای
تحقیق در بین هریک از سطوح مؤسسات بر قرار است:
جدول ( )6خالصه نتایج پژوهش
عنوان متغیرهای پژوهش

کل

خیلی بزرگ

بزرگ

متوسط

*

*

*

-

*

*

*

رتبهی کنترل کیفیت در جامعهی حسابداران رسمی

*

رتبهی مؤسسات در سازمان بورس

*

تعداد حسابداران رسمی در استخدام
تعداد شرکا مؤسسات

رده بندی مؤسسات از لحاظ اندازه

*

-

-

*

-

*-

کوچک
-

*
-

* :وجود رابطهی مثبت و قبول فرضیه
* :-وجود رابطهی منفی و قبول فرضیه
 :نبود رابطه و رد فرضیهنتایج پژوهش نشان میدهد که در کل باالتر بودن رتبهی کنترل کیفیت مؤسسات بر درآمد
آنها تأثیر گذار است .کیفیت باالتر کارهای حسابرسی موجب افزایش سطح درآمدی مؤسسات
میشود .به این دلیل که صاحبکاران به دنبال مؤسساتی هستند که گزارشات با کیفیت تر ارائه
دهند .گزارشات با کیفیتتر به این معنا نیست که گزارشهای حسابرسان مستقل تعداد بندهای
حسابرسی زیادتری داشته باشد بلکه به این معناست که گزارشهای حسابرسی اطمینان معقول
برای استفادهکنندگان از گزارشهای حسابرسی فراهم کند و نقاط ضعف کنترلهای داخلی را در
قالب نامه مدیریت به اطالع مدیریت برساند.
وجود تعداد باالتر حسابدار رسمی در استخدام موجب افزایش کیفیت کارهای حسابرسی و
در نتیجه افزایش سطح درآمدی مؤسسات میشود .با توجه به اینکه تعداد حسابداران رسمی
در مؤسسات متوسط و کوچک نسبت به مؤسسات بزرگتر کمتر است سبب میگردد اینگونه
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مؤسسات در انجام کارهای حسابرسی بزرگ ناتوان بوده و بازار کار خود را از دست بدهند .با
توجه به اینکه اخیرا ً شاهد افزایش چشمگیر ادغام مؤسسات بزرگ حسابرسی در جهان و نیز
ایران بودهایم شاید به دلیل افزایش سهم بیشتر مؤسسات کوچک و متوسط از بازار باشد که به
سمت ادغام گام برداشتهاند تا از این طریق تعداد کم حسابداران رسمی تحت استخدام را کاهش
دهند .تعداد باالتر حسابداران رسمی در استخدام موجب میشود بنیهی مؤسسات در انجام
حسابرسیهای با کیفیتتر و سریعتر که رضایت جامعه را ارتقا میبخشد ،قویتر شود .این موضوع
نیز به مراتب سبب افزایش سطح درآمد مؤسسات میشود.
بزرگی مؤسسات حسابرسی موجب میشود امکان ارائهی خدمات ویژهی تخصصی و سودآوری
بیشتر فراهم شود و میتوان با ادغام مؤسسات حسابرسی و تجمیع متخصصین حرفه در مؤسسات
ادغام شونده ،امکان ارائهی خدمات تخصصی ،جذب فرصتهای بیشتر و کسب مشتریان جدید
بیشتر شده و در واقع کسب درآمد بیشتر را به دنبال خواهد داشت .تغییر در نگرش خدمات
حرفهای در محدودهای فراتر از جغرافیای مؤسسات حسابرسی باعث ایجاد ارتباط با مؤسسات
بینالمللی و دسترسی بیشتر آنها به بازارهای جهانی و در نتیجه درآمد باالتر خواهد شد لیکن
متأسفانه با توجه به شرایط تحریم این موضوع فعال در ایران ساکت و غیرفعال است.
رتبهبندی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در ردهبندی مؤسسات معتمد نشان از آن دارد
که مؤسسات فرصت جذب سهم بیشتر از حسابرسی شرکتهای بورسی را دارند .طبقهبندی
مؤسسات معتمد بر اساس رتبه امتیازی اعالمی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مالک
ارجاع حسابرسی شرکتهای بزرگ بورسی است .از این رو مؤسسات سعی در حفظ و ارتقای
جایگاه خود در سازمان بورس هستند .این طبقهبندی شرایطی را برای مؤسسات فراهم میکند
که سهم درآمد خود را از شرکتهای بورسی ارتقا بخشند.
تعداد شرکای باالتر نشان از بزرگی مؤسسات است .مؤسسات حسابرسیای که باالتر از 20
شریک حسابرسی معتمد بورس داشته باشند میتوانند کارهای حسابرسی را در درون مؤسسه
تغییر دهند و نیازی ندارد که مؤسسه را تغییر دهند .افزایش تعداد شرکا از طرفی موجب
ارتقا و بزرگی مؤسسات و از طرف دیگر تغییر ویژگیهای شراکتی مؤسسات شود .مؤسسات
حسابرسی اگرچه باید بزرگتر شوند و خود را به دنیا معرفی نمایند لیکن باید ساختارهای
سازمانی مناسبتری برای مؤسسات تعریف شده تا ساختار شراکتی از ساختار کارمندی برخی از
شرکای مؤسسات خارج شوند.
 -12محدودیتها و پیشنهادها
با توجه به اینکه اطالعاتی در خصوص میزان درآمدهای ناشی از خدمات اطمینان بخشی و سایر
خدمات مالی و مشاورهای مؤسسات حسابرسی در اختیار قرار داده نشده است ،این موضوع سبب
میشود نتایج پژوهش نسبت به درآمدهای خدمات مالی و خدمات مشاورهای به عنوان عامل درآمد
که در این پژوهش به عنوان اندازهی مؤسسات حسابرسی تعریف شده ،چشم پوشی نماید.
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با استناد به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود همراستا با مؤسسات بزرگ بینالمللی مؤسسات
حسابرسی ایران نیز فرآیند ادغام را در پیش گرفته و از طریق حذف مؤسسات کوچک و متوسط
و ادغام اینگونه مؤسسات با یکدیگر تعداد مؤسسات کوچک و متوسط را کاهش دهند تا از این
طریق فرآیند بزرگ شدن را در پیش بگیرند .ادغام مؤسسات میتواند موجب شود مؤسسات به
امر آموزش کارکنان حرفهای توجه بیشتری کنند که خود سبب ارتقای کیفیت حسابرسیها
میشود .این امر موجب کاهش بسیاری در هزینههای آموزشی تک تک مؤسسات خواهد شد.
نتایج پژوهش نشان میدهد مؤسسات بزرگ عموماً دارای امتیازهای کنترل کیفیت باالتر و
رتبهی بورسی بهتر در جامعه هستند .این موضوع نشان دهنده اعتماد بیشتر جامعه به اینگونه
مؤسسات است .اعتماد بیشتر و ارائه خدمات اطمینان بخش باکیفیت بیشتر موجب رشد درآمدی
مؤسسات میشود.
استفاده ازخدمات ارزنده حسابداران رسمی غیرشریک در مؤسسات موجب ارتقای کیفیت
کارهای حسابرسی میشود .مؤسسات متوسط و کوچک به دلیل عدم برخورداری از حسابداران
رسمی در استخدام که عموماً به دلیل باال بودن هزینههای پرسنلی میباشد سبب میگردد
رتبههای کنترل کیفیت جامعه برای اینگونه مؤسسات از حد مطلوبی برخوردار نباشد .در نتیجه
سبب ارجاع کار کمتری به اینگونه مؤسسات میگردد .مضافاً اینکه باعث میشود مؤسساتی که
از رتبههای کنترل کیفیت جامعهی حسابداران رسمی پایینتری برخوردارند از اعتماد سازمان
بورس به اینگونه مؤسسات برخوردار نباشند.
تعامل شرکا و ایجاد رابطهی شریکی متناسب امری بدیهی است لیکن باید برای سطح ارتقای
مؤسسات ومطرح شدن مؤسسات ایرانی درسطح مؤسسات بینالمللی شرکا روابطی ارزشمند و
حساب شده برقرار نمایند .ایجاد رابطهی گروهی و استقرار هریک از شرکا در ساختارهای کلیدی
مؤسسات و تعریف زیر مجموعههای اداری قوی در مؤسسات از قبیل واحدهای آموزش ،اداری،
نیروی انسانی و کارگزینی ،حسابداری ،کمیتهی فنی ،کنترل کیفیت و سایر قسمتهای مورد
نیاز مؤسسات موجب رشد ساختاری و اداری مؤسسات میشود .اغلب مؤسسات بزرگ ،متوسط
وکوچک از اینگونه ساختارها برخوردار نیستند و این نشان از ضعف ساختاری مؤسسات دارد.
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Abstract:
The purpose of this article is to investigate the relationship between auditorclient geographic proximity and audit report lag. Research data include 917 firmyear observations which consist of 131 sample firms listed on the Tehran Securities
& Exchange over the period 2013 to 2019. Research hypotheses analyzed using
multivariate regression models based on panel data with fixed effect and generalized
least squares method. The results indicated that auditor- client geographic proximity
caused to decrease the audit report lag. Because such auditors are able to interact
more frequently with the client and obtain client-specific news, which increases their
ability to monitor the client effectively; so it leads to decrease in the auditor report
lag. According to the findings, some client characteristics, auditor characteristics,
board and audit committee characteristics had an impact on audit report lag. Modified
audit opinion, board financial expertise, bad news,financial distress position, reporting
risk and complexity, external financing and product market competition had a direct
impact on auditor report lag; auditor rotation, auditor quality rank, audit committee
independence and firm size had an inverse impact on auditor report lag. But audit
fee, board independence, institutional ownership, ownership concentration, audit
committee financial expertise, financial leverage, capital expenditure and loss had no
impact on auditor report lag.
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چکیده
هدف اين مقاله بررسی رابطهی بین تأخیر زماني در ارائهی گزارش حسابرسی و نزدیکی فاصلهی جغرافیایی دفتر
مؤسسهی حسابرسی به دفتر مرکزي صاحبکار است .دادههای پژوهش شامل  917مشاهده شرکت-سال است که طبق
شرایط غربالگری تعداد  131شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1391تا  1397را در بر
گرفته است .از مدلهای رگرسیون چندمتغیره دادههای ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیمیافته جهت
آزمون فرضیههای پژوهش استفاده شده است .یافتهها حاکی از آن است که نزدیکی موقعیت جغرافیایی دفتر مؤسسهی
حسابرسی به دفتر مرکزی صاحبکار سبب کاهش تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی شده است .زیرا حسابرسان نزدیک
به صاحبکار تعامل بیشتری با صاحبکار داشته و اخبار خاص صاحبکار را با سهولت بیشتری دریافت میکنند .این موضوع
سبب افزایش نظارت مؤثر حسابرسان بر صاحبکار ،افزایش کارایی حسابرس و کاهش تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی
میشود .طبق سایر نتایج ،برخی ویژگیهای حسابرس ،شرکت ،هیأتمدیره و کمیتهی حسابرسی بر تأخیر در ارائه
گزارش حسابرسی تأثیر دارند .اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی ،تخصص مالی هیأتمدیره ،اخبار بد ،شرایط درماندگی
مالی ،پیچیدگی و ریسک گزارشگری ،رقابت در بازار محصول و تأمین مالی از طریق بدهی و سهام تأثیر مستقیمی
بر تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی دارند .از طرفی چرخش حسابرس ،رتبهی کیفی حسابرس ،استقالل کمیتهی
حسابرسی ،اندازهی شرکت تأثیر معکوسی بر تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی دارند اما حقالزحمهی حسابرس،
استقالل هیأتمدیره ،مالکیت نهادی ،تمرکز مالکیت ،تخصص مالی کمیتهی حسابرسی ،اهرم مالی ،مخارج سرمایهای و
گزارش زیان تأثیر معناداري بر تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی ندارد.
واژههای کلیدی :تأخیر زمانی در ارائهی گزارش حسابرسی ،نزدیکی جغرافیایی ،فاصلهی بین دفتر مؤسسهی
حسابرسی و دفتر مرکزی صاحبکار ،کارایی حسابرسی
10.22034/ARJ.2021.243326
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 -1مقدمه
یکی از معیارهای بررسی محتوای گزارشگری مالی و حسابرسی گزارشهای مالی ،به موقع بودن است
که میتواند برای تهیهکنندگان اطالعات ،استفادهکنندگان اطالعات و حسابرسان از اهمیت برخوردار
باشد .به موقع بودن اطالعات از سوی مراجع حرفهای ،مراجع قانونگذار ،تحلیلگران مالی ،مدیران و
سرمایهگذاران مهم تلقی شده است و از این رو انتشار اطالعات مالی باید بدون وقفه انجام شود .وقتی
فاصلهی زمانی بین تاریخ صورتهاي مالی و تاریخ انتشار آنها کوتاه باشد ،استفادهکنندگان بهتر میتوانند
از اطالعات منتشرشده استفاده کنند .سرعت انتشار اطالعات مالی طبق سرعت کار حسابرسی و ارائهی
گزارش حسابرسی تعیین میشود (آبدین ،احمدزالوکی .)2012 ،تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی تعداد
روزهای تقویمی از پایان سال مالی تا تاریخ گزارش حسابرسی است (كريشنان ،یانگ۲۰۰۹ ،؛ويتورث،
المبرت .)۲۰۱۴ ،1عوامل گوناگونی ممکن است تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی را تحت تأثیر قرار
دهند (آبرناتی ،بارنز ،استفانیاک ،ویسبارث .)2017 ،از این رو شناسایی عوامل مؤثر بر تأخیر زمانی در
ارائهی گزارش حسابرسی و درک عوامل کاهندهی آن جهت بهبود به موقع بودن اطالعات اهمیت دارد.
یکی از ابعاد مهم مرتبط با کاهش تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی ،نزدیکی جغرافیایی
حسابرس به صاحبکار است (دونگ ،رابینسون ،ژو .)2018 ،هرچند حسابرسان محلی ممکن است
کیفیت سود مشتریان را بهبود بخشند اما مشخص نیست آیا این امر سبب ارائه به موقع گزارش
حسابرسی میشود یا خیر .به نظر میرسد حسابرسان نزدیک به صاحبکار میتوانند بیشتر با
مشتری تعامل داشته باشند و اخبار خاص مشتری را با سهولت بیشتری دریافت کنند .این امر
به دلیل آگاهی بیشتر از محیط اقتصادی و مقرراتی منطقه و تأثیر آن بر مشتری سبب میشود
توانمندی حسابرسان در نظارت مؤثر و کارا بر مشتری افزایش یابد و با افزایش کارایی حسابرس،
تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی کاهش مییابد (چوی ،کیم ،کیو و ژانگ.)۲۰۱۲ ،2
با توجه به اهمیت این مباحث ،مقاله به ارزیابی رابطهی بین تأخیر زمانی در ارائهی گزارش
حسابرسی و نزدیکی جغرافیایی حسابرس و صاحبکار پرداخته است .جستوجوی موضوعی حاکی از
آن است که پژوهشی منسجم در این حوزه در داخل کشور انجام نشده است.
 -2مبانی نظری و پیشینهی پژوهش
یکی از مفاهیم کلیدی در ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی و حسابرسی آن بحث به موقع بودن
گزارشهای مالی و گزارش حسابرسی است .تأخیر در ارائهی گزارش مالی و گزارش حسابرسی ارتباط
نزدیکی با هم دارند و به موقع بودن ارائهی صورتهاي مالی در کنار به موقع بودن ارائه گزارش
حسابرسی بحث میشود .عدم ارائهی به موقع گزارش حسابرسی سبب تأخیر در انتشار اطالعات
میگردد .بنابراین مفید بودن اطالعات افشاء شده در صورتهاي مالی با عدم ارائهی به موقع گزارش
حسابرسی رابطهی عکس داشته و سبب کاهش سودمندي اطالعات میشود .به موقع بودن اطالعات
عامل مهم ارزیابی سودمندی گزارشهای مالی حسابرسی شده است و نگرانی دیرینهی قانونگذاران،
سهامداران ،تحلیلگران ،مدیران و حسابرسان است .شواهد حاکی از واکنش بازار به گزارشهای مالی
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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حسابرسی شده و اعمال جریمه برای شرکتهای دارندهی تأخیر در گزارشگری مالی حسابرسی شده
است .چون به موقع بودن صورتهای مالی حسابرسی شده تابعی از به موقع بودن گزارش حسابرسی
است ،بهبود به موقع بودن گزارش حسابرسی میتواند تأثیر قابل توجه بر به موقع بودن گزارشهای مالی
حسابرسی داشته باشد .با این حال تغییرات اخیر محیط گزارشدهی قانونی و شرکتی ،دشواری ارائهی
گزارشهای مالی حسابرسی شده بهموقع را افزایش داده است (كريشنان و یانگ .)۲۰۰9 ،به موقع بودن
گزارش حسابرسی ویژگی مهمی در بازارهای نوظهور است (لونتیس ،ویتمن و کارامانیس )2005 ،و
تحت تأثیر چند عامل است .درک این عوامل میتواند به بهبود فرآیند برنامهریزی حسابرسی و افزایش
اثربخشی حسابرسی کمک کند (جاگی و تسوی .)1999 ،هر چه تاریخ گزارش حسابرسی به تاریخ پایان
سال مالی نزدیکتر باشد ،گزارش حسابرسی به موقعتر ارائه شده است .در نتیجه مدت زمان ارائهی
گزارش حسابرسی طبق فاصلهی زمانی بین تاریخ پایان سال مالی شرکت تا تاریخ گزارش حسابرسی
در نظر گرفته میشود (کریشنان ،یانگ2009 ،؛ آبدین ،احمدزالوکی ،2012 ،ویتورث ،لمبرت.)2014 ،
تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی بحثی مهم در ارزیابی به موقع بودن اطالعات مالی گزارش شده
و حسابرسی آن است .تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی به دلیل مسائل مبهم و مناقشههای بین
حسابرسان و مشتریان است و مکانیزم معینی میتواند ضمن حل مناقشهها ،تأخیر گزارش حسابرسی
را کاهش دهد (بالنكلي ،هارت ،مک گرگور .)2014 ،در برخی مطالعات تأخیر در ارائهی گزارش
حسابرسی معیار سنجش کارایی حسابرسی در نظر گرفته شده است .تمرکز اصلی مطالعات پیشین
بر تعیین عوامل مؤثر بر تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی است که طبق آن ویژگیهای حسابرسی
و حسابرس (وابستگی حسابرس ،سرپرستی حسابرس ،خدمات غیرحسابرسی و تغییر حسابرس)،
متغیرهای بنیادی خاص شرکت (پیچیدگی حسابرسی ،عملیات خارجی یا تعداد شرکتهای تابعه)،
وضعیت مالی مشتری (وجود زیان یا ریسک) و ریسک سازمانی (اهرم) ،تأخیر حسابرسی را تحت
تأثیر قرار میدهند (آبرناتی و همکاران .)2017 ،در زمینه ویژگیهای شرکت مواردی مانند اندازهی
شرکت ،سودآوری ،اهرم مالی ،نوع صنعت ،محتوای اطالعات مالی و ارائهی مجدد صورتهای مالی
بررسی شدهاند (اترج ،لی و سان2006 ،؛ مانسیف ،راقوناندان و داساراتا2012 ،؛ بالنکلی و همکاران،
 .)2014یکی دیگر از عوامل مؤثر بر تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی ،ویژگیهای حسابرس
است .در این زمینه نقش اندازهی حسابرس ،ارائهی خدمات غیرحسابرسی ،ساختار حسابرسی،
فناوری شرکت حسابرسی ،دوره تصدی حسابرس ،جابهجایی شریک حسابرسی ،ریسک حسابرسی،
پیچیدگی حسابرسی ،تخصص حسابرسان و تغییر حسابرس بررسی شدهاند (بامبر ،بامبر ،شودربک،
1993؛ جاگی ،تسوی1999 ،؛ لی ،ماند ،سون2009 ،؛ تانی ،راقوناندان ،باروا2010 ،؛ وي2012 ،؛
راسمین ،ايوانس .)2017 ،در مطالعاتی نیز تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی به نحوهی ارتباط
حسابرس و صاحبکار مرتبط شمرده شده است (دونگ و همکاران.)2018 ،
علیرغم مطالعات بسیار در مورد عوامل تعیینکنندهی تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی،
مطالعات محدودی در زمینه پیامدهای ناخوشایند تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی وجود دارد.
تسریع در انجام فرآیند حسابرسی در مهلت تعیین شده باعث کاهش کیفیت سود و افزایش تجدید
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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ارائهی صورتهای مالی آتی میگردد و تسریع در انجام فرآیند حسابرسی در مهلت تعیین شده
ممکن است بر توانایی حسابرسان در تشخیص تحریفهای مالی تأثیر گذارد (المبرت و همکاران،3
 .)2011تأخیر طوالنی در ارائهی گزارش حسابرسی بیانگر آن است که به احتمال باال شرکت
اظهارنظر حسابرسی غیراستاندارد دریافت کرده یا صورتهای مالی سال آتی تجدید ارائه خواهد
شد .از این رو تأخیر غیرعادی در ارائه گزارش حسابرسی بیانگر مشکالت حسابداری و افزایش عدم
اطمینان سرمایهگذاران است (حبیب ،هوانگ .)2019 ،تأخیر غیرعادی در ارائهی گزارش حسابرسی
مربوط به فشار زمانی بر حسابرسان برای تکمیل کار حسابرسی در چارچوب زمانی است و یا ممکن
است به دلیل مذاکرات طوالنی مدت حسابرس و صاحبکار برای حل اختالفات قابل توجه بین
حسابرس و صاحبکار باشد (بالنکلی و همکاران)2014 ،؛ چنین اختالف نظرهایی اغلب در ارتباط با
کیفیت سود ضعیف و رویههای حسابداری نادرست است (چن ،گول ،ترونگ ،ویراراقاوان.)2016 ،
برخی مطالعات نشان دادهاند تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی به میزان کار حسابرسی مورد نیاز
و انگیزه شرکت جهت مهیاکردن اطالعات به موقع بستگی دارد .تأخیر در انتشار گزارش حسابرس
ی جود مشکالت در سیستم حسابداری صاحبکار باشد که منجر به کاهش کیفیت
ممکن است نشان ه 
اطالعات حسابداری میشود .این ویژگی را نمیتوان به راحتی جزء شایستگی یا استقالل حسابرس
قرار داد .زیرا تأخیر در انتشار گزارش حسابرس ممکن است به توانایی حسابرس در کشف خدشههای
موجود در حسابهای صاحبکار ارتباط داشته یا نداشته باشد (کریشنان ،یانگ.)2009 ،
مطالعات نشان دادهاند یکی از عواملی که ممکن است با به موقع ارائه شدن گزارش حسابرسی
مرتبط باشد ،نزدیکی جغرافیایی حسابرس به صاحبکار است .در این مطالعات قرارگیری دفتر مؤسسهی
حسابرسی و دفتر مرکزی صاحبکار در منطقه جغرافیایی یکسان به مفهوم نزدیکی جغرافیایی حسابرس
و صاحبکار است (دونگ و همکاران .)2018 ،حسابرسان محلی به دلیل داشتن مزیت اطالعاتی ،کیفیت
گزارشهای مالی مشتریان را نسبت به حسابرسان غیرمحلی بهبود میبخشند .حسابرسان محلی اطالعات
بهتری در مورد کسب و کارهای مشتریان ،انگیزهها و خطر دارند و قادرند عملیات رسیدگی را به راحتی
اجرا نمایند .عالوه بر این ،حسابرسان محلی بیشتر از محیط اقتصادی و نظارتی در منطقه و تأثیر چنین
محیطی بر مشتریان آگاه هستند .این مزیت اطالعات ،برنامهریزی کارآمدتر و اجرای حسابرسی با کارایی
بیشتر را نشان میدهد .منافع کارایی برای حسابرسی به واسطهی نزدیکی حسابرس و مشتری ،به موقع
بودن گزارش حسابرسی را افزایش میدهد (چوی و همکاران .)2012 ،حسابرسانی که از بعد جغرافیایی
به مشتری نزدیک هستند ،دارای مزیت اطالعاتی هستند و از این رو عدم تقارن اطالعاتی بین حسابرس
و مشتری را کاهش میدهند .حسابرسان محلی میتوانند راحتتر دانش خاص مشتری را نسبت به
حسابرسان غیرمحلی بهدست آورند (چوی و همکاران۲۰۱۲ ،؛ جنسن ،کیم ،یی .)۲۰۱۵ ،به عالوه،
حسابرسان محلی میتوانند بیشتر با مشتری تعامل داشته و اخبار خاص مشتری را از رسانههای محلی
دریافت کنند که توانایی آنها برای نظارت مؤثر بر مشتری را افزایش میدهد (پیترسن ،راجان2002 ،؛
کانگ ،کیم2008 ،؛ آگروال ،هوسؤالد2010 ،؛ چوی و همکاران .)۲۰۱۲ ،به نظر میرسد راحتی نسبی
در دسترسی به اطالعات مشتری و آگاهی بیشتر از محیط اقتصادی و مقرراتی در منطقه و تأثیر آن بر
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مشتری ،باید کارایی حسابرس محلی را افزایش و تأخیر در حسابرسی را کاهش دهد .بر عکس ،نزدیکی
جغرافیایی حسابرس به مشتری ممکن است با توجه به وجود فناوری ،استفاده از برنامههای حسابرسی
استاندارد و شیوه معمول تسهیم دانش در بین شرکتهای حسابرسی ،بازده حسابرسی را بهبود نبخشد .به
عالوه ،در حالی که حسابرسان محلی کیفیت گزارشهای مالی مشتریان خود را بهبود میبخشند ،واضح
نیست که آیا این امر سبب افزایش به موقع بودن گزارش حسابرسی میشود یا خیر .برخی مطالعات وجود
رابطهی بین به موقع بودن گزارش حسابرسی و کیفیت حسابرسی را نشان دادهاند (راسمین ،ايوانس،
 .)2017نتایج برخی مطالعات حاکی از این است که سرعت انجام فرآیند حسابرسی توسط حسابرسان
به کاهش کیفیت حسابرسی مربوط میشود (بریانت کوتچر ،پنگ و وبر ،2013 ،دویل ،مگیلک.)2013 ،
همچنین برخی مطالعات وجود رابط ه بین نزدیکی جغرافیایی حسابرس به مشتری و کیفیت حسابرسی
را نشان دادهاند (چوی و همکاران۲۰۱۲ ،؛ جنسن و همکاران .)۲۰۱۵ ،مطالعاتی حاکی از وجود رابطه
بین به موقع بودن گزارش حسابرسی و نزدیکی جغرافیایی حسابرس به مشتری است (دونگ و همکاران،
 .)2018در این پژوهش این موضوع بررسی میشود که آیا نزدیکی جغرافیایی حسابرس و مشتری با
تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی مرتبط است یا خیر .با توجه به وجود فناوری ،استفاده از برنامههای
حسابرسی استاندارد ،و عملکرد رایج اشتراک دانش در شرکتهای حسابرسی ،نزدیکی جغرافیایی به
مشتریان ممکن است مزیت خاصی ایجاد نکند .با این حال ،مطالعات اخیر بهبود کیفیت گزارشهای
مالی مشتریان حسابرسی شده توسط حسابرسان محلی را نسبت به حسابرسان غیرمحلی مستند کردهاند
(چوی و همکاران۲۰۱۲ ،؛ جنسن و همکاران۲۰۱۵ ،؛ لوپز ،ریچ.)2017 ،
در ادامه به پشتوانهی مطالعات تجربی انجام شده در حوزهی موضوع مورد بررسی شواهدی ارائه
شدهاند .پراديپتا ( )2020نشان داد حسابرسان متخصص در صنعت جهت حسابرسي گزارشهاي مالي
صاحبکار به زمان بيشتری نياز داشته و اين موضوع بر تأخير ارائهی گزارش حسابرسي اثر دارد .حبیب،
بوئیان ،هوانگ و میاح ( )2019دریافتند اظهارنظر حسابرس ،فصل شلوغ حسابرسی ،دورهی تصدی
حسابرس ،حقالزحمهی حسابرسی ،چرخش حسابرس و ضعف کنترل داخلی سبب افزایش تأخیر
در ارائهی گزارش حسابرسی اما بزرگی حسابرس و ارائهی خدمات غیرحسابرسی سبب کاهش تأخیر
در ارائه گزارش حسابرسی میشوند .تخصص صنعت حسابرس بر تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی
تأثیر ندارد .تخصص مالی و اندازهی کمیته حسابرسی ،استقالل هیأتمدیره و تمرکز مالکیت تأثیر
منفی بر تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی و جلسات کمیته حسابرسی و دوگانگی وظایف مدیر عامل
تأثیر مثبت بر تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی دارند اما اندازهی هیأتمدیره و جلسات هیأتمدیره
تأثیری بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی ندارند .پیچیدگی شرکت سبب افزایش و سودآوری سبب
کاهش تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی میشوند .دوراند ( )2019نشان داد سودآوری ،اهرم مالی،
پیچیدگی شرکت ،وضعیت مالی و اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی سبب افزایش تأخیر در ارائهی
گزارش حسابرسی میشوند .به عالوه ،اندازهی شرکت ،اخبار مثبت در مورد سود ،دورهی تصدی طوالنی
حسابرس و ارائهی خدمات غیرحسابرسی سبب کاهش تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی میشوند.
الی ( )2019نشان داد پس از ادغام مؤسسات حسابرسی ،شرکتهای حسابرسی شده تأخیر کمتر در
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ارائه گزارش حسابرسی داشت هاند اما شواهدی از افزایش حقالزحمه یا کاهش کیفیت حسابرسی به
دنبال ادغام مؤسسات حسابرسی بهدست نیامد .اوساک و اوزدن ( )2018نشان دادند جنسیت و سطح
تحصیالت حسابرسان و نوع اظهارنظر حسابرسی بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی تأثیر مثبتی دارند؛
اما بزرگی مؤسسهی حسابرسی تأثیر منفی بر تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی دارد .با اینحال ،حضور
حسابرسان زن در مؤسسات حسابرسی بزرگ سبب افزایش تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی میشود.
دونگ و همکاران ( )2018نشان دادند نزدیکی جغرافیایی حسابرس و مشتری تأثیر منفی ،همچنین
اندازهی حسابرس ،تغییر حسابرس ،اظهارنظر غیرمقبول حسابرس تأثیر مثبتی بر تأخیر در ارائهی
گزارش حسابرسی دارند .بداوی و االی ( )2018دریافتند تخصص حسابرس در صنعت اثر منفی بر
تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی دارد اما رابطهی مثبتی بین حسابرسان غیردولتی و تأخیر در ارائهی
گزارش حسابرسی وجود دارد و با افزایش بندهای اظهارنظر حسابرس ،تأخیر بیشتری در ارائهی گزارش
حسابرسی ایجاد میشود .راسمین و ایوانس ( )2017نشان دادند شرکتهای حسابرسی شده توسط
حسابرس متخصص تأخیر کمتری در گزارش حسابرسی داشت هاند .همچنین حسابرسان بزرگ در مقایسه
با سایر حسابرسان ،سرعت بیشتری در ارائهی گزارش حسابرسی داشت هاند .به عالوه پیچیدگی حسابرسی
و ریسک حسابرسی ارتباط معنادار با به موقع بودن گزارش حسابرسی دارند .مکفسل و سلرز ()2017
نشان دادند بهرهگیری از نظرات مشاورهای حسابرس بزرگ تأثیر مثبتی بر تأخیر گزارش حسابرسی
دارد .فخرالدین و نورمن ( )2016نشان دادند حسابرسان خصوصی در مقایسه با حسابرسان دولتی تأخیر
کمتر در ارائهی گزارش حسابرسی دارند .همچنین افزایش رقابت در بازار خدمات حسابرسی از تأخیر
در ارائهی گزارش حسابرسی میکاهد .چن و همکاران ( )2016دریافتند در شرکتهایي که دورهی
تصدي حسابرس طوالنيتر و نزدیکي جغرافیایي حسابرسان کمتر است ،نقاط ضعف بااهمیت کنترل
داخلي آنها کمتر است .عالوه بر این ،ارتباط مثبتي بین فاصله جغرافیایي حسابرس و صاحبکار با دوره
طوالني تصدي حسابرس و نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلي برقرار است .سرکار ( )2016نشان داد
نزديکي جغرافيايي حسابرس به صاحبکار بر کيفيت حسابرسي تأثير ندارد .جنسن و همکاران ()2015
دریافتند پس از کنترل هزینههای نظارت شامل حقالزحمه و انتخاب حسابرس ،نزدیکی جغرافیایی
حسابرس و صاحبکار سبب بهبود کیفیت اقالم تعهدی میشود .به عالوه ،مزیت اطالعاتی حسابرسان با
افزایش فاصلهی جغرافیایی حسابرس و صاحبکار از بین میرود .بالنکلی و همکاران ( )2014دریافتند
بین تأخیر غیرعادی گزارش حسابرس و تجدید ارائهی صورتهای مالی رابطه مثبت وجود دارد .به عالوه
وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار ،رابطهی مثبت بین تأخیر غیرعادی گزارش حسابرس و تجدید
ارائهی صورتهای مالی را تشدید میکند اما شواهدی مبنی بر تأثیر تخصص صنعت حسابرس بر رابطه
بین تأخیر غیرعادی گزارش حسابرس و تجدید ارائهی صورتهای مالی شرکتها یافت نشد .دائو و فام
( )2014دریافتند دورهی تصدی کوتاهمدت حسابرس اثر مثبتی بر تأخیر در ارائهی گزارش حسابرس
دارد همچنین تخصص حسابرس (در سطح منطقهای یا ملی) سبب تضعیف رابطه مثبت بین دورهی
تصدی کوتاهمدت حسابرس و تأخیر در ارائهی گزارش حسابرس میشود .آپادور و محمدنور ()2013
دریافتند اندازهی كميته حسابرسي با تأخير گزارش حسابرسي رابطه دارد ولي استقالل ،جلسات و
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تخصص كميتهی حسابرسي ،واحد حسابرسي داخلي و نوع حسابرس با تأخير گزارش حسابرسي رابطه
ناچيزي دارند .تیمرمانس ( )2013دریافت نزدیکی فاصلهی جغرافیایی بین حسابرس و صاحبکار بر
کیفیت حسابرسی تأثیر ندارد .ریهیول ،کانقم و وربروگن ( )2013دریافتند بین تخصص حسابرس در
صنعت و تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی رابطهی منفی وجود دارد .وي ( )2012دریافتند هرچه
ریسک حسابرسی و پیچیدگی کار حسابرسی باالتر و تخصص و مهارت حسابرسان پایینتر باشد،
گزارش حسابرسی با تأخیر بیشتري صادر میشود .همچنین تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسان
احتمال نتایج نامطلوب مانند اظهارنظر نادرست و تجدید ارائهی صورتهاي مالی از سوي حسابرسان
را باال میبرد .چوی و همکاران ( )2012دریافتند حسابرسان محلی نزدیک به صاحبکار به دلیل مزیت
اطالعاتی ،کیفیت گزارش مالی مشتریان را بهبود بخشیده و سبب محدود شدن انگیزه مدیران جهت
مدیریت سود شود .آبدین و احمدزالوکی ( )2012دریافتند بین تخصص صنعت حسابرس و به موقع
بودن گزارشگری رابطه وجود ندارد .اما اندازهی مؤسسهی حسابرسی و حقالزحمهی حسابرسی بر
تأخیر در گزارش حسابرسی تأثیر دارند .همچنین ،در شرکتهای دریافتکننده گزارش حسابرسی
مشروط ،تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی بیشتر است .حبیب ،بوئیان و برهان ( )2011دریافتند
شرکتهای حسابرسي شده توسط حسابرس متخصص تأخیر کمتر در انتشار گزارشهاي خود دارند.
همچنین استفاده از استانداردهاي گزارشگري مالی بینالمللی توسط حسابرسان به استثنای حسابرسان
متخصص سبب طوالنی شدن زمان انتشار گزارش حسابرسی میشود .لی و جانگ ( )2011دریافتند
بین تأخیر ارائهی گزارش حسابرسی و حقالزحمه پرداختی به حسابرس بابت خدمات غیرحسابرسی و
اندازهی حسابرس رابطهی عکس وجود دارد ،اما با تداوم انتخاب حسابرس رابطه ندارد .لی و همکاران
( )2009دریافتند تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی با تداوم انتخاب حسابرس و خدمات غیرحسابرسی
توسط حسابرسان مستقل رابطه عکس دارد .لونتیس و همکاران ( )2005نشان دادند اندازهی حسابرس،
حقالزحمهی حسابرس ،تعداد بندهاي گزارش حسابرس و عدم اطمینان در گزارش حسابرس بر تأخیر
گزارش حسابرس تأثیر دارند .فعال بودن واحد حسابرسی داخلی یا پرداخت مطلوبتر حقالزحمه به
حسابرس ،تأخیر در ارائهی گزارش حسابرس کاهش مییابد .احمد و کامارودین ( )2003دریافتند تأخیر
در گزارش حسابرس در شرکتهاي با گزارش حسابرسی غیرمقبول و با ریسک باال بیشتر است.
صفرزاده و محمدی ( )1398دریافتند بین پیچیدگی حسابرسی و تأخیر گزارش حسابرسی رابطه
وجود ندارد .همچنین ویژگیهای کمیتهی حسابرسی ارتباط پیچیدگی حسابرسی و تأخیر در گزارش
حسابرسی را تضعیف نمیکند .جمالیهنجنی و پورزمانی ( )1398دریافتند روابط سیاسی هیأتمدیره،
استقالل هیأتمدیره و اندازهی مؤسسهی حسابرسی تأثیر منفی اما اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده
تأثیر مثبت بر تأخیر گزارش حسابرسی دارد .محمدرضایی ،تنانی و علیآبادی ( )1397دریافتند تأخير
در گزارش حسابرسي با خطاي حسابرسي نوع اول رابطه ندارد اما با خطاي حسابرسي نوع دوم رابطه
منفي دارد .همچنين مالكيت خانوادگي رابط هی تأخير در گزارش حسابرسي و خطاي حسابرسي نوع دوم
را تعديل نميكند .بزرگ اصل ،رجبدری و خرمین ( )1397دریافتند اندازهی مؤسسه حسابرسي ،نوع
اظهارنظر حسابرس ،ريسك گزارشدهي و تعداد بندهاي گزارش حسابرسي با تأخير در گزارش حسابرسي
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رابطهی مثبت دارند .صفریگرایلی ( )1396دریافت تأخیر غیرعادی گزارش حسابرس ،احتمال تجدید
ارائهی صورتهای مالی را افزایش میدهد .به عالوه وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار اثر تأخیر
غیرعادی گزارش حسابرس بر تجدید ارائهی صورتهای مالی را تشدید میکند اما تخصص صنعت
حسابرس بر این رابطه تأثیر ندارد .کرمی ،کریمیان و سالطی ( )1396دریافتند بين دوره تصدي و تأخير
در گزارش حسابرس رابطه وجود ندارد همچنین تخصص حسابرس در صنعت سبب تعدیل رابطهی بین
دورهی تصدي و تأخير گزارش حسابرس نشده است .واعظ ،عابدیصدقیانی و احمدی ( )1395دریافتند
بین تداوم انتخاب حسابرس و تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی رابطهی منفی وجود دارد اما بین
تخصص حسابرس در صنعت و اندازهی مؤسسهی حسابرسی با تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی رابطه
وجود ندارد .صفایی ،همتی و داغانی ( )1395دریافتند میان اندازه ،اظهارنظر و دورهی تصدی حسابرس
با تأخیر در گزارشگری مالی رابطهی مثبتی وجود دارد اما بین تغییر شریک یا مدیر امضاءکنندهی
گزارش حسابرسی و رتبهی کیفی مؤسسات حسابرسی با تأخیر گزارشگری مالی رابط ه مشاهده نشد.
مهدوی و حسینینیا ( )1394نشان دادند بين نوع گزارش حسابرس با تأخير در ارائهی گزارش حسابرسي
رابطه مثبت وجود دارد اما بين تغيير حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت با تأخير ارائهی گزارش
حسابرسي رابطه وجود ندارد .پورحیدری ،برهانینژاد و محمدرضاخانی ( )1394دریافتند بین تخصص
حسابرس در صنعت و به موقع بودن گزارش حسابرس رابطهی مثبت وجود دارد اما بین اندازهی حسابرس
و به موقع بودن گزارش حسابرس ارتباط وجود ندارد .بنیمهد و بهاری ( )1393نشان دادند هر چه تعداد
بندهای حسابرسی قبل از بند اظهارنظر در گزارش حسابرس و مدت تصدی مدیر عامل افزایش یابد،
صورتهای مالی با تأخیر بیشتر ارائه میشود .همچنین تغییر حسابرس ،نوع حسابرس و اندازهی صاحبکار
بر ارائهی به موقع صورتهای مالی حسابرسی شده اثر دارند .دستگیر و احمدی ( )1393دریافتند نوع
گزارش حسابرسي و نوع شركت حسابرسي بر به موقع بودن گزارش حسابرسي تأثيری ندارند .بیات و
علیاحمدی ( )1393دریافتند بین اظهار نظر حسابرس و تأخیر حسابرسی رابطهی منفی وجود دارد.
بین وجود حسابرس داخلی و تأخیر حسابرسی رابطهی مثبت وجود دارد اما اندازهی حسابرس ،تغییر
حسابرس و دورهی تصدی حسابرس با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه ندارند .علویطبری و عارفمنش
( )1392دریافتند تخصص حسابرس در صنعت تأثیر منفی بر تأخير در ارائهی گزارش حسابرسي دارد اما
دورهی تصدی حسابرس تأثیری بر تأخير در ارائهی گزارش حسابرسي ندارد.
 -3فرضیهی پژوهش
در ادبیات نظری حوزهی حسابرسی از معیار تأخير در ارائهی گزارش حسابرسي به عنوان يكي
از متغيرهاي خروجي قابل مشاهده جهت ارزیابی بهرهوري و كارايي حسابرسي یاد شده است
(بامبر و همكاران )1993 ،که از عوامل گوناگونی نیز تأثیر میپذیرد (آبرناتی و همکاران.)2017 ،
طبق نتایج برخی مطالعات ،موقعیت جغرافیایی حسابرس نسبت به شرکت صاحبکار میتواند
بر این موضوع سایه افکند (کریشنان ،یانگ2009 ،؛ دونگ و همکاران .)2018 ،شواهد حاصل
از بررسی نزدیکی جغرافیایی حسابرس و صاحبکار در ارتباط با کیفیت اطالعات مالی و کیفیت
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حسابرسی نشان دادهاند که نزدیکی جغرافیایی حسابرس و صاحبکار سبب بهبود کیفیت اطالعات
مالی میشود .از این رو اين حسابرسان از طریق نزدیکی جغرافیایی شرکت مورد حسابرسی خود
دارای مزیت اطالعاتی هستند و این مزیت اطالعاتی با افزایش فاصلهی جغرافیایی بین حسابرس
و صاحبکار از بین میرود (جنسن و همکاران .)2015 ،برخی شواهد حاکی از این است که
نزدیکی جغرافیایی حسابرس و مشتری تأثیر منفی بر تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی دارد و
حسابرسان دارای نزدیکی جغرافیایی به صاحبکار از گزارش حسابرسی به موقعتر برخوردار هستند
(دونگ و همکاران .)2018 ،در نتیجه فرضیهی اول پژوهش به شرح زیر طراحی شده است:
بین نزدیکی فاصلهی جغرافیایی دفتر مؤسسهی حسابرسی به دفتر مرکزی صاحبکار و تأخیر
زمانی در ارائهی گزارش حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
 -4روششناسی پژوهش
ّ
ماهیت پژوهش حاضر از نوع کاربردي ،توصیفی ،علی و پسرویدادی است .اجرای پژوهش
جهت آزمون فرضیهها مستلزم استفاده از مدل رگرسیون است .گردآوری دادهها مبتنی بر منابع
ثانویه و روشهای کتابخانهای و اسنادکاوی است .دادههای گردآوري شده با استفاده از اکسل
تلخیص و طبقهبندي شده و با استفاده از نرمافزار ایویوز تحلیل شدند .براي آزمون فرضیه پژوهش
به پیروی از مطالعات چوی و همکاران ( ،)2012ویتورث و لمبرت ( ،)2014بالنکلی و همکاران
( ،)2014جنسن و همکاران ( ،)2015راسمین و ایوانس ( ،)2017دونگ و همکاران (،)2018
حبیب و همکاران ( ،)2019دوراند ( )2019از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
نوع ،ماهیت و نحوهی اندازهگیری متغیرها در جدول  1بیان گردیدهاند:
جدول ( )1مدل و متغیرهای پژوهش
ARTi،t = α + β1ACGPi،t + β2AFi،t + β3ARi،t + β4AOi،t + β5AQi،t + β6BIi،t + β7BEi،t + β8IOi،t + β9OCi،t + β10ACIi،t + β11ACEi،t + β12SIZEi،t + β13LVGi،t + β14BNi،t + β15FCi،t + β16CIi،t + β17LOSSi،t +
β18FCRi،t + β19ISSUEi،t + β20PMCi،t + εi،t

نماد
ARTi،t
ACGPi،t
AFi،t
ARi،t

نام متغیر

تأخیر ارائهی گزارش
حسابرسی

نحوهی اندازهگیری

لگاریتم طبیعی تعداد روزها از پایان سال مالی تا تاریخ گزارش
حسابرسی

نزدیکی جغرافیایی دفتر اگر دفتر مؤسسهی حسابرسی و دفتر مرکزی صاحبکار در منطقه جغرافیایی
مؤسسهی حسابرسی و یکسانی قرار داشته باشد (استان مشخص ،استانهای همجوار) ،کد یک و در
دفتر مرکزی صاحبکار غیر اینصورت کد صفر در نظر گرفته شده است.
حقالزحمهی حسابرس نسبت حقالزحمهی حسابرس به ارزش دفتری داراییها
چرخش حسابرس

AOi،t

اظهارنظر حسابرس

AQi،t

رتبهی کیفی حسابرس

در صورت تغییر حسابرس کد یک و در غیر این صورت کد صفر

در صورت ارائهی اظهارنظر تعدیل شده کد یک و در غیر این صورت کد صفر

حسابرسی شدن توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی با رتبه الف
کنترل کیفی جامعهی حسابداران رسمی کد یک و در غیر این صورت کد صفر
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BIi،t

استقالل هیأتمدیره

نسبت تعداد اعضای غیرموظف به کل اعضای هیأتمدیره

BEi،t

تخصص هیأتمدیره

نسبت تعداد اعضای متخصص مالی به کل اعضای هیأتمدیره

IOi،t

مالکیت نهادی

OCi،t
ACIi،t
ACEi،t
SIZEi،t
LVGi،t
BNi،t
FCi،t
CIi،t
LOSSi،t
FCRi،t

تمرکز مالکیت

استقالل کمیتهی
حسابرسی

تخصصمالیکمیتهی
حسابرسی
اندازه

اهرم مالی
اخبار بد

شرایط مالی

سرمایهگذاری دارايي
مشهود
گزارش زیان

پیچیدگی وریسک
گزارشگری

ISSUEi،t

تأمین مالی از طریق
بدهی و سهام

PMCi،t

رقابت در بازار محصول

نسبت تعداد سهام در مالکیت سهامداران نهادی به کل سهام منتشر شده

جمع توان دو درصد سهام هر یک از مالکین نهادی (هرفیندال-هیرشمن)
نسبت تعداد اعضای مستقل به کل اعضای کمیته حسابرسی
نسبت تعداد اعضای متخصص مالی به کل اعضای کمیته حسابرسی
لگاریتم طبیعی کل درآمدهای فروش

نسبت ارزش دفتری بدهیها به ارزش دفتری داراییها

کمتر بودن سود واقعی دوره نسبت به قبل کد یک و در غیر این صورت صفر
در معرض درماندگی مالی قرار گرفتن کد یک و در غیر این صورت صفر

نسبت اموال ،ماشینآالت و تجهیزات به ارزش دفتری داراییها
گزارش زیان خالص کد یک و در غیر این صورت کد صفر
نسبت جمع دریافتنیها و موجودیها به ارزش دفتری داراییها
اگر تأمین مالی جدید از طریق بدهیها و سهام از پنج درصد داراییها
بیشتر باشد کد یک و در غیر این صورت صفر

طبق نسبت سهم بازار حاصلجمع توان دو نسبت درآمد فروش
هر شرکت به جمع درآمد فروش شرکتها در صنعت است (شاخص
هرفیندال-هیرشمن)

جامعهی آماری پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازهی سالهای
 1391تا  1397است .شرکتهای مورد بررسی طبق روش حذفی سیستماتیک و با اعمال شرایطی
غربال شدهاند .شيوه غربال شرکتهای جامعه آماری پژوهش به همراه معيارهاي حذفي در جدول 2
بيان شدهاند .با این شرایط ،تعداد  131شرکت طی دورهی  7ساله گزینش و بررسی گردیدهاند.
جدول ( )2نحوهی غربال شرکتهای جامعه آماری پژوهش
		

شرح

تعداد شرکتها
505

تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس در پایان دوره زماني پژوهش (به استثنای فرابورسی)
حذف شرکتهای غيرفعال ،خارج شده از بورس يا وارد شده طي دوره زمانی پژوهش

()176

حذف شرکتهای مشمول تغيير سال مالي در قلمرو زمانی پژوهش

()31

حذف هلدینگها ،سرمایهگذاریها ،تأمین سرمایه ،واسطهگریها ،بانکها ،بيمهها و لیزینگها

()73

حذف شرکتهای فاقد دادههاي کليدي در تمام سالهاي قلمرو زمانی پژوهش

()94

شرکتهای حذف شده از نمونهی پژوهش

()374

تعداد شرکتهای انتخابي غربال شده از جامعه آماري پژوهش
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 -5یافتههای پژوهش
نتایج آمار توصیفی متغیرهای پیوسته پژوهش در جدول  3و نتایج بررسی فراوانی متغیرهای
گسسته پژوهش در جدول  4ارائه شدهاند.
جدول ( )3توصیف متغیرهای پیوسته پژوهش
متغیر

مشاهدهها

میانگین

میانه

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

ARTi،t

917

4/799

4/754

0/545

0/191

1/841

AFi،t

917

20/54

20/52

0/842

0/038

2/908

BIi،t

917

0/674

0/600

0/200

-0/284

2/786

BEi،t

917

0/351

0/400

0/097

-1/971

6/290

IOi،t

917

0/715

0/748

0/191

-1/391

5/358

OCi،t

917

0/547

0/559

0/229

-0/408

2/546

ACIi،t

917

0/256

0/333

0/237

1/193

5/128

ACEi،t

917

0/529

0/667

0/436

-0/126

1/277

SIZEi،t

917

27/48

27/47

0/424

0/328

3/852

LVGi،t

917

0/594

0/594

0/197

0/296

4/039

CIi،t

917

0/272

0/239

0/174

0/718

2/752

FCRi،t

917

0/497

0/510

0/195

-0/022

2/158

PMCi،t

917

0/183

0/074

0/260

1/999

6/035

جدول ( )4فراوانی متغیرهای گسسته پژوهش

متغیر

مشاهدهها

کد طبقه

تعداد

درصد

کد طبقه

تعداد

درصد

ACGPi،t

917

0

126

13/74

1

791

86/26

ARi،t

917

0

661

72/08

1

256

27/92

AOi،t

917

0

426

46/46

1

491

53/54

AQi،t

917

0

313

34/13

1

604

65/87

BNi،t

917

0

520

56/71

1

397

43/29

FCi،t

917

0

766

83/53

1

151

16/47

LOSSi،t

917

0

795

86/70

1

122

13/30

ISSUEi،t

917

0

419

45/69

1

498

54/31
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متغیر وابسته پژوهش ،به موقع بودن گزارش حسابرسی است که بر اساس وجود تأخیر کمتر
در ارائهی گزارش حسابرسی ارزیابی شده است .میانگین تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی
مشاهدهها  4/799واحد لگاریتم طبیعی است .متغیر مستقل پژوهش ،نزدیکی جغرافیایی
حسابرس و مشتری است و در  86/26درصد مشاهدهها ( 791مشاهده شرکت-سال) نزدیکی
جغرافیایی حسابرس و مشتری مشاهده شد اما در  13/74درصد مشاهدهها ( 126مشاهده
شرکت-سال) دفتر مؤسسهی حسابرسی و دفتر مرکزی شرکت صاحبکار در منطقهی جغرافیایی
نزدیک قرار نداشتند .همچنین متغیرهای کنترل پژوهش در قالب ویژگیهای شرکت صاحبکار،
ویژگیهای حسابرس ،ویژگیهای هیأتمدیره و ویژگیهای کمیتهی حسابرسی و ساختار
مالکیت بررسی شدهاند .میانگین اندازه مشاهدهها  27/48واحد لگاریتم طبیعی فروش است.
بدهیها به طور میانگین  59/4درصد داراییها است .سرمایهگذاری در داراييهاي مشهود شامل
اموال ،ماشینآالت و تجهیزات به طور میانگین  27/2درصد داراییها است .جمع دریافتنیها
و موجودیها بهطور میانگین  49/7درصد داراییها است که بیانگر پیچیدگی حسابها جهت
حسابرسی است .رقابت در بازار محصول طبق سهم بازار شرکتهای موجود در صنعت به طور
میانگین  18/3درصد است .در  43/29درصد مشاهدهها ( 397مشاهده شرکت-سال) اخبار
بد ناشی از کاهش سود واقعی دوره نسبت به دوره قبل مشاهده شده است .در  16/47درصد
مشاهدهها ( 151مشاهده شرکت-سال) شواهدی از وقوع درماندگی مالی و وضعیت نامساعد مالی
مالحظه شده است .در  13/30درصد مشاهدهها ( 122مشاهده شرکت-سال) زیان در دوره مالی
گزارش شده است .در  54/31درصد مشاهدهها ( 498مشاهده شرکت-سال) تأمین مالی جدید از
طریق بدهیها و سهام بیشتر از پنج درصد داراییها است .میانگین لگاریتم طبیعی حقالزحمهی
حسابرسی  20/54واحد است .در  27/92درصد مشاهدهها ( 256مشاهده شرکت-سال) چرخش
حسابرس رخ داده است .در  53/54درصد مشاهدهها ( 491مشاهده شرکت-سال) حسابرس
اظهارنظر تعدیلشده ارائه نموده است .در  65/87درصد مشاهدهها ( 604مشاهده شرکت-سال)
حسابرسی توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعهی حسابداران رسمی با
رتبهی کیفی الف انجام گرفته است .به طور میانگین  67/4درصد اعضای هیأتمدیره مشاهدهها
غیرموظف هستند .به طور میانگین  35/1درصد از اعضای هیأتمدیره مشاهدهها تخصص مالی
دارند .به طور میانگین  25/6درصد اعضای کمیتهی حسابرسی مستقل هستند .بهطور میانگین
 52/9درصد اعضای کمیتهی حسابرسی مشاهدهها دارای تخصص مالی هستند .به طور میانگین
 71/5درصد سهام مشاهدهها متعلق به مالکین نهادی است .تمرکز مالکیت سهام مشاهدهها به
طور میانگین  54/7درصد است .نزدیکی شاخص به یک بیانگر تمرکز مالکیت و نزدیکی به صفر
بیانگر تنوع مالکیت است.
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همبستگی احتمال آماره تی ACGP ART
1/000
ART
----0/063
ACGP
0/057
-0/082
AF
0/0126
-0/041
AROT
0/209
0/138
AO
0/000
-0/045
AQ
0/176
0/033
BI
0/314
-0/009
BE
0/778
-0/012
IO
0/715
0/005
OC
0/876
-0/132
ACI
0/000
-0/186
ACE
0/000
-0/093
SIZE
0/005
-0/008
LVG
0/817
0/023
BN
0/481
0/103
FC
0/002
0/004
CI
0/899
-0/009
LOSS
0/794
0/101
FCR
0/002
0/018
ISSUE
0/592
0/063
PMC
0/055

1/000
---0/190
0/000
-0/041
0/213
0/136
0/000
0/160
0/000
-0/099
0/005
-0/0490
0/138
0/094
0/004
0/069
0/037
-0/016
0/624
-0/004
0/902
0/156
0/000
0/110
0/001
-0/003
0/931
-0/002
0/948
-0/099
0/003
0/016
0/619
-0/125
0/000
0/003
0/934
-0/049
0/138

SIZE

ACE

1/000
---0/247
0/000
0/006
0/849
0/003
0/935
-0/049
0/139
-0/017
0/611
0/011
0/749
-0/039
0/242
0/082
0/013
0/029
0/377

ACI

1/000
---0/630
0/000
0/240
0/000
-0/026
0/440
0/027
0/408
-0/056
0/092
0/018
0/585
0/008
0/810
-0/024
0/476
0/047
0/156
-0/017
0/605

OC

1/000
----0/053
0/108
-0/005
0/887
0/189
0/000
0/177
0/000
-0/039
0/241
-0/036
0/270
0/029
0/381
-0/090
0/006
-0/030
0/362
0/078
0/017
-0/083
0/011

IO

1/000
---0/640
0/000
-0/029
0/386
0/010
0/768
0/206
0/000
0/157
0/000
-0/039
0/240
-0/052
0/118
0/026
0/428
-0/091
0/006
-0/002
0/953
0/057
0/082
-0/070
0/034

BE

1/000
---0/044
0/187
0/019
0/557
0/062
0/059
0/081
0/014
-0/054
0/101
-0/188
0/000
-0/102
0/002
0/019
0/564
-0/002
0/960
-0/186
0/000
0/040
0/227
-0/009
0/780
0/025
0/441

BI

1/000
---0/641
0/000
-0/130
0/000
-0/131
0/000
-0/008
0/796
-0/010
0/770
-0/169
0/000
-0/223
0/000
-0/083
0/011
0/013
0/683
0/084
0/011
-0/129
0/000
0/107
0/001
-0/013
0/698
0/040
0/222

AQ

1/000
----0/007
0/828
0/021
0/514
0/080
0/015
0/056
0/090
-0/011
0/749
0/045
0/171
0/137
0/000
-0/008
0/807
0/007
0/832
-0/108
0/001
-0/081
0/014
-0/009
0/781
-0/044
0/178
-0/005
0/887
0/019
0/557

AO

1/000
----0/089
0/007
-0/007
0/828
-0/101
0/002
-0/159
0/000
-0/151
0/000
-0/080
0/016
-0/076
0/022
-0/053
0/111
0/075
0/024
0/090
0/006
-0/064
0/053
-0/049
0/136
0/094
0/004
0/006
0/851
0/001
0/963
0/048
0/144

AROT

1/000
---0/043
0/188
-0/136
0/000
0/055
0/095
0/010
0/766
-0/043
0/191
-0/041
0/213
-0/071
0/031
-0/065
0/048
-0/093
0/005
-0/028
0/391
-0/019
0/570
-0/008
0/819
0/036
0/270
0/064
0/053
0/059
0/075
-0/064
0/054
-0/027
0/415

AF

1/000
----0/1629
0/000
-0/140
0/000
0/322
0/000
-0/139
0/000
-0/002
0/954
0/142
0/000
0/126
0/000
0/271
0/000
0/290
0/000
0/520
0/000
0/137
0/000
0/042
0/202
-0/092
0/005
-0/003
0/930
0/009
0/790
-0/074
0/025
0/108
0/001
0/124
0/000

جدول ( )5همبستگي متغيرهاي پژوهش

1/000
---0/085
0/010
-0/089
0/007
-0/038
0/249
0/014
0/671
-0/115
0/001
0/0453
0/171
0/164
0/000
0/205
0/000

LVG

1/000
---0/157
0/000
-0/170
0/000
-0/067
0/044
0/332
0/000
-0/172
0/000
0/232
0/000
-0/011
0/740

BN

FC

1/000
---1/000 -0/068
---0/041
-0/084 0/075
0/011 0/023
-0/157 0/209
0/000 0/000
-0/024 0/009
0/475 0/774
-0/053 -0/034
0/108 0/310
-0/044 0/001
0/181 0/971

CI

LOSS

PMC ISSUE FCR

1/000
---1/000 0/076
---0/022
1/000 0/0119 0/658
---0/719 0/000
1/000 -0/040 0/095 -0/044
---- 0/231 0/004 0/187
1/000 0/060 0/093 -0/034 0/005
---- 0/071 0/005 0/301 0/889
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نتایج آزمون همبستگي بین متغیرها در جدول  5ارائه شدهاند .این آزمون جهت بررسی
میزان و شدت همبستگی بین متغیرها در تحلیلهای آماری اهمیت دارد .طبق نتایج ارائه شده،
همبستگي بین متغیرها به اندازهای قوی نیست که منجر به بروز مشکل همخطی در اجرای
مدلهای رگرسیون شود.نتایج بررسی آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیمیافته در جدول  6ارائه
شدهاند .احتمال آمارههای تی آزمون کمتر از سطح خطای  5درصد هستند و متغیرها در مقیاس
سطح پایا هستند و مشکل ریشهی کاذب در آنها وجود ندارد.
جدول ( )6پایایی متغیرهای پژوهش

نماد

ARTi،t
AFi،t
BIi،t
BEi،t
IOi،t
OCi،t
ACIi،t
ACEi،t
SIZEi،t
LVGi،t
CIi،t
FCRi،t
PMCi،t

آماره تی

مشاهدهها

-6/299
-6/024
-8/331
-9/408
-9/245
-9/223
-8/810
-11/27
-7/174
-14/79
-8/590
-7/522
-10/52

917
917
917
917
917
917
917
917
917
917
917
917
917

احتمال
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

ل رگرسیون پژوهش در نگارهی  7بیان شدهاند .طبق
نتایج آزمونهای اولیه پیش برازش مد 
آمار ه اف لیمر مدل در آزمون چاو ( )1/943با احتمال کمتر از سطح خطای  5درصد ،استفاده
از مدل دادههای ترکیبی پنل (در قیاس با دادههای تلفیقی پولد) مناسبتر است .طبق آمارهی
کایدو مدل در آزمون هاسمن ( )68/53با احتمال کمتر از سطح خطای  5درصد ،استفاده از روش
اثرات ثابت (در قیاس با اثرات تصادفی) مناسبتر است .طبق آمار هی اف مدل در آزمون برئوش-
پاگان ،گادفری ( )1/680با احتمال کمتر از سطح خطای  5درصد ،استفاده از روش حداقل
مربعات تعمیمیافته (در قیاس با روش حداقل مربعات معمولی) جهت رفع ناهمسانی واریانس
باقیماندهها مناسبتر است.
جدول ( )7بررسی اولیه شرایط مدل رگرسیون پژوهش
شرح

ترکیبپذیری
اثرپذیری

آزمون

آماره

هاسمن

کایدو

چاو

همسانی واریانسها برئوش-پاگان ،گادفری

مقدار

درجه آزادی

احتمال

20

0/000

اف لیمر

1/943

)(130،766

اف

1/680

)(20،896

68/53
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0/000
0/031
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نتایج برازش نهایی مدل رگرسیون پژوهش در جدول  8بیان شدهاند .طبق آمار ه فیشر مد 
ل
( )4/536با احتمال کمتر از سطح خطای  5درصد ،روابط خطی معنادار بین برخی متغیرهای
توضیحی با متغیر وابسته وجود دارد .آمارهی دوربین واتسون مدل ( )1/661بیانگر این است که
ل رگرسیون مشکل خودهمبستگی ندارند .طبق عامل تورم واریانس متغیرهای
باقیماندههای مد 
مدل که کمتر از  5است ،بین متغیرهای توضیحی همخطی وجود ندارد .ضریب تعیین مدل
( )0/470حاکی از توان متوسط متغیرهای توضیحی در تعیین تغییرات متغیر وابسته است.
جدول ( )8نتایج نهایی آزمون مدل رگرسیون فرضیه پژوهش
متغیر وابستهARTi،t :

متغیرهای
توضیحی
C

ACGPi،t
AFi،t
AOi،t
ARi،t
AQi،t
BIi،t
BEi،t
IOi،t
OCi،t
ACIi،t
ACEi،t
SIZEi،t
LVGi،t
BNi،t
FCi،t
CIi،t
LOSSi،t
FCRi،t
ISSUEi،t
PMCi،t

ضریب تعیین

آماره دوربین واتسون

ضرایب

خطای
استاندارد

آماره تی

احتمال

عامل تورم
واریانس

6/313

1/036

6/091

0/000

-

-0/113

0/053

-2/143

0/032

1/144

-0/021

0/047

-0/449

0/654

1/722

0/157

0/024

6/404

0/000

1/131

-0/068

0/029

-2/345

0/019

1/051

-0/090

0/017

-5/207

0/000

1/199

0/051

0/049

1/027

0/305

2/687

0/456

0/156

2/914

0/004

2/623

0/032

0/406

0/078

0/937

1/805

0/269

0/306

0/878

0/380

1/792

-0/342

0/103

-3/315

0/001

1/762

-0/047

0/054

-0/867

0/386

1/728

-0/054

0/015

-3/587

0/000

1/626

-0/105

0/065

-1/610

0/108

1/372

0/065

0/026

2/461

0/014

1/096

0/203

0/049

4/159

0/000

1/087

-0/232

0/238

-0/975

0/329

1/903

-0/023

0/059

-0/382

0/702

1/265

0/429

0/146

2/930

0/003

1/953

0/058

0/010

5/610

0/000

1/112

0/356

0/118

3/022

0/003

1/104

0/470
1/661

آماره فیشر

احتمال آماره فیشر

4/536
0/000

طبق آمارهی تی نزدیکی جغرافیایی حسابرس و صاحبکار ( )-2/143با احتمال ( )0/032کمتر
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از سطح خطای  5درصد و ضریب تأثیر منفی ( ،)-0/113شواهد حاکی از تأیید فرضیهی پژوهش
است و بین نزدیکی جغرافیایی حسابرس و صاحبکار و تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی رابطهی
معکوس وجود دارد .به این ترتیب ،هرچه دفتر مؤسسهی حسابرسی از نظر فاصلهی جغرافیایی
نزدیک به دفتر مرکزی صاحبکار باشد حسابرس تأخیر کمتری در ارائهی گزارش حسابرسی
داشته و گزارش حسابرسی به موقعتر ارائه شده است اما نزدیک نبودن فاصلهی جغرافیایی
حسابرس نسبت به صاحبکار سبب افزایش تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی شده و به موقع
بودن ارائهی گزارش حسابرسی کاهش مییابد.
از میان ویژگیهای حسابرسی حقالزحمهی حسابرس تأثیر معناداري بر تأخیر در ارائهی
گزارش حسابرسی و به موقع بودن گزارش حسابرسی ندارد .اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی
تأثیر مستقیمی بر تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی دارد .بدان معنی که در صورت انتشار
اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی ،تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی افزایش اما به موقع بودن
گزارش حسابرسی کاهش مییابد .چرخش حسابرس و رتبهی کیفی حسابرس تأثیر معکوسی
بر تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی دارند .بدان معنی که در صورت تغییر دورههای حسابرس
و انجام حسابرسی صاحبکار توسط حسابرسان با رتبهی کیفی مناسب ،تأخیر در ارائهی گزارش
حسابرسی کاهش یافته اما به موقع بودن گزارش حسابرسی افزایش مییابد .از ویژگیهای
هیأتمدیره ،استقالل هیأتمدیره تأثیر معناداری بر تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی و به موقع
بودن گزارش حسابرسی ندارد .تخصص مالی هیأتمدیره تأثیر مستقیمی بر تأخیر در ارائهی
گزارش حسابرسی دارد .بدان معنی که با افزایش تعداد اعضای با تخصص مالی در هیأتمدیره،
تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی افزایش یافته اما به موقع بودن ارائه گزارش حسابرسی کاهش
مییابد .از میان معیارهای ساختار مالکیت ،مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت تأثیر معنادار بر تأخیر
در ارائهی گزارش حسابرسی و به موقع بودن گزارش حسابرسی ندارند .از ویژگیهای کمیتهی
حسابرسی ،تخصص مالی کمیته حسابرسی تأثیری بر تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی و به
موقع بودن گزارش حسابرسی ندارد .استقالل کمیتهی حسابرسی تأثیر عکس بر تأخیر در ارائهی
گزارش حسابرسی دارد .بدان معنی که با افزایش اعضای مستقل در کمیته حسابرسی ،تأخیر در
ارائهی گزارش حسابرسی کاهش اما به موقع بودن گزارش حسابرسی افزایش مییابد .از میان
ویژگیهای شرکت صاحبکار ،اهرم مالی ،مخارج سرمایهای و گزارش زیان تأثیر معناداری بر تأخیر
در ارائهی گزارش حسابرسی و به موقع بودن گزارش حسابرسی ندارند .اندازهی شرکت تأثیر
معکوس بر تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی دارد .بدان معنا که در شرکتهای بزرگتر ،تأخیر
در ارائهی گزارش حسابرسی کاهش یافته اما بهموقع بودن گزارش حسابرسی افزایش مییابد.
اخبار بد ،شرایط درماندگی مالی ،پیچیدگی و ریسک گزارشگری ،تأمین مالی از طریق بدهی
و سهام ،و رقابت در بازار محصول تأثیر مستقیمی بر تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی دارند.
بدان معنی که در صورت وقوع اخبار بد ناشی از کاهش در سود دوره نسبت به دوره قبل ،قرار
گرفتن شرکت در وضعیت درماندگی مالی ،وجود حسابهای با پیچیدگی بیشتر ،تأمین مالی
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خارجی جدید از طریق بدهی و سهام و افزایش سهم بازار شرکت در محیط رقابتی صنعت ،تأخیر
در ارائهی گزارش حسابرسی افزایش یافته اما به موقع بودن گزارش حسابرسی کاهش مییابد.
 -6نتیجهگیری و پیشنهاد
عوامل گوناگونی ممکن است تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهند
(آبرناتی و همکاران .)2017 ،این مطالعات عواملی مانند ویژگیهای صاحبکار ،ویژگیهای
حسابرس ،مکانیزمهای راهبری شرکتی و سایر موارد را به عنوان عوامل مؤثر بر تأخیر در ارائهی
گزارش حسابرسی شناسایی کردهاند (حبیب و همکاران.)2019 ،
هدف این مقاله ،ارزیابی رابطهی نزدیکی جغرافیایی دفتر حسابرس به دفتر مرکزی صاحبکار و
تأخیر زماني در ارائهی گزارش حسابرسی است .بررسی فرضیهی پژوهش با استناد به روابط آزمون
شده در مدل رگرسیونی انجام شده است .شواهد پژوهش به این نکته اشاره دارد که نزدیکی
جغرافیایی حسابرس و صاحبکار تأثیر معنادار و منفی بر تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی
دارد .در حقیقت ،به موقع بودن ارائهی گزارش حسابرسی بیشتر در شرکتهایی نمود دارد که
از حسابرسانی در موقعیت جغرافیایی نزدیک به شرکت خود بهره برده و حسابرسی آنها را
عهدهدار باشند .حسابرسان برخوردار از موقعیت جغرافیایی نزدیک به صاحبکار با داشتن مزیت
اطالعاتی و برخورداری از دانش خاص مشتری نسبت به حسابرسان دیگر سبب کاهش عدم تقارن
اطالعاتی بین حسابرس و مشتری میشوند .این نوع حسابرسان میتوانند از طریق تعامل بیشتر
با صاحبکاران ،اطالعات بهتری در مورد کسب و کارهای مشتریان ،انگیزهها و ریسکهای مربوط
به دست آورده و با درک بیشتر از محیط اقتصادی و نظارتی و آگاهی از تأثیر چنین محیطی
بر مشتریان قادر هستند عملیات رسیدگی را راحتتر اجرا نمایند .از اینرو نزدیکی جغرافیایی
حسابرس به مشتری میتواند زمینهساز بهبود کیفیت حسابرسی باشد (چوی و همکاران2012 ،؛
جنسن و همکاران .)2015 ،چنین فرآیندی سبب ارائهی به موقعتر گزارش حسابرسی شده و
تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی را کاهش میدهد (دونگ و همکاران .)2018 ،نتایج پژوهش
حاضر در مورد تأثیر منفی نزدیکی جغرافیایی حسابرس و مشتری بر تأخیر ارائه گزارش حسابرسی
با نتایج مطالعات دونگ و همکاران ( )2018مطابقت دارد.
طبق یافتههای پژوهش به سهامداران ،سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان ،مدیران ،حسابرسان
و تحلیلگران پیشنهاد میشود در ارزیابی نقش عوامل بالقوهی مؤثر بر تأخیر در ارائهی گزارش
حسابرسی به نتایج پژوهش حاضر توجه کنند .زیرا درک این موضوع میتواند جنبههای مفیدی
از کیفیت اطالعات مالی گزارش شده ،ماهیت عملیات و فعالیت شرکتها و نحوهی حسابرسی
آنها را نمایان سازد و در برنامهریزیها و تصمیمات گروههای مختلف مؤثر باشد .همچنین با
توجه به این که تأخیر در ارائهی گزارش حسابرسی یکی از معیارهای بررسی کیفیت و کارآمدی
برنامهریزیهای حسابرسی و اجرای هدفمند آن است ،به مدیران شرکتها پیشنهاد میشود
جهت اطمینانبخشی به ذینفعان در رعایت حقوق آنها و ارائه اطالعات به موقع به عنوان
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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یکی از ارکان مهم کیفیت اطالعات مالی مؤثر در تصمیمگیریهای سودمند ،از حسابرسانی
جهت انجام امور حسابرسی استفاده کنند که از نظر بعد جغرافیایی نزدیکتر به صاحبکار خود
باشند .زیرا این رویه سبب میشود شناخت و تعامل بیشتر این حسابرسان نسبت به صاحبکار
سبب بهبود رویههای حسابرسی ،نظارت بیشتر آنها ،کارآمدی اجرای فرآیند حسابرسی و در
نهایت ارائهی به موقعتر گزارش حسابرسی شود .از آنجا که دسترسی به موقع به اطالعات
حسابرسی شده شرکتها میتواند زمینهساز تصمیمات مفیدی برای استفادهکنندگان مختلف
باشد ،به حسابرسان پیشنهاد میشود جهت اطمینان بخشی مناسب به گروههای استفادهکننده
از اطالعات مالی نسبت به افزایش اثربخشی حسابرسی اقدام نمایند و ضمن ارتقای مراقبتهای
حرفهای و صالحیت حرفهای خود زمینهی نظارت دقیقتر بر روند گزارشگری مالی شرکتها
را فراهم سازند تا گزارش حسابرسی خود را با تأخیر کمتر ارائه نمایند .اجراي این پژوهش
دستخوش محدوديتهايي نيز بوده ،رديابي برخي اطالعات شرکتها در مواردي با ابهام مواجه
شد .از جمله اين موارد ميتوان به عدم افشاي حقالزحمهی حسابرسي برخي شرکتها و سختي
دسترسي به حوزهی جغرافیایی فعاليت مؤسسات حسابرسی و دفتر مرکزی صاحبکار اشاره کرد
که وقوع اين رخداد منجر به حذف برخي شرکتها از جامعه مورد بررسي شد .با توجه به نقش
مهم حسابرسی شرکتها و لزوم توجه به نحوه ،میزان فعالیت و پیامدهای ناشی از ارائهی این
خدمات ،به محققین پیشنهاد میشود جهت شناسایی جنبههای با اهمیت مرتبط با موضوع ،موارد
مهمی از جمله نقش کیفیت اطالعات مالی شرکتها ،مدیریت سود ،هموارسازی سود ،تحریف و
تقلب در گزارشگری مالی ،اجتناب مالیاتی ،پیچیدگیهای فعالیت شرکتها ،معامالت با اشخاص
وابسته ،تنوع محصوالت و گستره جغرافیایی بازار محصوالت ،رقابت بازار خدمات حسابرسی بین
مؤسسات حسابرسی ،ریسکهای حسابرسی و انواع خطای مربوط ،تردیدهای حرفهای حسابرسی،
حجم کاری حسابرسی ،پیچیدگیهای حسابرسی و استرس کاری حسابرسی را در پژوهش خود
مورد توجه قرار دهند.
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Abstract:
The auditing report as the outcome of auditing and, in fact, the report that shows
the result of the review of the financial statements, should be understandable in to
users and be a source of information. In other words, the auditing report should
be able to influence the users’ decision. Au diting report readability means that it
is understandable for users. Improving the auditing report readability is expected to
improve the users’ decision mak ing quality. In other words, it is expected that the
more readable the audit report, the greater the investment by investors and the easier
it will be to recieve facilities from creditors, and reducing the conflict of interests
between managers and owners. The purpose of this study is to investigate the effect
of auditing report readability on the users’ decision making quality. In this paper,
three of the most important users, including investors, creditors and managers, have
been con sidered. To investigate this issue, data from 61 firms listed on the Tehran
Stock Exchange during the years 1392 to 1398 have been used. In general, the results
indicate that there is a positive relationship between auditing report readability and
investors’ decision making quality.
Key Words: Auditing report readability, Users of auditing report, Investors’
decision making quality, creditors’ decision making quality, Managers’ decision
making quality.
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چکیده
گزارش حسابرسی به عنوان نتیجهی کار حسابرسی و در واقع گزارشی که نتیجهی بررسی صورتهای مالی را
نشان میدهد باید از دید استفادهکنندگان قابلفهم باشد و منبع اطالعاتی محسوب گردد .به عبارت دیگر گزارش
حسابرسی باید بتواند بر تصمیم استفادهکنندگان تأثیر بگذارد .خوانایی گزارش حسابرسی به معنای قابل فهم
بودن آن برای استفادهکنندگان است .انتظار میرود با افزایش خوانایی گزارش حسابرسی ،کیفیت تصمیمگیری
استفادهکنندگان بهتر شود .به عبارت دیگر این انتظار وجود دارد که هرچه گزارش حسابرسی خواناتر باشد،
سرمایهگذاری از سوی سرمایهگذاران و دریافت تسهیالت از اعتباردهندگان با سهولت بیشتری انجام شود و همچنین
تضاد منافع بین مدیران و مالکان کاهش یابد.
هدف این پژوهش بررسی تأثیر خوانایی گزارش حسابرسی بر کیفیت تصمیمگیری استفادهکنندگان است .در این
پژوهش سه مورد از مهمترین استفادهکنندگان شامل سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و مدیران مورد توجه قرار گرفته
است .برای بررسی این موضوع از اطالعات  61شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای
 1392تا  1398استفاده شده است .بهطورکلی نتایج نشان میدهد که بین خوانایی گزارش حسابرسی و کیفیت
تصمیمگیری سرمایهگذاران رابطهی مثبت وجود دارد.
واژههای کلیدی :خوانایی گزارش حسابرسی ،استفادهکنندگان گزارش حسابرسی ،کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران،
کیفیت تصمیمگیری اعتباردهندگان ،کیفیت تصمیمگیری مدیران
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 -1مقدمه
بر اساس مفاهیم نظری اثربخشی گزارشگری مالی متکی به گزارشهای ساالنه است که خواندن
و تفسیر اطالعات مالی را آسان میکند .بنابراین الزم است از طریق کاهش اصطالحات تخصصی
و تهیهی متنی که توسط بیشتر افراد قابل درک است ،اطالعاتی خوانا به بازار داده شود .خوانایی
مفهومی زبان شناختی بر اساس چند فرضیهی نظری (مانند ساختار متن ،سبک نوشتن و روش
ارائه اطالعات) است (ایمن و همکاران .)2018 ،تعاریف متعددی از خوانایی ارائه شده است .مارنل
( )2008خوانایی را در بافت زبانی مطرح کرده و بر این باور است که منظور از خوانایی ،قابلدرکبودن
یا قابل فهم بودن متن است و چن ( )2012خوانایی را میزان آسان فهمیدهشدن نوشته میداند
(صدیقیفر .)1396 ،در تعریفی دیگر ،دوبایی ( )2004خوانایی یک نوشته را موفقیت در تحت تأثیر
قراردادن خوانندگان میداند که این موفقیت شامل درک ،سرعت مطلوب خواندن و عالقهمندشدن
به متن است.
از جمله ویژگیهای کیفی گزارشهای حسابرسی ،قابلفهم بودن است .در زبان شناختی ،قابل
فهم بودن به معنای درک صحیح متن است .قابلفهمبودن بهعنوان ویژگی کیفی ،به واسطهی
عوامل متعددی مانند مهارت نوشتن ،قابلیت اطمینان ابزار ارتباطی و مهارت خواندن در نظر گرفته
میشود (فخفاخ .)2015 ،استفادهکنندگان از گزارشهای حسابرسی نیاز به اطالعات حسابرسی
مربوط ،قابلفهم و قابلاطمینان دارند .در رابطه با قابل فهمبودن گزارشهای حسابرسی ،نتیجهی
پژوهش فخفاخ ( )2015نشان میدهد که گزارشهای حسابرسی که بر اساس استانداردهای
بینالمللی تهیه میشود ،بهطورکامل توسط استفادهکنندگان قابلفهم نیست .بنابراین حسابرسان
باید به دنبال راهی برای افزایش قابلیت فهم اطالعات حسابرسی باشند.
درک صورتهای مالی توسط استفادهکنندگان موجب میشود تا آنها بتوانند تصمیمهای
باکیفیتی اتخاذ کنند(آسای و همکاران .)2016 ،بنابراین صورتهای مالی و همچنین گزارش
حسابرسی که یکی از گزارشهای مالی است و نتیجهی بررسی صورتهای مالی را نشان میدهد،
باید خوانا باشد تا در تصمیمگیری مناسب و باکیفیت به استفادهکنندگان کمک کند .در این رابطه
لی ( )2008دریافت که هرچه گزارشهای مالی خواناتر باشد ،پایداری سود بیشتر خواهد بود.
انتظار میرود سهولت سرمایهگذاری از سوی سرمایهگذاران و دریافت تسهیالت از اعتباردهندگان
و همچنین کاهش تضاد منافع بین مدیران و مالکان بستگی به قابلفهمبودن گزارش حسابرسی
دارد و در واقع گزارش حسابرسی در فرایند تصمیمگیری استفادهکنندگان مذکور به عنوان یکی از
اطالعات سودمند در نظر گرفته میشود .ازینرو در این پژوهش به این موضوع پرداخته شده است
که آیا خواناتربودن گزارش حسابرسی میتواند موجب بهبود کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران،
ش حسابرسی هستند-
اعتباردهندگان و مدیران -که سه مورد از مهمترین استفادهکنندگان گزار 
شود؟ این موضوع تاکنون در ایران بررسی نشده است .بنابراین نتایج این پژوهش میتواند مشخص
کند که آیا تالش برای بهبود خوانایی گزارش حسابرسی فایدهای دارد یا خیر .به عبارت دیگر آیا
تالش در جهت خواناترشدن گزارش حسابرسی میتواند به پیشرفت اقتصاد کشور کمک کند یا خیر.
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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اطالعات شفاف به حفظ تعادل بازارهای مالی کمک میکند و گسترش رسوایی مالی ،اهمیت
آن را برجسته کرده است .تنها یک سیاست ارتباط خوب میتواند اعتماد بین شرکتها و ذینفعان
را تضمین کند (ایمن و همکاران .)2018 ،آسای و همکاران ( )2016معتقدند که تصمیمگیری
مناسب و با کیفیت از سوی استفادهکنندگان صورتهای مالی ،مستلزم این است که آنها بتوانند این
صورتها را درک کنند .با توجه به اینکه حسابرس نتیجهی بررسی صورتهای مالی را در گزارش
حسابرسی ذکر میکند و در واقع گزارش حسابرسی راه ارتباطی بین حسابرس و استفادهکنندگان
است ،این انتظار وجود دارد که خواناتر بودن این گزارش موجب شود استفادهکنندگان بتوانند
راحتتر و با کیفیتتر تصمیمگیری کنند .از طرف دیگر گزارش حسابرسی مانند صورتهای مالی
یکی از گزارشهای مالی است و انتظار میرود در تصمیمگیری مورد استفاده قرار گیرد .بنابراین
از این جهت هم ،اهمیت خوانایی گزارش حسابرسی مشخص است.
یکی از مهمترین استفادهکنندگان از صورتهای مالی و گزارش حسابرسی ،سرمایهگذاران
هستند .به نظر آسای و همکاران ( )2016هر چه خوانایی صورتهای مالی کمتر باشد ،تحلیل
و ارزیابی آن برای سرمایهگذاران سختتر خواهد بود و در نتیجه کمتر به آن توجه میکنند.
آنها دریافتند که اعتماد سرمایهگذاران به اطالعات خواناتر بیشتر است و منابع اطالعاتی خارج
از شرکت را نمیپذیرند .همچنین بوباکر و همکاران ( )2019معتقدند که با افزایش پیچیدگی
(کاهش خوانایی) گزارشهای مالی ،توانایی سرمایهگذاران برای پردازش و تجزیه و تحلیل این
گزارشها کاهش مییابد .زیرا به صرف زمان و تالش بیشتری نیاز خواهد بود و این موضوع باعث
کاهش معاملهی سهام میشود .بنابراین گزارش حسابرسی که نتیجهی بررسی صورتهای مالی را
نشان میدهد ،در صورتی بر تصمیمگیری سرمایهگذاران تأثیر مثبت خواهد داشت که توسط آنها
قابلدرک باشد .در این رابطه یو و ژانگ ( )2009در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که پیچیدگی
گزارشهای مالی ،واکنش کمتر از حد سرمایهگذاران را در پی خواهد داشت .در پژوهشی دیگر
میلر ( )2010دریافت که با افزایش پیچیدگی گزارشهای مالی ،میزان سرمایهگذاری از سوی
سرمایهگذاران کاهش مییابد .چون هر چه گزارشهای مالی پیچیدهتر باشد ،هزینه و زمان
بیشتری برای تجزیه و تحلیل آن الزم است .الورانس ( )2013سرمایهگذاران خرد را مورد توجه
قرار داد و به این نتیجه رسید که هر چه خوانایی گزارشهای مالی بیشتر باشد ،سرمایهگذاری
از سوی سرمایهگذاران خرد بیشتر میشود .دی فرانکو و همکاران ( )2013خوانایی گزارش
تحلیلگران را بررسی کردند و نشان دادندکه با افزایش خوانایی گزارش تحلیلگران ،حجم
معاملههای سهام افزایش مییابد .اخیرا ً بوباکر و همکاران ( )2019به بررسی رابطهی بین خوانایی
گزارشهای مالی و نقدینگی سهام پرداختند و به این نتیجه رسیدند که هر چه گزارشهای مالی
خواناتر باشد ،نقدینگی سهام بیشتر میشود.
در ایران نتیجهی پژوهش حاجیها و ابراهیمی ( )1395نشان داد که تأثیر نوع و بهبود در
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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اظهارنظر حسابرس بر قیمت و حجم معاملههای سهام شرکتها مثبت است .در زمینهی بررسی
خوانایی گزارشهای مالی ،طالبی ( )1396رابطهی بین خوانایی صورتهای مالی و هزینه سرمایهی
سهام عادی را بررسی کرد و دریافت که هر چه صورتهای مالی پیچیدهتر و در واقع از خوانایی
کمتری برخوردار باشد ،هزینهی سرمایهی سهام عادی بیشتر خواهد بود .در پژوهشی دیگر
باقری ازغندی و همکاران ( )1397نشان دادند که تأثیر خوانایی صورتهای مالی بر حساسیت
سرمایهگذاران به استفاده از اطالعات حسابداری منفی است .آنها در توضیح نتیجهی پژوهش
خود بیان کردهاند که با افزایش خوانایی صورتهای مالی ،حساسیت سرمایهگذاران بر اطالعات
متن صورتهای مالی بیشتر و بر اعداد و ارقام حسابداری ارائه شده در صورتهای مالی کمتر
میشود .سجادی و همکاران ( )1399به بررسی تأثیر دست کاری احساس زبانی و خوانایی
اطالعیه اعالن سود توسط مدیران بر قضاوت و تصمیم سرمایهگذاران و میزان این تأثیر توسط
سبک پردازش اطالعات سرمایهگذاران (خبرگی) پرداختند و نشان دادند که احساس زبانی مثبت
و خوانایی ضعیف اطالعیه اعالن سود بر قضاوت سرمایهگذاران تأثیر مثبت دارد .همچنین احساس
زبانی مثبت و خوانایی ضعیف اطالعیه اعالن سود بر قضاوت سرمایهگذارانی که از خبرگی کمتری
برخوردارند و از سبک شهودی برای پردازش اطالعات استفاده میکنند ،تأثیر مثبت و بر قضاوت
سرمایهگذارانی که از خبرگی بیشتری برخوردارند و از سبک تحلیلی ،برای پردازش اطالعات
استفاده میکنند ،تأثیر منفی دارد.
با توجه به مطالب ذکرشده ،فرضیه ها به صورت زیر مطرح میشود:
فرضیهی اول :با افزایش خوانایی گزارش حسابرسی ،کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران
افزایش مییابد.
در این پژوهش از دو شاخص برای اندازهگیری خوانایی گزارش حسابرسی و همچنین دو
شاخص برای اندازهگیری کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران استفاده شده (که در ادامه معرفی
شده است) و بنابراین سؤال اول در چهار حالت مورد آزمون قرار گرفته است.
گزارشهای حسابرسی ارتباط مالی و اطمینان اطالعات حسابداری را تقویت میکند.
استانداردهای بینالمللی حسابرسی ،محتوای گزارشهای حسابرسی و کیفیت آن را تعیین
میکند .از لحاظ نظری استانداردهای حسابرسی باید برای خوانندگان ،گزارشهایی خوانا که
قابلفهم و روشن است ،ارائه دهد .در عمل ،اثربخشی این گزارشها مورد انتقاد قرار میگیرد .زیرا
کاربران ،اطالعات حسابرسی را درک نمیکنند (فخفاخ .)2015 ،نتیجهی پژوهش گزارششده
توسط فخفاخ ( )2015نشان میدهد که گزارشهای حسابرسی تهیهشده بر اساس استانداردهای
بینالمللی از قابلیت فهم کاملی برخوردار نیست و باید به دنبال راهی برای رفع این مشکل بود.
مانند سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان نیز از استفادهکنندگان صورتهای مالی و گزارش
حسابرسی هستند .به نظر ایمن و همکاران ( )2018خوانایی گزارشهای مالی ،کیفیت اطالعات
را افزایش میدهد و به رفع نیازهای استفادهکنندگان درونسازمانی و برونسازمانی کمک
میکند .بنابراین وقتی کیفیت اطالعات بیشتر میشود ،انتظار میرود کیفیت تصمیمگیری
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استفادهکنندگان از جمله اعتباردهندگان نیز افزایش یابد .نتیجهی کار حسابرسی در تصمیمگیری
اعتباردهندگان برای اعطای تسهیالت به شرکتها مورد استفاده قرار میگیرد که این موضوع
نشاندهندهی اهمیت گزارش حسابرسی برای اعتباردهندگان است .بنابراین انتظار میرود هرچه
گزارش حسابرسی قابلفهمتر و در واقع خواناتر باشد ،اعتباردهندگان بتوانند با کیفیت بیشتری
تصمیمگیری کنند .در این رابطه شاهیوآ و همکاران ( )2014رابطهی بین خوانایی گزارشهای
مالی و هزینهی بدهی را بررسی کردند و دریافتند که افزایش خوانایی گزارشهای مالی ،کاهش
هزینهی بدهی را در پی دارد .در پژوهشی دیگر ایمن و همکاران ( )2018نشان دادند که هر چه
گزارشهای مالی خواناتر باشد ،توجه تحلیلگران مالی به این گزارشها بیشتر میشود .بنابراین با
توجه به نتیجهی پژوهش ایمن و همکاران ( )2018میتوان گفت که با افزایش توجه تحلیلگران
به گزارشهای مالی ،تصمیمگیری اعتباردهندگان راحتتر میشود.
فرضیهی دوم :با افزایش خوانایی گزارش حسابرسی ،کیفیت تصمیمگیری اعتباردهندگان
افزایش مییابد.
با توجه به استفاده از دو شاخص برای اندازهگیری خوانایی گزارش حسابرسی (که در ادامه
معرفی شده است) فرضیهی دوم در دو حالت مورد آزمون قرار گرفته است.
یکی دیگر از استفادهکنندگان صورتهای مالی و گزارش حسابرسی ،مدیران هستند .با توجه
به نظریهی نمایندگی ،منافع مدیران و مالکان همسو نیست .بنابراین احتمال اتخاذ تصمیمهایی
از سوی مدیران که در راستای حداکثرسازی ثروت مالکان نباشد ،وجود دارد .طبق نشریهی
 159سازمان حسابرسی ،استفاده از ابزارها و روشهایی که موجب کاهش احتمال بروز رفتارها و
اقدامهای نامطلوب از سوی مدیران میشود ،از مطلوبیت زیادی برخوردار و دارای ارزش اقتصادی
است .از چنین ابزارهایی با نام فعالیتهای نظارتی یاد میشود و ناگزیر حسابرسی را نیز به عنوان
یکی از روشهای پیشگیری و کشف اقدامهای نامطلوب مدیران دربر میگیرد.
ایمن و همکاران ( )2018معتقدند که با افزایش خوانایی گزارشهای مالی ،هزینههای نمایندگی
کاهش مییابد .بنابراین این انتظار وجود دارد که هرچه گزارش حسابرسی خواناتر باشد ،این حس
در مدیر ایجاد شود که درک کارهای او توسط مالکان راحتتر است و در نتیجه اقدامهای
فرصتطلبانهی خود را کاهش دهد که این کار نشاندهندهی کاهش تضاد منافع بین مدیران
و مالکان است .لی ( )2008در پژوهشی نشان داده است که با کاهش سود ،گزارشهای مالی
ناخواناتر میشود .او همچنین مشاهده کرده است که افزایش خوانایی گزارشهای مالی موجب
افزایش پایداری سود میشود .در پژوهشی دیگر آژینا و همکاران ( )2016دریافتهاند که هر چه
مدیریت سود بیشتر باشد ،خوانایی گزارشهای مالی کمتر خواهد بود .لو و همکاران ( )2017و
در ایران صفری گرایلی و همکاران ( )1396نیز به نتیجهای مشابه با آژینا و همکاران ()2016
دست یافتهاند.
فرضیهی سوم :با افزایش خوانایی گزارش حسابرسی ،کیفیت تصمیمگیری مدیران افزایش مییابد.
مانند فرضیهی دوم ،با توجه به استفاده از دو شاخص برای اندازهگیری خوانایی گزارش حسابرسی
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره یک | زمستان 1399

|| 144

(که در ادامه معرفی شده است) فرضیهی سوم نیز در دو حالت مورد آزمون قرار گرفته است.
 -3روششناسی
این پژوهش از نظر ماهيت و محتوا از نوع همبستگي است که براي کشف همبستگي بين متغيرها
به روش پسرويدادي عمل شده است .از نظر هدف نیز این پژوهش در حوزهی پژوهشهای کاربردی
قرار دارد .دورهی مورد مطالعه سالهای  1392تا  1398و جامعهی آماری ،بورس اوراق بهادار تهران
است .برای نمونهگیری از روش حذفی استفاده و برای حضور یک شرکت در نمونه شرایط زیر اعمال
شده است:
 -1قبل از آغاز سال  1392در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
 -2جزء شرکتهای سرمایهگذاری ،هلدینگ ،بانکها و مؤسسههای مالی نباشد.
 -3پایان سال مالی  29اسفند باشد و طی دورهی زمانی موردنظر تغییر سال مالی نداده باشد.
 -4بیش از شش ماه وقفه معامالتی در سال نداشته باشد.
 -5دادههای مورد استفاده در پژوهش برای آن در دسترس باشد.
 -6دارای گزارش حسابرسی شرکت اصلی باشد.
بعد از اعمال محدودیتها  61شرکت از  10صنعت به عنوان نمونه انتخاب شد .دادههای مورد
نیاز از پایگاههای اطالعاتی مدیریت پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمی وابسته به سازمان بورس
اوراقبهادار ،1ناشران اوراق بهادار (کدال )2و مرکز پردازش اطالعات مالی ایران 3و نرمافزار رهآورد نوین
گردآوری شده است .برای آزمون فرضیهها مدلهای رگرسیونی با استفاده از دادههای ترکیبی روش
حداقل مربعات معمولی و نرمافزار  Eviewsبرآورد شده است .قبل از برآورد هر مدل آزمونهای F
«لیمر» و «هاسمن» به ترتیب برای تعیین نوع و اثر مدل انجام شده و همچنین در مورد هر مدل
مشکالت خودهمبستگی و واریانس ناهمسانی در اجزای اخالل نیز بررسی شده است .همچنین
پایایی متغیرها با استفاده از آزمون «دیکی فولر تعمیمیافته» مورد آزمون قرار گرفته است.
 -4متغیرها
 -4-1متغیرهای وابسته
یکی از متغیرهای وابسته در این پژوهش کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران است که با نماد
 QODIنشان داده شده است .طبق متون حسابداری ،بازده و سود هر سهم از مهمترین عوامل
مؤثر بر سرمایهگذاری در شرکتها است .لذا برای اندازهگیری کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران
از ضریب واکنش به سود استفاده میگردد .این ضریب از یک رابطهی رگرسیونی به دست میآید
که در آن بازده (عادی یا غیرعادی) به عنوان متغیر وابسته و سود هر سهم به عنوان متغیر
مستقل در نظر گرفته میشود .ضریب واکنش به سود همان ضریب سود هر سهم در این معادله
است .هرچه ضریب واکنش به سود بیشترباشد ،نشان دهندهی باالتربودن کیفیت تصمیمگیری
سرمایهگذاران است.
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برای اندازهگیری کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران از دو شاخص استفاده شده است .یکی از
شاخصها ضریب واکنش بازدهی عادی به سود است که نماد  ERC_Rبرای آن مورد استفاده
قرار گرفته است .این شاخص به طور مستقیم کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران را نشان میدهد
و به صورت زیر اندازهگیری میشود:
tوt+ ɛiوt= β0+ β1 EPSiوRi
مدل (1
نمادهای مدل ( )1به شرح زیر است:
 :Rبازدهی عادی (بهطورساده برای محاسبهی بازدهی عادی ،ارزش سهم در ابتدای دوره از
ارزش آن در پایان دوره کسر و عدد بهدستآمده بر ارزش سهم در ابتدای دوره تقسیم میشود)،
 :EPSسود هر سهم : ،ضریب :ɛ ،خطا :i ،شرکت و  :tزمان .در این مدل ضریب واکنش بازدهی
عادی به سود است.
شاخص دیگری که برای اندازهگیری کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران استفاده شده ،ضریب
واکنش بازدهی غیرعادی به سود است که با نماد  ERC_ARنشان داده شده است .روشهای
متفاوتی برای محاسبهی بازدهی غیرعادی سهام وجود دارد .در این پژوهش برای محاسبهی بازدهی
غیرعادی سهام ،میانگین بازده صنعت از بازدهی عادی کسر شده است .این شاخص نیز به طور
مستقیم کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران را نشان میدهد و به صورت زیر اندازهگیری میشود:
tوt+ ɛiوt= β0+ β1 EPSiوARi
مدل (2
در مدل ( AR )2نماد بازدهی غیرعادی ،نماد ضریب واکنش بازدهی غیرعادی به سود و سایر
نمادها مانند مدل ( )1است.
یکی دیگر از متغیرهای وابسته در این پژوهش کیفیت تصمیمگیری اعتباردهندگان است که با
نماد  QODCنشان داده شده است .مهمترین شاخص برای اندازهگیری توان پرداخت بدهی توسط
شرکت ،اهرم مالی است .پایین بودن اهرم مالی برای اعتباردهندگان ارزشمند است .افزایش تفاوت
اهرم مالی شرکت و صنعت ،نشاندهندهی کاهش کیفیت تصمیمگیری اعتباردهندگان است.
برای اندازهگیری کیفیت تصمیمگیری اعتباردهندگان ،اهرم مالی صنعت از اهرم مالی شرکت
کسر شده و سپس عدد بهدستآمده معکوس شده است تا حاصل به طور مستقیم کیفیت
تصمیمگیری اعتباردهندگان را نشان دهد .در ضمن اهرم مالی از طریق تقسیم جمع بدهیهای
بهرهدار بر جمع داراییها محاسبه شده است.
کیفیت تصمیمگیری مدیران ،سومین متغیر وابسته در این پژوهش است .نماد استفادهشده برای
معرفی این متغیر  QODMاست .بازدهی داراییها پرکاربردترین شاخص برای اندازهگیری عملکرد
واحد اقتصادی یا عملکرد مدیر است .سود هنگامی ایجاد میشود که شرکت به صورت اثربخش عمل
کند .در نتیجه میتوان گفت گروه مدیریت کار خود را به خوبی انجام داده است .بازدهی داراییهای
شرکت به شدت به صنعت وابسته است .بنابراین هرچه تفاوت بازدهی داراییهای شرکت با بازدهی
داراییهای صنعت بیشتر باشد ،نشاندهندهی کمتر بودن کیفیت تصمیمگیری مدیران است.
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برای اندازهگیری کیفیت تصمیمگیری مدیران نیز مانند اندازهگیری کیفیت تصمیمگیری
اعتباردهندگان ،به اثر صنعت توجه شده است .یعنی ابتدا بازدهی داراییهای شرکت منهای
بازدهی داراییهای صنعت و سپس معکوس شده است .عدد بهدستآمده شاخص مستقیم کیفیت
تصمیمگیری مدیران است .در ضمن برای محاسبهی بازدهی داراییها ،سود عملیاتی بر جمع
داراییها تقسیم شده است.
 -4-2متغیر مستقل
متغیر مستقل در این پژوهش خوانایی گزارش حسابرسی است که با نماد  REDنشان داده
شده است .برای اندازهگیری خوانایی گزارش حسابرسی از دو شاخص استفاده شده است« .شاخص
فاگ »1یکی از این دو شاخص است که از نماد  FOGبرای آن استفاده شده است .این شاخص
توسط لی ( )2008معرفی شده و مراحل محاسبهی آن به صورت زیر است:
حذف اعداد ،اسامی خاص و عنوانها از گزارش
شمارش تعداد جملههای گزارش
شمارش تعداد کلمههای گزارش
شمارش «تعداد کلمههای دارای بیش از دو بخش» (کلمههای پیچیده) در گزارش
تقسیم تعداد کلمههای گزارش بر تعداد جملههای گزارش (محاسبهی میانگین تعداد کلمهها در هر
جمله)
تقسیم «تعداد کلمههای دارای بیش از دو بخش» (کلمههای پیچیده) در گزارش بر تعداد
کلمههای گزارش و سپس ضربدر ( 100محاسبهی درصد کلمههای پیچیده)
ضرب حاصلجمع «نتیجهی مراحل  5و ( »6میانگین تعداد کلمهها در هر جمله و درصد
کلمههای پیچیده) در 0/4
هر چه شاخص فاگ بیشتر باشد نشاندهندهی کمتربودن خوانایی است .در این پژوهش این
شاخص در منفی یک ضرب شده تا حاصل بهطور مستقیم خوانایی را نشان دهد.
دومین شاخص استفادهشده برای اندازهگیری خوانایی گزارش حسابرسی ،طول سند نام دارد
که با نماد  LENGHTمعرفی شده است .این شاخص به صورت لگاریتم طبیعی تعداد کلمههای
گزارش محاسبه شده است .شاخص طول سند نیز مانند شاخص فاگ به طور معکوس خوانایی
را نشان میدهد .بنابراین در منفی یک ضرب شده است تا حاصل بهطور مستقیم نشاندهندهی
خوانایی باشد.
 -4-3متغیرهای کنترلی
اندازهی شرکت :به صورت لگاریتم طبیعی جمع داراییها محاسبه و با نماد  SIZEنشان داده
شده است.
سن شرکت :برای محاسبهی سن شرکت در هر سال ،تعداد سالهای پس از پذیرفته شدن
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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شرکت در بورس اوراق بهادار تهران تا آن سال شمارش شده است .برای این متغیر از نماد AGE

استفاده شده است.
اهرم مالی :از تقسیم جمع بدهیها به جمع داراییها محاسبه و با نماد  LEVنشان داده شده
است.
داراییهای ثابت مشهود :از تقسیم جمع داراییهای ثابت مشهود بر جمع داراییها محاسبه
و با نماد  TANGنشان داده شده است.
فرصت رشد :به صورت نسبت ارزش بازار سهام به جمع حقوق صاحبان سهام محاسبه و با
نماد  MTBنشان داده شده است.
 -5مدلهای آزمون فرضیهها
برای آزمون فرضیههای اول ،دوم و سوم به ترتیب از مدلهای ( )4( ،)3و ( )5استفاده شده که
به شرح زیر است:
مدل )3
QIDIi،t = β0 + β1REDi،t + β2SIZEi،t + β3AGEi،t + β4LEVi،t + β5TANGi،t + β6MTBi،t + εit

مدل )4

QIDCi،t = β0 + β1REDi،t + β2SIZEi،t + β3AGEi،t + β4LEVi،t + β5TANGi،t + β6MTBi،t + εit

مدل )5

QODMi،t = β0 + β1REDi،t + β2SIZEi،t + β3AGEi،t + β4LEVi،t + β5TANGi،t + β6MTBi،t + εit

نمادهای موجود در مدلهای ( )4( ،)3و ( )5به شرح زیر است:
 :QODIکیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران (برای اندازهگیری کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران
از دو شاخص شامل «ضریب واکنش بازدهی عادی به سود» و «ضریب واکنش بازدهی غیرعادی به
سود» استفاده شده و این دو شاخص به ترتیب با نمادهای  ERC_Rو  ERC_ARنشان داده شده
است) :QODC ،کیفیت تصمیمگیری اعتباردهندگان :QODM ،کیفیت تصمیمگیری مدیران،
 :REDخوانایی گزارش حسابرسی (برای اندازهگیری خوانایی گزارش حسابرسی از دو شاخص شامل
«فاگ» و «طول سند» استفاده شده و این دو شاخص به ترتیب با نمادهای  FOGو LENGHT
نشان داده شده است) :SIZE ،اندازهی شرکت :AGE ،سن شرکت :LEV ،اهرم مالی:TANG ،
داراییهای ثابت مشهود :MTB ،فرصت رشد : ،ضریب :ɛ ،خطا :i ،شرکت و  :tزمان
 -6یافتهها
 -6-1آمار توصیفی
آمار توصیفی متغیرها در جدول  1آورده شده است .میانگین متغیر اهرم مالی ( )0/64نشان
میدهد که در شرکت-سالهای مورد بررسی ،به طور میانگین بیش از نیمی از داراییها از طریق
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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بدهیها تأمین مالی شده است .با توجه به میانگین متغیر داراییهای ثابت مشهود ( )0/29مشخص
است به طور میانگین  29درصد داراییها را داراییهای ثابت مشهود تشکیل میدهد .ضریب
چولگی متغیرها نشان میدهد که عدمتقارن متغیر فرصت رشد نسبت به منحنی نرمال ،از سایر
متغیرها بیشتر است .ضریب کشیدگی متغیر ضریب واکنش بازدهی غیرعادی به سود ( )3/84از
سایر متغیرها بیشتر است که نشاندهندهی بیشترین برجستگی نسبت به منحنی نرمال ،بین
همهی متغیرهای پژوهش است.
جدول ( )1آمار توصیفی
نماد

متغیر

تعداد

شاخصهای ضریب واکنش
بازدهی عادی 234 ERC_R
«کیفیت
به سود
تصمیمگیری
سرمایهگذاران» ضریب واکنش
( :)QODIبازدهی غیرعادی 234 ERC_AR
وابسته
به سود

انحراف ضریب ضریب
میانگین میانه حداکثر حداقل
معیار چولگی کشیدگی
0/05

0/04

0/38

0/45 0/11 -0/22

3/57

0/02

0/01

0/21

0/33 0/07 -0/18

3/84

وابسته

کیفیت
تصمیمگیری
اعتباردهندگان

234 QODC

-0/10 11/67 -32/53 23/02 -4/78 -4/36

3/16

وابسته

کیفیت
تصمیمگیری
مدیران

234 QODM

-0/06 22/10 -50/74 46/37 3/17

2/29

شاخص فاگ

234

0/26 1/53 -30/02 -22/26 -26/34 -26/19

2/70

شاخص طول
234 LENGHT
سند

-0/01 0/26 -7/43 -6/30 -6/86 -6/85

2/53

کنترلی

اندازهی شرکت

SIZE

234

-0/07 0/47 10/63 13/18 11/96 11/96

3/40

کنترلی

سن شرکت

AGE

234

15/44

15

25

8

0/21 4/23

2/22

کنترلی

اهرم مالی

LEV

234

0/64

0/67

0/92

0/22

-0/51 0/15

2/26

کنترلی

داراییهای
ثابت مشهود

234 TANG

0/29

0/26

0/72

0/03

0/69 0/17

2/82

کنترلی

فرصت رشد

234

1/83

1/60

3/94

0/89

1/02 0/73

3/12

شاخصهای
«خوانایی
گزارش
حسابرسی»
(:)RED
مستقل

FOG

MTB

1/53

 -6-2پایایی
جدول  2نتایج بررسی پایایی متغیرها را با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیمیافته نشان
میدهد .نتایج نشاندهندهی پایابودن همهی متغیرها در سطح اطمینان  99درصد است.
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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جدول ( )2پایایی
متغیر

نماد

شاخصهای «کیفیت تصمیمگیری ضریب واکنش بازدهی عادی به سود

ERC_R

سرمایهگذاران» ( :)QODIوابسته ضریب واکنش بازدهی غیرعادی به سود ERC_AR
وابسته

کیفیت تصمیمگیری اعتیاردهندگان

وابسته

کیفیت تصمیمگیری مدیران

شاخصهای «خوانایی گزارش

شاخص فاگ

حسابرسی» ( :)REDمستقل

شاخص طول سند

کنترلی

اندازهی شرکت

کنترلی

سن شرکت

کنترلی

اهرم مالی

کنترلی

داراییهای ثابت مشهود

کنترلی

فرصت رشد

QODC

QODM
FOG
LENGHT
SIZE
AGE
LEV
TANG
MTB

سطح معناداری آمارهی

آزمون دیکی فولر تعمیمیافته
0/0000
0/0000
0/0000
0/0002
0/0001
0/0001
0/0052
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000

 -7آزمون فرضیهها
نتیجهی آزمون فرضیه اول پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت خوانایی گزارش حسابرسی بر کیفیت
تصمیمگیری سرمایهگذاران (برآورد مدل  )3با استفاده از شاخصهای «فاگ» ( )FOGو «طول
سند» ( )LENGHTبرای اندازهگیری خوانایی گزارش حسابرسی و شاخصهای «ضریب واکنش
بازدهی عادی به سود» ( )ERC_Rو «ضریب واکنش بازدهی غیرعادی به سود» ()ERC_AR
برای اندازهگیری کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران که در مجموع چهار حالت میشود ،در
بخشهای (الف( ،)1-الف( ،)2-ب )1-و (ب )2-جدول  3آورده شده است.
با توجه به نتیجهی آزمونهای  Fلیمر و هاسمن مشخص است که مدل در بخشهای (الف )1-و
(ب )1-از نوع تابلویی و با اثر تصادفی و در بخشهای (الف )2-و (ب )2-از نوع تابلویی و با اثر ثابت است.
آمارهی  Fو معناداری آن در هر چهار حالت (چهار بخش) نشاندهندهی معناداری مدل از نظر کلی است.
ضریب تعیین تعدیلشده در بخشهای (الف( ،)1-الف( ،)2-ب )1-و (ب )2-نشان میدهد که به ترتیب
 11درصد 43 ،درصد 11 ،درصد و  44درصد از تغییرات کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران با استفاده
از خوانایی گزارش حسابرسی و سایر متغیرهای مدل توضیح داده میشود .آمارهی دوربین واتسون 1در
هر چهار حالت بین  1/5و  2/5است که نشاندهندهی عدم وجود خودهمبستگی مرتبهی اول در اجزای
اخالل است .در ضمن در همهی حالتها مشکل واریانس ناهمسانی در اجزای اخالل (در صورت وجود)
برطرف شده است .ضریب متغیر خوانایی گزارش حسابرسی در حالتهای «شاخص فاگ برای اندازهگیری
خوانایی گزارش حسابرسی و ضریب واکنش بازدهی عادی به سود برای اندازهگیری کیفیت تصمیمگیری
سرمایهگذاران» ( )0/004و «شاخص طول سند برای اندازهگیری خوانایی گزارش حسابرسی و ضریب
واکنش بازدهی غیرعادی به سود برای اندازهگیری کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران» ( )0/04که در
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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بخشهای (الف )1-و (ب )2-آمده ،مثبت و معنادار است که نشان میدهد فرضیه اول پژوهش در این
دو حالت تأیید میشود.
جدول( )3فرضیه اول پژوهش :با افزایش خوانایی گزارش حسابرسی ،کیفیت
تصمیمگیری سرمایهگذاران افزایش مییابد
بخش (الف) .شاخص فاگ (:)FOG
یکی از شاخصهای «خوانایی گزارش
حسابرسی» ()RED

بخش (الف.)2-
بخش (الف.)1-
ضریب واکنش
ضریب واکنش
بازدهی عادی به سود بازدهی غیرعادی به
نماد ( :)ERC_Rیکی از سود (:)ERC_AR
شاخصهای «کیفیت یکی از شاخصهای
«کیفیت تصمیمگیری
تصمیمگیری
سرمایهگذاران»
سرمایهگذاران»
()QODI
()QODI

متغیر

سطح

ضریب
C
عرض از مبدأ
خوانایی گزارش حسابرسی 0/004 RED

معناداری
0/6124

0/10
**

ضریب
0/37

**

0/0278

0/002

0/5472

-0/01

اندازهی شرکت

SIZE

0/01

سن شرکت

AGE

-0/003 0/6851 0/001

LEV
اهرم مالی
داراییهای ثابت مشهود -0/09 TANG

فرصت رشد

-0/15 0/2700 -0/07

-0/01 MTB

آمارهی F

سطح معناداری آمارهی F
ضریب تعیین تعدیلشده
آمارهی دوربین واتسون

سطح معناداری آمارهی آزمون F
لیمر

سطح معناداری آمارهی آزمون
هاسمن
تعداد

سطح

معناداری
0/0458
0/6092

0/3814

***

**

بخش (ب .)1-ضریب
واکنش بازدهی عادی
به سود (:)ERC_R
یکی از شاخصهای
«کیفیت تصمیمگیری
سرمایهگذاران»
()QODI
ضریب
-0/19
-0/03
0/01

سطح

معناداری
0/4603

بخش (ب .)2-ضریب
واکنش بازدهی
غیرعادی به سود
( :)ERC_ARیکی از
شاخصهای «کیفیت
تصمیمگیری
سرمایهگذاران»
()QODI
ضریب
0/58

0/04 0/3259
0/5608

*

سطح

معناداری
0/0001

**

0/0413

-0/01

0/4936

0/1067 -0/003 0/7957 0/0004 0/0755
0/0193

*

0/0000

-0/01

0/7734

*

0/0032

0/001

0/8551

4/25

بخش (ب) .شاخص طول سند
( :)LENGHTیکی از شاخصهای «خوانایی
گزارش حسابرسی» ()RED

3/91

-0/08

-0/15 0/1603

**

0/0205

-0/09

*

0/0000

-0/01

0/7259

-0/02

*

0/0000

0/002

0/7249

4/33

4/02

0/0000

0/0000

0/0000

0/0000

1/57

1/5

1/57

1/5

0/11

0/0000

0/43

0/0000

0/11

0/0000

0/44

0/0000

0/1150

0/0317

0/1685

0/0064

234

234

234

234

* :سطح اطمینان  99درصد :** ،سطح اطمینان  95درصد :*** ،سطح اطمینان  90درصد

نتیجهی آزمون فرضیهی دوم پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت خوانایی گزارش حسابرسی بر
کیفیت تصمیمگیری اعتباردهندگان (برآورد مدل  )4با استفاده از شاخصهای «فاگ» ( )FOGو
«طول سند» ( )LENGHTبرای اندازهگیری خوانایی گزارش حسابرسی و در واقع در دو حالت،
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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فرزین رضایی

به ترتیب در بخشهای (الف) و (ب) جدول  4ارائه شده است.
نتیجهی آزمونهای  Fلیمر و هاسمن نشان میدهد که در هر دو حالت ،مدل از نوع تابلویی و
با اثر ثابت است .آمارهی  Fو معناداری آن در هر دو حالت نشاندهندهی معناداری مدل از نظر
کلی است .ضریب تعیین تعدیلشده در بخشهای (الف) و (ب) نشان میدهد که به ترتیب 54
درصد و  53درصد از تغییرات کیفیت تصمیمگیری اعتباردهندگان با استفاده از خوانایی گزارش
حسابرسی و سایر متغیرهای مدل توضیح داده میشود .با توجه به اینکه آمارهی دوربین واتسون
در هر دو حالت بین  1/5و  2/5است ،مشخص است که مشکل خودهمبستگی مرتبهی اول در
اجزای اخالل وجود ندارد .برای آزمون این فرضیه نیز مشکل واریانس ناهمسانی در اجزای اخالل
(در صورت وجود) برطرف شده است .ضریب متغیر خوانایی گزارش حسابرسی در هر دو حالت،
مثبت و غیرمعنادار است که نشاندهندهی عدمتأیید فرضیهی دوم است.
جدول( )4فرضیه دوم پژوهش :با افزایش خوانایی گزارش حسابرسی ،کیفیت
تصمیمگیری اعتباردهندگان افزایش مییابد
متغیر

نماد

عرض از مبدا

خوانایی گزارش حسابرسی
اندازهی شرکت
سن شرکت
اهرم مالی

داراییهای ثابت مشهود
فرصت رشد

بخش (الف) .شاخص فاگ (:)FOG

بخش (ب) .شاخص طول سند( (�LENG

حسابرسی» ()RED

حسابرسی» ()RED

یکی از شاخصهای «خوانایی گزارش  :)HTیکی از شاخصهای «خوانایی گزارش
ضریب

C

66/66

0/2954

SIZE

-8/18

AGE

2/66

0/1631

*

TANG

6/28

RED

LEV
MTB

آمارهی F

0/70

0/1890

4/66

-0/06

سطح معناداری آمارهی F
آمارهی دوربین واتسون

0/4605

0/9574

2/41

سطح معناداری آمارهی آزمون هاسمن

0/7017
0/0012

*

3/90

-0/10

0/7567

0/4707
5/07

0/9379

0/0000
0/53
2/39

0/0000

0/0000

234

234

0/0001

* :سطح اطمینان  99درصد  -منبع :یافتههای پژوهش

1/11

6/34

0/54

سطح معناداری آمارهی آزمون  Fلیمر

-7/27

0/2070

0/0009
0/7080

5/15

ضریب

47/66

0/4385

2/54

0/0000

ضریب تعیین تعدیلشده

تعداد

سطح معناداری

سطح معناداری

0/0001

نتیجهی آزمون فرضیهی سوم مبنی بر تأثیر مثبت خوانایی گزارش حسابرسی بر کیفیت
تصمیمگیری مدیران (برآورد مدل  )5با استفاده از شاخصهای «فاگ» ( )FOGو «طول سند»
( )LENGHTبرای اندازهگیری خوانایی گزارش حسابرسی و در واقع در دو حالت ،به ترتیب در
بخشهای (الف) و (ب) جدول  5ارائه شده است.
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نتیجهی آزمونهای  Fلیمر و هاسمن نشان میدهد که در هر دو حالت ،مدل از نوع تابلویی و با اثر
تصادفی است .آمارهی  Fو معناداری آن در هر دو حالت نشاندهندهی معناداری مدل از نظر کلی است.
ضریب تعیین تعدیلشده در بخشهای (الف) و (ب) نشان میدهد که  7درصد از تغییرات کیفیت
تصمیمگیری مدیران با استفاده از خوانایی گزارش حسابرسی و سایر متغیرهای مدل توضیح داده
میشود .با توجه به اینکه آمارهی دوربین واتسون در هر دو حالت بین  1/5و  2/5است ،مشخص است
که مشکل خودهمبستگی مرتبهی اول در اجزای اخالل وجود ندارد .برای آزمون این فرضیه نیز مشکل
واریانس ناهمسانی در اجزای اخالل (در صورت وجود) برطرف شده است .ضریب متغیر خوانایی گزارش
حسابرسی در هر دو حالت ،مثبت و غیرمعنادار است که نشاندهندهی عد م تأیید فرضیهی سوم است.
جدول( )5فرضیه سوم پژوهش :با افزایش خوانایی گزارش حسابرسی ،کیفیت
تصمیمگیری مدیران افزایش مییابد

بخش (الف) .شاخص فاگ ( :)FOGبخش (ب) .شاخص طول سند (:)LENGHT

یکی از شاخصهای «خوانایی گزارش

متغیر

نماد

عرض از مبدا

C

62/66

SIZE

-3/18

ضریب

خوانایی گزارش حسابرسی

RED

اندازهی شرکت
سن شرکت

AGE

اهرم مالی

داراییهای ثابت مشهود

LEV
TANG

فرصت رشد

MTB

آمارهی F

معناداری آمارهی F

ضریب تعیین تعدیلشده

آمارهی دوربین واتسون

سطح معناداری آمارهی آزمون  Fلیمر

سطح معناداری آمارهی آزمون هاسمن
تعداد

حسابرسی» ()RED

سطح معناداری
0/2021

0/49

-0/78

0/2953
0/4595
0/0794

***

2/81

-18/96
3/02

0/8046
0/0003

*

2/90

0/2321

0/0029
0/07
1/78

یکی از شاخصهای «خوانایی گزارش
حسابرسی» ()RED

سطح معناداری

ضریب

0/2915

70/17

0/5470

4/04

-2/55

-0/82

0/5543
0/0526

***

3/21

-18/80
3/08

0/7768
0/0002

*

2/92

0/0027
0/07
1/80

0/0000

0/0000

234

234

0/1839

0/2089

0/2056

* :سطح اطمینان  99درصد :** ،سطح اطمینان  95درصد :*** ،سطح اطمینان  90درصد  -منبع :یافتههای پژوهش

 -8نتیج ه و پیشنهاد
استفادهکنندگان از صورتهای مالی برای اینکه بتوانند تصمیمهای مناسب و باکیفیتی اتخاذ کنند،
باید بتوانند آن را درک کنند (آسای و همکاران .)2016 ،با توجه به حجم صورتهای مالی و استفاده
از روشها و برآوردهای مختلف و همچنین واژههای تخصصی در آن ،طبیعی است که درک آن برای
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ش حسابرسی و کیفیت |153|...
و همکاران | بررسی رابطهی بین خوانایی گزار 

استفادهکنندگان دشوار است .در این رابطه ایمن و همکاران ( )2018بیان کردهاند که الزم است از
طریق کاهش اصطالحات تخصصی و تهیه متنی که توسط بیشتر افراد قابل درک است ،اطالعاتی
خوانا به بازار داده شود .با توجه به اینکه حسابرسان صورتهای مالی را بررسی و نتیجهی بررسی را در
گزارش حسابرسی ذکر میکنند که پل ارتباطی بین حسابرسی و استفادهکنندگان است و همچنین
با توجه به اینکه گزارش حسابرسی یکی از گزارشهای مالی است ،انتظار میرود هر چه گزارش
حسابرسی قابلفهمتر و در واقع خواناتر باشد ،کیفیت تصمیمگیری استفادهکنندگان بیشتر شود.
به عبارت دیگر و به طور خاص انتظار میرود خواناترشدن گزارش حسابرسی موجب آسانترشدن
سرمایهگذاری از سوی سرمایهگذاران و دریافت تسهیالت از اعتباردهندگان شود و همچنین تضاد
منافع بین مدیران و مالکان کاهش یابد .در این پژوهش تأثیر خوانایی گزارش حسابسی بر کیفیت
ش حسابرسی شامل سرمایهگذاران،
تصمیمگیری سه مورد از مهمترین استفادهکنندگان گزار 
اعتباردهندگان و مدیران بررسی شد.
نتیجهی آزمون فرضیهی اول مبنی بر وجود رابطهی مثبت بین خوانایی گزارش حسابرسی و
کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران ،بهطورکلی نشاندهندهی تأیید این فرضیه است .با توجه به
این نتیجه مشخص است که در بورس اوراق بهادار تهران ،سرمایهگذاران گزارش حسابرسی را
مطالعه و از آن در تصمیمگیری استفاده میکنند .این نتیجه با مبانی نظری موجود و همچنین
نتایج پژوهشهای یو و ژانگ ( ،)2009میلر ( ،)2010الورنس ( ،)2013دی فرانکو و همکاران
( ،)2013آسای و همکاران ( ،)2016بوباکر و همکاران ( ،)2019حاجیها و ابراهیمی ( )1395و
طالبی ( )1396مطابقت دارد.
طبق فرضیه دوم تأثیر مثبت خوانایی گزارش حسابرسی بر کیفیت تصمیمگیری اعتباردهندگان
بررسی شد که رابطهی مثبت اما غیرمعنادار به دست آمد و در واقع این فرضیه مورد تأیید قرار
نگرفت .در رابطه با این نتیجه میتوان گفت شاید در شرکت -سالهای مورد بررسی ،اعتباردهندگان
بیشتر به نظر تحلیلگران توجه کرده و توجه چندانی به گزارش حسابرسی نداشتهاند .نتیجهی
مشاهدهشده بدون توجه به سطح معناداری و فقط با توجه به جهت رابطه که مثبت است با مبانی
نظری و همچنین نتیجهی پژوهش شاهیوآ و همکاران ( )2014مطابقت دارد .این نتیجه همچنین
تا حدودی با نتیجهی بهدستآمده توسط فخفاخ ( )2015که نشان داد گزارشهای حسابرسی
تهیهشده بر اساس استانداردهای بینالمللی ،به طور کامل توسط استفادهکنندگان قابلدرک نیست،
همراستا است.
تأثیر مثبت خوانایی گزارش حسابرسی بر کیفیت تصمیمگیری مدیران ،در فرضیهی سوم
مطرح شد .نتیجهی بررسی این فرضیه نیز مانند فرضیه دوم مثبت و غیرمعنادار بود و بنابراین
فرضیهی سوم پژوهش تأیید نشد .در مورد عدم وجود رابطهی مثبت و معنادار بین خوانایی
گزارش حسابرسی و کیفیت تصمیمگیری مدیران میتوان گفت احتماالً مدیران با توجه به اهداف
خود به گزارش حسابرسی توجه میکنند و خوانایی این گزارش اهمیتی برایشان ندارد .این نتیجه
بدون درنظرگرفتن سطح معناداری و فقط با توجه به مثبت بودن جهت رابطهی بهدستآمده ،با
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مبانی نظری موجود مطابقت دارد .با توجه به عدم گزارش پژوهشهای مربوط ،این نتیجه قابلیت
مقایسه ندارد.
با توجه به تأثیر مثبت خوانایی گزارش حسابرسی بر کیفیت تصمیمگیری سرمایهگذاران،
به نهادهای مربوط پیشنهاد میشود با تالش بیشتر برای خواناترشدن گزارش حسابرسی ،به
سرمایهگذاری بیشتر و در نتیجه بهبود شرابط اقتصادی کشور کمک کنند .پژوهشگران میتوانند
تأثیر خوانایی استانداردهای حسابرسی و همچنین خوانایی استانداردهای حسابداری را به ترتیب
ش حسابرسی و کیفیت افشاء صورتهای مالی بررسی کنند.
بر کیفیت گزار 
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