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چشم انداز حسابداری و مدیریت (دوره سوم)

حق الزحمه حسابرسی

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین ارتباطات سیاسی با بحران مالی شرکتها و حق الزحمه حسابرسی میپردازد .این پژوهش
از لحاظ هدف ،کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد .جامعه آماری پژوهش،
کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونهگیری حذف سیستماتیک111 ،
شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دورهی زمانی  8ساله بین سالهای  1931تا  1938مورد تحقیق قرار گرفتند.
روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطالعات ،کتابخانهای بوده و دادههای مربوط برای اندازهگیری متغیرها از سایت کدال و
صورتهای مالی شرکتها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیههای پژوهش از
نرم افزار ایویوز و از رگرسیون چندگانه با الگوی دادههای تابلویی استفاده شده است .نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که
بین ارتباطات سیاسی و بحران مالی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد .همچنین ،بین ارتباطات سیاسی و حق الزحمه
حسابرسی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.
مقدمه
قیمتگذاری خدمات حسابرسی ،یکی از موضوعهای مورد عالقه بسیاری از محققان حسابرسی است و تاکنون مطالعههای
زیادی در این زمینه انجام شده است .گر چه روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعات تا حدودی با یکدیگر متفاوت است،
ولی اکثر آنها یک هدف عمده را دنبال میکنند و آن تشخیص عوامل مؤثر بر حق الزحمة حسابرسی است .آگاهی از این
عوامل ،هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مفید است .از طرف دیگر با رشد رقابت در حرفه حسابرسی ،مؤسسات
حسابرسی ضرورت ارائه خدمات خود باکیفیت هر چهبهتر و بهای کمتر به بازار را بیشتر دریافتهاند .برای رقابت بر پایهای
بهغیراز کیفیت و متفاوت کردن خدمات ،مؤسسات حسابرسی به دنبال بهینه نمودن حقالزحمه خود و بهترین پیشنهاد برای آن
هستند .بدین ترتیب که هم درآمد خود را به حداکثر سازند و هم کار را در شرایط رقابتی از دست ندهند (تنانی و نیکبخت،
 .)1963حق الزحمه حسابرسی شامل هر گونه وجهی است که بابت ارائه خدمات حسابرسی و طبق توافق یا قرارداد به حسابرس
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یا مؤسسه حسابرسی پرداخت میشود .درواقع بهای هر خدمت یا کاال ،قیمتی است که مصرف کننده برای استفاده از آن حاضر
به پرداخت است .اما در عمل این فرمول در کشورهای فاقد اقتصاد رقابتی ،کارایی نداشته و قیمت را با انحصارات یا حداقل
مزد معیشتی تعیین میکند (پورحیدری و گل محمدی .)1931 ،در ادبیات اقتصادی ،هنگامیکه مشاهده کیفیت امکان پذیر
نباشد ،قیمت را معیاری برای کیفیت در نظر میگیرند (شاپیرو .)1369 ،حقالزحمه حسابرسی نیز معیاری از کیفیت حسابرسی
در نظر گرفته میشود (کراسول و همکاران.)1331 ،
مبنای تعیین حق الزحمه حسابرسی ،مدت کارکرد حسابرسان مامور انجام کار است که متناسب با پیشرفت کار صورت حساب
می شو د .نرخ حق الزحمه ساعتی هر یک از حسابرسان بر حسب مهارت و تجربه و در نتیجه میزان مسیولیتی که به عهده
دارند ،متفاوت است .طبق بررسی های به عمل آمده ،حق الزحمه حسابرسی ،شامل حق الزحمه ساعات کار مستقیم ،سایر
هزینه های مستقیم (از قبیل هزینه های فوق العاده ماموریت خارج از مرکز و ایاب و ذهاب) و سربار قابل تخصیص ،در
مجموع به ریال برآورد می شود (داروغه حضرتی .)1963 ،حقالزحمه حسابرسی به صورت قرار داد بین حسابرس و صاحبکار،
پیش از آغاز کار حسابرسی تعیین میشود .با وجود این ،معموالً بندهای "فرار " داخل قرارداد گنجانده میشود که به حسابرس
اجازه انجام کارهای اضافی و دریافت هزینه اضافه کاریها را در وضعیت غیرقابل مشاهده ،از جمله وجود مشکل تداوم فعالیت
یا عوامل موثر بر ریسک حسابرسی ،میدهد .قراردادهای حسابرسی معموال مختص به رویدادهای غیر مترقبهای نیست که
منجر به کاهش حقالزحمه حسابرسی میشوند (پالمروس.)1363 ،
از طرف دیگر عواملی که منجر به ورشکستگی یک شرکت می شوند ،یکباره ظهور نمی کنند .نشانه های وجود بحران مالی
یک شرکت بسیار زودتر از ورشکستگی نهایی نمایان می شوند .بحران مالی وضعیتی است که شرکت برای کسب منابع مالی
کافی جهت عملیاتش ناتوان است و در انجام امور خود دچار زحمت می شود (مک کی .)8118 ،در این وضعیت شرکت برای
مواجه شدن با تعهدات خود در سر رسید ناتوان است در این وهمچنین شرکت در تولید وجه نقد کافی برای رفع نیازهایش
همچون پرداختها به وام دهندگان و  ...توانایی کافی را ندارد (جانتادج .)8118 ،در ادبیات مالی تاکید بر این است که شرکتها
سالها قبل از ظهور ورشکستگی وارد چرخه بحران مالی می شوند و رویدادهای اقتصادی مختلفی در دوره قبل از ورشکستگی
افتاق می افتد.
سـال هـای اخیر در حالی سپری شد که جـهان در عـرصة اقتصادی ،شـاهد ورشـکستگی شـرکت هـای عظیمی چون
انـرون ،ورلد کام ،گلوبال کروسینگ ،رابرت مکس ول ،سوئیس ایر ،فلیـپ هـولزمن و ...بود .نتـایج تحقیقـات نشـان داد
گزارشـگری ایـن شـرکت هــا در اواخر عمر و نزدیک به ورشکستگی ،از کیفیت الزم بـرخوردار نـبوده و کـیفیت
گـزارشگری این شـرکت ها در سـطح پـایینی قـرار داشته است (ابراهیمی و همکاران.)1931 ،
از سوی دیگر ،شاخص ارتباطات سیاسی متغیری میباشد که با استفاده از روابط سیاسی مدیران اندازهگیری میشود .این نسبت
با توجه به متغیرهایی که در مطالعات اخیر مورد استفاده قرار گرفته اند برتریهایی دارد چراکه براساس اینکه آیا شرکتهای
دولتی و یا غیر دولتی از این امر پیروی می کنند اندازه گیری میشود (لین و سو8116 ،؛ پونست و همکاران8111 ،؛ چن و
همکاران .) 8118 ،در ادبیات موجود مستند شده است که ارتباط سیاسی از طریق دسترسی آسان به منابع خارجی و قراردادهای
مبتنی بر روابط ،منابع ارزشمندی برای شرکت فراهم میکند و بر تصمیمهای سرمایه گذاری اثر می گذارد (کالسنس و
همکاران 8116 ،؛ هوستن و همکاران :8111 ،پیوتروسکی و ژانگ .)8111 ،ارتباطات سیاسی در تخصیص وامهای بانکی
شرکتها نقش بسزایی دارد ،براساس شواهد بدست آمده شرکتهای دولتی ارتباطات سیاسی را ترجیح می دهند (فیرث و
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همکاران .)8110 ،ارتباط سیاسی ،سود های چشمگیری را به شرکت ها ارائه می کند ،اثبات شدهاست که شرکت های سیاسی
وقتی که با مشکالت مالی مواجه می شوند نسبت به شرکت های غیر مرتب مشتبه بیشتر احتمال دارد به ضمانت آزاد شوند
(فاسیو .)8118 ،
با توجه به مراتب فوق و اثرات ارتباطات سیاسی و بحران مالی بر حق الزحمه حسابرسی ،این پژوهش درصدد پاسخ به این
سوال است که ارتباطات سیاسی با بحران مالی و حق الزحمه حسابرسی چه رابطه ای دارند؟
تعاریف مفهومی واژگان کلیدی
ارتباطات سیاسی :رفتار سیاسی شامل فعالیت هایی است که در یک سازمان برای اکتساب ،توسعه ،استفاده از قدرت و سایر
منابع برای حصول اولویتهای یک فرد در موقعیتی که در آن عدم اطمینان (یا عدم توافق) در مورد گزینهها وجود داشته باشد،
صورت میپذیرد (حاجیها و آریانمنفرد.)1963 ،
حق الزحمه حسابرسی :حق الزحمة حسابرسی وابسته به نرخ هر ساعت کار حسابرسی و تعداد ساعات کار حسابرسی
است که بسته به نظر حسابرس دربارۀ پیش بینی ریسک خطا و اشتباه در صورت های مالی ،متغیر است .وجود کنترلهای
قوی در شرکت ،حسن شهرت مدیران ،اندازۀ شرکت مورد رسیدگی و تعداد شرکتهای فرعی ،بر پیش بینی حسابرس از
ریسک و ساعات موردنیاز برای حسابرسی تاثیر میگذارد .درنهایت ،حسابرس به برآورد ریسکی میپردازد که از تمرکز
مدیریت ،شدت وجود مسئلة نمایندگی و سایر عوامل نشات میگیرد و با توجه به آن ،کار حسابرسی را برنامهریزی کرده و
حقالزحمة خود را تعیین میکند (بن علی و لسیج.)8118 ،
بحران مالی :فاستر ( )1368بین بحران مالی و ورشکستگی تمایز قایل میشود و شرکتها را به چهار دسته تقسیم میکند:
شرکتهای فاقد بحران مالی و غیر ورشکسته ،شرکتهای دارای بحران مالی و غیر ورشکسته ،شرکتهای فاقد بحران مالی
ولی ورشکسته و درنهایت شرکتهای دارای بحران مالی و ورشکسته .فاستر معتقد است که شرکتهای دارای بحران مالی
ولی غیر ورشکسته می توانند مشکالت نقدینگی خود را از طریق تجدید ساختار عمده یا ترکیب با شرکت دیگری حل کنند.
وی بحران مالی را به عنوان مشکالت نقدینگی تعری میکند که نمیتوان آن را بدون تجدید در ساختار یا عملیات قابل
مالحظه ،حل کرد.
پیشینه تحقیق
الف-تحقیقات داخلی
واعظ و همکاران ( )1939به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر حق الزحمهی حسابرسی پرداختند .معیارهای کیفیت حسابرسی
در این پژوهش اندازهی موسسهی حسابرسی ،تخصص حسابرس در صنعت و تداوم انتخاب حسابرس در نظر گرفته شده است.
به همین منظور دادههای مربوط به  08شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دورهی زمانی بین سالهای  1968تا 1931
مورد بررسی قرار گرفت .برای آزمون فرضیهها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش دادههای تابلویی استفاده شد .یافتهها
نشان داد بین تخصص موسسات حسابرسی و حق الزحمهی حسابرسی رابطهی منفی و معناداری وجود دارد .همچنین نتایج
این پژوهش مبین این است که عوامل تداوم انتخاب حسابرس و اندازهی موسسهی حسابرسی رابطهی مثبت و معناداری با
حق الزحمهی حسابرسی دارند.
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نیکبخت و همکاران ( ،)1931به بررسی رابطهی بین حق الزحمه حسابرس و تجربه حسابرس با کیفیت حسابرسی شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده
شود که آیا باال بودن حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میتواند کیفیت حسابرسی را
باال ببرد یا خیر؟ و همچنین ،آیا انتخاب حسابرس باتجربهتر میتواند باعث افزایش کیفیت حسابرسی شود؟ برای پاسخ به این
پرسشها نمونهای به تعداد  113شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،در دروره زمانی  1968تا  1939مورد
بررسی قرار گرفت .در این پژوهش از روش دادههای ترکیبی برای برآورد مدل و آزمون فرضیه ها استفاده شده است .همچنین
برای تعیین نوع مدل مورد استفاده در روش دادههای ترکیبی ،از آزمون چاو و هاسمن استفاده شده است .با توجه به نتایج این
آزمون ها مدل اثرات ثابت در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت .نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش ،حاکی از این است
که تغییر حق الزحمه حسابرس بر کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
ب-تحقیقات خارجی
دنیس و دنیس ( )1331شرکت هایی را که بیش از  9سال متوالی زیان داده اند ر ا شرکت های درماندۀ مالی معرفی می کنند.
گیلبرت ،منون و شوارتز ( )1331نیز استدالل کردند که وجود زیان برای بیش از  9سال متوالی ،حاکی از درماندگی مالی
شرکتهاست و این گونه شرکتها با تهدید ورشکستگی مواجه اند .ال ( )1360و وارد و فاستر ( )1330نیز کاهش سود تقسیمی
بیشتر از  11درصد را معیاری برای شناخت درماندگی مالی معرفی کردند ،چنین کاهشی میتواند بر رفتار سرمایهگذاری
صاحبان سهام اثر معکوس بگذارد .به اعتقاد آسکوئیس ،جنتر و اسکارفستین ( )1331شرکتی در دستة شرکتهای درماندۀ مالی
قرار می گیرد که در دومین سال از دو سال متوالی ،سود قبل از بهره و مالیات ،و استهالك داراییهای مشهود و نامشهود آن
کمتر از  61درصد هزینة بهرۀ شرکت باشد.
روششناسی پژوهش
روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق به دلیل اینکه متغیر مستقل به وسیله محقق دستکاری نمیشـود از نـوع تحقیقـات
توصیفی (غیرآزمایشی) میباشد و از آنجا که به منظور بررسی روابط علی ممکـن ،از دادههـای قـدیمی و اطالعـات تـاریخی
استفاده ،جمعآوری و تجزیه و تحلیل میشود و روابط علی پس از وقوع مورد بررسی قرار میگیرند روش تحقیق از نـوع پـس
رویدادی (علی -مقایسهای) میباشد.
جامعه و نمونه آماری
برای اجرای هر پژوهش الزم است جامعه آماری مشخص و معین شود .برای انتخاب جامعه آماری به شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران رجوع شده است ،چرا که؛ اطالعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط
حسابداران رسمی ،حسابرسی میشود ،لذا نسبت به اطالعات سایر شرکتها از قابلیت اتکاء باالتری برخوردار است .و دسترسی
به این اطالعات نسبت به سایر شرکتها راحتتر است .به منظور انجام تحقیق ،در هر سال از سالهای  1931تا ،1938
اطالعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ،که دارای ویژگیهای زیر میباشند جمعآوری میگردد:
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جدول  :9انتخاب نمونه آماری با اعمال محدودیت ها و شرایط جامعه
محدودیت ها و شرایط

شرکت

کل شرکتهای موجود در پایان سال 1938

555

حذف شرکتهای بازار اول و بازار دوم فرابورس

931

حذف شرکتهای لغو پذیرش شده
حذف شرکتهای غیر از دوره منتهی به تاریخ  83اسفند ماه و خارج شده از بورس ،شرکتهایی که دوره
مالی خود را تغییر دادهاند
حذف شرکتهای هلدینگ ،بانکها و سرمایهگذاری

991

84

حذف شرکتهایی اطالعات مالی آنها قابل دسترس نیست

31

حذف شرکتهایی که توق معامالتی بیش از  8ماه داشته اند

54

تعداد شرکت های موجود در جامعه آماری بعد از اعمال محدودیت ها و شرایط

993

13

لذا شرکت هایی که حائز شرایط فوق نباشند از نمونه آماری بشمار نیامدند که با توجه به شرایط باال از بین  118شرکت عضو
بورس اوراق بهادار تهران ،تعداد اعضای نمونه آماری تعری میشود .با توجه به رعایت شرایط یاد شده باال و با استفاده از
روش حذف سیستماتیک از بین شرکتهای واجد شرایط تعداد  111شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

تعریف عملیاتی متغیرها
متغیرهای وابسته
(حق الزحمه حسابرسی :)LAF
حق الزحمة حسابرس ( )LAFبر اساس لگاریتم طبیعی حق الزحمة حسابرس ،اندازه گیری میشود .علت استفاده از لگاریتم
طبیعی در محاسبه حق الزحمة حسابرس ،همگن کردن حق الزحمة شرکتهای بسیار و کوچک است .این روش در همة
پژوهش های قبلی استفاده شده است (خدادادی و همکاران.)1931 ،
(بحران مالی :)CRISIS
در این پژوهش سه معیار زیر ،نشان دهندۀ وجود بحران مالی ( )CRISISدر شرکت است:
 .1زیان مالی در سه سال متوالی (زیان عملیاتی ،زیان خالص یا زیان انباشته) (جانتادج.)8118 ،
 .8سود تقسیمی هر سال نسبت به سال قبل بیش از  11درصد کاهش پیدا کرده باشد (جانتادج.)8118 ،
 .9مشمول مادۀ  111قانون تجارت باشد (بر اثر زیان های وارد شده حداقل  11درصد سرمایة شرکت از بین رفته باشد).
چنانچه شرکتی یکی از این سه شرط باال را داشته باشد ،دارای بحران محسوب می شود .به شرکت هایی که بحران مالی
دارند ،مقدار  1و در غیر این صورت مقدار صفر داده می شود (اعتمادی و عبدلی )1931 ،و (ابراهیمی و همکاران.)1931 ،
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متغیر مستقل
(ارتباطات سیاسی :)POL
چند معیار به روش تاپسیس و وزندهی به روش آنتروپی تعیین شدند .برای تفکیک شرکتهای سیاسی و غیرسیاسی ،از
متغیرهای هزینههای سیاسی (فاسیو و همکاران )8118 ،به شرح زیر استفاده شده است:
ارزش بازار سهام :هر چه ارزش بازار سهام بیشتر باشد ،احتمال ارتباطات سیاسی بیشتر است.
ارزش دفتری داراییها :هر چه ارزش دفتری داراییها بیشتر باشد ،احتمال ارتباطات سیاسی بیشتر است.
مالیات بر درآمد :براساس تئوری هزینه سیاسی ،هر چه مالیات بر درآمد بیشتر باشد ،احتمال ارتباطات سیاسی بیشتر است
(ارتباط با وزارت اقتصاد).
جمع فروش صادراتی :هر چه فروش صادراتی بیشتر باشد ،احتمال ارتباطات سیاسی بیشتر است (ارتباط با وزارت صنعت ،معدن
و تجارت).
رتبه باالتر شرکتها از مجموعه عوامل فوق ،بیانگر ارتباطات گستردهتر و سیاسی بودن شرکتها است .اساس این روش بر
این مفهوم استوار است که گزینة انتخابی باید کمترین فاصله را با راه حل ایدهآل مثبت (شاخص سود) و بیشترین فاصله را با
ایدهآل منفی (شاخص هزینه) داشته باشد
ماتریس تصمیم برای تفکیک شرکتهای سیاسی و غیرسیاسی در روش تاپسیس در جدول  1آمده است.
جدول  :5ماتریس تصمیم برای تفکیک شرکتهای سیاسی و غیر سیاسی
شرکتها در هر سال  /متغیرها

ارزش بازار

دارایی
ها

مالیات بر
درآمد

بیمه
پرداختی

تعداد
کارکنان

فروش
صادراتی

X1

X11

X12

X13

X14

X15

X1m

X2

X21

X22

X23

X24

X25

X2m

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Xn

Xn1

Xn2

Xn3

Xn4

Xn5

Xnm

در این ماتریس ،شاخصی که دارای مطلوبیت یکنواخت افزایشی (جنبة مثبت) است ،شاخص سود نامیده می شود و
شاخصی که مطلوبیت یکنواخت کاهشی (جنبه منفی) دارد ،شاخص هزینه است .در این پژوهش مطابق جدول 8
شاخصهای تفکیک شرکتهای دارای تعامالت سیاسی گسترده با دولت ،از مطلوبیت یکنواخت افزایشی (جنبه مثبت)
برخوردارند ،بنابراین شاخص سود به حساب میآیند .همچنین ،از آنجا که شاخصها برای تصمیمگیرنده اهمیت یکسانی
ندارند ،نخست وزن شاخصها بر اساس روش آنتروپی شانون به دست آمد و پس از آن به الگوریتم تاپسیس وارد شدند.
برای محاسبه وزن شاخصها ابتدا ماتریس تصمیمگیری مطابق جدول  8تشکیل میشود .در این جدول  Xi,jارزش شاخص
های متناسب با هر گزینه است .برای اجرای فرایند یک آنتروپی ابتدا  Pi,jرا متناسب با رابطه  1محاسبه میشود.
رابطه 1

∑

09

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره ،3شماره  ،33بهار ( 9311جلد دوم)

مرحله دوم ،محاسبه شاخص عدم اطمینان است .برای این منظور ابتدا ارزشی به نام  Ejبه صورت رابطه  8محاسبه می شود،
سپس عدم اطمینان با درجه انحراف  diکه بیان می کند شاخص مربوطه چه میزان اطالعات مفید برای تصمیمگیری در
اختیار تصمیم گیرنده قرار می دهد ،به دست می آید .این عدم اطمینان به کمک رابطه  9محاسبه می شود.
رابطه 8
)

(

∑

رابطه 9
در نهایت وزن شاخص ها مطابق رابطه  1محاسبه می شود.
رابطه 1
در صورتی که تصمیم گیرنده از قبل وزن خاصی
محاسبه می شود.

∑

را برای شاخص در نظر گرفته باشد ،وزن جدید

رابطه 1

به صورت رابطه 1

∑

برای رتبهبندی به روش تاپسیس ،در گام اول ماتریس تصمیم نرمال شده محاسبه می شود؛ در گام دوم ماتریس تصمیم نرمال
موزون به دست میآید؛ در گام سوم راه حل ایدهآل مثبت و راه حل ایدهآل منفی تعیین می شود؛ گام چهارم بدست آوردن
میزان فاصله هر گزینه با ایدهآلهای مثبت و منفی است؛ در گام پنجم نزدیکی نسبی گزینه به راه حل ایدهآل تعیین شده و در
گام ششم گزینهها رتبهبندی میشوند.
بعد از اینکه شرکتهای نمونه از طریق الگوی تصمیمگیری چند معیاره به روش تاپسیس و وزن دهی به روش آنتروپی
اندازهگیری و رتبه بندی شدند ،در دو دسته جای گرفتند .دستهای که از رتبه باالتری داشت (پنجک اول) ،شرکتهای
دارای ارتباطات گسترده سیاسی نام گرفت و به آنها عدد  1اختصاص یافت و دستهای که کمترین رتبه را کسب کرد (پنجک
دوم الی پنجم) ،شرکتهای دارای ارتباطات محدود سیاسی شناسایی شد و به آنها صفر تعلق گرفت .رتبهبندی گزینهها به
ترتیب ارجحیت و براساس نزدیکی نسبی به راه حل ایدهآل صورت گرفت .گزینه مطلوب گزینهای است که از لحاظ نسبی،
نزدیکی بیشتری به راهحل ایدهآل داشته باشد (بادآور نهندی و تقیزاده خانقاه.)1930 ،
نتایج و یافتههای پژوهش
ابتدا متغیرهای تحقیق به لحاظ آماری توصی و بررسی میشوند .در ادامه ،فرضیات تحقیق از طریق نرمافزار ایویور نسخه 11
در سطح اطمینان  31درصد اجرا و نتایج حاصل ارائه میشود .در هر یک از آزمونهای رگرسیونی ،نحوه انتخاب روش مناسب
برای تخمین و برقراری فرضهای اساسی رگرسیون ،به جهت دستیابی به نتایج معتبر ،مورد توجه قرار گفته است .عالئم
اختصاری متغیرهای پژوهش در جدول ( )9ارائه شده است:
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جدول :3عالئم اختصاری متغیرهای پژوهش
نوع متغیر
متغیرهای وابسته
متغیر مستقل

متغیرهای کنترلی

نام متغیر

نماد

حق الزحمه حسابرسی

LAF

بحران مالی

CRISIS

ارتباطات سیاسی

POL

اندازه شرکت

SIZE

اهرم مالی

LEV

بازده داراییها

ROA

ارزش بازار به ارزش دفتری

MB

یافتههای توصیفی
بهمنظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها و تجزیه و تحلیل دقیق آنها ،آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها الزم است.
جدول ( ،)1آمار توصیفی دادههای مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را نشان میدهد .آمار توصیفی مربوط به 111
شرکت نمونه طی دوره زمانی  8ساله ( 1931تا  )1938میباشد.
جدول  :8آمار توصیفی متغیرهای کمی پژوهش
نام متغیر
LAF
SIZE
LEV
ROA
MB

تعداد
881
881
881
881
881

میانگین
9518
115119
15818
15116
15310

میانه
1581
115189
15811
1513
15888

بیشترین
35881
135901
15118
15891
0511

کمترین
15111
115111
15181
-15063
15610

انحراف معیار
95183
15199
15806
15119
15310

چولگی
-15111
15380
95111
-15818
85111

کشیدگی
15108
95016
935910
05036
65019

اصلیترین شاخص مرکزی ،میانگین است که نشاندهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان
دادن مرکزیت دادههاست .برای مثال مقدار میانگین برای متغیر حق الزحمه حسابرسی برابر با ( )9518میباشد که نشان
میدهد بیشتر دادهها حول این نقطه تمرکز یافتهاند .بهطورکلی پارامترهای پراکندگی ،معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از
یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است .از مهمترین پارامترهای پراکندگی ،انحراف معیار است .مقدار این
پارامتر برای حق الزحمه حسابرسی برابر با  95183و برای بازده دارایی ها برابر است با  15119میباشد که نشان میدهد این دو
متغیر به ترتیب دارای بیشترین و کمترین انحراف معیار هستند .کمینه و بیشینه نیز کمترین و بیشترین را در هر متغیر نشان
میدهد .بهعنوانمثال بزرگترین مقدار اهرم مالی برابر با  15118است .که مربوط به شرکت پتروشیمی فارابی در سال 1938
می باشد که کل بدهیهای آن  159315831بوده و کل دارایی های آن  9165996می باشد که از تقسیم کل بدهی ها بر کل
داراییها عدد  15331بدست می آید.
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جدول  :5توزیع فراوانی متغیر بحران مالی
فراوانی
110
819
881

شرح
شرکتهای فاقد بحران مالی
شرکتهای دارای بحران مالی
جمع کل

درصد فراوانی
81580
96599
111

همانطور که در جدول  1قابل مشاهده است ،جمع کل شرکت -سالهای مورد بررسی برابر با  881میباشد که از بین آنها
تعداد  819شرکت-سال یعنی  90599درصد شرکتهای دارای بحران مالی و  110شرکت -سال معادل  81580درصد
شرکتهای فاقد بحران مالی هستند.
جدول  :6توزیع فراوانی متغیر ارتباطات سیاسی
شرح
شرکتهای فاقد ارتباطات سیاسی
شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی
جمع کل

فراوانی
991
991
881

درصد فراوانی
11
11
111

همچنین مطابق با جدول  ،8از بین  881شرکت ،تعداد  991شرکت-سال یعنی  11درصد شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی
و  991شرکت -سال معادل  11درصد شرکتهای فاقد ارتباطات سیاسی هستند.
آزمون فرضیههای پژوهش (یافتههای استنباطی)
در این قسمت به تحلیل دادهها با استفاده از آمار استنباطی پرداخته میشود .ابتدا متغیرها از نظر نرمال بودن و مانا بودن مورد
بررسی قرار میگیرند .در نهایت پس از برآورد مدل با الگوی تعیینشده ،مفروضات رگرسیون بررسی و مدل به صورت نهایی
برازش شده است.
آزمون نرمال بودن دادهها
نرمال بودن متغیرها (به خصوص متغیر وابسته در مدلهای رگرسیونی) ،شرط اولیه انجام کلیه آزمونهای پارامتریک میباشد.
بهمنظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون جارك-برا استفادهشده است .در این آزمونها هرگاه سطح معنیداری
کمتر از  %1باشد ( ،)Sig > %1فرض صفر در سطح اطمینان  %31رد میشود.
مفروضات آزمون بهقرار زیر میباشد:
 :H0توزیع دادهها نرمال است.
 :H1توزیع دادهها نرمال نیست.
نتایج آزمون تشخیص توزیع نرمال در جدول  0ارائهشده است:
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جدول  :1آزمون جارک-برا
متغیر

آماره آزمون

سطح معناداری

نتیجه

LAF

1115001

151111

توزیع نرمال ندارد

SIZE

1165860

151111

توزیع نرمال ندارد

LEV

90816588

151111

توزیع نرمال ندارد

ROA

8905391

151111

توزیع نرمال ندارد

MB

19115810

151111

توزیع نرمال ندارد

با توجه به نتایج بدست آمده در جدول  0سطح معنیداری طبق آزمون تشخیص توزیع نرمال جارك-برا همه متغیرها کمتر از
 1درصد میباشند .لذا دادهها از توزیع نرمال برخوردار نیستند .از آنجایی که نرمال بودن خطاهای مدلها نشان دهندهی نرمال
بودن ترکیب متغیرها می باشد آزمون نرمال بودن خطاهای مدلها بررسی گردید و مشخص شد که خطاها از توزیع نرمال
برخوردارند.
آزمون جارک -برا برای باقیماندهها
جدول  :4نتایج آزمون جارک -برا برای باقیماندهها
فرضیه (مدل)
فرضیه (مدل) اول
فرضیه (مدل) دوم

سطح معناداری
15698
15119

آماره آزمون
15980
15081

نتیجه
توزیع نرمال دارد
توزیع نرمال دارد

طبق نتایج حاصل از آزمون جارك -برا برای جمالت اخالل مدلها ،چون سطح معناداری آزمون برای مدلهای دوم و سوم
پژوهش بیشتر از  1درصد میباشد بنابراین بیانگر نرمال بودن جمالت اخالل میباشد.
آزمون مانایی متغیرها
مطابق ادبیات اقتصادسنجی الزم است قبل از برآورد مدل ،مانایی متغیرها بررسی گردد .استفاده از آزمونهایی نظیر دیکی-
فولر 1و فیلیپس -پرون 8برای دادههای پانل توصیه نمیشود زیرا قدرت اندکی در تشخیص مانایی دارند .برای حصول اطمینان
به آزمونهای مانایی قویتر در مدلهای پانل ،پیشنهاد میشود که دادهها را تجمیع 9نموده و سپس مانایی بررسی گردد .برای
بررسی وجود ریشه واحد در دادههای پانل ،میتوان از آزمون لوین ،لین و چو استفاده کرد که نتایج آن بهصورت جدول 3
عرضه میگردد.

1

Dicky Fuller
Philips Pron
3
Pool
2
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جدول  :1آزمون مانایی (لوین ،لین و چو) برای تمامی متغیرهای پژوهش
متغیر

آماره آزمون

سطح معناداری

نتیجه

LAF

-88153183
-9151188
-1058011
-9151191
-015938

151111
151111
151111
151111
151111

مانا است
مانا است
مانا است
مانا است
مانا است

SIZE
LEV
ROA
MB

با توجه به جدول  3مشاهده میشود که سطح معنیداری متغیرها در آزمون مانایی همه متغیرها کمتر از  1درصد بوده و بیانگر
مانا بودن متغیرها است.
آزمون فرضیه ها
فرضیه اول را میتوان به صورت زیر نوشت:
فرضیه صفر :بین ارتباطات سیاسی و بحران مالی رابطه وجود ندارد.
فرضیه مقابل :بین ارتباطات سیاسی و بحران مالی رابطه وجود دارد.
جدول :93نتیجه آزمون فرضیه اول

متغیر وابسته :بحران مالی
متغیر
ارتباطات سیاسی
اندازه شرکت
اهرم مالی
بازده داراییها
ارزش بازار به ارزش دفتری
عرض از مبدأ

نماد
POL
SIZE
LEV
ROA
MB

ضرایب خطای استاندارد
15111
-15881
15198
-15111
15101
15189
15988
-115068
15111
-15101
15110
15998
سایر آمارههای اطالعاتی

آماره z
-15118
-15188
8511
-05319
-15108
15991

آماره LR

81150819

سطح معنی داری )LR (Prob.

151111

ضریب مک فادن

 11درصد

سطح معناداری
151111
151111
151119
151111
158993
150111

نتایج جدول  11نشان می دهد که متغیر ارتباطات سیاسی شرکت با ضریب ( )-15881و سطح معنی داری ( )15111رابطه
معکوس و معناداری با بحران مالی دارد و فرضیه اول در سطح اطمینان  31درصد مورد پذیرش قرار میگیرد .متغیر کنترلی
اهرم مالی دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از  1درصد میباشد ازاینرو رابطه مستقیم و معناداری با متغیر وابسته
دارد ولی متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و بازده داراییها دارای ضریب منفی و سطح معناداری کمتر از  1درصد میباشند
ازاینرو رابطه معکوس و معناداری با متغیر وابسته دارند .متغیر کنترلی ارزش بازار به ارزش دفتری دارای سطح معناداری بیشتر
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از  1درصد میباشد ازاینرو رابطه معناداری با متغیر وابسته ندارد .ضریب مک فادن برابر با  11درصد میباشد که نشان میدهد
متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانستهاند  11درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .آماره  LRبرابر با
 81150819و سطح معناداری آن کمتر از  1درصد میباشد ازاینرو میتوان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار
است.
نتیجه آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم را میتوان به صورت زیر نوشت:
فرضیه صفر :بین ارتباطات سیاسی و حق الزحمه حسابرسی رابطه وجود ندارد.
فرضیه مقابل :بین ارتباطات سیاسی و حق الزحمه حسابرسی رابطه وجود دارد.
جدول  :99نتیجه آزمون فرضیه دوم
متغیر وابسته :حق الزحمه حسابرسی
متغیرها

نماد

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

ارتباطات سیاسی
اندازه شرکت
اهرم مالی
بازده داراییها
ارزش بازار به ارزش دفتری

POL
SIZE
LEV
ROA
MB

-15181
15119
-15189
-15801
15119
85681
15803

15111
15116
1519
15118
15111
15868
15188

-05301
85380
-85199
-15316
15880
3561
115111
 11درصد
 19درصد
19305868
151111
85108

C
)AR (1
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره F
سطح معناداری
دوربین واتسون

سطح
معناداری
151111
151198
151180
151111
151918
151111
151111

هم خطی
1518
15103
15138
15318
15991
-----

نتایج جدول  ،11نشان میدهد که متغیر ارتباطات سیاسی با ضریب ( )-15181و سطح معناداری ( )151111تاثیر مستقیم و
معناداری بر حق الزحمه حسابرسی دارد و فرضیه دوم پذیرفته میشود .متغیر کنترلی اندازه شرکت دارای ضریب مثبت و سطح
معناداری کمتر از  1درصد میباشد ازاینرو رابطه معکوس و معناداری با متغیر وابسته دارد ولی متغیرهای کنترلی اهرم مالی و
بازده داراییها دارای ضریب منفی و سطح معناداری کمتر از  1درصد میباشند ازاینرو رابطه معکوس و معناداری با متغیر
وابسته دارند .متغیر کنترلی ارزش بازار به ارزش دفتری دارای سطح معناداری بیشتر از  1درصد میباشد ازاینرو رابطه
معناداری با متغیر وابسته ندارد .ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  19درصد میباشد که نشان میدهد متغیرهای مستقل و
کنترلی موجود در مدل توانستهاند  19درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .آماره فیشر برابر با  19305868و سطح
معناداری آن کمتر از  1درصد میباشد ازاینرو میتوان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است .آماره دوربین-
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واتسون برابر با  85108میباشد و با قرار گرفتن در بازه  151الی  851ناشی از عدم خودهمبستگی بین متغیرهای پژوهش
میباشد.
پیشنهادات بر اساس فرضیه های پژوهش
هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ارتباطات سیاسی با بحران مالی شرکتها و حق الزحمه حسابرسی بـود .در ایـن راسـتا
بحران مالی شرکتها ،ارتباطات سیاسی و حق الزحمه حسابرسی به عنوان متغیرهای وابسـته ،مسـتقل پـژوهش بودنـد .جامعـه
آماری پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که تعداد  111شرکت به عنوان نمونه پـژوهش
در بازه زمانی  8ساله بین سالهای  1931تا  1938مورد تحقیق قرار گرفتند .سه فرضیه در این پژوهش مطرح گردید که پس از
بررسی و آزمونهای مربوطه با توجه نتایج فرضیه اول مشخص گردید که متغیر ارتباطات سیاسی دارای سطح معناداری کمتر از
پنج درصد و ضریب منفی بوده بنابراین میتوان گفت که بین ارتباطات سیاسی و بحران مالی رابطه معکوس و معنـادار وجـود
دارد .بدین معنی که وجود ارتباطات سیاسی قوی شرکت منجر به کاهش بحران مالی آن می گردد .طبـق نتـایج فرضـیه دوم
می توان گفت که بین ارتباطات سیاسی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معکوس و معنادار وجـود دارد .بـدین معنـی کـه وجـود
ارتباطات سیاسی قوی شرکت منجر به کاهش حق الزحمه حسابرسی می گردد .نتایج حاصل از این فرضیه مطـابق بـا مبـانی
نظری و تحقیقات زارع پور و فرهادیاندرابی ( )1930است آنها در پژوهشی نشان دادندکه ارتباطات سیاسی بـر حـق الزحمـه
حسابرسی تاثیر معکوس و معنادار دارد.
پیشنهادات کاربردی
 با توجه به نتایج پژوهش و تأثیر ارتباطات سیاسی بر بحران مالی و حق الزحمه حسابرسی ،به تحلیلگران توصیه میشوددر تحلیلهای خود به ارتباطات سیاسی شرکتها توجه ویژه نمایند چون شناخت این خصوصیات عاملی مهم در ارزش
شرکت می باشد.
 به سرمایه گذاران پبیشنهاد می شود در شرکتهایی سرمایه گذاری کنند که ارتباطات سیاسی آنها باالست چون در اینشرکتها امکان رخداد بحران مالی پایین است.
 به شرکتها پیشنهاد می شود از مدیران با ارتباطات سیاسی قوی در هیئت مدیره بهره ببرند تا هم تزینه خدمات حسابرسیکاهش یابد و هم امکان دسترسی به منابع مالی افزایش یافته و شرکت دچار بحران مالی نگردد.
پیشنهادات برای پژوهشهای آتی
 پیشنهاد میشود ارتباط بین ارتباطات سیاسی با بحران مالی شرکتها و حق الزحمه حسابرسی با تاکید بر نقش تعدیلکنندگی چرخه عمر شرکت انجام شود.
 پیشنهاد میشود ارتباط بین ارتباطات سیاسی با بحران مالی شرکتها و حق الزحمه حسابرسی به تفکیک صنایع مختلانجام گیرد و نتایج مقایسه گردد.
 پیشنهاد میشود ارتباط بین ارتباطات سیاسی با بحران مالی شرکتها و حق الزحمه حسابرسی با تاکید بر نقش تعدیلکنندگی کمیته حسابرسی انجام شود.
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