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چکیده
سهامداران همواره نیازمند اطالعاتی هستند که بتوانند برای ارزیابی تصمیمات خود از آنها بهره گیرند .تصمیمات باید از
لحاظ مالی و دیدگاه تحلیل گر مالی به گونه ای باشد که در شرکت ارزش ایجاد کند .در هر رویداد اقتصادی ،سرمایه
گذاران برای تصمیم گیری نیازمند اطالعات قابل اتکا هستند .از دیدگاه سرمایه گذاران ،اطالعاتی قابل اتکا تلقی می شود
که یک سازمان مستقل بر فرآیند گزارش گری شرکت ها و مرکز ثقل این فرآیند یعنی صورت های مالی ،نظارت نمایند.
در این راستا هدف پژوهش حاضر ،بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ریسک پذیری در جهت ایجاد ارزش شرکت است .به
همین منظور نمونه ای مشتمل بر  584شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال
های  5931الی  5931انتخاب گردیده است .جهت آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش تابلویی
استفاده شده است .معیارهای مورد استفاده جهت سنجش کیفیت حسابرسی پنج مولفه تخصص حسابرس ،دوره تصدی
حسابرس ،اندازه موسسه حسابرسی ،تمرکز مالکیت و اعضای غیرموظف در هیئت مدیره می باشند .نتایج حاصل از
پژوهش نشان می دهد که همه مولفه های به کار گرفته شده در ارتباط با کیفیت حسابرسی و عامل ریسک بر ارزش
شرکت تاثیر معناداری دارد .همچنین همه مولفه ها ،اثر ریسک پذیری بر ایجاد ارزش شرکت را تعدیل می کنند.
واژگان کلیدی :ارزش شرکت ،ریسکپذیری ،کیفیت حسابرسی.
بیان مساله
با توجه به رشد واحدهای تجاری و تأسیس شرکتهای سهامی ،و این که هر یک از سهامداران دارای عالیق و انتظارات
متفاوتی هستند ،هدف نهایی و آنچه که میتوان بین همه آن ها مشترك دانست ،حداکثر ساختن ارزش جاری سرمایه-
گذاری انجام شده در شرکت است .امروزه از دیدگاه بازار سرمایه و سهامداران ،آنچه ارزش شرکت را تشکیل میدهد رشد
پایدار و متمادی ارزش آفرینی است نه سودآوری گذشته وکوتاه مدت( .معینالدین و همکاران .)5939 ،ارزشگذاری
شرکتها از ضروریات برنامهریزی برای مدیران و سرمایهگذاران است .ارزشگذاری نمایشگر چگونگی تاثیر استراتژی و
ساختار مالی بر ارزش بازار سهام شرکتها است .ارزش شرکت برای سهامداران ،سرمایهگذاران ،مدیران ،اعتباردهندگان و
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سایر ذینفعان شرکت در ارزیابی آن ها از آینده شرکت و تاثیر آن در برآورد ریسک و بازدهی سرمایهگذاری و قیمت سهام
اهمیت به سزایی دارد (پورزمانی و خریدار.)5931 ،
حسابرسی به عنوان راهکاری کارآمد برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب میشود .صورت-
های مالی بخش عمدهای از اطالعات مورد نیاز سرمایهگذاران و اعتباردهندگان شرکت را تأمین میکند .بر اساس چنین
سطح اعتمادی به صورتهای مالی ،نقش حسابرسان نیز حیاتی است .حسابرسی صورتهای مالی امری ضروری است،
زیرا صورتهای مالی حسابرسی شده میتواند این اطمینان را برای سرمایهگذاران و اعتباردهندگان فراهم کند که
اطالعاتی معتبر و قابل اتکا در اختیار آنان قرار میگیرد .بنابراین حسابرسی صورتهای مالی میتواند ارزش افزوده
اقتصادی برای یک شرکت ایجاد کند (نیکبخت و همکاران .)5934 ،با در نظر گرفتن اهمیت خدمات حسابرسی و عدم
امکان مشاهده مستقیم کیفیت حسابرسی ،پیدا کردن روشی اثربخش برای کنترل کیفیت ضروری است .کیفیت
حسابرسی با اطمینانی که به سرمایه گذاران در خصوص کاهش ریسک نمایندگی و کاهش ریسک اطالعاتی میدهد،
میتواند این امکان را برای سرمایهگذاران فراهم کند که اطالعات مفیدی را از گزارشهای ساالنه شرکتها در بورس
اوراق بهادار ،برای تصمیمهای سرمایهگذاری استخراج کنند (جامی و همکاران.)5938 ،
با توجه به مطالب بیان شده ،هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسکپذیری در جهت
ایجاد ارزش شرکت میباشد ،بنابراین انجام مطالعات بیشتر در خصوص کیفیت حسابرسی ،جهت بررسی اینکه آیا
معیارهای مختلف کیفیت حسابرسی ،باعث ایجاد ارزش برای شرکت میشود یا خیر ،ضروری به نظر میرسد .در واقع با
آزمون این متغیرها قصد داریم تأثیر هر یک از آن ها را بر ارزش شرکت بررسی کرده و مشخص کنیم کدام یک میتواند
ارزش شرکت را دستخوش تغییر کند .در نهایت با وارد کردن این معیارها بهعنوان متغیر تعدیلکننده ،میزان تأثیرگذاری
آنها را بر رابطه بین ریسکپذیری و ارزش شرکت بررسی میکنیم .تحقیقات بسیاری در زمینه کیفیت حسابرسی در ایران
انجام شده است ،اما با توجه به بررسی رابطه بین معیارهای اندازهگیری کیفیت حسابرسی با ریسک پذیری در جهت ایجاد
ارزش شرکت ،شواهد این پژوهش میتواند دستاوردهای ارزشمندی برای متون حسابرسی به همراه داشته باشد.
مبانی نظری پژوهش
در دنیـای صنعتـی امـروز وجـود اطالعـات مالی قابل اتـکا از اهمیـت حیاتی برخـوردار اسـت .اقتصاد بسـیاری از
کشـورها درکنتـرل شـرکت هـای سـهامی بزرگی قـرار دارد که سـرمایه مـورد نیاز خـود را از میلیـون هـا سرمایه گذار
تامیـن کـرده انـد .سـرمایه گذاران کـه پس اندازهـای خـود را در اختیار شـرکت هـای سـهامی قـرار داده انـد بـا توجه
به صورت های مالی سـالیانه یا فصلی که توسـط شـرکت ها انتشـار می یابـد از اسـتفاده درسـت و موثـر وجوه سـرمایه
گذاری شـده خود اطمینـان حاصل می کننـد ،اطالعات منعکـس در صـورت های مالی زمانی برای اسـتفاده کنندگان
مفید و موثر اسـت کـه از ویژگی های کیفی الزم برخـوردار باشـد .یکـی از ویژگـی هـای کیفـی اطالعـات مالـی،
قابلیت اعتماد اسـت .اطالعـات مالی هنگامـی قابـل اعتماد و اتکاسـت که آثارمالی معامالت و سـایر رویدادهای مالی به
گونـه ای بیطرفانه اندازه گیـری شـده و نتایـج اندازه گیری ها معتبر و قابل تایید مجدد باشـد .حسابرسـی گـزارش های
مالی باعث ارتقـای کیفیـت آن هـا می گـردد و کیفیت باالی حسابرسـی بر این مهم مـی افزاید (حاجیها و قانع.)5934 ،
همچنین ،حسابرسی به عنوان یک سازوکار اجتماعی ،برای کمک به نظارت و کنترل رفتار مدیران و به عنوان ابزار
نظارتی دولتها است .در بُعد اقتصادی ،حسابرس به عنوان داور بیطرف و مستقل در روابط اقتصادی ،قراردادها و کاهش
مخاطرات بالقوه اطالعات عمل میکند و اطمینان خاطر و آرامش تصمیمگیران و عموم جامعه را فراهم میآورد .به
عبارت روشنتر ،حسابرسی نقشهای متعدد اجتماعی ،اقتصادی و روانشناختی را برعهده دارد (صالحی و عبدلی-
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محمودآباد .)5931 ،گزارش حسابرسی به عنوان محصول نهایی فرآیند حسابرسی ،ماهیت کاالی (خدمات) عمومی را دارد
که استفاده از آن مانع استفاده از دیگر خدمات عمومی نمیشود و مصرف آن در انحصار هیچ مصرف کننده خاصی نیست
(اسکندری .)5935 ،این کاالی عمومی همانند سایر کاالها و خدمات باید از کیفیت مناسبی برخوردار باشد تا تقاضا برای
آن استمرار داشته باشد .از طرفی حرفه حسابرسی ،مانند سایر حرفهها ،برای حفظ جایگاه خود نیازمند کسب اعتماد
عمومی است .آنچه جامعه ،از حرفه حسابرسی انتظار دارد ،ارائه گزارش حسابرسی با کیفیت به جامعه است .این ،ارزش
افزودهای است که تنها ،حرفه حسابرسی قادر به افزودن آن به اطالعات مالی شرکتها است .از اینرو خدمات حسابداران
رسمی باید در باالترین سطح ممکن و با رعایت ضوابطی ارائه شود که تداوم انجام این خدمات با کیفیت مناسب را
تضمین کند (یاسایی .)5983 ،افزون بر این ،سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و سایر ذینفعان برای ارزیابی عملکرد مالی
واحدهای تجاری مختلف و تصمیمگیری در مورد موقعیتهای گوناگون سرمایهگذاری ،به نتایج حسابرسی انجام شده به
وسیله موسسات حسابرسی مستقل اتکا میکنند .از اینرو ،هرچه کیفیت حسابرسی بیشتر باشد ،ارزش ،اعتبار و قابلیت
پذیرش آن به وسیله استفادهکنندگان از صورتهای مالی افزایش مییابد (اشباق و وارفیلد.)1009 ،5
از سویی دیگر ،سهامداران به عنوان مالکان اصلی واحد تجاری به دنبال حداکثر کردن ثروت خود هستند که این افزایش
تنها در نتیجه عملکرد مطلوب شرکت و مدیریت حاصل خواهد شد .به همین علت سهامداران همواره نسبت به موضوع
عملکرد واحد تجاری اهمیت ویژهای قائل بودهاند .این امر باعث گردیده است که در دنیای رقابتی امروز افزایش ثروت
سهامداران و ایجاد ارزش برای شرکت ،از اصلیترین چالشهای پیش روی مدیران شرکتها به شمار آید (حسینی،
 .)5983هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به استفادهکنندگان به ویژه سرمایهگذاران در تصمیمگیریهای اقتصادی است
و ارزیابی شرکت ،مبنای اصلی تصمیمهای اقتصادی سرمایهگذاران قرار میگیرد .بنابراین ،مقایسه ارزش شرکتها یکی از
روشهای بهبود فرآیند سرمایهگذاری به شمار میرود (حیدریبهاری .)5934 ،درواقع وجود اطالعات مالی شفاف و قابل
اتکا که محصول یک سیستم گزارشگری جامع و مناسب میباشد ،از ارکان ارزیابی وضعیت و عملکرد یک شرکت و
تصمیمگیری در مورد سرمایهگذاری در شرکت به حساب میآید .در هر رویداد اقتصادی ،سرمایهگذاران برای تصمیم-
گیری نیازمند اطالعات قابل اتکا هستند .از دیدگاه سرمایهگذاران ،اطالعاتی قابل اتکا تلقی میشود که یک سازمان
مستقل بر فرآیند گزارشگری شرکتها و مرکز ثقل این فرآیند یعنی صورتهای مالی ،نظارت نمایند .نمونهای از این-
گونه سازمانهای مستقل ،موسسات حسابرسی میباشند که برای صورتهای مالی گزارش شده؛ ارزش افزوده فراهم
میکنند ،زیرا نتایج بررسی مربوط بودن و قابلیت اتکا محتوای صورتهای مالی را گزارش میدهند .با توجه به جایگاه و
نقش موسسات حسابرسی در تصمیمات استفادهکنندگان ،کیفیت حسابرسی به عنوان عامل کلیدی در تهیه گزارشهای
حسابرسی ،مورد توجه استفادهکنندگان قرار میگیرد .مدیریت برای حفظ ارزش واحد تجاری باید تالش کند بازده مورد
انتظار را حداقل به سطح هزینه سرمایه برساند .سهامداران نیز در تعیین نرخ بازده مورد انتظار خود بر صورتهای مالی
شرکت اتکا میکنند .بنابرین قابلیت اتکاء صورتهای مالی گزارش شده میتواند در برآورد بازده مورد انتظار سهامداران
موثر باشد .از طرف دیگر ،قابلیت اتکاء بر صورتهای مالی ،با انجام حسابرسی با کیفیت امکانپذیر خواهد بود (خدامیپور
و همکاران.)5931 ،
همچنین ریسک ،بخشی جداییناپذیر از تمامی فعالیتهای تجاری است و مدیریت اثربخش آن ،نه تنها در رابطه با
پیشگیری از مشکالت مالی و انجام بودجهبندی سرمایهای به شرکت کمک میکند ،بلکه فرآیند تصمیمگیری را نیز بهبود
میبخشد .در واقع یکی از اصلیترین وظایف مدیریت ،سروکار داشتن با ریسک شرکت است( .ملکیان و شایستهمند،
 .)5935ریسکپذیری ،نقش بسیار بااهمیتی در حفظ مزیت رقابتی شرکتها دارد و میتواند آن ها را به سمت رشد
1

- Ashbaugh and Warfield
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اقتصادی باالتر رهنمون سازد .شرکتها در محیط رقابتی ،استراتژیهای مختلفی را دنبال میکنند تا از این طریق سهم
خود را در بازار افزایش داده و موانعی را برای ورود دیگران ایجاد نمایند .انتخاب هر استراتژی ،مستلزم پذیرش سطح
متفاوتی از ریسک است و بهگونهای متفاوت بر ریسک شرکت تأثیر میگذارد .در حالی که انتخاب برخی استراتژیهای
تجاری ،به دلیل افزایش سهم شرکت در بازار ،آسیبپذیری شرکت در مقابل نوسانات کالن اقتصادی را کاهش داده و
میتوانند منجر به کاهش ریسک سامانمند (ریسک بازار) شرکت گردند ،از سوی دیگر قادر به افزایش ریسک اختصاصی
شرکت نیز هستند (نگوین .)1055 ،1در ادبیات مالی و حسابداری ،ریسکپذیری شرکت بهعنوان ابهامات مرتبط با بازده و
جریانات نقدی مورد انتظار ناشی از سرمایهگذاری تعریف میشود (رایت و همکاران .)5332 ،9بر پایه این تعریف ،ریسک-
گریزی مدیران موجب اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری با ریسک پایین و به تبع آن عدم پذیرش فرصتهای سرمایهگذاری
دارای ریسک و ارزش باال میگردد (اسمیت و واتس5384 ،5؛ گای .)5333 ،4با این حال ،مدیران به پذیرش ریسک کمتر
نیز تمایل دارند که به نوبه خود ممکن است کاهش ارزش شرکت را به همراه داشته باشد .براساس تئوری نمایندگی،
مدیران هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری ریسک شخصی خود را نیز در نظر میگیرند ،چرا که آنان نمیتوانند همانند
سهامداران از طریق تنوع بخشی ،ریسک شخصی خود را کاهش دهند (مای .)5334 ،2بنابراین از آنجا که سرمایهگذاری-
های ریسکی ،ممکن است منجر به بروز بحران مالی و در پی آن مخدوش شدن امنیت شغلی مدیران شود ،لذا آنها ممکن
است از پذیرش چنین فرصتهای سرمایهگذاری خودداری نمایند .ضمن آنکه پذیرش طرحهای سرمایهگذاری پرریسک،
هزینههای اضافی نظیر محدود شدن رفتار فرصتطلبانه مدیران در سوء استفاده از منابع شرکت را به آنها تحمیل خواهد
نمود (آمیهود و لو .)5385 ،1جنسین و مک لینگ ( ،)5312نشان دادند که وجود یک سازوکار نظارتی قوی باعث کاهش
تضاد منافع میان مدیران و مالکان شده و مدیران را ترغیب مینماید که در راستای تأمین منافع مالکان عمل نمایند .بر
این اساس ،انتظار میرود که نظارت قوی موجب افزایش ریسکپذیری شرکت گردد .مطالعات قبلی (بوشمن و اسمیت،8
1005؛ کانودیا و لی ،)5338 ،3از حسابرسان مستقل به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای نظارتی یاد کرده و بر این باورند
که انجام حسابرسی با کیفیت باال ،از عدم تقارن اطالعاتی میان مدیران و مالکان کاسته و موجب کاهش هزینههای
نمایندگی میگردد .از لحاظ نظری ،نظارت قوی؛ بر تصمیمات سرمایهگذاری مدیران اثرگذار بوده و از طریق کاهش
هزینههای نمایندگی سبب پذیرش فرصتهای سرمایهگذاری مخاطره آمیز اما با ارزش باال ،میگردد (رایت و همکاران،50
5332؛ لو .)1003 ،55بر این اساس ،انتظار میرود که بهکارگیری حسابرسی با کیفیت باال ،موجب افزایش ریسکپذیری
شرکت شود (صفریگرایلی.)5932 ،
با توجه به مبانی نظری یاد شده فرضیه های پژوهش به شرح زیر تدوین شده اند:
فرضیه اول :تخصص حسابرس بر ایجاد ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد.
فرضیه دوم :تخصص حسابرس ،شدت اثر ریسکپذیری بر ایجاد ارزش شرکت را تعدیل میکند.
فرضیه سوم :تصدی حسابرس بر ایجاد ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد.
2
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فرضیه چهارم :تصدی حسابرس ،شدت اثر ریسکپذیری بر ایجاد ارزش شرکت را تعدیل میکند.
فرضیه پنجم :اندازه موسسه حسابرسی بر ایجاد ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد.
فرضیه ششم :اندازه موسسه حسابرسی ،شدت اثر ریسکپذیری بر ایجاد ارزش شرکت را تعدیل میکند.
فرضیه هفتم :مدیران غیرموظف ،بر ایجاد ارزش شرکت تاثیر معناداری دارند.
فرضیه هشتم :مدیران غیرموظف ،شدت اثر ریسکپذیری بر ایجاد ارزش شرکت را تعدیل میکند.
فرضیه نهم :مالکیت متمرکز بر ایجاد ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد.
فرضیه دهم :مالکیت متمرکز ،شدت اثر ریسکپذیری بر ایجاد ارزش شرکت را تعدیل میکند.
فرضیه یازدهم :ریسکپذیری بر ایجاد ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد.
پیشینه تجربی پژوهش
پژوهشهای خارجی
مانگستی و سولیمون ( ،)1053پژوهشی را با عنوان "رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسکپذیری در جهت ایجاد
ارزش" با استفاده از تعداد  554شرکت پذیرفته شده در بورس جاکارتا طی سالهای  1005الی  ،1054به روش رگرسیون
حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد بین پنج مولفه بهکار گرفته شده برای بررسی کیفیت
حسابرسی و همچنین عامل ریسک ،تنها دو معیار تصدی حسابرس و تمرکز مالکیت در ایجاد ارزش موثر بودند و سایر
متغیرها تأثیر معناداری در ایجاد ارزش نداشتند .عالوه بر این ،هیچ یک از آنها تأثیرات ریسک شرکتها در ایجاد ارزش را
تحت تأثیر قرار ندادند .تای و همکاران" ،)1058( 59نقش هیئت مدیره و کمیته حسابرسی در مدیریت ریسک شرکت"
طی سالهای  1005الی  1050به روش رگرسیون لوجیت و توبیت با استفاده از نمونه بزرگی از شرکتهای S&P500
مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که هیئت مدیره ،به ویژه کمیته حسابرسی ،نقش مهمی در تصمیمگیریهای
مربوط به حمایت از شرکت ،از جمله محافظت و کاهش ریسک ،ایفا میکند .هوانگ و وانگ ،)1054( 55با بررسی
"راهبری شرکتی و ریسکپذیری شرکت های چینی" طی سالهای  1009الی  1055به روش رگرسیون روش حداقل
مربعات دو مرحلهای نشان دادند که شرکتهای چینی با مالکیت متمرکز ،کمتر احتمال دارد که در سرمایهگذاریهای
پرمخاطره سرمایهگذاری کنند .به عبارت دیگر ،شرکتها با راهبری متمرکز ،سرمایهگذاریهای با ریسک کمتر انجام
میدهند .هولشر و سیوی  ،)1055( 54پژوهشی را تحت عنوان "تخصص صنعت حسابرس با ریسکپذیری شرکت و تأثیر
نظارت خارجی بر رابطه بین آنها" در بازه زمانی  1009الی  1001به روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی با استفاده از
 5414سال-شرکت مشاهده مورد بررسی قرار دادند .آن ها دریافتند که بین تخصص صنعت حسابرس و سنجههای
ریسکپذیری شرکت (انحراف معیار بازده و هزینه تحقیق و توسعه) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .عالوه بر این،
ایشان دریافتند که رابطه بین تخصص صنعت حسابرس با ریسکپذیری شرکت در شرکتهای دارای سایر ابزارهای
نظارت خارجی ،ضعیفتر است .علیشاه و همکاران" ،)1059( 52تأثیر مدیریت شرکت و ساختار مالکیت بر عملکرد مالی
شرکتها و رفتارهای ریسکپذیری" را با استفاده از تعداد  50شرکت ،طی سالهای  1002الی  1050به روش رگرسیون
مبتنی بر دادههای تابلویی را مورد بررسی قرار دادند .نتایج آن ها نشان داد که بهبود شیوههای شرکتی باعث افزایش
51
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عملکرد مالی شرکت و کاهش سطح ریسک در حین انجام مشاغل ریسکپذیر میشود .مدیریت شرکت همچنین با
مالکیت تمرکز رابطه منفی دارد و این واقعیت را اثبات میکند که افزایش سطح تمرکز مالکیت منجر به کاهش سطح
شیوههای خوب توسط بنگاهها میشود .این نتایج همچنین نمایی از ساختار شرکتی شرکت های پاکستانی ارائه داده و
این واقعیت را اثبات می کند که مالکیت متمرکز در مالکیت منفرد تنها باعث کاهش سطح مدیریت شرکت و عملکرد
مالی بنگاه ها می شود و همچنین منجر به افزایش سطح می شود.
پژوهشهای داخلی
جامی و همکاران ( ،)5938پژوهشی را با عنوان "بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار" ،با استفاده از تعداد  553شرکت طی سالهای  5930تا  5932به روش رگرسیون خطی چند متغیره
مبتنی بر دادههای ترکیبی مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش حاکی از آن بود که کیفیت حسابرسی ،ارتباط مثبت بین
سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم (به صورت مشترك) با ارزش شرکت را تقویت میکند .میرزاجانی و حسینزاده-
جماستان ( ،)5931پژوهش خود را با عنوان "نقش کیفیت حسابرسی در ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران" ،با استفاده از تعداد  590شرکت طی سالهای  5984تا  5935به روش رگرسیون چند متغیره
مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین ارزش دفتری هر سهم و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد .صالحی و عبدلیمحمودآباد ( ،)5931با بررسی "تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ریسکپذیری
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ،با استفاده از تعداد  551شرکت طی سالهای  5981تا  5931با
تکنیک آماری رگرسیونچند متغیره مبتنی بر دادههای تابلویی با اثرات ثابت و تصادفی دریافتند که بین تخصص حسابرس
در صنعت و ریسکپذیری شرکتها ارتباط مستقیم وجود دارد .از سوی دیگر ،نتایج نشان داد درصد مالکیت سهامداران
نهادی بر ارتباط بین تخصص حسابرس در صنعت و ریسکپذیری شرکتها تأثیر مستقیم فزاینده دارد .هادیزاده
( ،)5931نیز با "بررسی تاثیر دوره تصدی حسابرس بر رابطه بین ساختار هیئت مدیره و ریسکپذیری شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران" با استفاده از  520شرکت طی سالهای  5935الی  5934به روش تحلیل رگرسیون
خطی چند متغیره با تکنیک دادههای تابلویی با اثرات ثابت نشان داد که در مجموع رابطه معنادار و ضعیفی بین شاخص-
های هیئت مدیره (اندازه ،استقالل و دوگانگی وظیفه مدیرعامل) با ریسکپذیری شرکتها وجود دارد .ضمن اینکه اثر
دوران تصدی حسابرس بر این ارتباط متفاوت و گاها متضاد میباشد .صفریگرایلی ( ،)5932پژوهشی را با عنوان "رابطه
بهکارگیری حسابرس متخصص صنعت و ریسکپذیری شرکت ،با توجه به اثر تعدیل کنندگی سرمایهگذاران نهادی" ،با
استفاده از تعداد  32شرکت طی سالهای  5983الی  5939به روش رگرسیون چند متغیره مبتنی بر دادههای تلفیقی مورد
بررسی قرار داد .نتایج حاکی از آن است که با بهکارگیری حسابرسان متخصص در صنعت ،میزان ریسکپذیری شرکت
افزایش مییابد .عالوه بر این ،نتایج نشان داد که مالکیت سرمایهگذاران نهادی ،رابطع بین تخصص صنعت حسابرس و
ریسکپذیری شرکت را تضعیف میکند .پروان و همکاران ( ،)5932پژوهشی را با عنوان "بررسی تأثیر مکانیزمهای
راهبری شرکتی بر رفتار ریسکپذیری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ،طی سالهای  5982تا
 5939با تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره مبتنی بر دادههای ترکیبی مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش بهطور
خالصه حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین تمرکز مالکیت ،مدت زمان تصدی مدیرعامل و متغیرهای وابسته ریسک
مالی و ریسک جریان نقدی است .همچنین ارتباط منفی و معناداری را بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و دوگانگی
نقش مدیرعامل و ریسک مالی ،ریسک جریان نقدی را نشان داد .عالوه بر این ،نتایج؛ ارتباط معناداری را بین دوگانگی
نقش مدیرعامل ،ریسک مالی و ریسک جریان نقدی تایید نمیکند .سالافزون و همکاران ( ،)5934پژوهشی را با عنوان
40
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"بررسی ارتباط میان ریسکپذیری ،ارزش شرکت و پیشبینی سود مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران" ،با استفاده از تعداد  554شرکت طی سالهای  5981تا  5931با تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره مبتنی
بر دادههای ترکیبی مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که میان ارزش آتی سهام و دقت باالی پیشبینی سود
مدیریت با ریسکپذیری شرکت رابطه معکوسی وجود دارد .همچنین دقت باالی پیشبینی سود مدیران ،بین ریسک-
پذیری و ارزش آتی شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.
روش شناسی پژوهش
در این پژوهش جامعه آماری ،کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .اطالعات و داده
های آماری در فاصله زمانی  5931-5931در نظر گرفته شده و نمونه ای مشتمل بر  584شرکت به روش نمونه گیری
حذفی سیستماتیک بر اساس محدودیت های زیر انتخاب گردیده است:
 -5بهمنظور قابل مقایسه بودن اطالعات ،پایان سال مالی شرکتها منتهی به پایان اسفند باشد.
 -1در دوره مورد بررسی تغییر دوره مالی نداده باشند.
 -9کلیه دادههای مورد نیاز پژوهش برای شرکتهای موردبررسی موجود و در دسترس باشد.
 -5جزء شرکتهای واسطهگری مالی (بانکها ،شرکتهای سرمایهگذاری و لیزینگ و شرکتهای بیمه) نباشد.
 -4سهام آنها در بازار بیش از سه ماه وقفه معامالتی نداشته باشد.
روش مورد استفاده جمع آوری داده ها ،روش اسناد کاوی و کتابخانه ای می باشد و برای جمع آوری داده های مورد نیاز
از اطالعات صورت های مالی و یادداشت های همراه استفاده شده است .بدین منظور از نرم افزار ره آورد نوین و همچنین
از طریق کاوش اینترنتی (سایت کدال وابسته به شرکت بورس اوراق بهادار تهران) استفاده شده است .همچنین برای
انجام محاسبات الزم و جهت تجزیه و تحلیل نهایی ،از اکسل و نرم افزار  Eviews9بهره گرفته شده است.
روش پژوهش حاضر با توجه به هدف ،کاربردی و طرح آن از نوع شبه تجربی است و با توجه به روش پژوهش ،بر اساس
روش های توصیفی و همبستگی صورت گرفته است .به منظور آزمون فرضیه های پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها از
رگرسیون چند متغیره با به کارگیری داده های ترکیبی ،ضریب تعیین و الگوی رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده
است .به استناد پژوهش مانگستی و سولیمون ( ،)1053برای آزمون فرضیههای اول ،سوم ،پنجم ،هفتم ،نهم و یازدهم
پژوهش از رابطه ( )5و برای آزمون فرضیه های دوم ،چهارم ،ششم ،هشتم و دهم پژوهش از رابطه ( )1استفاده میشود.
رابطه )5

رابطه )1

که در رابطه های فوق داریم :VCi,t ،ارزش شرکت  iدر سال t؛  :Specialicti,tحسابرس متخصص در صنعت شرکت i
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در سال t؛  :Tenurei,tدوره تصد حسابرس شرکت  iدر سال t؛  :FirmSizei,tاندازه موسسه حسابرسی شرکت  iدر سال
t؛  :BMi,tعضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت  iدر سال t؛  :OwnConi,tتمرکز مالکیت شرکت  iدر سال t؛ :Riski,t
ریسک شرکت  iدر سال t؛  :Sizei,tاندازه شرکت  iدر سال t؛  :MBi,tارزش بازار به ارزش دفتری داراییهای شرکت i
در سال t؛  :CFi,tجریان نقد عملیاتی شرکت  iدر سال t؛  :ROAi,tبازده دارایی شرکت  iدر سال t؛  :LEVi,tبازده دارایی
شرکت  iدر سال .t
نحوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته
ارزش شرکت:
به استناد پژوهشهای مانگستی و سولیمون ( )1053از معیار کیوتوبین برای اندازهگیری ارزش شرکت بهشرح زیر
استفاده شده است:
رابطه )9
51

= Tobin’s-Q

که در ان داریم :MVS ،ارزش بازار سهام عادی؛  :BVDارزش دفتری بدهی ها؛  :BVAارزش دفتری دارایی ها.
متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل پژوهش حاضر کیفیت حسابرسی و ریسکپذیری میباشند.
* الزم به ذکر است ،متغیرهای تخصص حسابرس ،دوره تصدی حسابرس ،اندازه موسسه حسابرسی ،مدیران غیرموظف و
تمرکز مالکیت به عنوان معیارهای کیفیت حسابرسی ،در فرضیههای اول ،سوم ،پنجم ،هفتم و نهم به عنوان متغیر
مستقل و در فرضیههای دوم ،چهارم ،ششم و دهم در جایگاه متغیر تعدیلکننده مورد بررسی قرار میگیرند.
ریسکپذیری:
58
به استناد پژوهشهای مانگستی و سولیمون ( )1053و مارکوئیتز ( )5341برای اندازهگیری ریسک ،از انحراف استاندارد
بازده سهام استفاده میشود.
کیفیت حسابرسی:
به استناد پژوهش مانگستی و سولیمون ( ،)1053برای اندازهگیری کیفیت حسابرسی از معیارهای تخصص حسابرس ،دوره
تصدی حسابرس ،اندازه موسسه حسابرسی ،اعضای غیرموظف هیئت مدیره و تمرکز مالکیت استفاده میشود.
تخصص حسابرس:
به استناد پژوهش مانگستی و سولیمون ( ،)1053از سهم بازار به عنوان شاخصی برای اندازه گیری تخصص در صنعت
حسابرس به شرح رابطه ( )5بهره گرفته میشود.
رابطه )5
(
( ) ( )
)
) (
(
)
که در رابطه فوق ،مجموعه داراییهای تمام صاحبکاران یک موسسه حسابرسی خاص در یک صنعت خاص ()EA

تقسیم بر مجموع داراییهای کل صاحبکاران در این صنعت ( ،)EATمی شود .با پیروی از پالمرز ( )5382موسساتی در
- Yi et al
- Hameed et al
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این پژوهش به عنوان متخصص در صنعت در نظر گرفته میشوند که سهم بازار آنها (یعنی عبارت سمت راست معادله)
بیش از عبارت یک بر روی تعداد شرکت های موجود در یک صنعت ( )IFضرب در یک تقسیم بر دو (یعنی عبارت سمت
چپ معادله) باشد.
دوره تصدی حسابرس
به استناد پژوهش علیپور و همکاران ( ،)5932دوره تصدی حسابرس برابر با تعداد سالهای که یک حسابرس ،حسابرسی
صورتهای مالی شرکت را برعهده داشته است.
اندازه موسسه حسابرسی
به استناد پژوهشهای رمضاناحمدی و همکاران ( ،)5939پیری و همکاران ( ،)5931اندازه موسسه حسابرسی یک
متغیری مجازی است .اگرصورتهای مالی شرکت توسط سازمان حسابرسی و موسسات معتمد بورس که رتبه الف دارند،
باشد برابر با یک و در غیر این صورت صفر میباشد.
اعضای غیرموظف هیئت مدیره
به استناد پژوهش صدیقی ( ،)5931عضو غیرموظف هیئت مدیره از نسبت تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره به تعداد
کل اعضای هیئت مدیره به دست میآید.
تمرکز مالکیت:
به استناد پژوهش خواجوی و همکاران ( ،)5939تمرکز مالکیت ،درصد سهام تحت تملک بزرگترین سهامدار شرکت
(اولین سهامدار عمده) می باشد.
متغیر تعدیلکننده
متغیر تعدیل کننده این پژوهش کیفیت حسابرسی میباشد که در بخش متغیرهای مستقل ذکر شد.
متغیرهای کنترلی
اندازه شرکت :لگاریتم جمع کل داراییها
ارزش بازار به ارزش دفتری :نسبت ارزش بازار خالص داراییها به ارزش دفتری خالص داراییها
جریان نقد علملیاتی :نسبت جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی بر جمع کل داراییها
بازده داراییها :سود خالص تقسیم بر کل دارایی
اهرم مالی :نسبت کل بدهی به ارزش دفتری داراییهای کل
یافته های پژوهش
در ادامه یافتههای پژوهش را به صورت بخش آمار توصیفی و استنباطی ارائه نموده و سپس به نتیجهگیری از این یافتهها
پرداخته میشود.
آمار توصیفی
در جدول شماره ( )5آمار توصیفی متغیرهای وابسته ،مستقل ،تعدیلگر و کنترلی را برای کل مشاهدههای این پژوهش
نشان میدهد .همانطور که در جدول ( )5مشاهده می شود میانگین ارزش شرکت برابر با  5/151است که نشان میدهد
بیشتر دادههای مربوط به این متغیر در حول این نقطه تمرکز یافتهاند .میانه متغیر اندازه شرکت برابر با  55/530است که
نشان میدهد نیمی از داده های این متغیر کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار است .در طی قلمرو زمانی
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پژوهش بیشترین مقدار متغیر ریسک شرکت برابر با  9/834بوده و کمترین مقدار این متغیر برابر با  0/041است.
شاخصهای پراکندگی به طور کلی معیاری برای تعیین میزان پراکندگی دادهها از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت
به میانگین است .ازجمله مهمترین شاخصهای پراکندگی که شرط مطلوب برای واردکردن متغیر به مدل رگرسیونی
است ،انحراف معیار است .همانطور که در جدول ( )5نیز قابلمشاهده است ،انحراف معیار متغیرها صفر نبوده و حائز این
شرط میباشند .در جامعه آماری مورد بررسی بیشترین و کمترین مقدار این پارامتر برابر با  5/258و  0/595است که به
ترتیب مربوط به متغیرهای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داراییها و جریان نقد عملیاتی است .پارامتر چولگی میزان
عدم تقارن منحنی فراوانی متغیر را نشان میدهد .اگر ضریب چولگی صفر باشد ،جامعه کامالً متقارن است و چنانچه
ضریب مثبت باشد ،چولگی به راست و اگر منفی باشد ،چولگی به چپ وجود خواهد داشت .بهعنوان مثال ضریب چولگی
متغیر مالکیت متمرکز مثبت و برابر با  0/552است ،یعنی منحنی فراوانی این متغیر در جامعه مورد بررسی چولگی به
راست داشته و به این اندازه از مرکز تقارن انحراف دارد.
جدول ( :)3آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نام متغیر
ارزش شرکت
ریسک شرکت
تخصص حسابرس
تصدی حسابرس
اندازه موسسه حسابرسی

میانگین
5/151
0/351
0/490
9/959
0/418

میانه
5/495
0/135
5
1
5

ماکزیمم مینیمم
0/295
4/490
0/041
9/834
0
5
0
5
0
5

اعضای غیرموظف هیئت مدیره

0/292
0/513

0/200
0/583

5
0/335

0
0/555

0/150
0/159

اندازه شرکت
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داراییها
جریان نقد عملیاتی
بازده دارایی
اهرم مالی

55/910
1/481
0/505

55/530
1/135
0/088

53/110
1/315
0/251

50/510
-1/954
-0/520

5/444
5/258
0/595

0/144
0/455
0/534

0/030
0/211

0/014
0/205

0/212
0/332

-0/201
0/051

0/551
0/994

0/082
1/408

مالکیت متمرکز

انحراف معیار
0/195
0/241
0/533
1/198
0/535

چولگی
5/141
5/855
-0/511
5/581
-0/951
-0/220
0/552

آمار استنباطی
آزمون ناهمسانی واریانس مدل پژوهش
برای تجزیه و تحلیل دادههای هر یک از مدلهای بیان شده نیاز است قبل از پردازش آنها و آزمون فرضیهها ،فروض
کالسیک مدل آزمون شود .یکی از فروض رگرسیون خطی به روش حداقل مربعات معمولی ( )OLSاین است که تمامی
جمالت پسماند دارای واریانس برابر هستند ،برای بررسی فرض ناهمسانی واریانس در این پژوهش ،از آزمون وایت
استفاده شده که نتایج آن در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول ( :)2نتایج آزمون ناهمسانی واریانس باقی مانده ها
فرضیه H0

مدل

سطح معناداری

آماره آزمون

نتیجه

روش تخمین

همسانی واریانس
همسانی واریانس

اول
دوم

0/0000
0/0000

2/411
5/889

 H0رد میشود
 H0رد میشود

GLS
GLS

نتایج مندرج در جدول ( )1نشان می دهد که آماره احتمال محاسبه شده در آزمون وایت برای مدلهای پژوهش کمتر از
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سطح خطای  4درصد می باشد .از این رو  H0این آزمون مبنی بر همسان بودن واریانس ها رد میشود که نشان میدهد
ناهمسانی واریانس وجود دارد و روش تخمین مدلهای مورد بررسی به صورت رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته
( )GLSمی باشد.
آزمون تشخیص روش تخمین مدل
در این پژوهش از دادههای ترکیبی و برای تعیین نوع دادههای ترکیبی از آزمون چاو و هاسمن استفاده شده است که
نتایج آن در جدول ( )9برای مدلهای پژوهش نشان داده شده است ،برای تخمین این مدلها ،روش بهکارگیری دادهها
تلفیقی یا تابلویی است.
جدول ( :)3نتایج آزمون چاو و هاسمن
مدل

آزمون  Fلیمر

آزمون هاسمن

آماره

احتمال

نتیجه

آماره

احتمال

نتیجه

اول

1/839

0/0000

روش تابلویی

42/19

0/0103

اثرات ثابت

دوم

1/382

0/0000

روش تابلویی

14/35

0/0441

اثرات تصادفی

مقدار احتمال مربوط به این آماره برای مدلهای اول و دوم پژوهش کمتر از  4درصد است ،در نتیجه و بر مبنای این
نتایج فرض صفر آزمون مبنی بر تلفیقی بودن دادهها رد میشود ،در نتیجه دادههای مدل پژوهش به صورت تابلویی
تخمین زده میشود .با توجه به آزمون چاو  ،الزم است آزمون هاسمن برای تعیین نوع دادههای تابلویی (اثرات ثابت یا
تصادفی) انجام گیرد .همان طور که در جدول ( )9مقدار احتمال مربوط به آماره آزمون هاسمن برای مدل اول پژوهش
نشان داده شده؛ که این مقدار کمتر از  4درصد است؛ بنابراین این مدل بر روی متغیر مورد نظر بر اساس رویکرد دادههای
تابلویی با اثرات ثابت ،و مقدار احتمال مربوط به آماره آزمون هاسمن برای مدل دوم پژوهش بیشتر از  4درصد است؛
بنابراین این مدل بر روی متغیر مورد نظر بر اساس رویکرد دادههای تابلویی با اثرات تصادفی تخمین زده میشود.
نتایج حاصل از آزمون مدل اول پژوهش
بر اساس یافته های حاصل از جدول ( ، )5مقدار احتمال  Fدر مدل برابر با  0/000است .چون این مقادیر کمتر از 0/04
است ،بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان  34درصد رد میشود ،به عبارتی مدل مورد بررسی دارای اعتبار است .ضریب
تعیین در مدل نیز  84درصد است ،این ضریب بیانگر این است که متغیرهای مستقل و کنترلی در این مدل توانایی
توجیه بیش از  84درصد از تغییرات سطوح متغیر وابسته را دارا میباشند .همچنین ،در این مدل مقدار سطح معنیداری
آماره دوربین واتسون در مدل فوق برابر  5/11است که حاکی از عدم وجود خودهمبستگی بین باقیماندههای مدل است.
جدول ( :)4نتایج آزمون مدل اول پژوهش
نام متغیر
عرض از مبدا
تخصص حسابرس
تصدی حسابرس
اندازه موسسه حسابرسی
اعضای غیرموظف هیئت مدیره
مالکیت متمرکز
ریسک شرکت

ضریب بتا
1/013
0/551
0/005
0/095
0/085
0/515
0/049

44

انحراف استاندارد
0/112
0/012
0/009
0/018
0/021
0/551
0/054

آماره t
1/991
5/583
1/535
1/583
1/153
1/810
9/455

احتمال
0/0000
0/0000
0/0151
0/0954
0/0190
0/0515
0/0005
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اندازه شرکت
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داراییها
جریان نقد عملیاتی
بازده دارایی
اهرم مالی
مقادیر آزمون F
سطح معناداری

-0/089
0/144
0/145
5/511
0/490
40/311
0/0000

0/053
0/003
0/023
0/515
0/598
آزمون دوربین واتسون
ضریب تعیین R2

-5/990
14/880
9/431
3/235
9/811

0/0000
0/0000
0/0009
0/0000
0/0005
5/11
0/84

یافته های حاصل از جدول ( )5نشان می دهد که مقدار احتمال محاسبه شده برای متغیر تخصص حسابرس  0/0000و
همچنین ضریب برآورد شده برابر با  0/551است که نشان میدهد رابطه مورد بررسی به صورت مستقیم بوده به گونهای
که افزایش در تخصص حسابرس منجر به افزایش ارزش شرکت میشود .بنابراین ،میتوان گفت تخصص حسابرس بر
ایجاد ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد و فرضیه اول پژوهش در سطح اطمینان  34درصد پذیرفته میشود .مقدار احتمال
محاسبه شده برای متغیر تصدی حسابرس برابر  0/0151میباشد که نشان میدهد تاثیر این متغیرها در سطح اطمینان
 34درصد به صورت معنادار میباشد ،همچنین ضریب برآورد شده متغیر ذکر شده برابر با 0/005است که نشان میدهد
رابطه مورد بررسی به صورت مستقیم بوده به گونهای که افزایش در تصدی حسابرس منجر به افزایش ارزش شرکت
میشود ،بنابراین با توجه به احتمال برآورد شدهی متغیر تصدی حسابرس ،میتوان گفت تصدی حسابرس بر ایجاد ارزش
شرکت تاثیر معناداری دارد و براساس این نتایج ،فرضیه سوم پژوهش نیز پذیرفته میشود .برای متغیر اندازه موسسه
حسابرسی ضریب برآوردی  0/095و مقدار احتمال محاسبه شده برابر  0/0954میباشد که این یافته حاکی از آن است که
رابطه مورد بررسی به صورت مستقیم بوده به گونهای که افزایش در اندازه موسسه حسابرسی منجر به افزایش ارزش
شرکت میشود .بنابراین ،میتوان گفت اندازه موسسه حسابرسی بر ایجاد ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد و براساس این
نتایج ،فرضیه پنجم پژوهش در سطح اطمینان  34درصد پذیرفته میشود .مقدار احتمال محاسبه شده برای متغیر مدیران
غیرموظف برابر  0/0190میباشد و ضریب برآورد شده  0/085است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مدیران غیرموظف
بر ایجاد ارزش شرکت تاثیر معناداری دارند و فرضیه هفتم در سطح اطمینان  34درصد قابل پذیرش می باشد .همان طور
که در جدول ( )5مشاهده میشود ،مقدار احتمال محاسبه شده برای متغیر مالکیت متمرکز برابر  0/0515میباشد که
نشان میدهد تاثیر این متغیرها در سطح اطمینان  34درصد به صورت معنادار میباشد ،همچنین ضریب برآورد شده
متغیر ذکر شده برابر با  0/515است که نشان میدهد رابطه مورد بررسی به صورت مستقیم بوده به گونهای که افزایش
در مالکیت متمرکز منجر به افزایش ارزش شرکت میشود ،بنابراین با توجه به احتمال برآورد شدهی متغیر مالکیت
متمرکز ،میتوان گفت مالکیت متمرکز بر ایجاد ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد و براساس این نتایج ،فرضیه نهم
پژوهش پذیرفته میشود .مقدار احتمال محاسبه شده برای متغیر ریسکپذیری برابر  0/0005و ضریب برآورد شده برابر
با  -0/049است .که این حاکی از وجود رابطه معکوس بوده به گونهای که افزایش در ریسکپذیری منجر به کاهش
ارزش شرکت میشود ،بنابراین با توجه به احتمال برآورد شدهی ریسکپذیری ،میتوان گفت ریسکپذیری بر ایجاد
ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد و در سطح اطمینان  34درصد فرضیه یازدهم پژوهش نیز پذیرفته میشود.
نتایج حاصل از آزمون مدل دوم پژوهش
بر اساس نتایج بدست آمده در جدول ( )4مقدار احتمال (یا سطح معنیداری)  Fبرابر با  0/0000است .چون این مقادیر
کمتر از  0/04است ،بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان  34درصد رد میشود .به عبارتی مدل مورد بررسی دارای
اعتبار است .ضریب تعیین نیز  83درصد است ،این ضریب بیانگر این است که متغیرهای مستقل و کنترلی در این مدل
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توانایی توجیه بیش از  83درصد از تغییرات سطوح متغیر وابسته را دارا میباشند .همچنین مقدار سطح معنیداری آماره
دوربین واتسون برابر  5/13است ،که این حاکی از عدم وجود خودهمبستگی بین باقیماندههای مدل است.
جدول ( :)5نتایج آزمون مدل دوم پژوهش
نام متغیر
عرض از مبدا
تخصص حسابرس
تصدی حسابرس
اندازه موسسه حسابرسی
اعضای غیرموظف هیئت مدیره
مالکیت متمرکز
ریسک شرکت
اثرتعاملی ریسکپذیری و تخصص حسابرس
اثرتعاملی ریسکپذیری و تصدی حسابرس
اثرتعاملی ریسکپذیری و اندازه موسسه حسابرسی
اثرتعاملی ریسکپذیری و مدیران غیرموظف
اثرتعاملی ریسکپذیری و مالکیت متمرکز
اندازه شرکت
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داراییها
جریان نقد عملیاتی
بازده دارایی
اهرم مالی
مقادیر آزمونF
مقادیرسطح معنی داری

ضریب بتا
1/013
0/085
0/051
0/000
0/554
0/534
0/090
0/095
0/059
0/050
0/955
0/585
-0/089
0/144
0/145
5/511
0/490
53/315
0/0000

انحراف

آماره t

استاندارد
1/253
0/111
1/995
0/092
1/553
0/002
0/005
0/050
5/910
0/085
1/101
0/521
1/580
0/029
1/528
0/013
1/341
0/002
9/132
0/095
9/590
0/030
9/221
0/040
5/134
0/053
19/950
0/050
9/252
0/022
50/100
0/558
5/083
0/591
آزمون دوربین واتسون
2
مقادیر ضریب تعیین R

سطح
معناداری
0/0000
0/0538
0/0552
0/0330
0/0108
0/0134
0/0950
0/0513
0/0555
0/0011
0/0002
0/0009
0/0000
0/0000
0/0009
0/0000
0/0000
5/13
0/83

همان طور که در جدول ( )4مشاهده میشود ،مقدار احتمال محاسبه شده برای متغیر اثرتعاملی ریسکپذیری و تخصص
حسابرس برابر  0/0513میباشد که نشان میدهد تاثیر این متغیرها در سطح اطمینان  34درصد به صورت معنادار می-
باشد ،همچنین ضریب برآورد شده متغیر ذکر شده برابر با  0/095است که نشان میدهد رابطه مورد بررسی به صورت
مستقیم بوده به گونهای که افزایش در اثر تعاملی ریسکپذیری و تخصص حسابرس منجر به افزایش ارزش شرکت می-
شود ،بنابراین با توجه به احتمال برآورد شدهی متغیر اثر تعاملی ریسکپذیری و تخصص حسابرس ،میتوان گفت
تخصص حسابرس ،شدت اثر ریسکپذیری بر ایجاد ارزش شرکت را تعدیل میکند و براساس این نتایج ،فرضیه دوم
پژوهش پذیرفته میشود .همچنین ،مقدار احتمال محاسبه شده برای متغیر اثرتعاملی ریسکپذیری و تصدی حسابرس
برابر  0/0555و ضریب برآورد شده آن برابر با  0/059است که نشان میدهد رابطه مورد بررسی در سطح اطمینان 34
درصد به صورت مستقیم و مثبت بوده به گونهای که افزایش در اثرتعاملی ریسکپذیری و تصدی حسابرس منجر به
افزایش ارزش شرکت میشود ،بنابراین با توجه به احتمال برآورد شده ،میتوان گفت تصدی حسابرس ،شدت اثر ریسک-
پذیری بر ایجاد ارزش شرکت را تعدیل میکند و براساس این نتایج ،فرضیه چهارم پژوهش نیز پذیرفته میشود .همان
طور که در جدول ( )4مشاهده میشود ،مقدار احتمال محاسبه شده برای متغیر اثر تعاملی ریسکپذیری و اندازه موسسه
حسابرسی نیز برابر  0/0911میباشد که نشان میدهد تاثیر این متغیرها در سطح اطمینان  34درصد به صورت معنادار
میباشد ،همچنین ضریب برآورد شده متغیر ذکر شده برابر با  0/050است که نشان میدهد رابطه مورد بررسی به صورت
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مستقیم بوده به گونهای که افزایش در اثرتعاملی ریسکپذیری و اندازه موسسه حسابرسی منجر به افزایش ارزش شرکت
میشود ،بنابراین میتوان نشان داد که اندازه موسسه حسابرسی ،شدت اثر ریسکپذیری بر ایجاد ارزش شرکت را تعدیل
میکند و براساس این نتایج ،فرضیه ششم پژوهش نیز پذیرفته میشود .مقدار احتمال محاسبه شده برای متغیر اثرتعاملی
ریسکپذیری و مدیران غیرموظف برابر  0/0002و ضریب برآورد شده آن برابر با  0/955است .که این نشان میدهد
رابطه مورد بررسی به صورت مستقیم بوده به گونهای که افزایش در اثر تعاملی ریسکپذیری و مدیران غیرموظف منجر
به افزایش ارزش شرکت میشود .بنابراین ،میتوان گفت مدیران غیرموظف ،شدت اثر ریسکپذیری بر ایجاد ارزش
شرکت را تعدیل میکند و بر این اساس ،فرضیه هشتم پژوهش پذیرفته میشود .و در انتها ،مقدار احتمال محاسبه شده
برای متغیر اثرتعاملی ریسکپذیری و مالکیت متمرکز برابر  0/0009میباشد که نشان میدهد تاثیر این متغیرها در سطح
اطمینان  34درصد به صورت معنادار میباشد ،همچنین ضریب برآورد شده برابر با  0/585است که نشان میدهد رابطه
مورد بررسی به صورت مستقیم بوده به گونهای که افزایش در اثرتعاملی ریسکپذیری و مالکیت متمرکز منجر به افزایش
ارزش شرکت شرکت میشود.بنابراین میتوان گفت مالکیت متمرکز ،شدت اثر ریسکپذیری بر ایجاد ارزش شرکت را
تعدیل میکند و براساس این نتایج ،فرضیه دهم پژوهش نیز پذیرفته میشود.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسکپذیری در جهت ایجاد ارزش در بین  584شرکت
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس نتایج بهدستآمده ،همه فرضیههای پژوهش
مورد تایید قرار گرفت .نتایج نشان داد بین پنج مولفه بهکار گرفته شده برای بررسی کیفیت حسابرسی و همچنین عامل
ریسک ،همه مولفهها و عامل ریسک در ایجاد ارزش موثر بودند .عالوه بر این ،همه مولفهها تأثیرات ریسک شرکتها در
ایجاد ارزش را تحت تأثیر قرار دادند
نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد تخصص حسابرس بر ایجاد ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد و تخصص
حسابرس ،شدت اثر ریسکپذیری بر ایجاد ارزش شرکت را تعدیل میکند .مکانیزم نظارتی مناسب ،میتواند عالوه بر
افزایش تناسب اهداف سهامداران و مدیران؛ تصمیمات مدیریت را تحت تاثیر قرار دهد و وی را ترغیب به اتخاذ
تصمیماتی سازد که با توجه به قبول ریسک بیشتر ،زمینه افزایش شرکت را نیز فراهم سازد .حسابرسان متخصص به دلیل
برخورداری از دانش تخصصی از شرایط صنعت صاحبکار ،توانایی بیشتری در ارائه حسابرسی باکیفیتتر برای کاهش
ریسک اطالعاتی دارند .به بیان دیگر ،آنان توانایی کسب ارزش افزوده بیشتری را دارند .نتایج فرضیه اول از پژوهش
حاضر مغایر با پژوهش مانگستی و سولیمون ( )1053و نتایج فرضیه دوم مغایر با پژوهش مانگستی و سولیمون ()1053
میباشد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم و چهارم پژوهش حاکی از آن است که دوره تصدی بلندمدتتر باعث آشنایی بیشتر
حسابرس با عملیات تجاری و مسائل گزارشگری صاحبکار ،تسریع در انجام عملیات حسابرسی ،کاهش هزینههای
حسابرسی و افزایش کیفیت حسابرسی میگردد .از آنجا که کیفیت حسابرسی موجب افزایش ارزش شرکت میگردد و
یکی از مولفههای بهکار گرفته شده برای بررسی کیفیت حسابرسی دوره تصدی حسابرس میباشد میتوان گفت دوره
تصدی حسابرس نیز موجب افزایش ارزش شرکت میگردد .و با توجه به اینکه با افزایش کیفیت حسابرسی ،ریسک-
پذیری شرکت بیشتر میگردد پس میتوان گفت دوره تصدی حسابرس تاثیر ریسکپذیری بر ارزش شرکت را تعدیل
میکند .نتایج فرضیه سوم از تحقیق حاضر مطابق با پژوهش مانگستی و سولیمون ( )1053میباشد و نتیجه فرضیه
چهارم مغایر با پژوهش مانگستی و سولیمون ( )1053میباشد.
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نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم و ششم پژوهش حاکی از آن است که مؤسسههای حسابرسی بزرگ مشتریان بزرگ-
تری دارند ،از این رو ،توقع بازار برای کشف تحریفات موجود در صورتهای مالی از حسابرسان افزایش مییابد .عالوه بر
آن ،شواهد تجربی حاکی از این است که مؤسسههای حسابرسی بزرگتر دارای کیفیت حسابرسی برتر هستند ،زیرا از
منابع و امکانات بهتری برای آموزش حسابرسان در انجام حسابرسی ،نسبت به مؤسسات کوچک تر برخودار هستند .نتایج
فرضیه پنجم و ششم از تحقیق حاضر مغایر با پژوهش مانگستی و سولیمون ( )1053میباشد و نتیجه فرضیه پنجم
مطابق با پژوهش تفتیان و اسکندری ( ،)5934میباشد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه هفتم و هشتم پژوهش حاکی از آن است که ساختار مالکیت (شامل تمرکز مالکیت) چندین
انگیزه برای نظارت بر گزارشگری مالی و نفوذ بر حسابرس مستقل دارد .از جمله این انگیزهها میتوان به این موضوع
اشاره کرد که صورتهای مالی حسابرسی شده منبع مهمی از اطالعات در مورد شرکت میباشند و نیز این که سرمایه-
گذاران در تجزیه و تحلیل اطالعات حسابداری و تصمیمگیریهای مالی بر کیفیت حسابرسی و نوع گزارش حسابرس
اهمیت ویژهای قائل هستند .بنابراین انتظار میرود مالکیت شرکتها (مالکیت متمرکز) بر کیفیت حسابرسی تاثیر بالقوهای
داشته باشد .نتایج فرضیه هفتم از تحقیق حاضر مغایر با پژوهش مانگستی و سولیمون ( )1053میباشد .و نتیجه فرضیه
هشتم مطابق با پژوهش مانگستی و سولیمون ( )1053میباشد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه نهم و دهم پژوهش حاکی از آن است که مدیران (غیرموظف) نسبت به سایر اعضای هیئت
مدیره ،در نظارت بر عملکرد مدیران اجرایی و روند گزارشگری مالی جاه طلب هستند ،بنابراین نظارت بهتر ،به پشتکار و
تقویت موقعیت شغلی آنها کمک میکند .بنابراین میتوان گفت اعضای غیرموظف هیئت مدیره ،برای رسیدن به مقاصد
خود خواستار حسابرسی با کیفیت میباشند .نتایج فرضیه نهم و دهم از تحقیق حاضر مغایر با پژوهش مانگستی و
سولیمون ( )1053میباشد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه یازدهم پژوهش حاکی از آن است که ریسکگریزی مدیران موجب اتخاذ تصمیمات
سرمایهگذاری با ریسک پایین و به تبع آن عدم پذیرش فرصتهای سرمایهگذاری دارای ریسک و ارزش باال میگردد،
مدیران به پذیرش ریسک کمتر نیز تمایل دارند که به نوبه خود ممکن است کاهش ارزش شرکت را به همراه داشته باشد.
براساس تئوری نمایندگی ،مدیران هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری ریسک شخصی خود را نیز در نظر میگیرند ،چرا
که آنان نمیتوانند همانند سهامداران از طریق تنوع بخشی ،ریسک شخصی خود را کاهش دهند .بنابراین میتوان گفت
ریسکپذیری بر ارزش شرکت تاثیر منفی دارد .نتایج فرضیه یازدهم از تحقیق حاضر مغایر با پژوهش مانگستی و
سولیمون ( )1053و مطابق با پژوهش مای ( ،)5334میباشد.
سهامداران همواره نیازمند اطالعاتی هستند که بتوانند برای ارزیابی تصمیمات خود از آنها بهره گیرند .تصمیمات باید از
لحاظ مالی و دیدگاه تحلیلگر مالی به گونهای باشد که در شرکت ارزش ایجاد کند .در هر رویداد اقتصادی ،سرمایه-
گذاران برای تصمیمگیری نیازمند اطالعات قابل اتکا هستند و در تعیین نرخ بازده مورد انتظار خود بر صورتهای مالی
شرکت اتکا میکنند .از طرف دیگر ،قابلیت اتکاء بر صورتهای مالی ،با انجام حسابرسی با کیفیت امکانپذیر خواهد بود.
بنابراین میتوان گفت کیفیت حسابرسی بر ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد و از آنجا که معیارهای ذکر شده برای
بررسی کیفیت حسابرسی موجب افزایش کیفیت حسابرسی میگردند ،میتوان گفت که بر ارزش شرکت نیز تاثیر
معناداری دارند .در نتیجه به سرمایه گذاران و سهامداران توصیه می شود موارد مطروحه را در تصمیمات خود لحاظ کنند.
همچنین ،وجود یک سازوکار نظارتی قوی باعث کاهش تضاد منافع میان مدیران و مالکان شده و مدیران را ترغیب می-
نماید که در راستای تأمین منافع مالکان عمل نمایند .بر این اساس ،انتظار میرود که نظارت قوی موجب افزایش ریسک-
پذیری شرکت گردد .حسابرسان مستقل به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای نظارتی بوده و انجام حسابرسی با کیفیت باال،
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از عدم تقارن اطالعاتی میان مدیران و مالکان کاسته و موجب کاهش هزینههای نمایندگی میگردد .از لحاظ نظری،
نظارت قوی؛ بر تصمیمات سرمایهگذاری مدیران اثرگذار بوده و از طریق کاهش هزینههای نمایندگی سبب پذیرش
فرصتهای سرمایهگذاری مخاطره آمیز اما با ارزش باال ،میگردد .بر این اساس ،انتظار میرود که بهکارگیری حسابرسی
با کیفیت باال ،موجب افزایش ریسکپذیری شرکت شود.
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