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چکیده

اين پژوهش به بررسي تاثیر تجربه حسابرس بر حقالزحمه حسابرسي و کیفیت حسابرسي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران مي پردازد .جامعه آماري پژوهش ،شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد و با استفاده
از روش نمونهگیري حذف سیستماتیک 59 ،شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب ،و دوره زماني آن بین سالهاي  1311تا
 1353است .از روش دادههاي تابلويي و رگرسیون حداقل مربعات معمولي با به کارگیري نرمافزار  EVIEWSجهت آزمون
فرضیهها استفاده شده است .نتايج پژوهش نشان ميدهد که تجربه حسابرس بر حقالزحمه حسابرسي تاثیر مثبت و معنادار
دارد .يعني حسابرس هرچقدر با تجربه تر باشد حق الزحمه بیشتري دريافت ميکند و تجربه حسابرس بر کیفیت حسابرسي
تاثیر ندارد.
واژههای کلیدی :تجربه حسابرس ،حقالزحمه حسابرسي ،کیفیت حسابرسي

مقدمه
پژوهشگران از ديرباز متوجه تأثیر تجربه بر قضاوت و تصمیم گیري بوده اند .براي مثال در رشته هاي بسیار تخصصي نظیر
حسابرسي و حسابداري ،آگاهي از تفاوت هايي که در فرآيندهاي تصمیم گیري و روش تجربي متخصصین در مقابل تازه کارها
وجود دارد ،در طراحي ابزارهاي کمكي براي تصمیم گیري (مثل سیستمهاي خبره و پشتیبان تصمیم گیري) و پیشبرد برنامه-
هاي آموزشي کارکنان بسیار ارزشمند مي باشد (عبدالمحمدي و رايت )1511 ،1در حسابرسي صورت هاي مالي ،قضاوت نقش
بسیار مهمي ايفا مي کند ،بطوري که تمام مراحل حسابرسي (برنامه ريزي ،اجراي عملیات و اظهارنظر) با قضاوت همراه است.
همچنین متغیرهاي مربوط به شخص قضاوت کننده مي تواند بخشي از علل اختالف در قضاوتها را تشريح کند (حساس يگانه
و کثیري .)1318 ،شخصي که در يک حوزه تجربه بیشتري دارد اقالم بیشتري را در حافظه خود دارد و درک خوبي نسبت به
فراواني نسبي رويدادها دارد .عالوه بر آن ،تجربه زياد منجر به ساختار طبقه بندي پیچیدهتر ميشود .حسابرسان با تجربه ،بهتر
ميتوانند اشتباهات را شناسايي کنند و توضیحات قابل قبولتري درباره اشتباهات گزارشهاي مالي فراهم کنند (بستانیان،
 .)1311معلومات و تجربه از ويژگيهاي کلیدي قضاوت حرفهاي است .بدون وجود معلومات و تجربه ،افراد حرفهاي نمي توانند
Abdolmohammadi & Wright
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نیازهاي مشتريان يا استانداردهاي حرفهاي را برآورده نمايند .مطالعات انجام شده توسط انجمن حسابداري در کانادا)1559( 8
نگرشي را نسبت به دانش تخصصي مطرح ساخت که به موجب آن تجربیات و آموزشهاي ويژه مولد معلومات است و
معلومات جهت اجراي وظايف حسابرسي با استعدادهاي فطري ترکیب ميشود ،اگر چه حسابرساني که به طور متوسط با
تجربهتر بودند کارايي بیشتري نسبت به حسابرسان کم تجربه تر از خود نشان دادند؛ اما معلومات و استعدادهاي ذاتي،
متغیرهاي بهتري براي توضیح عملكرد جلوه نمود .کسب اين استعداد تا حدي ذاتي و تا اندازهاي نیز اکتسابي است .همه
افرادي که تجربیات مشابهي در يک زمینه دارند لزوماً استعداد يكساني در حل مسائل نخواهند داشت .در حقیقت حسابرسان
مجرب و با معلوماتي که استعداد حل مسائل را ندارند فاقد دانش تخصصي الزم براي بعضي از کارهاي حسابرسي خواهند بود
(مهام .)1313 ،جدايي مالكیت و مديريت در شرکتهاي سهامي به دلیل عدم تقارن اطالعاتي ناشي از ساختار فعالیت اقتصادي
در شرکت هاي سهامي بزرگ و تضاد منافع احتمالي میان مديران و مالكان ايجاب مي نمايد به منظور کاهش هزينههاي
نمايندگي ،گزارشهاي تهیه شده توسط مديريت توسط اشخاص مستقل و با صالحیت حسابرسي شود .ورشكستگي شرکتهايي
نظیر انرون ،ورلد کام و پارماالت به همراه بانکهاي بزرگي همچون لهمان برادرز ،نورتن راک و  ...در سال هاي اخیر منجر به
نشانه رفتن انگشت اتهام به سوي حرفه حسابداري شد .در اين مورد الزام مؤسسات حسابرسي به تغییر دورهاي صاحبکاران
خود به عنوان راه حلي براي بهبود استقالل حسابرسان مورد توجه قرار گرفت .چرا که بسیاري از افراد به ويژه قانونگذاران
اعتقاد داشتند روابط طوالني مدت حسابرس و صاحبكار ،توان نظارتي حسابرس و همچنین کیفیت حسابرسي را کاهش
ميدهد .موافقان تغییر اجباري حسابرس بر اين عقیده هستند که حسابرسان بعد از حضور طوالني مدت در کنار يک صاحبكار
به دلیل وابستگيهاي اقتصادي ،انگیزه بیشتري براي حفظ صاحبكار و پذيرش ديدگاهها و خواستههاي وي خواهند داشت که
اين امر استقالل آنها را مخدوش ميکند .به اعتقاد آنها دورهي تصدي طوالني باعث ايجاد يک سري روابط عاطفي ميشود
تا حدي که احساس وفاداري در حسابرسان ايجاد ميکند و بدين ترتیب استقالل آنها را به خطر مياندازد .مخالفان تغییر
اجباري ،شايد اين ديدگاه را تايید کنند اما آنها اعتقاد دارند مخارج اجرا و اعمال اين قانون بیش از منافع آن است .از طرفي،
آنها استدالل ميکنند که عوامل ديگري نظیر نیاز به حفظ اعتبار و شهرت و ترس از طرح دعاوي حقوقي علیه آنها وجود
دارد که حسابرسان را وادار به حفظ استقالل ميکند .از ديدگاه حسابرسان توانايي هاي حسابرسي و انگیزه هاي اقتصادي بر
کیفیت حسابرسي موثر است حسابرسان حرفه اي و مجرب درک باالتري از اشتباهات مرتكب شده در تهیه ي صورت هاي
مالي دارند که اين امر مي تواند کیفیت تصمیمات حسابرسي راافزايش دهد؛ اما از طرف ديگر ،ممكن است حق الزحمه
پرداختي بیشتر به حسابرسان باعث وابستگي اقتصادي حسابرسان به صاحبکاران شود و استقالل حسابرسان از بین رود که
اين منجر به کیفیت پايین حسابرسي مي گردد .مازاد حق الزحمههاي پرداختي به حسابرسان نسبت به حق الزحمههاي
استاندارد باعث از بین بردن استقالل حسابرسان مي گردد که اين منجر به کاهش کیفیت حسابرسي مي گردد (آيكسن هووا،
 .)8005با توجه به موارد باال توجه به موارد باال سوال اصلي اين پژوهش آيا تجربه حسابرسي با حق الزحمه حسابرسي و
کیفیت حسابرسي رابطه دارد؟
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مبانی نظری پژوهش
تجربه حسابرس
تجربه فرآيند حصول دانش يا مهارت در يک مقطع زماني خاص است که از طريق مشاهده و انجام دادن کاري حاصل مي
شود (الهي و همكاران .)1313 ،تجربه براي انسان همانند نور خفیف يک کشتي است که فقط راه را روشن مي کند .از نظر
اسپنسر تجربه نوعي آزمايش يا آزمون .شخصي که در يک حوزه تجربه بیشتري دارد اقالم بیشتري را در حافظه خود دارد و
درک خوبي نسبت به فراواني نسبي رويدادها دارد .عالوه بر آن ،تجربه زياد منجر به ساختار طبقه بندي پیچیده تر مي شود.
حسابرسان با تجربه ،بهتر مي توانند اشتباهات را شناسايي کنند و توضیحات قابل قبول تري درباره اشتباهات گزارشهاي مالي
فراهم کنند (بستانیان .)1311 ،مطالعات انجام شده توسط انجمن حسابداري در کانادا ( )1559نگرشي را نسبت به دانش
تخصصي مطرح ساخت که به موجب آن تجربیات و آموزشهاي ويژه مولد معلومات است و معلومات جهت اجراي وظايف
حسابرسي با استعدادهاي فطري ترکیب مي شود ،اگر چه حسابرساني که به طور متوسط با تجربه تر بودند کارايي بیشتري
نسبت به حسابرسان کم تجربه تر از خود نشان دادند؛ اما معلومات و استعدادهاي ذاتي ،متغیرهاي بهتري براي توضیح عملكرد
جلوه نمود .کسب اين استعداد تا حدي ذاتي و تا اندازهاي نیز اکتسابي است .همه افرادي که تجربیات مشابهي در يک زمینه
دارند لزوما استعداد يكساني در حل مسائل نخواهند داشت .در حقیقت حسابرسان مجرب و با معلوماتي که استعداد حل مسائل
را ندارند فاقد دانش تخصصي الزم براي بعضي از کارهاي حسابرسي خواهند بود (مهام.)1313 ،
کیفیت حسابرسی
از کیفیت حسابرسي تعريفهاي گوناگوني کردهاند .در ادبیات حرفهاي کیفیت حسابرسي در رابطه با میزان رعايت استانداردهاي
حسابرسي مربوطه تعريف ميشود .در مقابل پژوهشگران حسابداري ابعادي چندگانه براي کیفیت حسابرسي قائلند و اين ابعاد
اغلب به تعاريفي که ظاهري متفاوت دارند منجر ميشود .عمومي ترين تعريفها از کیفیت حسابرسي عناصر زير را در بر مي
گیرد :
 احتمال وجود اشتباهات عمده در صورت هاي مالي که حسابرس بتواند آنها را کشف و گزارش کند. احتمال اين که حسابرس براي صورت هاي مالي حاوي اشتباهات با اهمیت گزارش مشروط صادر نكند. سنجهاي براي توان حسابرس در کاهش اشتباهات و تحريفات جانبدارانه و بهبود کیفیت داده هاي حسابداري دقت اطالعاتي که حسابرس درباره آنها گزارش صادر کرده است .تعاريف مذکور درجات متفاوتي از ابعاد شايستگي و استقالل حسابرسان در انجام حسابرسي (استقالل واقعي) و همچنین
چگونگي درک استفاده کنندگان از استقالل آنها را در بر مي گیرند (علوي طبري و همكاران.)1311 ،
اگر چه کیفیت درک شده حسابرسي مي تواند باکیفیت واقعي حسابرسي مرتبط باشد اما لزوماً يكسان نیست .بنابراين ،حسن
شهرت و مراقبت حرفهاي براي حفظ ويژگيهاي واقعي کیفیت حسابرسي و کیفیت درک شده استفاده مي شود .به عالوه ،بايد
در نظر داشت که مراقبت حرفه اي حسابرس کیفیت اطالعات صورت هاي مالي را تحت تاثیر قرار مي دهد در حالي که حسن
شهرت حسابرس چگونگي درک ذي نفعان از اطالعات مذکور را متاثر مي سازد.
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حق الزحمه حسابرسی
حقالزحمه حسابرسي بايد بر اساس مدت زمان الزم براي اجراي عملیات حسابرسي تعیین شود .در يک بازار رقابتي براي
خدمات حسابرسي ،حقالزحمه اضافي دريافتي بهوسیله حسابرس به علت استفاده بهینه از زمان براي انجام خدمات اعتباردهي
است .تكمیل سريع عملیات حسابرسي ممكن است هزينه بیشتري در برداشته باشد .زيرا ،حسابرسان درگیر فعالیتهايي مانند
اضافهکاري يا افزايش هزينه فرصت حسابرسي ميشوند .بااينوجود ،ديدگاه متفاوتي وجود دارد که بر اساس آن حقالزحمه
حسابرسي با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسي رابطه مثبت دارد .زيرا ،با افزايش حقالزحمه میزان آزمونهاي محتواي
حسابرسي نیز افزايش مييابد همچنین ،رابطه با کارمندان ارشد يا مذاکره با مديريت درباره نتیجه کار حسابرسي نیز افزايش
مييابد (واعظ و احمدي .)1353 ،حقالزحمه حسابرسي بهصورت قرارداد بین حسابرس و صاحبکار پیش از آغاز کار حسابرسي
داخل قرارداد گنجانده ميشود .با وجود اين ،معموالً بندهاي «فرار» داخل قرارداد گنجانده ميشود که به حسابرس اجازه انجام
کارهاي اضافي و دريافت هزينه اضافهکاريها را در وضعیت غیرقابل مشاهده ،ازجمله وجود مشكل تداوم فعالیت يا عوامل
مؤثر بر ريسک حسابرسي ،ميدهد .قراردادهاي حسابرسي معموالً مختص به رويدادهاي غیرمترقبهاي که منجر به کاهش
حقالزحمه حسابرسي ميشوند ،نیست .توافقهاي قراردادي و ساير موارد ،منجر به افزايش حقالزحمه حسابرسي ميشود.
مباحث مطرح شده در باال ،ازجمله هزينههاي قراردادها و ساير هزينهها ،اغلب سبب افزايش حقالزحمه حسابرسي ميشود و
کمتر شاهد کاهش مبلغ حقالزحمه هستیم (باغي.)1353 ،
پیشینه پژوهش
منصوري سرنجیانه و تناني ( )1358بررسي عكس العمل بازار سهام نسبت به حق الزحمه هاي غیرعادي حسابرسي پرداختند.
نتايج تحقیق حاکي از آن است که بازار سهام نسبت به حق الزحمه هاي غیرعادي حسابرسي به طور مثبت عكس العمل نشان
مي دهد .به عبارتي ،از نظر سرمايه گذاران ،حق الزحمه هاي غیرعادي حسابرسي باعث ارتباط بیشتر اطالعات شرکت با قیمت
سهام ميشود که اين به نوعي منجر به افزايش کیفیت حسابرسي مي گردد.
بني مهد و همكاران ( )1351اثر حق الزحمه حسابرسي بر اظهار نظر حسابرس بررسي کردند .يافتههاي اين پژوهش نشان
ميدهد که میان حق الزحمه حسابرس ،اندازه صاحبكار ،گزارش زيان توسط صاحبكار و سن شرکت مورد رسیدگي و صدور
گزارش مقبول حسابرسي رابطه اي معنيدار وجود دارد .بر اساس نتايج پژوهش ،حق الزحمه حسابرس رابطهاي مستقیم با
صدورگزارش مقبول حسابرسي دارد .اندازه شرکت ،سن شرکت و گزارش زيان رابطه اي معكوس با گزارش مقبول حسابرسي
دارد .هم چنین تغییر حسابرس ،نوع حسابرس ،مدت تصدي حسابرس با صدور گزارش مقبول حسابرسي رابطه اي ندارند.
حضرتي و پهلوان ( )1351به بررسي رابطه بین کیفیت گزارش حسابرسي و حق الزحمه حسابرسي در شرکتهاي پذيرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .روشهاي آماري مورد استفاده جهت آزمون فرضیهها ،رگرسیون چندمتغیره ميباشد.
تحقیق حاضر شامل  4فرضیه ميباشد که به بررسي رابطه بین مديريت سود ،بندهاي مشروط در گزارش حسابرسي ،نوع
حسابرس و ترکیب هیأت مديره با میزان حق الزحمه حسابرسي ،ميپردازد .نتايج نشان ميدهد که چهار عامل ذکرشده رابطه
مستقیم و معناداري با حق الزحمه حسابرسي دارد.
خدادادي و حاجي زاده ( )1350نیز در تحقیقي با عنوان نظريه نمايندگي و حق الزحمه حسابرسي مستقل :آزمون فرضیه جريان
هاي نقد آزاد ،به بررسي تاثیر هزينههاي نمايندگي ناشي از فرضیه جريان هاي نقد آزاد بر حق الزحمه حسابرسي پرداختند.
تحقیق براي دوره زماني  1319تا  1311و به صورت الگوي رگرسیون دادههاي تلفیقي انجام گرفت و نتايج کلي آن مويد
4
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وجود ارتباط مثبت و معنيدار بین هزينههاي نمايندگي ناشي از جريان هاي نقد آزاد شرکت و حق الزحمه حسابرسي بود.
همچنین شواهد نشان داد در شرکتهاي داراي جريان هاي نقدي آزاد زياد ،بین سطح بدهي و حق الزحمه حسابرسي ارتباط
مثبت و معني دار و بین نسبت فرصت هاي رشد آتي و حق الزحمه حسابرسي ،ارتباط منفي و معنيدار وجود دارد.
چیراز و کدريک )8013( 3با پژوهشي در مورد حق الزحمه حسابرسي و ساختار مالكیت سهامداران در بین شرکت هاي
فرانسوي نشان دادند که بین سهامداران دولتي و حق الزحمه حسابرسي رابطه منفي معنادار و بین سهامداران نهادي و حق
الزحمه حسابرسي رابطه مثبت معناداري وجود دارد.
چانگ و همكاران )8013( 4بررسي اين موضوع پرداختند که آيا اجباري شدن افشاي حق الزحمه خدمات غیر حسابرسي تاثیري
در افزايش کیفیت حسابرسي دارد يا خیر و در تحقیقات خود به اين نتیجه رسیدند که میان افشاي حق الزحمه خدمات غیر
حسابرسي و کیفیت حسابرسي رابطه معني دار وجود دارد.
کندي و همكاران )8018( 9تأثیر هفت متغیر اندازه شرکت ،نسبت حقوق صاحبان سهام ،سوددهي ،شرکتهاي تابعه ي بین
المللي ،اندازه مؤسسه ي حسابرسي ،حق الزحمه ي حسابرسي و نوع صنعت را بر تأخیر در ارائهي گزارش حسابرسي در بورس
مالزي مورد بررسي قرار دادند و به اين نتیجه رسیدند که اندازه شرکت و حق الزحمه ي حسابرسي به میزان قابل توجهي تأخیر
درارائه گزارش حسابرسي را تحت تأثیر قرار میدهند ،اما به رابطه معناداري بین نوع صنعت ،نسبت حقوق صاحبان سهام ،سود
دهي ،شرکتهاي تابعه و اندازه مؤسسه حسابرسي با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسي نرسیدند.
رحمان خان و همكاران )8011( 6در پژوهشي ديگر در کشور بنگالدش تاثیر ساختار مالكیت شرکت بر حق الزحمه حسابرسي
بررسي و نتايج آنان نشان داد که بین مالكیت سهام توسط مديران اجرايي ،سرمايه گذاران نهادي و سهامداران عمومي با حق
الزحمه حسابرسي رابطه منفي معناداري وجود دارد.
روششناسی پژوهش
از آنجايي که اين پژوهش به بررسي تاثیر تجربه حسابرس بر حق الزحمه حسابرسي و کیفیت حسابرسي در شرکتهاي
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد؛ بنابراين اين پژوهش از نظر روش پژوهش ،در زمره پژوهش هاي توصیفي
جاي مي گیرد .مطالعات توصیفي به توصیف و تفسیر شرايط و روابط موجود ميپردازد .اين پژوهش از نظر هدف پژوهش ،در
زمره پژوهش هاي کاربردي جاي مي گیرد .در اين نوع پژوهش ها ،هدف کشف دانش تازه اي است که کاربرد مشخصي را
درباره فرآورده يا فرآيندي در واقعیت دنبال مي کند .به عبارت دقیق تر ،پژوهش کاربردي تالشي براي پاسخي به يک معضل
يا مشكل عملي است که در دنیاي واقعي وجود دارد .در پژوهش هاي کاربردي ،نظريه ها يا اصولي که در پژوهش هاي پايه،
تدوين مي شوند ،براي حل مسائل اجرايي و واقعي به کارگرفته مي شوند .طرح اين پژوهش با استفاده از رويكرد پس رويدادي
است .از روش پس رويدادي زماني استفاده مي شود که پژوهشگر پس از وقوع رويدادها به بررسي موضوع مي پردازد.
1

1

5
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5
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6
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جامعهی آماری
جامعه آماري اين پژوهش شامل شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،و براي دوره زماني  1311تا  1353مي-
باشد.
در اين پژوهش با توجه به شرايط متغیرها از روش نمونه گیري حذف سیستماتیک براي رسیدن به نمونه استفاده شده است.
فرضیهها
 -1بین حق الزحمه حسابرسي و تجربه حسابرسي رابطه ي مثبت وجود دارد.
 -8بین کیفیت حسابرسي و تجربه حسابرسي رابطه مثبت وجود دارد.
تعریف عملیاتی متغیرها
متغیر مستقل
 .1تجربه حسابرس ()AEXP
تجربه (تخصص) 10در يک زمینه عبارت است از برخورد با يک مورد خاص که فرصتي را براي کسب دانش (اطالعات در
حافظه ذخیره و دانش مورد نظر کسب مي شود) فراهم مي کند (اليبي.)1559 ،11
تجربه تاثیر غیرقابل انكاري بر دقت قضاوت حسابرس دارد .تجربه باعث افزايش توانايي هاي حسابرس در پردازش اطالعات
و ايجاد راهكارهاي مختلف در شرايط خاص مي شود .همچنین تجربه باعث ايجاد ساختاري براي قضاوت حسابرس مي شود
که اين ساختارها باعث ايجاد روشهاي تصمیم گیري و تفسیر اطالعات مي شود (گیبینز.)1514 ،18
در اين پژوهش تجربه حسابرس از طريق رابطه زير محاسبه مي شود:
مجموع دارايیهاي تمام صاحبكاران يک موسسه حسابرسي خاص در يک صنعت خاص
مجموع دارايیهاي صاحبكاران کل آن صنعت

متغیرهاي وابسته
 .1حق الزحمه حسابرسي ()AF
حق الزحمه حسابرسي شامل وجهي است که بابت ارائه خدمات حسابرسي و طبق توافق يا قرارداد به حسابرس يا موسسه
حسابرسي پرداخت مي شود.
حق الزحمه حسابرسي در اين پژوهش ،به عنوان لگاريتم طبیعي حق الزحمه ،که شرکت براي خدمات حسابرسي در طول سال
پرداخت مي کند ،اندازه گیري ميشود.
 .8کیفیت حسابرسي ()AQ
دي آنجلو ،)1511( 13کیفیت حسابرسي را ارزيابي بازار از احتمال اين موضوع تعريف کرده است که حسابرس اوالً تحريفات
بااهمیت را کشف کند و ثانیاً تحريف کشف شده را گزارش نمايد که بر اين فرض استوار است که درک استفاده کنندگان از
کیفیت حسابرسي (استنباط بازار) ،بیانگر کیفیت واقعي حسابرسي ميباشد.
10
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در اين پژوهش مطابق با پژوهشهاي بكر و همكاران )1551( 14و فرانسیس و همكاران ،)8009( 19از قدرمطلق اقالم تعهدي
اختیاري طبق مدل تعديل شده جونز )1551( 16به عنوان معیاري از کیفیت حسابرسي استفاده مي شود .جونز ( ،)1551اقالم
تعهدي ( )TAرا به صورت زير بیان کرده است:
TAi,t = Ei,t - CFOi,t

که در آن؛
 : Ei,tسود عملیاتي در سال t
 : CFOi,tجريان نقد عملیاتي در سال t
(

)

)

(

)

(

که در آن؛
 :A t-1دارايیهاي سال قبل
 :ΔREVتغییر در خالص درآمد شرکت
 : PPEناخالص اموال ،ماشین آالت و تجهیزات
 α8،α1و :α3پارامترهاي خاص شرکت
 :εitخطاي برآورد
اقالم تعهدي غیراختیاري ( )NDAاز طريق فرمول زير محاسبه مي شود:
)

(

(

)

)

(

که در آن؛
 : ΔRECتغییر در حسابهاي دريافتني شرکت
اقالم تعهدي اختیاري ) (DAبه صورت زير محاسبه مي شود:
DAi,t = TAi,t - NDAi,t

متغیرهاي کنترل
 .1اندازه شرکت ()SIZE
اندازه شرکت میزان بزرگي و کوچكي شرکتها را مشخص مي کند .از اندازه شرکت به عنوان يک عامل اثرگذار بر شیوه تامین
مالي شرکت ياد شده است .اندازه شرکت نقش تعیین کننده اي در ارتباط با محیط فعالیت شرکت دارد .اندازه شرکت از طريق
لگاريتم طبیعي ارزش دفتري کل دارايیهاي شرکت اندازه گیري مي شود.
 .8اهرم مالي)LEV( 11
مديران شرکتها به دلیل مزاياي تامین مالي از طريق بدهي ،تمايل دارند از اين طريق نیازهاي مالي شرکت را تامین کنند ،اما
تامین مالي از طريق بدهي ،هزينه بهره را درپي دارد و اين موضوع باعث خواهد شد که شرکتها بخشي از درآمدهاي خود را در
11
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سال هاي آينده صرف پرداخت هزينه هاي تامین مالي کنند .در نتیجه ،سودآوري آينده آنها کاهش خواهد يافت .اهرم مالي از
طريق رابطه زير به دست مي آيد:
بدهیهاي بلندمدت
کل دارايیها

 .3زيانده بودن شرکت)LOSS( 15
زيانده بودن شرکت ،زماني است که شرکت در سال مالي دچار زيان شده باشد .زيانده بودن شرکت يک متغیر مجازي است؛
اگر سود عملیاتي شرکت منفي باشد ،برابر با عدد يک و در صورت مثبت بودن سود عملیاتي شرکت ،عدد صفر را در اختیار مي
گیرد.
80
 .4بازده دارايیها ()ROA
بازده دارايیها ،توانايي شرکت را در ايجاد سود با توجه به میزان سرمايه گذاري انجام شده در شرکت اندازه گیري ميکند .بازده
دارايیها از طريق رابطه زير به دست مي آيد:
سود عملیاتي
کل دارايیها

 .9شدت حسابهاي دريافتني)REC( 81
شدت حسابهاي دريافتني از طريق رابطه زير به دست مي آيد:
حسابهاي دريافتني
کل دارايیها

 .6شدت موجودي کاال)INV( 88
شدت موجودي کاال از طريق رابطه زير به دست مي آيد:
موجودي کاال
کل دارايیها

 .1نوع اظهارنظر حسابرس)AUOP( 83
نوع اظهارنظر حسابرس يک متغیر مجازي مي باشد؛ در صورتي که گزارش حسابرس از نوع مقبول باشد ،متغیر مجازي برابر
با عدد يک و در غیر اين صورت برابر با عدد صفر مي باشد .اظهارنظر مقبول بیانگر اين است که صورتهاي مالي شرکت طبق
اصول پذيرفته شده حسابداري و از تمام جنبه هاي بااهمیت به نحو مطلوب نشان داده شده است.
یافتههای پژوهش

بهمنظور بررسي مشخصات عمومي متغیرها و تجزيهوتحلیل دقیق آنها ،آشنايي با آمار توصیفي مربوط به متغیرها الزم است.
جدول ( ،)1آمار توصیفي دادههاي مربوط به متغیرهاي مورداستفاده در تحقیق را نشان ميدهد.
19
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در جدول ( )1مقدار میانگین براي متغیر تجربه حسابرس برابر با ( )00801مي باشد که نشان مي دهد بیشتر داده ها حول اين
نقطه تمرکز يافته اند .میانه متغیر تجربه حسابرس برابر با ( )00054است که نشان مي دهد نیمي از داده ها کمتر از اين مقدار و
نیمي ديگر بیشتر از اين مقدار هستند .مقادير انحراف معیار متغیرهاي پژوهش نشان مي دهد اندازه شرکت و شدت موجودي
کاال به ترتیب داراي بیشترين و کمترين میزان پراکندگي مي باشند .با توجه به اينكه ضريب چولگي متغیرهاي پژوهش مثبت
مي باشند؛ بنابراين توزيع داراي چوله به راست است که از نظر قرينگي داراي تفاوت زيادي با توزيع نرمال است .با توجه به
اينكه ضرايب کشیدگي تمامي متغیرها مثبت مي باشند ،مي توان چنین اظهار نمود که توزيع متغیرها از توزيع نرمال بلندتر بوده و
داده ها حول میانگین متمرکزتر شده اند.
جدول  ،8آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
شاخص ها
میانگین
میانه
ماکزيمم
مینیمم
انحراف معیار
چولگي
کشیدگي

AEXP
0.801
0.054
1.000
0.0003
0.840
1.398
3.111

AF
6.413
6.401
5.606
8.544
0.111
0.903
3.166

SIZE
13.13
13.68
11.93
5.545
1.410
0.689
4.866

AQ
0.131
0.051
1.130
0.0008
0.130
8.965
14.81

LEV
0.011
0.044
0.453
0.000
0.015
8.318
5.134

ROA
0.111
0.163
0.619
-0.841
0.131
0.913
3.151

INV
0.849
0.834
0.611
0.0001
0.186
0.159
3.115

REC
0.844
0.833
0.611
0.0001
0.186
0.116
3.611

توزیع فراوانی

الزم به ذکر است که متغیرهاي نوع اظهارنظر حسابرس ( )AUOPو زيانده بودن شرکت ( )LOSSبه عنوان متغیرهاي مجازي
با عدد صفر و يک در اين پژوهش معرفي شده است ،جدول ( )8و جدول ( )3فراواني به صورت زير براي متغیرهاي فوق
درنظرگرفته شده است:
جدول ( )8نشان مي دهد که کل داده هاي مربوط به متغیر نوع اظهارنظر حسابرس ( ،)AUOPشامل  910داده مي باشد که از
اين تعداد  811عدد شامل صفر (گزارش حسابرس غیرمقبول بوده است) ،و  855عدد شامل يک (گزارش حسابرس مقبول بوده
است) ميباشد .درصد بیانشده حاکي از  100درصد تعداد داده 4109 ،درصد عدد صفر و  9809درصد عدد يک را به خود
اختصاص داده است.
جدول  ،2توزیع فراوانی متغیر نوع اظهارنظر حسابرس ()AUOP
فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي
0
811
4109
41.9
41.9
1
855
98.9
98.9
10000
کل
910
10000
10000

معتبر

جدول ( )3نشان مي دهد که کل داده هاي مربوط به متغیر زيانده بودن شرکت ( ،)LOSSشامل  910داده مي باشد که از اين
تعداد  931عدد شامل صفر (مربوط به داده هاي سودده) ،و  38عدد شامل يک (مربوط به داده هاي زيانده) مي باشد .درصد
بیانشده حاکي از  100درصد تعداد داده )5404( ،درصد عدد صفر و ( )906درصد عدد يک را به خود اختصاص داده است.
5
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درصد تجمعي
5404
10000

جدول  ،9توزیع فراوانی متغیر زیانده بودن شرکت ()LOSS
فراواني
درصد
درصد معتبر
0
931
54.4
54.4
1
38
9.6
9.6
کل
910
10000
10000

معتبر

آزمون نرمال بودن

نرمال بودن متغیرها ،شرط اولیه انجام کلیه آزمونهاي پارامتريک ميباشد .به منظور بررسي نرمال بودن متغیرهاي پژوهش از
آزمون کولموگروف -اسمیرنوف )K-S( 84استفاده شد .که نتايج اين آزمون بدين شرح است:
همان طوري که در جدول ( )4مشاهده مي شود ،سطح معني داري در متغیرهاي وابسته که بیشتر از  9درصد است ،با اطمینان
 59درصد مي توان گفت متغیرهاي فوق داراي توزيع نرمال هستند .به عبارت ديگر ،چون مقدار سطح معني داري ( )Sigبیشتر
از  9درصد مي باشد؛ لذا در سطح اطمینان  59درصد فرض  H1رد ،و فرض  H0تائید مي شود.
جدول  ،4نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ()K-S
INV
1.393
.091

REC
8.951
.000

ROA
1.691
.005

LEV
4.111
.000

SIZE
8.013
.000

AQ
1.381
.095

AF
.515
.818

AEXP
4.641
.000

آماره Z
Sig

آزمون ناهمسانی واریانس

يكي از موضوعات مهمي که در اقتصادسنجي به آن برخورد ميکنیم ،موضوع ناهمساني واريانس است .ناهمساني واريانس به
اين معناست که در تخمین مدل رگرسیون مقادير جمالت خطا داراي واريانس هاي نابرابر هستند .مشكالت ناهمساني
واريانس منجر به افزايش واريانس ضرايب برآوردي عرض از مبدأ مي شود و از طرفي واريانس ساير متغیرهاي مستقل
برآوردي را تحت تأثیر قرار مي دهد و منجر به اين مي شود که تخمین برآوردي از کارايي الزم برخوردار نباشد .جهت بررسي
ناهمساني واريانس پسماندها ،از آزمون آرچ 89استفاده ،که نتايج آن در جدول ( )9ارائه شده است:
اطالعات به دست آمده در جدول فوق نشان مي دهد که احتمال فرضیه هاي پژوهش بیشتر از  9درصد است؛ بنابراين فرض
ناهمساني واريانس جمالت اخالل رد ميشود.
جدول  ،5نتایج آزمون ناهمسانی واریانس فرضیه های پژوهش
فرضیه ها
آماره آزمون
احتمال
اول
003155
0.5511
دوم
1.1595
001651

Kolmogorov-Smirnov
Arch

10
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آزمون  Fلیمر (چاو) و آزمون هاسمن
در جدول ( ،)6با توجه به اينكه مقادير احتمال آزمون  Fلیمر براي فرضیه هاي پژوهش کمتر از  9درصد است؛ از روش داده
هاي تابلويي استفاده مي شود .همچنین ،با توجه به اينكه مقادير احتمال آزمون هاسمن براي فرضیه هاي پژوهش کمتر از 9
درصد است؛ بنابراين مدل اثرات ثابت پذيرفته مي شود.
جدول  ،6نتایج آزمون چاو و هاسمن
روش اثرات

آزمون  Fلیمر(چاو)
F
p-value

آزمون هاسمن
F
p-value

فرضیه های پژوهش

ثابت

000000

89.060

000000

0.040

اول

ثابت

0000.4

02..91

000000

..464

دوم

آزمون هم خطی
اگر آماره آزمون  VIFبه يک نزديک بود نشاندهنده عدم وجود هم خطي است .بهعنوان يک قاعده تجربي مقدار VIF

بزرگتر از  10باشد هم خطي چندگانه باال ميباشد (سوري .)1350 ،با توجه به نتايج جدول ( ،)1مشاهده ميشود مقادير عامل
تورم واريانس کمتر از عدد  10ميباشد که بیانگر عدم وجود هم خطي ميباشد.
جدول  ،7آزمون هم خطی فرضیه های پژوهش
فرضیه
اول
دوم
ابعاد
VIF
VIF
1
1.301
1.301
8
1.969
1.969
3
1.195
1.195
4
1.150
1.150
9
1.305
1.305
6
1.194
1.194
1
1.161
1.161
1
1.108
1.108
تخمین نهایی مدل

 آزمون فرضیه اول
فرضیه اول بیان ميدارد :تجربه حسابرس بر حق الزحمه حسابرسي تاثیر مثبت دارد.
طبق نتايج جدول ( ،)1يكي از شروط استفاده از رگرسیون ،استقالل باقیمانده هاست .از آنجايي که آماره دوربین -واتسون بین
 109و  809مي باشد ،بنابراين فرض عدم همبستگي بین خطاها پذيرفته مي شود .ضريب تعیین مدل بیانگر اين است که حدوداً
 43درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهاي مستقل و کنترل قابل توجیه است .آماره  ،Fحاوي تحلیل واريانس
رگرسیون به منظور بررسي قطعیت وجود رابطه خطي بین دو متغیر است .از آنجايي که مقدار احتمال مدل کمتر از  9درصد مي
باشد؛ بنابراين مدل کلي رگرسیون معنادار مي باشد.
11
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 با توجه به سطح معناداري و ضريب رگرسیون ارائه شده براي متغیر مستقل پژوهش ،مي توان بیان کرد که تجربه حسابرسبر حق الزحمه حسابرسي تاثیر مثبت و معنادار دارد.
 با توجه به سطح معني داري و ضرايب رگرسیون ارائه شده براي متغیرهاي کنترل در فرضیه مذکور مي توان بیان کرد کهاندازه شرکت و شدت موجودي کاال بر حقالزحمه حسابرسي تاثیر مثبت و معنادار دارد و بازده دارايیها بر حقالزحمه حسابرسي
تاثیر منفي و معنادار دارد و اهرم مالي ،زيانده بودن شرکت ،شدت حسابهاي دريافتني و نوع اظهارنظر حسابرس بر حق الزحمه
حسابرسي تاثیر ندارد.
جدول  ،1خالصه نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش
سطح معني داري
نماد
متغیرها
آماره t
ضريب β
0.0018
3.894
1.819
مقدار ثابت
α
تجربه حسابرس
0.0000
4.143
0.990
AEXP
اندازه شرکت
0.0000
14.13
0.365
SIZE
0.6314
-0.410
-0.111
اهرم مالي
LEV
زيانده بودن شرکت
0.1809
1.999
0.806
LOSS
بازده دارايیها
0.0483
-8.034
-0.419
ROA
0.0191
-1.181
-0.385
شدت حسابهاي دريافتني
REC
شدت موجودي کاال
0.0019
3.113
0.143305
INV
نوع اظهارنظر حسابرس
0.1351
1.411
0.011
AUOP
احتمال F
آماره F
ضريب تعیین
آزمون دوربین -واتسون
0.0000
98.41
0.481
1.189
آزمون نرمال بودن باقیماندهها

با توجه به نمودار ( ،)1مقدار میانگین بسیار کوچک (نزديک به صفر) و انحراف معیار خطاها که نزديک به يک است ،ميتوان
دريافت که خطاها داراي توزيع نرمال ميباشند ،پس ميتوان از رگرسیون استفاده کرد.
نمودار  ،8آزمون نرمال بودن توزیع خطاها برای فرضیه اول پژوهش

18
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آزمون فرضیه دوم

فرضیه دوم بیان ميدارد :تجربه حسابرس بر کیفیت حسابرسي تاثیر مثبت دارد.
طبق نتايج جدول ( ،)5يكي از شروط استفاده از رگرسیون ،استقالل باقیمانده هاست .از آنجايي که آماره دوربین -واتسون بین
 109و  809مي باشد ،بنابراين فرض عدم همبستگي بین خطاها پذيرفته مي شود .ضريب تعیین مدل بیانگر اين است که حدوداً
 15درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهاي مستقل و کنترل قابل توجیه است .آماره  ،Fحاوي تحلیل واريانس
رگرسیون به منظور بررسي قطعیت وجود رابطه خطي بین دو متغیر است .از آنجايي که مقدار احتمال مدل کمتر از  9درصد مي
باشد؛ بنابراين مدل کلي رگرسیون معنادار مي باشد .با توجه به سطح معناداري و ضريب رگرسیون ارائه شده براي متغیر
مستقل پژوهش ،مي توان بیان کرد که تجربه حسابرس بر کیفیت حسابرسي تاثیر ندارد .با توجه به سطح معني داري و
ضرايب رگرسیون ارائه شده براي متغیرهاي کنترل در فرضیه مذکور ميتوان بیان کرد که اندازه شرکت ،اهرم مالي ،زيانده
بودن شرکت ،شدت موجودي کاال و نوع اظهارنظر حسابرس بر کیفیت حسابرسي تاثیر ندارد و بازده دارايیها و شدت حسابهاي
دريافتني بر کیفیت حسابرسي تاثیر مثبت و معنادار دارد.
جدول  ،3خالصه نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش
سطح معني داري
آماره t
نماد
متغیرها
ضريب β
مقدار ثابت
0.5839
-0.056
-0.006
α
تجربه حسابرس
0.8331
-1.158
-0.081
AEXP
0.3381
0.510
0.004
اندازه شرکت
SIZE
اهرم مالي
0.3611
-0.513
-0.060
LEV
زيانده بودن شرکت
0.1651
1.314
0.038
LOSS
0.0000
9.316
0.888
بازده دارايیها
ROA
شدت حسابهاي دريافتني
0.0000
1.356
0.814
REC
شدت موجودي کاال
0.8436
-1.161
-0.041
INV
0.9010
0.668
0.006
نوع اظهارنظر حسابرس
AUOP
ضريب تعیین
آزمون دوربین -واتسون
احتمال F
آماره F
0.0000
16.11
0.158
1.155
آزمون نرمال بودن باقیماندهها

با توجه به نمودار ( ،)8مقدار میانگین بسیار کوچک (نزديک به صفر) و انحراف معیار خطاها که نزديک به يک است ،ميتوان
دريافت که خطاها داراي توزيع نرمال ميباشند ،پس ميتوان از رگرسیون استفاده کرد.
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نمودار  ،2آزمون نرمال بودن توزیع خطاها برای فرضیه دوم پژوهش

بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
با نگاهي گذرا به مباني نظري پژوهش در خصوص تاثیر تجربه حسابرس بر حق الزحمه حسابرسي ،مي توان بیان کرد که
شواهد تجربي از تاثیر مستقیم تجربه حسابرس بر حق الزحمه حسابرس حمايت مي کند؛ يعني هرچه تجربه حسابرس باالتر
باشد ،میزان کیفیت خدمات ارائه شده آن نیز باالتر و در نتیجه حق الزحمه بیشتري دريافت مي کند .بنابراين ،حسابرسان
باتجربه از اينكه درکارشان جدي و دقیق تر هستند ،معموالً خدماتي که براي صاحبکاران ارائه مي کنند ،باکیفیت تر مي باشد؛
چرا که تخصص و تسلط کامل آن ها به کارشان بیشتر است .همان گونه که از نتايج پژوهش برمي آيد ،در بازار سرمايه ايران،
ازدياد تجربه حسابرس موجب تشديد حق الزحمه آنها مي شود .چنین به نظر مي رسد در بازار سرمايه ايران حق الزحمه
حسابرس تحت تاثیر تجربه حسابرس قرار مي گیرد و دلیل آن مي تواند ناشي از درک مسئولیت پذيري و يا پاسخگويي
حسابرسان باتجربه درکارشان باشد و يا تقبل احساس مسئولیت بیشتر آنها در قبال ساير حسابرسان در جامعه باشد و طبق
نتايج پژوهش ،کیفیت حسابرسي تحت تاثیر تجربه حسابرس قرار نمي گیرد که اين مطلب با مباني نظري پژوهش و حتي با
نتايج پژوهش هاي خارجي سنخیت ندارد؛ بنابراين در بازار سرمايه ايران ،تجربه حسابرس را نمي توان به عنوان محرکي براي
کیفیت حسابرسي ذکر نمود که اين موضوع به شرايط حاکم در بازار سرمايه ايران برمي گردد و چنین به نظر ميرسد در محیط
شرکتهاي ايراني از جانب سهامداران ،سرمايه گذاران ،مديران و ساير ذينفعان شرکتها روي تجربه حسابرس مانوري صورت
نمي گیرد تا کیفیت حسابرسي را تحت تاثیر قرار دهد .به عبارتي ،دلیل اين امر نشان دهنده عدم عكس العمل بازار و سرمايه
گذاران نسبت به تجربه حسابرس مي باشد و اين موضوع نشان دهنده عدم شناخت کافي سرمايه گذاران و فعالین بازار سرمايه
ايران از اين مفهوم مي باشد.
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