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چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثیر حمايت از سرمايه گذار بر رابطه هزينه توسعه سرمايه گذاری و حق الزحمه
حسابرسي انجام شده است .جامعه آماری پژوهش ،شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال
 8311تا سال  8315است که  881شرکت به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند .جهت تجزيه و تحلیل دادهها
از مدل رگرسیون خطي چند متغیره استفاده شده است .در اين پژوهش از آمار توصیفي شامل جداول و نمودارها،
شاخصهای گرايش مرکزی ،پراکندگي ،توزيعي جهت توصیف نمونه موردبررسي و از روش رگرسیون مبتني برداده
های ترکیبي جهت تحلیل دادههای مرتبط به جنبههای تحقیق استفاده شد .برای استخراج دادهها از نرمافزار اکسل
و برای انجام آزمونهای آماری از نرمافزار ايويوز استفاده گرديد آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق بر اساس آماره
جارکو-برا و احتمال آن در سطح خطای  5درصد ارائه شده است .و از آزمون چاو برای بررسي اين که آيا دادههای
ترکیبي جهت برآورد تابع مورد نظر کارآمدتر خواهد بود يا نه ،و برای بررسي معنيدار بودن مدل رگرسیون از آماره
فیشر استفاده شده است .نتايج نشان داد که يافته های پژوهش نشان مي دهد که حمايت از سرمايه گذار و هزينه
توسعه سرمايه گذاری بر حق الزحمه حسابرسي تأثیر معناداری ندارند ،اما حمايت از سرمايه گذار بر رابطه هزينه
توسعه سرمايه گذاری وحق الزحمه حسابرسي تأثیر منفي و معناداری دارد.
واژههاي كليدي :حمايت از سرمايه گذار ،هزينه توسعه سرمايه گذاری ،حق الزحمه حسابرسي.

 -8کارشناسي ارشد حسابرسي ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران.
 -2استاد ،گروه حسابداری  ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمي  ،تهران ،ايران (نويسنده مسئول) zahra.poorzamani@ yahoo.com
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 -1مقدمه

حاکمیت شرکتي میيتوانید نقیش حمايیت از سیرمايه
گذار در بنگاه ها داشته و منجر بیه جیذد و تخ ییص

در کسب و کارهای جديد ،دارايیي هیای نامشیهود
بخش اعظمي از ارزش شیرکت را بیه خیود اخت یا
داده اند؛ اما روش های حسابداری قیادر بیه شناسیايي
تک تیک ايین اقیالم در صیوری هیای میالي نیسیتند.
حسابداری همواره تالش مي کند تا اگیر هزينیه هیای
فعالیت های تحقیق و توسیعه بیه عنیوان يیک دارايیي
ن امشهود شناسايي مي شود ،منیافع میرتبط بیا آن بیه
شیوه های مختلف انیدازه گییری شیود .ايجیاد چنیین
دارايي نامشهودی مستلزم وجیود رابطیه متبیت بسییار
قوی بین هزينه های تحقیق و توسعه و سود عملییاتي

بهینه منابع ،افزايش کارايي عملیاتي ،استیفای حقیوق
اینفعان مختلف و رشد سرمايهگذاری پايدار از طريق
جلیییب اعتمیییاد سیییرمايهگیییذاران باشد(حسییییني و
خرازی .)8311،در نهايت حفاظت از منافع سیهامداران
در مقابل انگیزه های مديران در جهیت اعمیال منیافع
شخ یي ،میي توانید بییه وسییله سیاختارهای نظییارتي
کاهش يابد .لذا اين تحقیق به بررسي نقش حمايیت از
سرمايه گذار بر رابطه هزينه توسعه سیرمايه گیذاری و
حق الزحمه حسابرسي مي پردازد.

است (کريشنان و وانگ .)2183 ،8سیرمايه گیذاری در
هزينه های تحقیق و توسعه با ساير سرمايه گذاری هیا
(مانند سرمايه گذاری در يک بخیش يیا سیرمايه هیای
بلندمدی) تفاوی دارد .زيرا اوالً يیک دارايیي نامشیهود
است .ثانیاً سود حاصیل از سیرمايه گیذاری در هزينیه
های تحقیق و توسعه ديرتر حاصیل میي شیود؛ يعنیي
زماني که پروژه تکمیل شود و از نظر تجیاری بیه طیور
موفقیت آمیز عمل کند .از ايین رو ،بیازده احتمیالي در
چنین سرمايه گذاری هايي را نمیي تیوان فیوراً انیدازه
گیری نمود(مجتهد زاده و همکیاران  .)8311از سیوی

 -2مبانی نظري و مروري بر پيشينة تحقيق
طبییق اسییتانداردهای حسییابداری و حسابرسییي در
بسیاری از کشورها هزينه های توسعه سرمايه گیذاری
جزء هزينه های دوره محسود مي گردد .اما در برخیي
از کشورها (مانند استرالیا ،فرانسه و ايتالییا) ايین مهیم
نیز مطرح گرديده که هزينه های توسعه را در صیورتي
که از معیارهیای خاصیي برخیوردار باشیند ،میي تیوان
سییرمايه گییذاری کییرد (نییان و چنییگ .)2181 ،2طبییق
تحقیقای صوری گرفته استدالل مي شود کیه میديران

ديگییر ،هنگییامي کییه حسابرسییان ،سییرمايه ای کییردن
فرصت طلبانه تحقیق و توسعه را تشخیص نمي دهند،
بیشتر با خطر دعاوی قضايي يیا از دسیت دادن اعتبیار
روبرو هستند ،بنابراين ممکن است بیه منظیور جبیران
چنین نگراني های مرتبط با ريسک يا اعتبیار ،متحمیل
هزينه های باالتری شوند .لیذا ،تنهیا بخیش اختییاری
مخارج سرمايه ای تحقییق و توسیعه بازتیاد میديريت
سود است .افزون بر اين ،در کشور ايران با وجود منیابع
طبیعي غني و متنوع که به طور کلي نگرش مسیاعدی
نسبت به علم تحقیق وجود ندارد ،انگییزه ااتیي بیرای
انجام فعالیت های تحقیق و توسعه در اکتر بنگاه هیای
اقت ادی وجود ندارد حتي صینايع کوچیک و متوسیط
نیز از ايین قاعیده مسیتتني نبیوده انید .بخیش اعظیم
اعتبارای در ايران از طريق بودجۀ عمومي دولت تأمین
و پرداخت مي شود و نقیش بخیش خ وصیي محیدود
است (دهدار و همکاران .)8313 ،در اين میان مکانیزم

مي توانند با سیرمايه گیذاران خیارجي ارتبیاق برقیرار
کنند که اعتماد آنها در مورد نتیجه نهیايي و پرداخیت
های آتي از دارايي های نامشهود تولید شده در داخیل
با سرمايه گذاری در هزينه های تحقیق و توسیعه بیاال
رود (چنگ و همکیاران .)2182 ،3زمانیکیه میديران بیا
سرمايه گذاران خارجي ارتباق برقرار کننید بیشیتر در
مورد مزايای اقت ادی آينده از دارايیي هیای نامشیهود
شرکت آگاه مي شوند ،لذا اين مهم منجر بیه ايین میي
گردد که عدم تقیارن اطالعیاتي کیه سیرمايه گیذاران
خارجي در هنگام ارزيابي ارزش دارايي هیای نامشیهود
داخلي با آن مواجهند ،کاهش يابد (بال .)2112 ،4البته
موارد مذکور از ديید طرفیداراني اسیت کیه بیه اعمیال
هزينه های تحقییق و توسیعه در واحید اقت یادی بیه
وسیله مديران ،خوش بین هستند.
با اين حال ،مخالفان میدعي هسیتند کیه ابهیام در
معیارهای سرمايه گیذاری در هزينیه هیای توسیعه ،بیه
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مديران ،فرصت های دستکاری سود ،ارائه مي کنید .بیه
عنوان متال ،مديران مي تواننید بیا اسیتفاده از سیرمايه

قدری مديران حرفهای را افزايش ميدهد و اين امکیان
را فراهم ميکند تا مديران آزادانه مقاصدشان را دنبیال

گذاری در تمام پروژه های داخلي بدون در نظر داشیتن
اينکه آيا در آينده مزايای اقت ادی داشیته باشیند يیا
خیر ،ارقام م نوعي و غیر واقعي از درآمد افشاء نمايند.
متال آنهیا میي تواننید بیا اسیتفاده از هزينیه اسیتهال
تحقیق و توسعه ،دوره های مختلیف اسیتهال هزينیه
هییای توسییعه سییرمايه گییذاری را بییه تییأخیر بیاندازنیید
(ابای .)2113،5عالوه بر اين ،حتي خود میديران ممکین
است از مزايای اقت ادی آينده ناشي از سرمايه گیذاری
در هزينه های توسعه مطمئن نباشیند؛ ايین مهیم ايین
نگراني را تشديد مي کند که سرمايه گذاری در هزينه
های توسعه ،منعکس کننده میديريت سیود اسیت (دی
فوند و زهانگ.)2184،2
از طرفییي حرفییه حسییابداری در مییورد گزارشییدهي
دارايي های نامشهود ،ديرباور است (واتز )2113 ،1زيیرا
حسابرسي دارايي های نامشهود معموالً دشیوار اسیت و
مزايای اقت ادی آنها معموالً غیر قابل اندازه گیری است
و قابل اطمینان نیست .ادبیای تحقییق در ايین زمینیه
نشان مي دهد که حسابرسان ،مانند سرمايه گذاران ،نیز
در هنگام برنامه ريزی عملیای حسابرسي ،هزينیه هیای
سرمايه گذاری توسعه را در نظر مي گیرند .بیه عنیوان
متال ،دی جرج و همکاران )2183( 1دريافتند که قبول
استاندارد شیماره  ،31بیا هزينیه هیای حسابرسیي بیاال
مرتبط است ،زيرا پیچیدگي های حسابرسي در سیرمايه
گذاری هزينه های توسعه ای ،نیازمند تالش های عالي
حسابرسي است.
1
جنسییین و مکلینیییگ ( )8112مبیییاني تئیییوری
نمايندگي را مطرح نمودند  .آنها مديران شیرکتهیا را
به عنوان کارگزار (نماينده) و سیهامداران را بیه عنیوان
کارگمار (مالک) تعريف کردند  .مدل کارگمار -کارگزار
با اين فرض آغیاز میيشیود کیه هیدف اولییه شیرکت
افزايش ثروی سهامداران است  ،لیکن در عمل همیواره
اينگونه نیست  .میديران احتمیاالً بیه افیزايش منفعیت
شخ ي خود نییز تمايیل دارنید .مشیکالی نماينیدگي
زماني ايجاد ميشود که نماينده در اهداف مالک سهیم
نميشود  .عالوه بر ايین تفکییک کنتیرل از مالکییت ،

کنند و منافع خودشان را با هزينه سیهامداران بدسیت
آورند  .دو مشکل در رابطه نمايندگي اتفاق میيافتید .
نخست اينکه تأيیید کارهیای کیارگزار بیرای کارگمیار
بسیار مشکل و پرهزينه است .مشکل دوم اين است که
کارگمار و کارگزار به دلیل نگرش های متفاوی نسیبت
به ريسک ممکن است ترجیحای متفاوتي داشته باشند
 .اين دو مشکل هزينههايي را برای کارگمار به منظیور
کسب اطمینان از حرکت نماينده در جهت منیافع وی
در بردارد که آنها را هزينه نمايندگي مينامند .
کريشان و وانگ )2184( 81شرکتهای اياالی متحده
را مییورد بررسییي قییرار دادنیید و دريافتنیید زمییاني کییه
مشتريان انگییزه هیای کمتیری بیرای دسیتکاری سیود
دارند ،سرمايه گذاريشان در هزينه های توسیعه باعی
خواهد شد ارزيابي ريسک حسابرسیي کیاهش يابید .بیا
بررسییي شییرکت هییای اکییر شییده در چییین ،چنییگ و
همکییاران )2182( 88دريافتنیید کییه بییین هزينییه هییای
تحقیق و توسعه با حق الزحمه حسابرسي رابطه متبیت
و معنییاداری وجییود دارد ،کییه میینعکس کننییده نگرانییي
حسابرسان در مورد سیوء اسیتفاده مشیتری از سیرمايه
گذاری در مورد هزينه های تحقیق و توسعه است کیه
سود را دستکاری مي کنند.
سرمايه گذاری هزينه های توسعه تا حد زيادی بیه
قضاوی اهني مديران ،بدون هیچ معیار روشني بستگي
دارد که فرصت های مديريت بیرای دسیتکاری سیود را
فییراهم مییي کنیید .نگرانییي هییای مییديريت سییود ،کییار
حسابرسي را بیشتر پیچیده مي کنید ،زيیرا حسابرسیان
بايد تمايز قائل شوند که آيا هزينه های سرمايه گیذاری
شییده میینعکس کننییده ی مییديريت سییود هسییتند يییا
موضوعای اقت یادی اسیت .از آنجیايي کیه حسابرسیان
زمانیکه رفتارهای مديريت سود مشتريان را تشیخیص
نمي دهند ،با خطر از بین رفتن اعتبار خود و يا کیاهش
آن مواجه میشوند ،آنهیا روش هیای جیامعتری را بیرای
کاهش نگراني های خود در نظر مي گیرند و يیا ممکین
است هزينه های حقوقي را به عنیوان جبیران خسیاری
بپردازنیید ،کییه هییر دو باعیی افییزايش حییق الزحمییه
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حسابرسیي میي شییوند (چیويي و همکییاران 2111 ،82و
سیتارامان و همکاران.)2112 ،83

سرمايه ای کردن مخیارج تحقییق و توسیعه بیه شیدی
متکي بر قضاوی اهني مديريت است ،بنابراين سیرمايه

احمییید و فالیییک  )2112(84و انیییگ و همکیییاران
 )2111(85در خ ییو شییرکت هییای اسییترالیايي بییه
تحقیق پرداختند و متوجه شدند که مخارج سیرمايه ای
تحقیق و توسعه برای سرمايه گذاران دارای ارزش است.
افزون بر اين ،گرين 82و همکاران ( )8112دريافتند کیه
بازار به محی سیرمايه ای شیدن بیه ارزيیابي مخیارج
تحقیق و توسعه میي پیردازد .سیان و انیوار ( )2185در
تحقیقي تحت عنوان «وضعیت فعالیت هیای تحقییق و
توسعه و عملکرد شرکت های داخلي چین» به بررسیي
تأثیر فعالیت های تحقیق وتوسعه بر بهره وری شیرکت
های زغال سنگ در چین پرداختیه انید .نتیايج تحقییق
آنهییا نشییان داده اسییت کییه سییرمايه گییذاری مسییتقیم
خارجي منجیر بیه کیاهش معنیي داری در سیهم بیازار
شرکت های داخلي مي شود و تیأثیر آن بیر بهیره وری،
فروش و سودآوری معنا دار نیسیت .نتیايج تجربیي ايین
تحقیق نشان داده اسیت کیه سیاسیت هیايي تشیويقي
فعالیت های تحقیق و توسعه شیرکت هیای داخلیي در
صنايع معدن رغال سنگ در چین مي تواند منجیر بیه
افزايش تولید و در نتیجه کاهش اتکیا بیه واردای شیود
عالوه بر اين بهره وری ناشي از فعالیت هیای تحقییق و
توسعه باع افزايش موقعیت رقابتي شرکت ها در بازار
بین المللي خواهد شد.
نان و چنگ )2181( 81در تحقیقي به بررسي تیأثیر
حمايت از سرمايه گذار بر رابطه هزينه توسعه سیرمايه
گذاری و حق الزحمه حسابرسي پرداختند آنهیا در ايین
تحقیق دريافتند که به طور کلي هزينه توسعه سیرمايه
گذاری بر حق الزحمه حسابرسي تیأثیر متبیت دارد امیا
در صورتي که شرکت از حمايت سرمايه گذار برخیوردار
باشد اين تأثیر کمتر است .مخارج سرمايه ای ،مخارجي
هستند که منافع آتي به وجود مي آورنید .ايین مخیارج
موجب حفظ ،تداوم يیا افیزايش ظرفییت تولیید کیاال و
خدمای مي گردد و برای شرکت سود آوری آتي دارنید.
مطابق بند  83استاندارد حسابداری ،سرمايه ای کیردن
مخارج تحقیق و توسعه طبق شرايط خاصي امکان پذير
است .طبق استاندارد های بین المللي حسابداری ،معیار

ای کردن مخارج تحقیق و توسیعه را میي تیوان عیاملي
برای عالمت دهي يا مديريت سود پنداشت.
اوسؤالد و زارووين ( 2111الف) در پژوهش خود بیه
اين نتیجه رسیدند که بازده سهام در شرکت هیايي کیه
مخارج تحقییق و توسیعه را سیرمايه ای میي کننید در
مقابل بازده سهام در شرکت هايي که به هزينه کیردن
مخارج تحقیق و توسعه مي پردازند ،اطالعای بیشیتری
در خ و سودآوری آتي (ضريب واکنش سیود آتیي)
نشان مي دهد.
81
شییواهد بییین کشییوری کییه اسییمیت و همکییاران
( )2118ارائه کرده اند نیز ،نقش (عالمت دهیي) بیالقوه
ای را برای سرمايه ای کردن مخارج تحقیق و توسعه در
بازار های سرمايه استرالیا و کانادا نشان مي دهد .تمیام
اين يافته هیا نقیش متبیت سیرمايه ای کیردن مخیارج
تحقیق و توسعه را در انتقال اطالعای مرتبط پشیتیباني
مي کنند و اين امر به استفاده کننیدگان صیوری هیای
مالي در ت میم گیری کمک میي کنید .بیا ايین همیه،
ممکن است سرمايه ای کردن مخارج تحقییق و توسیعه
همیشه به صوری مالي حاوی اطالعای نیانجامید ،زيیرا
موفقیت (برای نمونه ،امکان پذيری فني) فعالیت هیای
تحقیق و توسعه معموالً نامشیهودند و بیه سیختي میي
توان آنها را پیش بیني کرد .حتي خود میديران ممکین
است از احتمال موفقیت و همینطیور مزايیای احتمیالي
آينده مربوق به مخارج خا تحقییق و توسیعه ناآگیاه
باشد .اين عدم قطعیت باع افزايش اين بید گمیاني در
میان استفاده کننیدگان صیوری هیای میالي شیود کیه
سییرمايه ای کییردن مخییارج تحقیییق و توسییعه بازتییاد
دستکاری سود است.
مارکاريان و همکیاران ( )2111گیزارش دادنید کیه
شرکت های ايتالیايي ثبت شیده در بیورس بیه منظیور
هموارسازی سود ،مخارج تحقیق و توسعه را سرمايه ای
کنند؛ چیزی که ممکن اسیت بیا انگییزه هیای فرصیت
طلبانه هدايت شود.
تي و همکاران ( )2111متوجه شیدند کیه شیرکت
های آلماني تمايل دارنید بیه منظیور اجتنیاد از نقی
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قراردادهای بدهي ،مخارج تحقیق و توسه را سرمايه ای
کنند.

واعظي و حاجي ها ( )8312در تحقیقي به بررسیي
تأثیر سرمايه گیذاری تحقییق و توسیعه بیر روی بیازده

کازاوان جني و جیین جیین ( )2112بیا اسیتفاده از
شرکت های فرانسوی ثبت شیده در بیورس بیه عنیوان
نمونه متوجه شدند که مخارج تحقیق و توسعه سیرمايه
ای ارتباطي منفي با قیمت های سهام و بازده آنها دارد.
سرتیبي و همکاران ( )8311در تحقیقي به بررسیي
رابطه بین حاکمیت شرکتي با هزينیه هیای حسابرسیي
در شرکت های پذيرفتیه شیده در بیورس اوراق بهیادار
تهران پرداختند نتیايج تحقییق آنهیا نشیان داد کیه ،در
سییطح معنییي داری متغیییر مسییتقل؛ میییزان حاکمیییت
شرکتي (مالکیت میديريتي ،مالکییت نهیادی ،اسیتقالل
هیأی مديره ،اقتدار سهامداران شیناور آزاد و حسیابرس
داخلي) ،بیانگر عدم وجود رابطه بین مالکیت میديريتي،
مالکیت نهادی ،استقالل هیأی مديره ،اقتدار سهامداران
شییناور آزاد و حسییابرس داخلییي بییا هزينییه حسابرسییي
درسطح اطمینان  15درصد است .بنابراين تمام فرضییه
های تحقیق رد مي شود.
سنگ بهیرام و همکیاران ( )8312در تحقیقیي بیه
بررسي رابطه بین حاکمیت شرکتي ،هزينیه تبلیغیای و
هزينه تحقیق و توسعه بر میديريت سیود و چسیبندگي
هزينه درشرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهیادار
تهران پرداختند .نتايج تحقیق آنها نشیان داد کیه بیین
مديريت سیود و هزينیه هیای تبلیغیای و بیین پیاداش
مديران و چسبندگي هزينیه رابطیه منفیي و معنیاداری
وجود دارد .عیالوه بیر ايین ،نتیايج نشیان داد کیه بیین
مديريت سود و هزينیه هیای تحقییق و توسیعه رابطیه
متبت و معناداری وجود دارد .همچنین ،نتايج بیانگر آن
است بین هزينه حسابرسي و چسبندگي هزينیه رابطیه
معناداری وجود ندارد.
واعظي و حاجي ها ( )8312در تحقیقي به بررسیي
تأثیر سرمايه گذاری تحقیق و توسعه بیر حیق الزحمیه
حسابرسي در شرکت های فعال در بیورس اوراق بهیادار
تهران پرداختند .نتايج حاصیله نشیان داد هزينیه هیای
تحقیق و توسعه سرمايه گذاری شده تأثیر معناداری بیر
حق الزحمه حسابرسي شرکت های پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران دارند.

سهام در شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران
پرداختند .نتايج حاصله نشان داد هزينه های تحقییق و
توسعه سرمايه گذاری شده تیأثیر معنیاداری بیر بیازده
سهام شرکت های پذيرفته شده در بیورس اوراق بهیادار
تهران دارند.
دهدار و همکاران ( ،)8313در پژوهش خیود تحیت
عنوان « تحقیقي پیرامون ارتباق بین مخیارج تحقییق و
توسعه با مکانیزم هموارسازی سود شرکت های پذيرفته
شیده در بیورس اوراق بهیادار تهییران» ،بیه ايین نتیجییه
رسیدند ،بین مخارج تحقییق و توسیعۀ واقعیي در بیاز
زماني بلند مدی و کوتاه مدی و مکانیزم مديريت سود،
رابطۀ معنادار وجود دارد ،ولیي بیین مخیارج تحقییق و
توسعۀ بودجه ای در بازه زماني بلندمدی و کوتاه میدی
و فرآيند مديريت سود رابطۀ معنادار وجود ندارد.
داروغه حضرتي و پهلوان ( )8318به بررسیي تیأثیر
سطوح مديريت سود بیر هزينیه حسابرسیي در شیرکت
هییای پذيرفتییه شییده در بییورس اوراق بهییادار تهییران
پرداختند .نتايج يافته های آن ها حاکي از آن است که،
شییرکت هییايي بییا مییديريت سییود بییاال ،حییق الزحمییۀ
حسابرسي بیشتری پرداخت مي کنند.
دهقاني و همکاران ( ،)8312در پژوهش خود تحیت
عنوان «اثر بخشي هزينه های تحقیق و توسعه (بررسي
موردی تعاوني های تولیدی اسیتان خراسیان رضیوی و
صنايع ايران)» ،نشان دادند که بین هزينه های تحقییق
و توسعه و افزايش سهم بازار ،افیزايش فیروش ،افیزايش
درآمد و افزايش سیود آوری ارتبیاق مسیتقیمي وجیود
دارد .همچنین بررسي و تخمین الگوی اقت یاد سینجي
برای هزينه های تحقیق و توسعه و سیود پیس از کسیر
مالیای های غیر مستقیم و عوارض بیرای صینايع باکید
چهار رقمي طیي دور  8314-8318نییز ايین ارتبیاق
مستقیم را تأيید کرد.
زارعي میروج ( ،)8314در تحقییق خیود بیا عنیوان
شناسايي عوامل مؤثر بر تغیییر حسیابرس در ايیران بیه
اثبای فرضیای زير پرداخته است :در پايان به اين نتايج
رسیده است که حیق الزحمیه حسیابرس (فرضییه ،) 8

نشریـه علمـی حسابداري مدیریت  /شماره چهلودو م

08

آذين شاه محمد و زهرا پورزمانی

کیفیت کار حسابرس (فرضیه  ،)3تغییر مديران شرکتها
(فرضیه  ،) 4اندازه شرکت (فرضیه  ) 2و نیر بازگشیت

به منظور انتخاد نمونه آماری شیرايطي بیه شیرح
زير در نظر گرفته شده است:

سرمايه شیرکتها (فرضییه  )81در سیطح اطمینیان 15
درصد بر تغییر حسابرسان از سوی شرکتها تأثیر دارد و
اظهار نظر مشروق (فرضیه  ،)2افیزايش مییزان فیروش
شرکت صاحبکار (فرضیه  ،)5میزان باالی نسبت بیدهي
بلند مدی به دارايیهای شیرکت صیاحبکار (فرضییه ،)1
میزان باالی نسبت بیدهي کوتیاه میدی بیه دارايیهیای
شرکت صاحبکار (فرضیه  )1و افزايش سیرمايه شیرکت
صییاحبکار (فرضیییه  ،)1تییأثیری بییر تغییییر حسابرسییان
شرکتها ندارد  .الزم به اکر مي باشد فرضیه ( 88تعداد
واحدهای تابعه شیرکت صیاحبکار) ،بیا توجیه بیه عیدم
دستیابي محقق بیه تعیداد واحیدهای تابعیه شیرکتهای
انتخاد شده  ،ازمون فرضیه فوق امکانپذير نبوده است.

 .8برای رعايت قابلیت مقايسه پیذيری آنهیا ،سیال
مالي شرکتها منتهي به پايان اسفند ماه هر سال باشد.
 .2طي قلمرو زماني پژوهش ،هیچگونه توقیف فعالییت
نداشته و دوره مالي خود را تغییر نداده باشند .3 .کلیه
ی اطالعیای میورد نییاز از شیرکتها بیرای پییژوهش در
دسترس باشد . 4 .جیزء بانیک هیا و موسسیای میالي
(شرکتهای سرمايه گذاری ،واسطه گران مالي ،شیرکت
های هلدينگ و لیزينگ ها) نباشند.بنابراين با در نظیر
گرفتن محدوديت های تحقیق تعداد  881شرکت طي
قلمرو زماني تحقیق طي سیال هیای  8311تیا 8315
جامعه آماری تحقیق را تشکیل مي دهد.

 -3فرضيه هاي تحقيق
بییر اسییاس مطالعییای تبیییین شییده و تجربییي ،تییدوين
فرضیای پژوهش به شرح زير است:
فرضيه اول :حمايت از سرمايه گیذار بیر حیق الزحمیه
حسابرسي تأثیر دارد.
فرضيه دوم :هزينیه توسیعه سیرمايه گیذاری بیر حیق
الزحمه حسابرسي تأثیر دارد.
فرضيه سوم :حمايت از سرمايه گذار بر رابطیه هزينیه
توسعه سرمايه گذاری و حق الزحمه حسابرسیي تیأثیر
دارد.

 -5مدل و متغيرهاي تحقيق
مییدل هییا و نحییوه انییدازه گیییری متغیرهییا برگرفتییه از
پژوهش تام مارتینس و همکاران ( )2181به شرح زيیر
مي باشد:
مدل فرضيه اول:
Log fees it = β0 + β1 IP it + β2 Liqu it + β3
Size it + β4 AGE it + β5 LOSS it + β6 ROE it +
β7 LEVit + β8 Big_N it + eit

مدل فرضيه دوم:
Log fees it = β0 + β1 R&D it + β2 Liqu it + β3
Size it + β4 AGE it + β5 LOSS it + β6 ROE it +
β7 LEVit + β8 Big_N it + eit

 -4روش شناسی تحقيق
پژوهش حاضراز لحاظ روش همبستگي و از لحیاظ
هیییدف کیییاربردی و در زمیییره تحقیقیییای توصییییفي
حسابداری به شمار مي رود.به عالوه با توجه بیه اينکیه
از اطالعیای تیاريخي در آزمیون فرضییای آن اسیتفاده
شده در گروه تحقیقای شبه آزمايشي طبقه بندی میي
گردد.همچنین تحقیق حاضر به لحاظ معرفت شناسیي
از نوع تجربه گرا،سیستم اسیتدالل آن اسیتقرايي و بیه
لحاظ نوع مطالعه میداني -کتابخانیه ای بیا اسیتفاده از
اطالعای تاريخي به صوری پس رويدايمي باشد.

مدل فرضيه سوم:
Log fees it = β0 + β1 IP it + β2 R&D it + β3
R&D * IP it + β4 Liqu it + β5 Size it + β6
AGE it + β7 LOSS it + β8 ROE it + β9 LEVit
+ β10 Big_N it + eit

 =R&Dهزينه توسعه سرمايه گیذاری در سیال  tو در
شرکت i
 =Log feesحیق الزحمیه حسابرسیي در سیال  tو در
شرکت i
 =IPحمايت از سرمايه گذار در سال  tو در شرکت i
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 متغير وابسته
حق الزحمه حسابرسي :برای اندازه گیری اين متغیر از
لگاريتم طبیعي مجموع هزينه های حسابرسي در دوره
استفاده مي شود.
 متغيرهاي مستقل
متغیرهییای مسییتقل در ايیین پییژوهش ،هزينییه توسییعه
سرمايه گذاری و حمايت از سرمايه گذار مي باشند که
روش اندازه گیری آنها به شرح زير مي باشد:
هزينه توسیعه سیرمايه گیذاری :کیه بیرای انیدازه
گیری آن از مقدار سرمايه گذاری در مخارج تحقییق و
توسییعه شییرکت اسییتفاده مییي شییود (مییارتینس و
همکاران.)2181،
حمايت از سرمايه گذار :با بررسي اجیزاء میدلهای
حاکمیت شرکتي در تحقیقیای انجیام شیده در سیطح
کشورهای مختلف و مؤسسای رتبه بندی بین المللي ،
مي توان اين طور نتیجه گیری کرد که شیاخص هیای
اثرای مالکیت ،حقوق سهامداران ،شفافیت و اثربخشي
هیأی مديره در اکتر آنها مشیتر میي باشد(حسیاس
يگانه و سلیمي.)8311،
موج رسواييهای مالي در شروع قرن بیست و يکم
نشان داد که نبود نظاری توسط سهامداران ميتواند
آنها را متضرر نمايد ،لذا مشارکت فعال و نظاری توسط
سهامداران در شرکتي که مالک آن میيباشیند ،جزئیي
مهم از حاکمیت شرکتي مؤثراست .در اصول حاکمیت
شییرکتي سییازمان توسییعه و همکییاریهییای اقت ییادی
( )OECDهم به حقوق سهامداران توجه ويژهای شیده

است .اين اصول مباني مشترکي ارايه میيکننید کیه از
نظر کشورهای عضیو  OECDبیرای ايجیاد رويیههیای
مطلود حاکمیت شرکتي ضروری هستند و بهگونیهای
تدوين شدهاند که مخت ر و مفید ،قابیل در و بیرای
جامعه جهاني قابل دسترسي باشند .اين اصیول شیامل
موارد زير ميباشد:
الف) حقوق اساسي سهامدار؛ د) حق سیهامداران
در مشارکت در ت میمگیریهای مربوق بیه تغیییرای
بنیادين در شرکت؛
ج) دادن فرصت به سهامداران برای شرکت میؤثر
و رأی دادن در مجمییع عمییومي و آگییاهي از قواعییدی
چون روشهای مرسوم رایدهیي کیه در اداره مجیامع
عمومي بکار ميروند؛ د) افشای ساختارهای سیرمايهای
کییه موجییب دسییتیابي سییهامداران خاصییي بییه میییزان
کنترلي نامتناسب با مالکیت در شیرکت میيشیود؛ ه)
فراهم نمودن شیرايطي کیه بازارهیای معاملیه کنتیرل
شرکت بتواننید بیه نحیو کیارا و شیفاف عمیل کننید ؛
و)تسهیل اعمال حقوق مالکیتي سیهامداران ،از جملیه
سهامداران نهیادی؛ ز) امکیان مشیوری سیهامداران بیا
يکديگر در مورد موضوعای مربوق بیه حقیوق اساسیي
سهامداری خود ،چنانچه در اصول حاضر تعريف شیده-
اند ،مگر در موارد استتنايي که برای پیشگیری از سیوء
استفاده در نظر گرفته شدهاند .بعد حقیوق سیهامداران
شامل سه مؤلفه و چندين شاخص است که در تحقیق
حاضر مؤلفهها و شاخصهايي به شیرح جیدول 8بیرای
انیدازه گیییری متغییر حمايییت از سیرمايه گییذار مییورد
استفاده قرار گرفته اند:

جدول  -1متغيرهاي حمایت از سرمایه گذار و نحوه اندازهگيري آنها
بعد

حقوق
سهامداران

مؤلفه

اثربخشي هیأی
مديره

شاخص

نحوه اندازهگيري شاخص (تعریف عملياتی شاخص)

حضور اعضاء غیرموظف

اگر تعداد اعضاء غیرموظف بیشتر از اعضاء موظف باشد عدد
يک و در غیراين وری صفر لحاظ مي شود.

دوگانگي وظیفه مديرعامل

اگر مديرعامل همزمان در دو پست مديرعاملي و رئیس يا
نائب رئیس هیأی مديره فعالیت کند عدد صفر و در غیر
اين وری يک لحاظ مي شود.

تخ ص صنعت هیأی مديره
اثرای ساختار

درصد مالکیت نهادی

اگر اکتريت اعضاء هیأی مديره تح یالی دانشگاهي مرتبط
با صنعت مورد نظر شرکت داشته باشند مقدار يک و در غیر
اين وری صفر لحاظ مي شود.
درصورتي که میزان مالکیت نهادی شرکت بیش از میانه
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بعد

مؤلفه

نحوه اندازهگيري شاخص (تعریف عملياتی شاخص)

شاخص

شرکت ها در سال مورد نظر باشد عدد يک و در
غیراين وری صفر لحاظ مي شود.

مالکیت

درصورتي که میزان مالکیت هیأی مديره شرکت بیش از
میانه شرکت ها در سال مورد نظر باشد عدد يک و در
مالکیت هیأی مديره
غیراين وری صفر لحاظ مي شود.
ابتدا تأخیر صدور گزارش حسابرس را از تاريخ پايان سال
مالي تا تاريخ امضائ گزارش و افشاء آن در سايت کدال
به موقع بودن گزارش حسابرسي محاسبه نموده و سپس با شاخص میانه شرکت ها مقايسه و
به شرکتهايي که تأخیر کمتر از میانه داشته اند عدد يک و
در غیراين وری صفر لحاظ مي شود.

کیفیت
گزارشگری
شرکت

نوع اظهارنظر حسابرس

اگر نوع اظهارنظر حسابرس نسبت به صوری های مالي
سالیانه مقبول باشد عدد يک و در غیراين وری صفر لحاظ
مي شود.

دسترسي به موقع همه سهامداران
به گزارشهای افشاء شده در
شرکت

ابتدا میانگین امتیاز افشاء اطالعای برای تمام شرکتهای
نمونه در هر سال از طريق گزارش های سازمان بورس
استخراج مي شود؛ سپس به شرکتهايي که امتیاز آنها از
میانه بیشتر باشد ،عدد يک و در غیر اين صوری صفر
تخ یص داده ميشود.

دقت پیش بیني سود مديريت

ابتدا خطای پیش بیني سود مديريت از طريق قدرمطلق
درصد تفاضل سود واقعي و سود پیش بیني شده محاسبه و
سپس با شاخص میانه شرکتها مقايسه و به شرکتهايي که
خطای کمتری در پیش بیني سود داشته اند مقدار يک و در
غیراين وری صفر لحاظ مي شود.

پس از اينکه به ازای هر سال -شرکت مؤلفه های
باال با متغیرهیای مجیازی  1و  8مقیدار دهیي شیوند ،
متغیر حمايت از سرمايه گذار از طريیق نسیبت جمیع
امتیاز های بدست آمده بر کل امتییاز هیای ممکین (1
امتیاز) محاسبه مي شود .هر چه مقیدار بدسیت آمیده
باالتر باشد نشان دهنده اين اسیت کیه شیرکت در آن
سال از حمايت از سرمايه گذار بیااليي برخیوردار بیوده
است (نان و چنگ .)2181 ،برای جدا کردن شرکت ها
به دو گروه با حمايت سرمايه گیذار بیاال و پیايین ،اگیر
مقدار امتیاز بدست آمده از  1/5بیشتر باشد عیدد يیک
و در غیراين وری صفر لحاظ مي شود.

 :Sizeاندازه شرکت که با لگاريتم دارايي هیای آن انیدازه گییری
مي شود.
 :AGEاختالف سال تأسیس شرکت در دوره .t
 :LOSSزيان دهي شرکت در دوره  tکه اگر زيیان
ده باشد از متغیر مجازی  8در غیر اين وری از متغییر
مجازی  1استفاده مي شود.
 :ROEنر بازده حقوق صاحبان سیهام شیرکت در دوره  tکیه از
نسبت سود خالص بر کل حقوق صاحبان سهام بدست مي آيد.
 :LEVاهرم مالي شرکت در دوره  tکه از نسبت کل بدهي بر کل
دارايي ها بدست مي آيد.
 :Big_Nمؤسسه حسابرسي بزرگ شرکت در دوره
 tکه اگر حسابرس شرکت سازمان حسابرسیي باشید از
متغیییر مجییازی ( 8يییک) در غیییر اين ییوری از متغیییر
مجازی ( 1صفر) استفاده مي شود.

 متغيرهاي كنترلی
 :Liquشاخص نقدينگي که از رابطه زير محاسبه مي شود:
نقدينگي = وجیوه نقید و معیادل نقید (وجیوه نقید موجیودی
صندوق) حساد دريافتني  -حساد های پرداختني.
06
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باالتر از  1/15افزايش يافته بنابراين فرضیه  H0مبني
بر نرمال بودن توزيع متغیر وابسته پذيرفته مي شود و

 -6یافته هاي تحقيق
از آنجايي که در انجام اين تحقیق به منظور
تخمین پارامترهای مدل از روش حداقل مربعای
معمولي استفاده مي گردد و اين روش بر اين فرض
استوار است که متغیر وابسته پژوهش دارای توزيع
نرمال باشد و توزيع غیرنرمال آن منجر به تخطي از
مفروضای اين روش برای تخمین پارامترها مي شود،
لذا الزم است نرمال بودن توزيع متغیرها مورد آزمون
قرار گیرد .در اين مطالعه اين موضوع از طريق آزمون
کولموگروف -اسمیرنف ( )K-Sبررسي شده است.
نتايج اين آزمون حاکي از اين است که متغیر وابسته

گويای آن است که متغیر وابسته تحقیق دارای توزيع
نرمال مي باشد ،لذا برای آزمون فرضیای از روش های
آماری پارامتريک استفاده مي گردد.
در تحقیقای همواره چنین فرض شیده کیه سیری
زماني ماناست و اگر اين حالیت وجیود نداشیته باشید،
آزمون های آماری که اساس آن ها بر پايیه  ،F ، tخیي
دو و...بنا شده است  ،مورد ترديید قیرار میي گییرد  .از
طرفي اگر متغیرهای سری زماني مانا نباشید  ،ممکین
است مشکلي به نام رگرسیون کیااد بیروز کنید .يیک
متغیییر سییری زمییاني وقتییي ماناسییت کییه میییانگین ،
واريانس و ضريب خود همبسیتگي آن در طیول زمیان
ثابت باقي بماند  .مانايي دو حالت دارد  :ضعیف و قوی
 .ما معموالً حالت ضیعیف را بررسیي میي کنییم  .اگیر
تمامي گشتاورها در طول زمیان ثابیت باشید  ،سیری،
مانای قوی است ؛ ولي اگیر گشیتاورهای مرتبیه اول و
دوم ثابت باشید سیری مانیای ضیعیف اسیت .در ايین
پژوهش برای آزمون مانايي از آزمون ديکي فولر تعمیم
يافته ( )ADFاستفاده شده است .نتايج اين آزمیون در
جدول  3ارائه شده است.
با توجه به نتايج ارائیه شیده در جیدول  3تمیامي
متغیرهای پیژوهش در سیطح اطمینیان  15درصید از
مانايي برخوردار مي باشند .

تحقیق از توزيع نرمال پیروی میکند ،که نتايج بررسي
نرمال بودن توزيع متغیر وابسته پژوهش در جدول 2
ارائه شده است.
نگاره  -2نتایج بررسی نرمال بودن توزیع متغير
وابسته
نتایج آزمون ( KSنرماليته)
متغير
حق الزحمه
حسابرسي
()LOGFEE
سطح معني داری

ميانگين

انحراف
معيار

منفی

مثبت

4/423

1/111 1/141 2/433

آماره z

8/811

1/821

با توجه به جدول  ،2بعد از آزمون نرمالیته ،سطح
معني داری آماره  Zآزمون  KSبرای متغیر وابسته به
جدول  -3آزمون ریشه واحد با استفاده از آزمون دیكی فولر تعميم یافته
متغير

تعداد وقفه

مقدار آماره t

سطح معنی داري

حق الزحمه حسابرسي ()LOGFEE

1

-31/115

1/111

حمايت از سرمايه گذار ()IP

1

-81/158

1/111

هزينه توسعه سرمايه گذاری ()R&D

1

-31/111

1/111

شاخص نقدينگي ()LIQ
اندازه شرکت ()SIZE

1
1

-31/128
-21/113

1/111
1/111

عمر شرکت ()AGE

1

-21/352

1/111

نر بازده حقوق صاحبان سهام ()ROE

1

-21/121

1/111

اهرم مالي ()LEV

1

-31/118

1/111
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 نتایج آزمون فرضيه اول
فرضيه اول :حمايت از سرمايه گیذار بیر حیق الزحمیه
حسابرسي تأثیر دارد.
برای آزمون فرضیه اول در نمونه تحقییق از میدل زيیر
استفاده شده است:
Log fees it = β0 + β1 IP it + β2 Liqu it + β3 Size it
+ β4 AGE it + β5 LOSS it + β6 ROE it + β7 LEVit +

بر اساس نتیايج آزمون فرضیه اول ،که در جیدول
 4ارائه شده است ،سیطح معنیي داری آمیاره F-limer
بیش از سطح خطای مورد پیذيرش ( 5درصید) بیوده،
بنابراين روش داده های پولد نسبت به روش داده های
پانل ارجحیت دارد .همچنین با توجه به سیطح معنیي
داری آمیاره  ،ARCHکه  1/111بیوده ،لیذا رگرسییون
دارای ناهمساني واريانس مي باشد.

β8 Big_N it + eit

جدول -4نتایج برآورد مدل براي فرضيه اول
نام و نماد متغير

ضریب رگرسيون

آماره t

سطح معنی داري

آماره VIF

حمايت از سرمايه گذار ()IP

1/181

1/284

1/131

8/181

شاخص نقدينگي ()LIQ

1/485

3/152

1/111

8/111

اندازه شرکت ()SIZE

1/381

81/235

1/111

8/228

عمر شرکت ()AGE
زيان دهي ()LOSS

1/142
1/228

1/121
3/821

1/315
1/118

8/148
8/311

نر بازده حقوق صاحبان سهام ()ROE

-1/831

-2/225

1/122

8/812

اهرم مالي ()LEV

1/811

8/131

1/313

8/181

حسابرس بزرگ ()BIG_N

1/811

3/122

1/111

8/821

مقدار ثابت

8/211

5/125

1/111

-

(سطح معني داری)

11/331
()1/111

آماره دوربین
واتسون

8/112

(ضريب تعیین)

1/411

آماره جارکو برا
(سطح معني داری)

81/158
()1/111

Godfrey

1/825

1/118Prob.

ARCH

2/111
1/151

1/111Prob.
1/121 Prob.

آماره F

آماره

آماره
آماره F-limer

لذا پس از رفع مشکل ناهمساني واريانس به روش
حداقل مجذورای تعديل شده ،آماره  Godfreyنیز
مورد آزمون واقع شد لذا سطح معني داری آماره
 Godfreyبیشتر از سطح خطای مورد پذيرش (5
درصد) بوده ،اين موضوع بیانگر اين است که رگرسیون
دارای مشکل خود همبستگي سريالي نمي باشد در
ادامه پس از رفع مشکل خود همبستگي سريالي ،با
توجه به اينکه آماره  )1/111( Fدارای سطح معناداری
زير ( 5درصد) مي باشد ،بنابراين رگرسیون قدری
تبیین دارد .ضريب تعیین مدل نیز گويای آن است که
 41/1درصد از تغییرای متغیر حق الزحمه حسابرسي،
توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین مي شود.
00

همچنین در بررسي مفروضای رگرسیون کالسیک
نتايج آزمون جارکوبرا گويای آن است که باقیمانده
های حاصل از برآورد مدل در سطح اطمینان  %15از
توزيع نرمال برخوردار مي باشند بطوری که سطح
معني داری مربوق به اين آزمون بزرگتر از  1/15است
( .) 1/111همچنین با توجه به اين که مقدار آماره
دوربین واتسون مدل مابین  8/5و  2/5است ()8/112
لذا مي توان گفت در مدل ،مشکل خود همبستگي
باقیمانده ها وجود ندارد .در نهايت با توجه به سطح
معناداری متغیر حمايت از سرمايه گذار (متغیر
مستقل) که باالی  1/15است ( )1/131لذا حمايت از
سرمايه گذار بر حق الزحمه حسابرسي تأثیر معناداری
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ندارد .اما از متغیرهای کنترلي نیز شاخص نقدينگي،
اندازه شرکت ،زيان دهي و حسابرس بزرگ بر حق
الزحمه حسابرسي تأثیر متبت معنادار و نر بازده
حقوق صاحبان سهام بر حق الزحمه حسابرسي تأثیر
منفي معنادار دارد .در نهايت با آزمون همخطي میان
متغیرهای تحقیق نیز مقدار آماره ( VIFعامل تورم
واريانس) برای تمامي متغیرها از  5کوچکتر بوده و
بیانگر اين است که میان متغیرهای پژوهش مشکل
همخطي شديد وجود ندارد.

 نتایج آزمون فرضيه دوم
فرضيه دوم :هزينیه توسیعه سیرمايه گیذاری بیر حیق
الزحمه حسابرسي تأثیر دارد.
برای آزمون فرضیه دوم در نمونه تحقیق از میدل زيیر
استفاده شده است:
Log fees it = β0 + β1 R&D it + β2 Liqu it + β3
Size it + β4 AGE it + β5 LOSS it + β6 ROE it + β7
LEVit + β8 Big_N it + eit

جدول  -5نتایج برآورد مدل براي فرضيه دوم
نام و نماد متغير

ضریب رگرسيون

آماره t

سطح معنی داري

آماره VIF

هزينه توسعه سرمايه گذاری ( )R&D

-5/185

-1/128

1/411

8/115

شاخص نقدينگي ()LIQ

1/481

3/125

1/111

8/112

اندازه شرکت ()SIZE

1/381

81/121

1/111

8/213

عمر شرکت ()AGE

1/148

1/141

1/315

8/143

زيان دهي ()LOSS
نر بازده حقوق صاحبان سهام ()ROE

1/222
-1/831

3/813
-2/228

1/118
1/122

8/311
8/812

اهرم مالي ()LEV

1/881

8/131

1/211

8/181

حسابرس بزرگ ()BIG_N

1/811

3/152

1/111

8/852

مقدار ثابت

8/181

5/115

1/111

-

(سطح معني داری)

11/311
()1/111

(ضريب تعیین)

1/411

آماره دوربین
واتسون
آماره جارکو برا
(سطح معني داری)

آماره

Godfrey

1/114

1/181Prob.

آماره

ARCH

2/151

1/111Prob.

آماره

F-limer

1/125

1/124 Prob.

آماره F

بر اساس نتیايج آزمون فرضیه دوم ،که در جدول
 5ارائه شده است ،سطح معني داری آماره F-limer
بیش از سطح خطای مورد پذيرش ( 5درصد) بوده،
بنابراين روش داده های پولد نسبت به روش داده های
پانل ارجحیت دارد .همچنین با توجه به سطح معني
داری آمیاره  ،ARCHکه  1/111بوده ،لذا رگرسیون
دارای ناهمساني واريانس مي باشد .لذا پس از رفع
مشکل ناهمساني واريانس به روش حداقل مجذورای
تعديل شده ،آماره  Godfreyنیز مورد آزمون واقع شد
لذا سطح معني داری آماره  Godfreyبیشتر از سطح

8/111
81/158
()1/111

خطای مورد پذيرش ( 5درصد) بوده ،اين موضوع
بیانگر اين است که رگرسیون دارای مشکل خود
همبستگي سريالي نمي باشد در ادامه پس از رفع
مشکل خود همبستگي سريالي ،با توجه به اينکه آماره
 )1/111( Fدارای سطح معناداری زير ( 5درصد) مي
باشد ،بنابراين رگرسیون قدری تبیین دارد .ضريب
تعیین مدل نیز گويای آن است که  41/1درصد از
تغییرای متغیر حق الزحمه حسابرسي ،توسط
متغیرهای وارد شده در مدل تبیین مي شود .همچنین
در بررسي مفروضای رگرسیون کالسیک نتايج آزمون
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جارکوبرا گويای آن است که باقیمانده های حاصل از
برآورد مدل در سطح اطمینان  %15از توزيع نرمال

متغیرهای تحقیق نیز مقدار آماره ( VIFعامل تورم
واريانس) برای تمامي متغیرها از  5کوچکتر بوده و

برخوردار مي باشند بطوری که سطح معني داری
مربوق به اين آزمون بزرگتر از  1/15است (.)1/111
همچنین با توجه به اين که مقدار آماره دوربین
واتسون مدل مابین  8/5و  2/5است ( )8/111لذا مي
توان گفت در مدل ،مشکل خود همبستگي باقیمانده
ها وجود ندارد .در نهايت با توجه به سطح معناداری
متغیر هزينه توسعه سرمايه گذاری (متغیر مستقل) که
باالی  1/15است ( )1/411لذا هزينه توسعه سرمايه
گذاری بر حق الزحمه حسابرسي تأثیر معناداری ندارد.
اما از متغیرهای کنترلي نیز شاخص نقدينگي ،اندازه
شرکت ،زيان دهي و حسابرس بزرگ بر حق الزحمه
حسابرسي تأثیر متبت معنادار و نر بازده حقوق
صاحبان سهام بر حق الزحمه حسابرسي تأثیر منفي
معنادار دارد .در نهايت با آزمون همخطي میان

بیانگر اين است که میان متغیرهای پژوهش مشکل
همخطي شديد وجود ندارد.
 نتایج آزمون فرضيه سوم
فرضيه سوم :حمايت از سرمايه گذار بر رابطیه هزينیه
توسعه سرمايه گذاری و حق الزحمه حسابرسیي تیأثیر
دارد.
برای آزمون فرضیه سوم در نمونه تحقیق از میدل زيیر
استفاده شده است:
Log fees it = β0 + β1 IP it + β2 R&D it + β3 R&D
* IP it + β4 Liqu it + β5 Size it + β6 AGE it + β7
LOSS it + β8 ROE it + β9 LEVit + β10 Big_N it + eit

جدول  -6نتایج برآورد مدل براي فرضيه سوم
نام و نماد متغير

ضریب رگرسيون

آماره t

سطح معنی داري

آماره VIF

هزينه توسعه سرمايه گذاری ()R&D

4/415

1/523

1/513

8/442

حمايت از سرمايه گذار ()IP

-1/131

-1/182

1/351

8/114

تأثیر متقابل حمايت از سرمايه گذار و هزينه
توسعه سرمايه گذاری ()R&D * IP

-31/215

-2/824

1/131

8/411

شاخص نقدينگي ()LIQ

1/484

3/141

1/111

8/111

اندازه شرکت ()SIZE

1/384

81/224

1/111

8/282

عمر شرکت ()AGE

1/142

1/121

1/315

8/143

زيان دهي ()LOSS

1/284

3/151

1/112

8/313

نر بازده حقوق صاحبان سهام ()ROE

-1/834

-2/855

1/138

8/815

اهرم مالي ()LEV

1/818

1/123

1/335

8/121

حسابرس بزرگ ()BIG_N

1/812

3/185

1/111

8/823

مقدار ثابت

8/111

1/844

1/111

-

(سطح معني داری)

24/132
()1/111

(ضريب تعیین)

1/481

آماره دوربین
واتسون
آماره جارکو برا
(سطح معني داری)

آماره

Godfrey

1/112

1/122Prob.

آماره

ARCH

2/581

1/111Prob.

آماره

F-limer

1/151

1/113 Prob.

آماره F
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8/111
81/158
()1/111

تاثیر حمايت از سرمايه گذار بر رابطه هزينه توسعه سرمايه گذاری و حق الزحمه حسابرسی

بر اساس نتیايج آزمون فرضیه سوم ،که در جدول
 2ارائه شده است ،سطح معني داری آماره F-limer

با آزمون همخطي میان متغیرهای تحقیق نیز مقدار
آماره ( VIFعامل تورم واريانس) برای تمامي متغیرها

بیش از سطح خطای مورد پذيرش ( 5درصد) بوده،
بنابراين روش داده های پولد نسبت به روش داده های
پانل ارجحیت دارد .همچنین با توجه به سطح معني
داری آمیاره  ،ARCHکه  1/111بوده ،لذا رگرسیون
دارای ناهمساني واريانس مي باشد .لذا پس از رفع
مشکل ناهمساني واريانس به روش حداقل مجذورای
تعديل شده ،آماره  Godfreyنیز مورد آزمون واقع شد
لذا سطح معني داری آماره  Godfreyبیشتر از سطح
خطای مورد پذيرش ( 5درصد) بوده ،اين موضوع
بیانگر اين است که رگرسیون دارای مشکل خود
همبستگي سريالي نمي باشد در ادامه پس از رفع
مشکل خود همبستگي سريالي ،با توجه به اينکه آماره
 )1/111( Fدارای سطح معناداری زير ( 5درصد) مي
باشد ،بنابراين رگرسیون قدری تبیین دارد .ضريب
تعیین مدل نیز گويای آن است که  48درصد از
تغییرای متغیر حق الزحمه حسابرسي ،توسط
متغیرهای وارد شده در مدل تبیین مي شود .همچنین
در بررسي مفروضای رگرسیون کالسیک نتايج آزمون
جارکوبرا گويای آن است که باقیمانده های حاصل از
برآورد مدل در سطح اطمینان  %15از توزيع نرمال
برخوردار مي باشند بطوری که سطح معني داری
مربوق به اين آزمون بزرگتر از  1/15است (.)1/111
همچنین با توجه به اين که مقدار آماره دوربین
واتسون مدل مابین  8/5و  2/5است ( )8/111لذا مي
توان گفت در مدل ،مشکل خود همبستگي باقیمانده
ها وجود ندارد .در نهايت با توجه به سطح معناداری
متغیر تأثیر متقابل حمايت از سرمايه گذار و هزينه
توسعه سرمايه گذاری (متغیر مستقل) که زير 1/15
است ( )1/131لذا حمايت از سرمايه گذار بر رابطه
هزينه توسعه سرمايه گذاری و حق الزحمه حسابرسي
تأثیر منفي و معناداری دارد .از متغیرهای کنترلي نیز
شاخص نقدينگي ،اندازه شرکت ،زيان دهي و
حسابرس بزرگ بر حق الزحمه حسابرسي تأثیر متبت
معنادار و نر بازده حقوق صاحبان سهام بر حق
الزحمه حسابرسي تأثیر منفي معنادار دارد .در نهايت

از  5کوچکتر بوده و بیانگر اين است که میان
متغیرهای پژوهش مشکل همخطي شديد وجود ندارد.
 -7نتيجهگيري و بحث
طبق استانداردهای حسابداری و حسابرسي در
بسیاری از کشورها هزينه های توسعه سرمايه گذاری
جزء هزينه های دوره محسود مي گردد .اما در برخي
از کشورها (مانند استرالیا ،فرانسه و ايتالیا) اين مهم
نیز مطرح گرديده که هزينه های توسعه ،در صورتي
که از معیارهای خاصي برخوردار باشند ،قابل سرمايه
گذاری مي باشد .لذا اين مورد مي تواند منجر به اين
گردد که مديران از اختیارای سرمايه گذاری هزينه
های توسعه برای دستکاری درآمد استفاده کنند .بر
همین اساس در اين تحقیق به تبیین تأثیر حمايت از
سرمايه گذار به عنوان يک نقش کنترلي بر رابطه
هزينه توسعه سرمايه گذاری و حق الزحمه حسابرسي
پرداخته شده است.
نتايج تحقیق حاکي از اين است که حمايت از
سرمايه گذار و هزينه توسعه سرمايه گذاری بر حق
الزحمه حسابرسي تأثیر معناداری ندارد اما حمايت از
سرمايه گذار بر رابطه هزينه توسعه سرمايه گذاری و
حق الزحمه حسابرسي تأثیر منفي و معناداری دارد.
در مورد تحلیل حاصل از نتايج تحقیق مي توان گفت
با توجه به اينکه در شرکتهای ايراني معموالً حق
الزحمه حسابرسي با حجم کار صاحبکار و مباح
ديگر مشخص مي گردد ،بر همین اساس اين عوامل
نمي تواند بر حق الزحمه تأثیر گذار باشد اما با توجه
به اينکه هزينه توسعه مي تواند مزايای اقت ادی در
آينده داشته باشد بر همین اساس احتمال دستکاری
درآمد در شرکتهايي که از حمايت از سرمايه گذار
برخوردار مي باشند کاهش مي يابد و منجر به کاهش
حق الزحمه حسابرسي نیز مي شود .در اين راستا
هدف اين پژوهش بررسي تاثیر حمايت از سرمايه گذار
بر رابطه هزينه توسعه سرمايه گذاری و حق الزحمه
حسابرسي مي باشد .با توجه به اينکه ادعا شده بود
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«حمايت از سرمايه گذار بر حق الزحمه حسابرسي
تأثیر دارد» نتايج حاصل از آزمون رگرسیون پولد

مي دهد که حمايت از سرمايه گذار بر رابطه هزينه
توسعه سرمايه گذاری و حق الزحمه حسابرسي تأثیر

رابطه بین حمايت از سرمايه گذار با حق الزحمه
حسابرسي را تائید نمي کند .تحلیل ها نشان مي دهد
که حمايت از سرمايه گذار بر حق الزحمه حسابرسي
تأثیر معناداری ندارد .در مورد مقايسه نتايج تحقیق،
نتیجه اين فرضیه با نتايج تحقیق نان و چنگ ()2181
مغاير است.
با توجه به اينکه ادعا شده بود «هزينه توسعه
سرمايه گذاری بر حق الزحمه حسابرسي تأثیر دارد»
نتايج حاصل از آزمون رگرسیون پولد رابطه بین هزينه
توسعه سرمايه گذاری با حق الزحمه حسابرسي را
تائید نمي کند .نتیجه اين فرضیه با نتايج تحقیق نان
و چنگ ( ) 2181مغاير است .تحلیل ها نشان مي دهد
که هزينه توسعه سرمايه گذاری بر حق الزحمه
حسابرسي تأثیر معناداری ندارد .برخالف مديران،
حسابرسان ااتاً دانش محدودی درباره ماهیت ،مقدار و
کارآيي اقت ادی فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت
و همینطور جريان های نقدی آينده حاصل از اين
فعالیت ها دارند .بنابراين ،صرف نظر از انگیزه های
مديران ،سرمايه ای کردن مخارج تحقیق و توسعه،کار
بیشتر برای حسابرسان به دنبال دارد .موضوع اصلي
اين است که ارتباق متبتي میان مخارج سرمايه ای
تحقیق و توسعه و حق الزحمه حسابرسي وجود دارد.
از يک سو ،اگر شرکت ها برای مديريت درآمدها به
سرمايه ای کردن مخارج تحقیق و توسعه بپردازند،
آنگاه ممکن است حسابرسان متحمل ريسک باالتر
دعاوی قضايي يا ريسک اعتباری باالتری شوند .در
نتیجه ،حسابرسان برای جبران اين ريسک زير بار
هزينه بیشتری (يعني حق بیمه) مي روند (پرای و
استیس 8114؛ سیمونیک و استین .)8111
با توجه به اينکه ادعا شده بود «حمايت از سرمايه
گذار بر رابطه هزينه توسعه سرمايه گذاری و حق
الزحمه حسابرسي تأثیر دارد» نتايج حاصل از آزمون
رگرسیون پولد رابطه بین تأثیر متقابل حمايت از
سرمايه گذار و هزينه توسعه سرمايه گذاری با حق
الزحمه حسابرسي را تائید مي کند .تحلیل ها نشان

منفي معناداری دارد .نتیجه اين فرضیه با نتايج
تحقیق نان و چنگ ( )2181مغاير است .با توجه به
مطالعای مورد بررسي شده انتظار مي رود رابطه
متبتي بین هزينه های توسعه سرمايه گذاری و هزينه
های حسابرسي بوجود آيد نه تنها به اين دلیل که
عدم اطمینان از مزايای اقت ادی آينده پروژه های
سرمايه گذاری ،عملیای حسابرسي را پیچیده مي کند،
بلکه به دلیل سوء استفاده مديران از سرمايه گذاری
هزينه های توسعه برای دستکاری سود ،که در نتیجه
منجر به نگراني های حسابرسان مي شود .برای بررسي
مزايای آينده دارايي های نامشهود مشتريان،
حسابرسان بايد در مورد ماهیت ،میزان و پايداری
اقت ادی کسب و کار مشتريان مطلع شوند.
حسابرسان بايد عملیای حسابرسي گسترده ای را
انجام دهند يا با کارشناسان مشوری کنند تا بررسي
کنند که آيا هزينه های سرمايه گذاری منعکس کننده
يک موضوع اقت ادی زير بنايي است .تمام اين
مراحل باع پیچیدگي بیشتر حسابرسي و همچنین
افزايش هزينه های حسابرسي مي شود .عالوه بر اين،
سرمايه گذاری هزينه های توسعه مي تواند منجر به
افزايش ريسک حسابرسي شود ،زيرا ممکن است
منعکس کننده مديريت سود شود (بدارد و جان
استون 2114 ،81و وانگ.)2111 ،21
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شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران .ف لنامه علمي و پژوهشي حسابداری

علمي پژوهشي حسابداری مديريت مقاله  ،5دوره
 ،1شماره  ،21صفحه .12 – 18

مديريت.55 – 21 ،45 ،
دهدار ،فرهاد؛ مشدئي ،مجتبي؛ صادقي ،حسین
( .)8313تحقیقي پیرامون ارتباق بین مخارج
تحقیق و توسعه با مکانیزم هموارسازی سود
شرکت های پديرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران .پايان نامه کارشناسي ارشد گروه حسابداری
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