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چكيده
هدف از اين پژوهش شناسايي رابطه میان محافظه كاري حسابداري و وابستگي اقتصادي حسابرس است .دوره زماني پژوهش
شامل يك دوره  6ساله از سال  7831تا  7831در  711شركت از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،قرار داده
است .روش تحقیق از نوع همبستگي و با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام شده است .نتايج تحقیق نشان مي دهد رابطه اي
منفي میان محافظه كاري حسابداري و وابستگي اقتصادي حسابرس وجود دارد  .هم چنین شواهد پژوهش نشان مي دهد رابطه اي
منفي میان نسبت بدهي شركت با محافظه كاري شرطي حسابداري و رابطه اي مثبت میان اندازه شركت با محافظه كاري شرطي
حسابداري وجود دارد.اما اين پژوهش رابطه اي معني دار میان درصد سهامدار عمده با محافظه كاري شرطي حسابداري را تايید نمي
نمايد.
واژههاي كليدي :حق الزحمه حسابرسي ،محافظه كاري حسابداري ،وابستگي اقتصادي حسابرس.

1

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

 -1مقدمه
يکي از پیش شرط هاي بنیادي براي جلب اطمینان
سرمايه گذاران و اعتباردهندگان در جهت فعالیت هاي سازنده
اقتصادي ،تهیه و ارائه اطالعاتي است كه در انجام تصمیم
گیري هاي مالي و اقتصادي سودمند باشد .وجود مکانیزم
حسابداري و استاندارد هاي تدوين شده ،اطمینان دادن به
سرمايه گذاران و ساير استفاده كنندگان ،نسبت به كیفیت
اطالعات حسابداري است كه در غالب صورت هاي مالي ارائه
مي شود .حسابرسان با رسیدگي هاي خود موجب اعتباردهي و
ارتقاي كیفیت صورت هاي مالي مي گردند .با افزايش موسسات
خصوصي حسابرسي و گسترش بازار خدمات حسابرسي ،رقابت
در اين موسسات افزايش يافته است .افزايش در رقابت ممکن
است موجب آن شود تا برخي موسسات حسابرسي براي آن كه
در بازار خدمات حسابرسي باقي بمانند مطابق با نظر مديريت
صاحبکار ،گزارش حسابرسي خود را تنظیم نمايند .به بیان
ديگر كیفیت حسابرسي قرباني وابستگي اقتصادي حسابرس و
صاحبکار شود .از اين رو محافظه كاري حسابداري در شركت
هاي مورد رسیدگي حسابرس كاهش مي يابد و حسابرس
وابستگي خود به صاحبکار را افزايش مي دهد .از اين رو،
پرسش اصلي اين پژوهش آن است كه تا چه اندازه وابستگي
اقتصادي حسابرس بر محافظه كاري حسابداري مي تواند
تاثیرگذار باشد؟ هدف اين تحقیق آن است كه نخست رابطه
بین وابستگي اقتصادي حسابرس و محافظه كاري حسابداري را
بررسي نمايد .هم چنین انتظار مي رود نتايج اين پژوهش بتواند
دستاورد و ارزش افزوده علمي براي تحلیلگران مالي ،استفاده
كنندگان اطالعات حسابداري ،تدوين كنندگان استانداردهاي
حسابداري ،مجامع حرفه اي حسابداري و بورس اوراق بهادار
داشته باشد و موجب بسط مباني نظري تحقیقات مرنبط با
محافظه كاري حسابداري و وابستگي اقتصادي شود چرا كه
تحقیقات گذشته بیشتر در حوزه حق الزحمه حسابرس بوده
است و در زمینه وابستگي پژوهشي صورت نگرفته است..
 -2مباني نظري و مروري برپيشينه پژوهش
-1-2تعريف محافظه كاري
باسو( ) 7331محافظه كاري ،حسابداري را الزام به داشتن
درجه بااليي از تايید براي شناخت اخبار خوب مانند سود ،در
مقابل شناخت اخبار بد مانند زيان تعريف مي نمايند .محافظه
كاري شرطي يا محافظه كاري وابسته به اخبار كه محافظه
كاري پس از رويدادي نیز گفته مي شود ،به مفهوم شناسايي
به موقع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود است .به طور
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كلي ،اصول حسابداري كاهش يا اخبار بد در مورد موجودي
كاال ،سرقفلي و زيان هاي احتمالي را ايجاب مي كنند ،اما
شناسايي افزايش ناشي از اخبار خوب را منع مي كنند .به اين
نوع محافظه كاري ،محافظه كاري سود و زياني ،محافظه كاري
گذشته نگر يا عدم تقارن زماني سود نیز مي گويند .باسو
درواقع از ديدگاه صورت سود و زيان به تعريف محافظه كاري
پرداخت و از رفتار نامتقارن سود نسبت به اخبار خوب و بد به
عنوان محافظه كاري ياد مي كند .براساس اين تفسیر ،باسو
ادعا مي كند كه حسابداري محافظه كارانه ،اخبار بد را به روش
به هنگام تري در قیاس با اخبار خوب شناسايي مي كند (پاي و
همکاران .)1119 ،
 -2-2وابستگي اقتصادي حسابرس
پرتفوي هر مؤسسهي حسابرسي از صاحبکاراني تشکیل
شده است كه هر كدام از اهمیتي خاص اما ،متفاوت برخوردار
هستند و در دنیاي رقابتي امروز اين اهمیت بیشتر مشخص
است و هر حسابرس يا مؤسسهي حسابرسي سعي ميكند
صاحبکار خود را حفظ كند .وابستگي زياد به يك صاحبکار
تهديد نفع شخصي ايجاد ميكند و ميتواند به طور جدي
استقالل حسابرس را مخدوش سازد .كمیسیون بورس و اوراق
بهادار نیويورك ( )1111بیان ميكند اگر حق الزحمهي يك
حسابرسي بیش از  79درصد كل در آمد آن مؤسسهي
حسابرسي را تشکیل دهد ،ممکن است استقالل آن موسسه را
از بین ببرد زيرا ،امکان دارد وابستگي مؤسسهي حسابرسي به
يك صاحبکار يا صاحبکاران خاص خیلي زياد شود (سجادي ،
 .)7831حسابرسي صورت هاي مالي مي تواند ارزش افزوده
اقتصادي را براي يك شركت به وجود آورد .با در نظر گرفتن
اهمیت خدمات حسابرسي و عدم امکان مشاهده ي مستقیم
كیفیت حسابرسي ،پیدا كردن روشي اثر بخش براي كنترل
كیفیت حسابرسي ،امري ضروري است .مهمترين جنبه ي
كنترل و مديريت كیفیت حسابرسي را مي توان حق الزحمه
حسابرسي دانست .حق الزحمه خدمات حسابرسي شرط
ضروري براي اطمینان نسبت به كیفیت حسابرسي است .اگرچه
حق الزحمه بیشتر حسابرسي همیشه بیانگر هزينه حسابرسي با
كیفیت باالتر نیست اما ،عالوه بر داشتن كیفیت حسابرسي
مناسب ،موسسات حسابرسي هزينه ي استانداردي را براي
انجام كار خود در نظر مي گیرند كه به طور طبیعي حق
الزحمه دريافتي آن ها بیشتر از اين هزينه هاست .در صورت
وجود رقابت در بازار ،موسسات حسابرسي عالوه بر دريافت حق
الزحمه كمتر ممکن است كه صاحبکاران خود را نیز از دست
بدهند .در صورتي هم كه موسسات حسابرسي حق الزحمه
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خیلي باالتري را نسبت به هزينه هاي صرف كرده براي انجام
حسابرسي درخواست كنند ،ديدگاه جامعه نسبت به كیفیت كار
آن ها با ترديد همراه خواهد شد (واعظ و همکاران  .)7831 ،از
ديدگاه سرمايه گذاران بین اهمیت صاحبکار و استقالل
حسابرس رابطهي منفي مهمي وجود دارد .به طوري كه هر
چه اهمیت صاحبکار براي حسابرس افزايش مي يافت ،ديدگاه
سرمايه گذاران نسبت به استقالل حسابرس كاهش مييافت.
غوش و همکاران (. )1119
 -2-3پيشينه پژوهش
لین و ديگران ( )1172رابطه بین محافظه كاري
حسابداري ،سرمايه گذاران نهادي و دستکاري سود را مورد
تحلیل قرار دادند .بیشتر محققین بر اين باورند كه محافظه
كاري حسابداري دستکاري سود را كاهش مي دهد .سرمايه
گذاران نهادي نقش مهمي را در ارزيابي شركت ايفا مي كنند و
بر روي دستکاري سود تاثیر مي گذارند .يافته هاي اين تحقیق
نشان مي دهد كه سرمايه گذاران نهادي نقش بسزايي در
تصمیم گیري هاي سرمايه اي را بر عهده دارند .طارق و راشا
( )1177اثر محافظه كاري مشروط و غیر مشروط بر كیفیت
سود و قیمت سهام را در شركتهاي مصري مورد آزمون قرار
دادند .آنان مدل باسو را با افزودن دو متغیر بسط دادند .نتايج
نشان داد كه محافظه كاري مشروط به صورت منفي بر كیفیت
سود و قیمت سهام شركتهاي مصري اثر مي گذارد و محافظه
كاري غیر مشروط بر كیفیت سود اثر نمي گذارد اما ارتباط
منفي با قیمت سهام شركتهاي مصري دارد .چن و همکاران
( )1113درمقاله اي به بررسي نتايج اقتصادي جنبه هاي
مختلف محافظه كاري حسابداري شامل محافظه كاري غیر
شرطي و محافظه كاري شرطي پرداختند .آنها استدالل مي
كنند اين دو جنبه از محافظه كاري اطالعات متفاوتي را درباره
كیقیت ارقام حسابدا ري به بازار منتقل مي كند و در نتیجه
ارتباط متفاوتي با نرخ بازده مورد نیاز سرمايه گذاران دارد .آنها
دريافتند كه محافظه كاري غیر شرطي منجر به كیفیت باالتر
اط العات حسابداري و در نتیجه پايین تر بودن هزينه سرمايه
مي شود و محافظه كاري شرطي با كیفیت پايین تر اطالعات
حسابداري و در نهايت باالتر بودن هزينه سرمايه مي شود .بیور
و ريان ( )1119نیز دو نوع محافظه كاري ،يعني محافظه كاري
شرطي و غیر شرطي را مورد بحث قرار داده اند .طبق بیان آنها،
محافظه كاري غیرشرطي وابستگي به هیچ نوع اخبار اقتصادي
ندارد .براساس اين مفاهیم بیور و همکارش به صورت تجربي
نشان دادند كه درجه محافظه كاري شرطي كه بر اساس تفاوت
زماني شناسايي اخبار بد در سود نسبت به اخبار خوب اندازه

گیري مي شود در شركت هاي با درجه بااليي از محافظه كاري
غیر شرطي كه بر اساس نسبت هاي قیمت سهام اول دوره به
ارزشهاي دفتري اندازه گیري مي شود كمتر است .ذوالقرنین
( ) 1119در تحقیق خود در كشور مالزي به اين نتیجه رسید
هنگام انجام خدمات حسابرسي و غیر حسابرسي توسط يك
تیم حسابرسي ،استقالل حسابرس به طور قابل توجهي به خطر
مي افتد ،اما ،اگر خدمات مزبور توسط دو تیم مستقل انجام
شود ،ديدگاهها در مورد تهديد استقالل حسابرس تغییر مي
كند .گارسیا و همکاران ( )1171رابطه بین محافظه كاري
شرطي ،ريسك سیستماتیك و هزينه سرمايه شركت ها را مورد
بررسي قرار دادند .آنها نشان دادند محافظه كاري شرطي بر
ريسك سیستماتیك و هزينه سرمايه تاثیر منفي دارد .هويتاش
و همکاران ( )1111بیان مي كنند كه حق الزحمه هاي
پرداخت شده به حسابرسان مي تواند كیفیت حسابرسي را به
دو صورت تحت تاثیر قرار دهد .نخست ،حق الزحمه هاي
بیشتر پرداخت شده به حسابرسان ممکن است تالش هاي
صورت گرفته توسط حسابرسان را افزايش دهد .در نتیجه،
كیفیت حسابرسي نیز افزايش مي يابد .در روش ديگر ،حق
الزحمه هاي بیشتر پرداخت شده به حسابرسان ،از لحاظ
اقتصادي آنها را به مشتريان خود وابسته مي سازد و چون نمي
خواهند منافع خود را در شركت هاي مورد حسابرسي از دست
بدهند ،فعالیت خود را با كیفیت بیشتري انجام مي دهند.
الونسن و همکاران ( )1111به اين نتیجه رسیدند كه هیچ
رابطه ي معناداري بین تخصص و سطح حق الزحمه هاي
حسابرسي دريافتي توسط موسسات حسابرسي وجود ندارد.
يافته هاي آنان نشان مي دهد كه به عنوان يك سیاست،
شركت هاي محلي نسبت به ديگر شركت ها ممکن است در
تعامل بیشتري با حسابرسان متخصص باشند .بني مهد و بهاري
( ) 7838در پژوهش خود تحت عنوان رابطه بررسي رابطه بین
تعداد بندهاي حسابرسي و مدت تصدي مدير عامل با ارائه به
موقع صورت هاي مالي را مورد مطالعه قرار دادند كه نتايج
تحقیق آنها بدين گونه شد كه هرچه تعداد بندهاي حسابرسي
قبل از بند اظهارنظر در گزارش حسابرس و مدت تصدي مدير
عامل افزايش يابد ،صورت هاي مالي نیز با تاخیر بیشتري ارائه
مي شود .هم چنین تغییر حسابرس ،نوع حسابرس و اندازه
صاحبکار از جمله متغیرهاي تاثیرگذار بر ارائه به موقع صورت
ها ي مالي حسابرسي شده مي باشند .نظري و عبادي خورده
بالغ ( )7838در پژوهش خود تحت عنوان بررسي تطبیقي
تغییرات حق الزحمه خدمات حسابرسي و اظهارنظر حسابرس
در بخش خصوصي و غیر خصوصي را مورد مطالعه قرار دادند
كه نتايج تحقیق آنها بدين گونه شد كه تعديل تعداد بندهاي
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حسابرسي قبل از بند اظهارنظر در بخش غیر خصوصي در
سطح اطمینان  31درصد داراي رابطه معني دار با تغییرات حق
الزحمه حسابرسي بوده لکن در بخش خصوصي نه از طريق
تغییرات حق الزحمه بلکه با تغییر حسابرس رابطه داشته است.
همچنین متغیرهاي اندازه شركت ،تعداد بندهاي حسابرس در
س ال قبل و گزارش زيان در هر دو بخش بر تعداد بندهاي
حسابرسي قبل از بند اظهارنظر تاثیرگذار است .شهبازي و
مشايخي ( )7838در پژوهش خود تحت عنوان بررسي رابطه
نسبت بدهي ،اندازه و هزينه سرمايه شركت با محافظه كاري
مشروط و غیر مشروط را مورد مطالعه قرار دادند كه نتايج
تحقیق آنها بدين گونه شد كه بین نسبت بدهي و محافظه
كاري در هر دو نوع مشروط و غیر مشروط رابطه مثبت و
معناداري وجود دارد كه مويد اين فرضیه است كه قراردادهاي
بدهي يکي از مهمترين منابع تقاضا براي محافظه كاري به
شمار مي روند .بني مهد و همکاران ( )7838در پژوهش خود
نشان دادند كه مديريت سود ،اندازه شركت ،سودآوري  ،نسبت
بدهي ،حق الزحمه حسابرسي و مالکیت دولتي بر اظهار نظر
حسابرس تاثیر گذار است .نتايج نشان مي دهد كه هر چه
مديريت سود در يك شركت افزايش يابد و اندازه شركت
بزرگتر شود ،آن گاه تعداد بندهاي حسابرسي قبل از بند اظهار
نظر افزايش مي يابد .هم چنین طبق نتايج پژوهش هرچه حق
الزحمه حسابرسي افزايش يابد در آن صورت تعداد بندهاي
حسابرسي افزايش خواهد يافت .رابطه مستقیم میان مديريت
سود و حق الزحمه حسابرسي با تعداد بندهاي حسابرسي قبل
از بند اظهار ،بیانگر آن است كه خصوصي سازي و رقابت در
بازار حسابرسي مي تواند موجب ارتقاي وظیفه اعتبار بخشي
حسابرسي در راستاي بهبود كیفیت حسابرسي و كیفیت
اطالعات حسابداري شود .بني مهد و همکاران ( )7838در
پزوهش خود نشان دادند كه رابطه اي منفي میان محافظه
كاري حسابداري و پاداش مديريت وجود دارد يعني هرچه
محافظه كاري حسابداري بیشتر باشد پاداش مديريت كمتر مي
شود .هم چنین شواهد پژوهش نشان داد پاداش مديريت رابطه
اي مثبت با اندازه شركت و نسبت سود آوري دارد .اما نتايج
پژوهش رابطه اي معني دار میان نسبت بدهي و تغییر مديريت
را تايید نکرد .رامشه و مالنظري ( )7838به بررسي رابطه بیش
اطمیناني مديريت و محافظه كاري حسابداري پرداختند .يافته
هاي آنها نشان داد كه بین محافظه كاري شرطي و غیر شرطي
با بیش اطمیناني مديريت رابطه اي منفي و معنادار وجود دارد.
به عالوه آنها به اين نتیجه رسیدند كه نظارت خارجي اثر منفي
بیش اطمیناني بر محافظه كاري شرطي را كاهش داده اما اثر
مشابه در مورد محافظه كاري غیر شرطي نخواهد داشت.
4

كردستاني و ايرانشاهي ( )7837تاثیر محافظه كاري بر میزان
مربوط بودن اطالعات حسابداري به ارزش سهام را مورد بررسي
قرار دادند .نتايج آزمون فرضیه هاي تحقیق ،نشان مي دهند كه
میزان مربوط بودن اطالعات حسابداري به ارزش سهام در
شركت هاي با درجه محافظه كاري باال و پايین ،تفاوت
معناداري با هم ندارد .به عبارت ديگر درجه محافظه كاري
شركت ها ،تاثیري بر محتواي اطالعاتي ارقام حسابداري آن ها
ندارد .آزمون هاي اضافي ،اين نتايج را تا حدودي تعديل كرد و
شواهدي فراهم نمود كه نشان مي دهد شركت هاي با درجه
محافظه كاري متوسط و باال ،اطالعات حسابداري نسبتاً مربوط
تري به ارزش سهام ارائه مي كنند .بني مهد و همکاران
( )7837در پژوهش خود به بررسي اثر حق الزحمه حسابرسي
بر صدور گزارش مقبول حسابرسي پرداختند .يافته هاي آنها
نشان داد كه میان حق الزحمه حسابرس ،اندازه صاحبکار،
گزارش زيان توسط صاحبکار و سن شركت مورد رسیدگي و
صدور گزارش مقبول حسابرسي رابطه اي معني دار وجود دارد.
براساس نتايج پژوهش ،حق الزحمه حسابرس رابطه اي
مستقیم با صدور گزارش مقبول حسابرسي داردو اندازه شركت
،سن شركت و گزارش زيان رابطه اي معکوس با گزارش مقبول
حسابرسي دارد .هم چنین تغییر حسابرس ،نوع حسابرس،
مدت تصدي حسابرس با صدور گزارش مقبول حسابرسي رابطه
اي ندارند .خدادادي و حاجي زاده ( )7831نیز در تحقیقي با
عنوان نظريه نمايندگي و حق الزحمه حسابرسي مستقل :
آزمون فرضیه جريان هاي نقد آزاد به بررسي تاثیر هزينه هاي
نمايندگي ناشي از فرضیه جريان هاي نقد آزاد بر حق الزحمه
حسابرسي پرداختند .نتايج كلي تحقیق مويد وجود ارتباط
مثبت و معني دار بین هزينه هاي نمايندگي ناشي از جريان
هاي نقد آزاد شركت و حق الزحمه حسابرسي بود .همچنین
شواهد نشان داد در شركت هاي 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 معني دار وجود دارد .خواجوي ،ولي
تنابي و نیکبخت ( )7833عوامل موثر بر حق الزحمه هاي
حسابرسي را در بین شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادار آزمون كرده اند .يافته هاي اين تحقیق نشان داد متغیر
هاي حجم عملیات (اندازه ) شركت  ،پیچیدگي عملیات شركت
 ،نوع حسابرسي و تورم ارتباط معني داري با حق الزحمه
حسابرسي دارند ولي متغیرهاي ريسك حسابرسي و تحصیالت
و تجربه مسئول تهیه كننده صورت هاي مالي با متغیر وابسته
(حق الزحمه حسابرسي) فاقد ارتباط آماري بودند .سجادي و
زارعي ( )7836عوامل موثربر حق الزحمه حسابرسي از ديدگاه
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شركاي موسسه هاي حسابرسي در ايران را با استفاده از پرسش
نامه  ،مورد بررسي قرار دادند .آن ها در اين پژوهش نشان
دادند  ،تخصص موسسه حسابرسي  ،كیفیت گزارش حسابرسي
 ،میزان دعاوي حقوقي صاحب كار و تنگناهاي فرآيند گزارش
حسابرسي در تعیین حق الزحمه حسابرسي موثر هستند .هم
چنین  ،آن ها نتیجه گرفتند كه شهرت موسسه حسابرسي ،
استقالل حسابرسان موسسه حسابرسي و شهرت صاحب كار در
تعیین حق الزحمه حسابرسي موثر نیست.
 -3روش شناسي پژوهش
اين تحقیق از حیث چگونگي مطالعه و گردآوري اطالعات
از جمله تحقیقات توصیفي _ مشاهده اي و نیز از آنجا كه
ارتباط بین متغیرها را مورد بررسي قرار مي دهد از نوع
همبستگي و از نظر ماهیت داده ها ،تحقیق كمي مي باشد.براي
آزمون آماري تجزيه و تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده
از تحلیل پانلي انجام گرديده است .نمونه آماري پژوهش
حاضر،از میان شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران انتخاب شده است ،اين نمونه شامل شركت هايي است
كه از شرايط زير برخوردار باشند:
 )7شركت هايي كه قبل از سال  7831مورد پذيرش قرار
گرفته باشند.
 )1به جهت همساني تاريخ گزارشگري و حذف اثرات دوره
مالي منتهي به  13اسفند باشد.
 )8به دلیل نوع خاص فعالیت شركت هاي سرمايه گذاري
و مالي  ،شركت مورد نظر جزء اين نوع شركت ها
نباشد.
 )2شركت مورد نظر طي دوره تحقیق فعالیت مستمر
داشته باشد .
با توجه به مجموعه شرايط فوق  711شركت در دوره
زماني  7831الي  7831به عنوان نمونه آماري انتخاب
شدند.صورت هاي مالي شركت هاي فوق از پايگاه اطالعاتي
بورس اوراق بهادار تهران اخذ شده است

 -5مدل و متغيرهاي پژوهش
متغير وابسته
متغیر وابسته در اين پژوهش ،محافظه كاري شرطي
حسابداري است .اين متغیر از مدل بال و شیوا كومار ()1116
استفاده شده است  .شاخص محافظه كاري بر اساس مدل مزبور
به صورت زير محاسبه مي شود:
DCFO

DCFOt +

CFOt +

+

= × Accruals

CFO +

 :نشان دهنده محافظه كاري است.
 :Accrualsاقالم تعهدي سرمايه درگردش
 : CFOجريان نقد عملیاتي سال جاري
 : DCFOاگر جريان نقد عملیاتي منفي باشد مقدار يك و در
غیرآن صورت مقدار آن صفر است.
متغير مستقل
وابستگي اقتصادي حسابرس متغیر مستقل اين تحقیق
هست .كه اين متغیر از طريق نسبت جمع دارايي هر شركت به
جمع كل دارايي هاي شركت هاي كه موسسه حسابرسي ،
حسابرسي مي نمايد  ،اندازه گیري مي شود.
متغيرهاي كنترلي
نسبت بدهي :عبارت است از نسبت جمع بدهي به جمع
داراييها
اندازه شركت :اين متغیر بر اساس لگاريتم طبیعي جمع
داراييها هر شركت در هر سال اندازه گیري مي شود.
نوع حسابرس :يك متغیر مصنوعي است كه با يك و صفر نشان
داده مي شود  .اگر حسابرس شركتي در يك سال از سازمان
حسابرسي باشد مقدار آن صفر و در غیر آن صورت  ،مقدار آن
يك است.
درصد سهام سهامدار عمده  :عبارت است از درصد سهام متعلق
به سهامدار عمده در تركیب سهامداران شركت.
مدل پژوهش

 -4فرضيه پژوهش
با توجه به هدف و مباني نظري پژوهش  ،فرضیه پژوهش به
صورت زير تدوين مي شود :
میان وابستگي اقتصادي حسابرس و محافظه كاري حسابداري
رابطه معني دار وجود دارد.

cons it =β 0 +β1aed it +β 2 size1it +β 3 lev 2it +β 4 auditor3it
+β 5sth 4it +ε it

كه در آن :
 = consمحافظه كاري حسابداري
 = aedوابستگي اقتصادي حسابرس
 = sizeاندازه شركت
 = levنسبت بدهي
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 = auditorنوع حسابرس
 = sthدرصد سهام سهامدار عمده

بررسي نرمال بودن متغير وابسته تحقيق

 -6يافته هاي پژوهش
آمارتوصيفي
آماره هاي توصیفي متغیرهاي تحقیق به شرح نگاره
شماره 7مي باشد.در اين جدول ،میانگین متغیرهاي كمي
تحقیق آورده مي شود.در صورتي كه مقادير میانگین و میانه
متغیرها نزديك به هم است توزيع متغیرها متقارن است اين
ويژگي اهمیت زيادي دارد زيرا تقارن يکي از ويژگیهاي توزيع
نرمال است( .میزان كشیدگي و چولگي توزيع نرمال صفر
است)مقدار چولگي و كشیدگي براي متغیر وابسته محافظه
كاري شرطي به ترتیب برابر با  1/29و  1/31است كه نشانگر
اين است كه توزيع آن از توزيع نرمال انحرافي ندارد و از اين
نظر توزيع اين متغیر شبیه توزيع نرمال است و توزيع ساير
متغیرها نسبتا متقارن هستند.

نرمال بودن باقیمانده هاي مدل رگرسیوني يکي از
فرضهايي رگرسیوني است كه نشان دهنده اعتبار آزمونهاي
رگرسیوني است.مقدار احتمال اين متغیرها كلموگروف-
اسمیرنف براي سالهاي  31تا  31به ترتیب برابر با ،1/236
 1/116و  1/939 ...است كه بیشتر از  1/19است يعني توزيع
اين متغیر مطابق پیش بیني ( شاخصهاي چولگي و كشیدگي
نزديك به صفر) نرمال است.
بررسي ضريب همبستگي بين متغيرها
معموالً هم حركتي و يا هم خطي میان متغیر مستقل
وجود دارد .اما اگر اين هم خطي زياد باشد ،مناسب مدل
نخواهد بود.در اين تحقیق هم حركتي میان متغیر ها حاد
نیست.میزان نوسانات هم خطي میان متغیر مستقل مدل در
نگاره  8آورده شده است.

نگاره  : 1آماره هاي توصيفي متغير هاي كمي تحقيق
متغيرها

ميانگين

ميانه

انحراف معيار

چولگي

كشيدگي

حداقل

حداكثر

محافظه كاري شرطي

1/12

1/18

1/76

1/29

1/31

-1/98

1/63

وابستگي اقتصادي حسابرس

1/11

1/11

1/11

8/16

79/16

1/11

1/17

اندازه شركت

78/62

78/91

7/86

1/38

7/12

71/18

73/29

نسبت بدهي

1/62

1/62

1/11

-1/71

1/16

1/17

7/86

درصد سهام سهامدار عمده

1/97

1/97

1/11

1/81

-1/13

1/11

711

نگاره  : 2آزمون كلموگروف اسميرنف براي بررسي نرمال بودن متغير وابسته تحقيق
بيشترين تفاوت

پارامترهاي نرمال

سال

تعداد

31

97

1/11

33

91

1/12

1/78

33

97

1/11

1/79

1/79

31

98

1/11

1/71

1/73

37

96

1/19

1/78

1/71

1/71

31

92

1/71

1/11

1/71

1/71

مقدار  Zكلموگروف -

ميانگين

انحراف معيار

قدرمطلق

مثبت

منفي

اسميرنف

1/71

1/71

1/71

-1/13

1/38

1/238

1/71

1/71

-1/71

1/11

1/116

1/78

-1/79

7/13

1/732

1/73

-1/71

7/81

1/161

-1/71

1/38

1/891

-1/11

1/11

1/939

نگاره : 3آزمون همبستگي پيرسون بين متغيرهاي مستقل و وابسته
محافظه كاري شرطي

متغير مستقل
وابستگي اقتصادي حسابرس

6

مقدار احتمال

مقدار همبستگي

مقدار احتمال

تعداد

-1/78

1/171

871
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 1/19است بنابراين فرض صفر در سطح اطمینان  39درصد رد
ميشود يعني در سطح اطمینان  39درصد مردل معنري داري
وجود دارد .میزان ضريب تعیین برابر برا  1/17اسرت يعنري در
حدود  17درصد از تغییرات متغیرر وابسرته توسرط متغیرهراي
مستقل و كنترل بیان میگردد مقدار آماره دوربین واتسون برابر
با  7/31است مقادير نزديك به  1حاكي از عدم خودهمبستگي
باقیمانده ها كه يکي ديگر از فروض رگرسریون اسرت را نشران
میدهررد( .بنررابراين خودهمبسررتگي بررین باقیمانررده هررا وجررود
نرردارد).مقادير (VIFعامررل افررزايش واريررانس) شاخصرري بررراي
بررسي همخطي بین متغیر مستقل و متغیر هاي كنترلي اسرت
در صورتیکه مقدار آن باالتر از  71باشد احتمال وجود همخطي
بین متغیر مستقل وجود دارد.میزان اين شاخص براي متغیرهرا
كمتر از 8است .مقدار آماره  tبراي وابستگي اقتصادي حسابرس
برابر با ( -1/83معنادار و منفي) ,براي انردازه شرركت برابرر برا
( 1/29معنادار و مثبت) ,برراي نسربت بردهي برابرر برا -6/37
(معنادار و منفي) ,براي نوع حسابرس برابر با ( 2/71معنرادار و
مثبت) و براي درصد سهام سهامدار عمده برابر با ( -1/72بري
معني).

انتخاب مدل
بر طبق نتايج آزمون چاو و هاسمن براي تشخیص مدل
مناسب كه در نگاره زير ارايه شده است  ،مقدار احتمال آزمون
چاو در مدل برابر با  1/721است كه بیشتر از  1/19است يعني
مدل بدون اثرات مناسب است با توجه به اينکه مدل فاقد اثرات
است( اثرات ثابت يا تصادفي) بنابراين نیازي به انجام آزمون
هاسمن وجود ندارد در ادامه از اين مدل براي بررسي فرضیات
استفاده گرديده است.
نگاره : 4آزمون چاو براي انتخاب مدل مناسب
آزمون چاو يا ليمر
درجه

مقدار

آزادي

احتمال
1/721
1/113

آزمون اثرات

مقدار

مقدار F

7/117

()181,68

مقدار كاي – دو

39/331

68

آزمون فرضيه
در نگاره زير مدل بدون اثررات بررآورد شرده اسرت مقردار
احتمال معنيداري  Fبرابر با  1/111است .اين مقردار كمترر از

نگاره  : 5آزمون فرضيه ها
پارامترها

مقدار ضرايب

مقدار t

مقدار احتمال

نتيجه

VIF

مقدار ثابت
وابستگي اقتصادي حسابرس

-1/72
-76/11

-7/11
-1/83

1/132
1/173

بي معني
معنادار و منفي

-

1/37

اندازه شركت

1/18

1/29

1/179

معنادار و مثبت

1/32

نسبت بدهي

-1/81

-6/37

1/111

معنادار و منفي

7/11

نوع حسابرس

1/13

2/71

1/111

معنادار و مثبت

7/71

درصد سهام سهامدار عمده

-1/17

-1/72

1/336

بي معني

7/16

مقدار F

15/97

مقدار احتمال F

0/000

ضريب تعيين

0/21

دوربين واتسون

1/00

 -9نتيجه گيري و بحث
با افزايش موسسات خصوصي حسابرسري و گسرترش برازار
خدمات حسابرسي ،رقابت در اين موسسات افزايش يافته اسرت
.افرزايش در رقابررت ممکررن اسررت موجررب آن شررود تررا برخرري
موسسات حسابرسي براي آن كه در برازار خردمات حسابرسري
باقي بمانند مطابق با نظر مديريت صاحبکار ،گزارش حسابرسي
خود را تنظیم نمايند .به بیان ديگر كیفیرت حسابرسري قربراني
وابستگي اقتصادي حسابرس و صاحبکار شود .از اين رو محافظه
كاري حسابداري در شرركت هراي مرورد رسریدگي حسرابرس

كاهش مي يابرد و حسرابرس وابسرتگي خرود بره صراحبکار را
افزايش مي دهد .نترايج پرژوهش بیرانگر ايرن اسرت كره میران
وابستگي اقتصادي حسابرس و محافظه كاري حسابداري رابطره
معني دار وجود دارد و اين رابطه منفي است .با عنايت به نتیجه
حاصل شده مي توان گفت كه در شركت هاي پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران هرچه وابسرتگي اقتصرادي حسرابرس
بیشتر باشد ،محافظه كاري شرطي كمتري را مي توان مشاهده
نمود و يا به عبارت ديگر موسسه هاي حسابرسي كه وابسرتگي
اقتصادي كمتري به صراحبکار داشرته باشرند محافظره كراري
بیشتري بر صاحبکار تحمیرل مري نماينرد .هرم چنرین نترايج
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پژوهش نشان مري دهرد ،انردازه شرركت رابطره اي مثبرت برا
محافظه كاري شرطي و نسربت بردهي رابطره اي معنري دار و
منفي دارد .اين موضوع به اين معني اسرت كره هرچره نسربت
بدهي افزايش يابد ،محافظه كاري شرطي نیز افزايش مري يابرد
ونیز نتايج بیانگر آن است كره هرگراه حسرابرس يرك موسسره
خصوصي حسابرسي باشد  ،محافظه كاري شرطي افرزايش مري
يابد .نتايج اين پژوهش با پژوهش الئو و همکاران ()1171مبني
بر وجود رابطره منفري میران وابسرتگي اقتصرادي حسرابرس و
محافظه كاري حسابداري ،مطابقت دارد .بنابراين پیشنهاد مري
شود به جامعه حسابداران رسمي و سازمان حسابرسري كره بره
منظور بهبود كیفیت حسابرسي ،نظارت بیشتري برر موسسرات
حسابرسرري جهررت كرراهش وابسررتگي اقتصررادي حسررابرس برره
صاحبکار به عمل آورند.و همچنین نهادهاي مسئول در تردوين
استانداردهاي حسابداري و قوانین مالي ،مقوله محافظره كراري
حسابداري را مورد توجه قرار دهند و با ارائه رهنمودهراي الزم
در جهررت محرردود كررردن وابسررتگي اقتصررادي حسررابرس برره
صاحبکار ،استفاده كنندگان از اطالعات مالي را به منظور اتخاذ
تصمیم هاي آگاهانه ياري نمايند .همچنین پیشنهاد مري شرود
جهت تحقیقات آتي وابستگي اقتصادي با متغیر هايي همچرون
محافظه كراري غیرر شررطي ،سرطح افشراي مسرئولیت هراي
اجتماعي شركت ها ،فرار مالیاتي ،میرزان رعايرت كنتررل هراي
داخلي حسابرسي ،ضررورت ايجراد كمیتره هراي حسابرسري و
ضرورت نهادينه شدن حاكمیت شركتي بررسي گردد.
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