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واژه های کلیدی :اندازة مؤسسة حسابرسی ،ح الزحمة حسابرسی ،دورة تصدی حسابرس ،دد
مدیری .

قطعن

مقدمه

بر اساس استانداردهای حسابرسی ،حسابرس هنگام ارزيابی ريسك حسابرسی ،بايد از
محیط کنترلی شامل نگرش و شیوۀ اجرايی مديريت ،شناخت داشته باشد .بهمنظور شناسايی
و برآورد ريسك حسابرسيی ،ارزييابی مناسيض وتيكیت کليی شيرکت از اهمیيت ويي های
برخوردار است .اين شناخت و ارزيابی از پیشيینه و فرهنين نیيأ تي میر ميیپيذيرد (کيوزو،5
 .)7059مطالكات قبلی ،اين نظريه را ت يید می کنند که ارتبيا مببتيی بيین بكايی از مفياهیم
ريسك و حقالأحمية حسابرسيی وجيود دارد .بنيابراين ،حسابرسيان در تكیيین حيقالأحمية
حسابرسی ،مشخصههای ريسك صاحضکار خود را در نظر گرفته و ريسكهای مربيو را
از طريق حقالأحمههای باالتر جبران میکنند .همچنيین ،نتيايآ آنهيا ايين موتيوت را ت يیيد
میکند که حسابرسان نبايد تنها روی ريسك مربو به صورتهای مالی ت کید کنند ،بلکيه

بايد ديد وسیعتری نسبت به رفتار تجياری صياحضکيار داشيته باشيند (بيدارد و جانسيتون،7
7001؛ آلن و همکاران.)7002 ،9
ادبیات در حال رشد ،مربو به عواميل تكیيینکننيدۀ قیميتگيذاری حسابرسيی امبيات
کرده است .حقالأحمة حسابرسی به عوامل ريسك مرتبط بيا وي گيیهيای صياحضکيار از
قبیييل؛ انييدازه و پیچیييدگی صيياحضکييار (سييیمونیك5390 ،؛ فرانس يیس5391 ،؛ پييالمروس،
 ،)5392کیفیت کنترل داخلی (هيو

و هيولینگأورس ،)7055 ،ريسيك تجياری (بنتليی و

همکيياران )7059 ،و راهبييری شييرکتی (زينگييأ )7057 ،مييرتبط اسييت .شييواهد بیشييتر نشييان
میدهد که حقالأحمة حسابرسی نسبت به عوامل ريسك در دوران پيس از قيانون سياربینأ
آکسلی ،حساسیت بیشتری داشته اسيت .بيا وجيود ايين ،مطالكيات کميی بيه بررسيی اينکيه
حسابرسان چگونه به عوامل ريسك مرتبط با مديريت ارشد صاحضکار خود واکنش نشيان
می دهند ،انجام شده است .در همین راستا ،پ وهشهای اخیر نشيان دادنيد کيه حيقالأحمية
حسابرسی بيا طير هيای پرداخيت پياداش بيه ميديران ارتبيا دارد .چيرا کيه ايين طير هيا
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ريسكپذيری را تغییر میدهند (کانن و همکاران 7051 ،1و کیم و همکياران.)7051 ،1چين
و همکاران )7051( 2مكتقدند که حسابرسان حقالأحمة بیشيتری از شيرکتهيای بيا ميديران
ريسكپيذير دريافيت ميیکننيد.ليو

و همکياران )7051( 2مطالكيات قبليی را گسيترش و

بررسی کردند که آيا حسابرسان به عوامل ريسك مرتبط بيا ميديران صياحضکيار واکينش
نشان میدهند يا خیر؟ آنها به اين نتیجه رسیدند کيه ميديرعامل شيرکت تي میر مكنياداری بير
قیمتگذاری خدمات حسابرسی دارد.
دناهو و نکل )7051( 9اعتقاد دارند ميديران شيرکت ميیتواننيد بيا تغییير سیاسيتهيای
اعتباری فروش ،عالوه بر مديريت واقكی سود ،مقاصد مالیاتی نیأ داشته باشند .از آنجيا کيه
اين اعمال ،ريسك تحريف و تجديد ارائة صورتهای مالی را افأايش میدهند ،حسابرسان
تييالش و متكاقييض آن ،حييقالأحميية خييود را تكييديل مييیکننييد .خالصييه اينکييه ،در فراينييد
حسابرسی ،عوامل ريسك صاحضکار با حيقالأحمية حسابرسيی ارتبيا دارد ،چراکيه ايين
عوامل بر فكالیتهای اجرا شدۀ حسابرس طی فرايند حسابرسی ت میرگذار است .با توجيه بيه
اين جوانض ،عدم قطكیت مديريت ممکن است،ريسك حسابرسی را افيأايش و حسابرسيان
از طريق افأايش حقالأحمة حسابرسی تالش کنند اين ريسك را پوشش دهنيد .بيه عبيارت
ديگر ،اگر حسابرسان از عدم قطكیت مديريت آگاه شوند ،میتوان انتظار داشيت کيه آن را
عامل ريسکی در برنامهرييأی حسابرسيی دانسيته و در کيانون توجيه قيرار دهنيد و بيه دلیيل
تالشهای بیشتر برای کاهش ريسك ،حقالأحمة حسابرسی بیشتری طلض کنند.
در کشور ايران نیأ به دلیل تغییرات نسبتاً زيياد ميديران شيرکتهيا و رونيد خصوصيی
شدن برخی شرکت ها ،بررسی اين موتوت که عدم قطكیت مديريت از ديدگاه حسابرسان-
که وظیفة اعتبار دهی به صورتهای مالی را بر عهده دارند -چيه تي میری در شيدت مسيئلة
نمايندگی و ارزيابی ريسك دارد ،نیازی اساسی به نظر میرسد .برای دستیابی به اين پاسخ،
در پ وهش پيیش رو تيالش شيده اسيت بيه بررسيی ارتبيا بيین عيدم قطكیيت ميديريت و
حقالأحمة حسابرسی و برخی عوامل مؤمر بر اين رابطه پرداخته شيود تيا حسابرسيان نیيأ بيا
شناسايی اين عوامل بتوانند خدمات خود را به نحيو مناسيبی قیميتگيذاری کننيد .از سيوی
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ديگر ،کمبود پ وهش در اين زمینه و نیافتن پ وهشيی کيه رابطية عيدم قطكیيت ميديريت و
حقالأحمة حسابرسی را در بورس اوراق بهادار تهران به منألة ييك بيازار نوظهيور بررسيی
کند ،انگیأۀ اصلی اين پ وهش است.
در ادامة پ وهش مبانی نظری و پیشینة مطالكات انجام گرفته و فرتیه ها مرور و سيسس
به الگوها ،روشهای پ وهش و در نهايت نتیجهگیری و پیشنهادها پرداخته خواهد شد.
مبانی نظری پژوهش

مطالكات بسیار زيادی در زمینة عوامل مؤمر بر حق الأحمية حسابرسيی انجيام شيده کيه
هرکدام به بررسی جنبه های خاصی از آن پرداخته اند؛ اما مهيم تيرين مطالكيه ای کيه در ايين
زمینه انجام شيده و بيه دلیيل پشيتوانة نظيری آن اسياس سياير مطالكيات قرارگرفتيه ،مطالكية
سیمونیك ( )5390است .در مطالكة وی ،حقالأحمة حسابرسی وابسته به نرخ هر ساعت کار
حسابرسی و تكداد ساعات کار حسابرسی است که بسته به نظر حسابرس دربيارۀ پيیش بینيی
ريسك خطا و اشتباه در صورتهای مالی ،متغیر است .وجود کنترلهای قيوی در شيرکت،
حسن شيهرت ميديران ،انيدازۀ شيرکت ميورد رسيیدگی و تكيداد شيرکت هيای فرعيی ،بير
پیش بینی حسابرس از ريسك و ساعات موردنیاز برای حسابرسی ت میر می گذارد .درنهايت،
حسابرس به برآورد ريسکی می پردازد که از تمرکأ مديريت ،شدت وجود مسئلة نمايندگی
و ساير عوامل نش ت می گیيرد و بيا توجيه بيه آن ،کيار حسابرسيی را برناميه رييأی کيرده و
حقالأحمة خود را تكیین میکند (بنعلی و لسیآ.)7057 ،3
اگرچه تالشهای واقكی حسابرسی بهطور مستقیم قابيل مشياهده بيا دادههيای عميومی
نیست؛ اما پ وهشهای قبلی نشيان ميیدهيد کيه حيقالأحمية حسابرسيی بازتيابی از تيالش
حسابرسان است (دوگار و همکاران .)7051 ،نتیجة پي وهش آنميول و همکياران)7051( 50
نیأ نشان داد که حقالأحمة حسابرسی ،بیشتر نشاندهندۀ کیفیت حسابرسی بياالتر اسيت ،بيه
اين دلیل که حسابرسی انجام شده با تالش بیشتر حسابرسان هميراه شيده اسيت .کريشينان و
همکاران )7057( 55مكتقدند تا حدی که حقالأحمة حسابرسی نشاندهندۀ تيالش حسيابرس
باشد ،رابطة مببت بین حقالأحمة حسابرسی و عوامل ريسك در سطح صياحضکيار وجيود
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دارد و بیانگر آن است که حسابرسان تيالشهيای خيود را در واکينش بيه افيأايش ريسيك
صاحضکار افأايش میدهند.
در کنار ادبیات گستردۀ موجود در زمینة عوامل مؤمر بر حيقالأحميههيای حسابرسيی،
شواهد کمی در زمینة ريسك مربو به ميديريت شيرکت و تي میر آن بير حيقالأحميههيای
حسابرسی وجود دارد .پ وهشهای قبلی شواهدی مبنی بر ت میر سطو ميديران اجراييی بير
روی کیفیت گأارشگری مالی (جی و همکاران ،)7055 ،توانايی مديريت بير کیفیيت سيود
(دمرجیان و همکاران ،)7059 ،بيیش اطمینيانی ميديريت و ارزييابی ريسيك و حيقالأحمية
حسابرسی (دوئلمين و همکياران ،)7051 ،بيیش اطمینيانی ميديريت و احتميال ارائية مجيدد
صييورتهييای مييالی و مييديريت سييود (پرزلييی و ابييت7059 ،؛ هسييیه و همکيياران )7051 ،و
انگیأههای مديريتی (بنيیش5333 ،؛ اريکسيون و همکياران7009 ،؛ بيورنأ و کیيديا)7002 ،
فراهم کرده اند .مطالكات اخیر نیأ نشان ميیدهنيد کيه عيدم قطكیيت ميديريت ،باعي

عيدم

اطمینان در ميورد عملکيرد آينيدۀ شيرکت ميی شيود .بيه عبيارتی ،فكالیيت تجدييد سياختار
شرکتها پس از تغییرات مديرعامل افأايش میيابد (دنیس و دنیس.)5331 ،
فكالیتهايی مانند تجديد ساختار ،ترکیض و ادغام ،واگذاریها و ييا عملیيات متوقيف
شده ،نهتنها باع

افأايش عدم اطمینيان در ميورد عملکيرد آينيدۀ شيرکت ميیشيوند بلکيه

پیچیدگی حسابداری را نیأ افأايش میدهند و باع

افأايش ريسك اشتباهات گأارشيگری

مالی و يا کیفیت پايین گأارشگری مالی میشوند .حتی در صورت عدم تغییيرات راهبيردی
عمده ،مديرعامل جديد ،يك سبك مديريت منحصر به فرد به وجود میآورد که میتوانيد
در تصمیمگیيریهيای گأارشيگری ميالی پیاميدهايی داشيته باشيد .همچنيین ،عيدم قطكیيت
مديريت ،قااوت سرمايهگذاران و وامدهندگان را در مورد عملکرد آيندۀ شيرکت ،تحيت
ت میر قرار میدهد؛ بنابراين ،حسابرسيان بيه عيدم قطكیيت ميديريت بيا افيأايش حيقالأحمية
حسابرسی واکنش نشان میدهنيد (بیليأ و همکياران .)7051 ،57افيأون بير ايين ،حسابرسيان،
ماهیت ،زمانبندی اجرا و میأان روشهای حسابرسی (تالش) را در واکنش به عدم قطكیيت
مديريت و جبران ريسك تحريف بااهمیت مرتبط با عدم قطكیت مديريت را تغییر میدهند.
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به عبارت ديگر ،حسابرسان تالش خود را برای مقابله با ريسك تحريف بااهمیت ميرتبط بيا
عدم قطكیت مديريت ،افأايش میدهند که باع

افأايش حيقالأحمية حسابرسيی ميیشيود

(بیلأ و همکاران.)7051 ،
پن و همکاران )7051( 59مكتقدند که عدم قطكیت مديريت ،ت میر مكنياداری بير هأينية
استقراض و سیاستهای مالی شرکت دارد .همچنین ،آنها در پ وهش ديگری به اين نتیجيه
رسیدند که نوسانات بازدۀ سهام ييك شيرکت در زميان تغییير ميديرعامل شيرکت افيأايش
میيابد .عالوه بر اين ،حسابرسان ريسك گأارشگری مالی را زميانی کيه کیفیيت ميديريت
نامشخص است ،افأايش میدهند و از طريق افأايش تيالشهيای حسابرسيی و حيقالأحمية
حسابرسی واکنش نشان میدهند.لو

و همکاران ( )7051با ايين اسيتدالل کيه ميديرعامل

جديد غالباً در زمان شروت ،تغییرات عمدهای انجام میدهد که بهاحتمال زياد چشيمانيداز و
استرات ی شرکت را تغییر و بهطور قابلتوجهی بر گأارشيگری ميالی و عملیياتی و همچنيین
تصمیمگیریها ت میر میگذارد ،بیان نمودند که مديرعامل شرکت بيهطيور قابيلتيوجهی بير
حقالأحمة حسابرسی ت میر دارد.
از سييوی ديگيير ،بیلييأ و همکيياران ( )7051اعتقيياد دارنييد کييه عييدم قطكیييت مييديريت
بهاحتمال زياد از طريق عواملی مانند اولین تجربة مديريتی ،مديران اجراييی جدييد ،توانيايی
حسابرس شرکت برای ارزيابی ريسك مرتبط با مديران جديد و شرايطی که مديران جدييد
در زمان مديريت دارند ،تغییر خواهد کرد.بيرای مبيال ،عيدم قطكیيت ميديريت ،زميانی کيه
مديرعامل جديد از درون شرکت انتخاب ميیشيود ،بيه دلیيل افيأايش مبيات در سيازمان و
تكييامالت قبل يی ب يین حسييابرس و مييديريت شييرکت،ممکن اسييت کيياهش يابييد .همچنييین،
حسابرسان ريسك بیشتری از عدم قطكیت ميديريت ،زميانی کيه عملکيرد شيرکت تيكیف
باشد ،برآورد میکنند .به عبارتی ،وتیكت بد عملکرد شرکت قبل از تغییر مديرعامل باع
ايجاد فشار بیشتری بر مديرعامل جديد می شود که اين فشيارها باعي

بيروز ميديريت سيود

(گراهام و همکاران7001 ،؛ ديچو و همکاران )7059 ،و اشتباه در گأارشگری صورتهای
مالی (اريکسون و همکاران7009 ،؛ بورنأ و کیديا )7002 ،توسط مديران میشود.
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چن و همکاران ( )7051نیأ به اين نتیجه رسیدند که حسابرسان ،زمانی که انگیيأههيای
مديران برای حفظ يا افيأايش قی ميت سيهام بیشيتر مشيهود اسيت ،ريسيك بیشيتری بيرآورد
میکنند؛ به عبارت ديگر ،حسابرسان حقالأحمة بیشتری از شرکتهای بيا ميديران اجراييی
که حساسیت بیشتری نسبت به نوسانات بازدۀ سيهام نشيان ميیدهنيد ،دريافيت ميیکننيد .از
سوی ديگر ،توانايی مؤسسة حسابرسی برای ارزيابی ريسك مرتبط با عدم قطكیت ميديريت
نیأ بهاحتميال زيياد ،در

حسابرسيان از ريسيك را تحيت تي میر قيرار ميیدهيد .برخيی از

مطالكات نیأ نشان میدهند که مؤسسات حسابرسی بأر  ،حسابرسی با کیفیيت بياالتری را
ارائه میکنند (دیآنجلو5395 ،؛ فرانسیس و همکاران .)5333 ،در نتیجه ،ريسك ميرتبط بيا
عدم قطكیت مديريت برای شرکت هايی که توسط مؤسسات حسابرسی بيأر  ،حسابرسيی
میشوند ،کمتر است (بیلأ و همکاران .)7051 ،عالوه بر ايين ،پي وهش ترنير ( )7007نشيان
داد که انجام حسابرسی در سالهای اولیه مستلأم صرف وقت و سرمايهگذاری بیشتر توسط
حسابرس برای شناخت اولیه از صاحضکار (شناخت محیط تجياری صياحضکيار ،ريسيك
تجاری آن و شناخت سیستم کنترلهای داخلی) است .اين هأينههای اتافی میتواند باع
افأايش قیمت گذاری خدمات حسابرسی شود؛ بنابراين ،يك حسيابرس جدييد بيا توجيه بيه
آشنايی کمتر با صاحضکار ،ممکن است احتمال ريسك بیشيتری بيرآورد کنيد کيه باعي
میشود ت میر عدم قطكیت مديريت بر حقالأحمة حسابرسی تشديد شود؛ به عبيارت ديگير،
حقالأحمة حسابرسی با وجود عدم قطكیيت ميديريت هنگيامیکيه دورۀ تصيدی حسيابرس
کوتاه است ،افأايش میيابد.
با توجه به مبانی نظری و مطالض بیان شده ،فرتیههای پ وهش بهصيورت زيير مطير
میشوند:
فرتیة اول :بین عدم قطكیت ميديريت و حيقالأحمية حسابرسيی ،رابطية مببيت و مكنياداری
وجود دارد.
فرتیة دوم :زيان ده بودن شرکت قبل از سال تغییر ميديرعامل ،تي میر مببيت و مكنياداری بير
رابطة بین عدم قطكیت مديريت و حقالأحمة حسابرسی دارد.
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فرتیة سوم :اندازۀ مؤسسة حسابرسی تي میر منفيی و مكنياداری بير رابطية بيین عيدم قطكیيت
مديريت و حقالأحمة حسابرسی دارد.
فرتیة چهارم :دورۀ تصدی (تصدی کوتاهمدت) حسابرس ،ت میر مببت و مكناداری بر رابطة
بین عدم قطكیت مديريت و حقالأحمة حسابرسی دارد.
پیشینة پژوهش

بیلأ و همکاران ( )7051در پ وهشی به بررسيی ارتبيا بيین عيدم قطكیيت ميديريت و
حقالأحمة حسابرسی پرداختند .نتايآ پ وهش آنها نشان داد بيین عيدم قطكیيت ميديريت و
حقالأحمة حسابرسی ،رابطهای مببت و مكنادار وجود دارد .همچنيین ،نتيايآ پي وهش آنهيا
نشان داد ،ارتبا مببت بین عدم قطكیت مديريت و حقالأحمة حسابرسی ،زمانی که شرکت
سال قبل از تغییر مديرعامل زيانده باشد ،برجستهتير اسيت .افيأون بير ايين ،يافتيههيای آنهيا
بیانگر آن است که اندازۀ مؤسسة حسابرسی ،ت میر منفی و مكنادار و دورۀ تصدی حسيابرس
ت میر مببت و مكناداری بر رابطة بین عدم قطكیت مديريت و حقالأحمة حسابرسی دارند.
چن و همکاران ( )7051به بررسی يك وي گيی خياص از ميديرعامل شيرکت ،يكنيی
ريسييكپييذيری مييديرعامل تحييت عنييوان حساسيیت پيياداش مييديرعامل شييرکت نسييبت بييه
نوسانات بازدۀ سهام پرداختند و به اين نتیجه رسیدند کيه رابطية مببتيی بيا حيقالأحميههيای
حسابرسی دارد.دوئلمن و همکاران)7051( 51به بررسيی ارتبيا بيیش اطمینيانی ميديريت و
حقالأحمة حسابرسی پرداختند .نتايآ پ وهش آنها نشان داد شرکتهايی که ميديران بيیش
اطمینان دارند،برای حسابرسی ،حقالأحمة کمتری پرداخت میکنند .همچنین ،مديران بیش
اطمینان با احتمال کمتری از حسابرس متخصص صنكت استفاده میکنند.
دناهو و نکل ( )7051ت میر وتكیت مالیياتی شيرکتهيا را بير قیميتگيذاری خيدمات
حسابرسی با در نظر گيرفتن تخصيص صينكت حسيابرس بررسيی کردنيد و نتیجيه گرفتنيد،
پیچیدگیهای وتكیت مالیاتی شرکت و الأامات گأارشگری آن ،کاربردهای زيادی بيرای
تصمیمهای حسابرسان مستقل در پی دارد .بر اساس يافتيههيای آنهيا ،در موقكیيتهيايی کيه
وتكیت مالیاتی پر ريسك (نامطمئن)حاکم است ،حقالأحمة حسابرسيی بیشيتری پرداخيت
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میشود .همچنین،حسابرسی توسط فرد متخصص ،حقالأحمة بیشتری در پيی دارد کيه ايين
موتوت ارتباطی به وتكیت مالیاتی شرکت ندارد و از آن مستقل است.
جانسون و همکاران )7059( 51در پ وهشی در زمینة شيناخت و ارزييابی حسابرسيان از
وي گیهای شخصیتی ميديران ،بيه ايين نتیجيه رسيیدند کيه بيین اعتمادبيهنفيس بيیشازحيد
مديريت و برآورد ريسك حسابرسی ،ارتبا مببتی برقرار است .به عبيارتی ،اگير حسيابرس
اين وي گی شخصیتی مديران را تشخیص دهد و ريسيك گأارشيگری ميالی را بيیشازحيد
برآورد کند ،حقالأحمة بیشتری مطالبه میکنيد.زينگأ )7057( 52بيه بررسيی سيطح راهبيری
شرکتی و حقالأحمة حسابرسی پرداخت که بر اساس دادههيای شيرکتهيای چینيی انجيام
شد .نتايآ نشان داد که بین سطح راهبيری شيرکتی و حيق الأحمية حسابرسيی ،رابطية منفيی
وجود دارد .هرچه سطح راهبری شرکتی باالتر باشد ،حق الأحمية حسابرسيی کمتير خواهيد
بود.
نیکنن و پتری )7001( 52در پ وهشی نشان دادند حقالأحمة حسابرسی با ابكاد ريسك،
( ريسييك مييالی ،ريسييك عملیيياتی و ريسييك تجيياری) رابطييهای مسييتقیم دارد .همچنييین،
يافتههای آنها نشان داد که ريسك تجاری يا ابهامی که صاحضکار با آن روبرو میشود بير
ماهیت ،زمان بندی و فرآيند حسابرسی اجراشده ت میر ميی گيذارد .در نتیجيه متغیرهيايی کيه
وي گی ريسك صاحضکار را منكکس ميیکننيد ،ارتبيا مببتيی بيا حيقالأحمية حسابرسيی
دارند .لیون و ماهر )7001( 59به شواهدی دست يافتند کيه در بيازار حسابرسيی ،زميانی کيه
حسابرسان ريسك تجاری را در سطح صاحضکار ارزيابی میکنند ،هأينههای مورد انتظيار
خود از صاحضکار را به شکل حقالأحمههای باالتر حسابرسی دريافت میکنند.
حساس يگانه وهمکاران ( )5931در پ وهشی به بررسی ارتبا بیش اطمینانی مديريت
و حقالأحمة حسابرسی در شرکتهای پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.
نتايآ پ وهش آنها نشان داد بین بیش اطمینانی ميديريت و حيقالأحمية حسابرسيی ،ارتبيا
منفی و مكناداری برقرار است .بر اساس بررسیهای بیشتر ،بیش اطمینانی مديريت بر استفاده
از حسييابرس متخصييص صيينكت ،تيي میر مكنيياداری ندارد.سييجادی و همکيياران ()5939در
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پ وهشی به بررسی رابطة بین حقالأحمة حسابرسی و پاداش هیئيتميديره پرداختنيد .نتيايآ
پ وهش آنها نشان داد بین حقالأحمة حسابرسی و پاداش هیئتمديره ،ارتبا مببتيی وجيود
دارد .عالوهبراين ،افأايش پاداش پرداختی به مديران به دلیل افأايش پیچیدگیها و عملیات
شرکت است که به حسابرسی باکیفیتتر و درنتیجه پرداخت حقالأحمة بیشتر ،نیاز دارد.
روششناسی پژوهش

اين پ وهش با توجه به عدم امکان کنترل کلیية متغیرهيای مربيو  ،نميیتوانيد از نيوت
پ وهشهای تجربی محض باشد؛ اما با توجه به تجأيه و تحلیيل اطالعيات گذشيته ،از نيوت
پ وهشهای شبه تجربی شمرده میشود .همچنین ،با توجه به اينکه نتيايآ بيهدسيتآميده از
اين پ وهش به حل يك مشکل يا موتوت خاص میپردازد ،از لحاظ هدف کياربردی و از
لحاظ روش نیأ از نوت تجأيه وتحلیل همبسيتگی رگرسيیونی اسيت .بيرای تجأييه و تحلیيل
اطالعات ،در بخش آمار توصیفی ،تجأيه و تحلیل دادهها با استفاده از شاخصهای مرکأی
همچون میانگین و میانه و شاخصهای پراکندگی انحراف مكیار انجام شده است .همچنيین،
برای آزمون فرتيیه هيا از الگيوی رگرسيیون دادههيای ترکیبيی اسيتفاده شيده اسيت .بيرای
انتخاب از بین روش های الگوهای رگرسیونی ترکیبی و الگوی دادههای تابلويی بيا امرهيای
مابت ،از آزمون  Fلیمر استفاده ميیشيود .اگير در آزميون  Fلیمير روش دادههيای ترکیبيی
انتخاب شود ،کار تمام است؛ اما اگر روش دادههای تابلويی با امرهای مابت انتخياب شيود،
الزم است تا آزمون هاسمن نیأ انجام شود .از آزمون هاسمن برای تكیین اسيتفاده از الگيوی
امرهای مابت در مقابل الگوی امرهای تصادفی استفاده میشود.
جامكة آماری اين پ وهش ،کلیية شيرکت هيای پذيرفتيه شيده در بيورس اوراق بهيادار
تهران بین سالهای  5991تيا  5939اسيت .بيرای انتخياب نمونيه ،از بيین تميام شيرکتهيای
پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،شرکت هيايی کيه شيرايط زيير را داشيتند ،بيرای
انجام آزمون انتخاب شدند:
 .5بهمنظور همگن شدن نمونة آماری در سالهای بررسی ،شرکتها پیش از سيال  5991در
بورس اوراق بهادار تهران پذيرفتهشده باشند.
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 .7به لحاظ افأايش قابلیت مقايسه ،دورۀ مالی شرکتها منتهی به پايان اسفندماه باشد.
 .9نمونة آماری شامل شرکت های واسطه گری مالی ،سرمايه گيذاری ،لیأينين ،بانيكهيا و
شرکتهای بیمه نمیشود؛ زيرا ماهیت دارايی شرکتهای مذکور متفاوت است.
 .1شرکتها طی دورۀ زمانی اين پ وهش ،تغییر فكالیت يا تغییر دورۀ مالی نداده باشند.
 .1دادههای مدنظر شرکتها در دسترس باشد.
با توجه به مكیارهای پیشگفته و محدوديتهای موجود ،تنها  95شرکت (بالغ بر 273
سال -شرکت) بهعنوان نمونة نهايی انتخاب گرديد.
الگوی پژوهش

برای آزمون فرتیه های پ وهش ،بر اساس پ وهش بیلأو همکياران ( )7051از الگيوی
رگرسیونی چند متغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است؛ بنابراين ،فرتیههای پي وهش
به ترتیض بر اساس الگوهای زير بررسی شدهاند:
()5

()7

()9

()1
که در آن؛  :LAFحقالأحمة حسيابرس؛  :MUعيدم قطكیيت ميديريت؛ :MU-LOSS

گأارش زيان در سال قبل از تغییر مديرعامل؛  :MU-NO- LOSSگأارش سود در سال قبل
از تغییيييير مييييديرعامل؛ :BIGانييييدازۀ مؤسسيييية حسابرسييييی؛  :TENUREدورۀ تصييييدی
حسابرس؛ :LTAاندازۀ شرکت؛  :CA/TAنسبت دارايیهای جياری؛ :QUICKنسيبت آنيی؛
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 :DEبدهیهای بلندمدت؛ :ROAبازده دارايیها؛ و  :LOSSزياندهی شيرکت اسيت .نحيوه
اندازهگیری آنها در زير آورده شده است.
متغیر وابسته

حقالزحمة حسابرس ) :)LAFبر اساس لگاريتم طبیكی حقالأحمة حسيابرس ،انيدازهگیيری
می شود .علت استفاده از لگاريتم طبیكی در محاسبه حيقالأحمية حسيابرس ،همگين کيردن
حق الأحمة شرکت های بيأر

و کوچيك اسيت .ايين روش در همية پي وهش هيای قبليی

استفاده شده است.
متغیرهای مستقل

عدم قطعیت مدیریت ( :)MUمتغیر موهومی است که اگر ميديرعامل شيرکت سيه سيال ييا
کمتر ،تصدی داشته باشد ،عدد يك و در غیير ايين صيورت صيفر اسيت .زميانی کيه ييك
مديرعامل تازه استخدام می شود ،عدم قطكیت مديريت باال است و زمانی کيه دورۀ تصيدی
مديرعامل طوالنی باشد ،عدم قطكیت مديريت کاهش میيابد.
گزارش زیان ،سال قبل از تغییر مدیرعامل ( :)MU-LOSSمتغیير موهيومی اسيت کيه اگير
شرکت ،سال قبل از مديرعامل جديد ،زيان ،گأارش کرده باشد ،عدد ييك و در غیير ايين
صورت صفر است.
گزارش سود ،سال قبل از تغییر مدیرعامل ( :)MU-NO- LOSSمتغیير موهيومی اسيت کيه
اگر شرکت ،سال قبل از مديرعامل جديد ،زيان ،گأارش نکرده باشد ،عدد ييك و در غیير
اين صورت صفر است.
اندازة مؤسسة حسابرسی( :)BIGاگر شرکت توسط سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار
گیرد عدد يك و در غیر اين صورت عدد صفر را برای اين متغیر در نظر میگیريم.
دورة تصدی حسابرس ( :)TENUREاگر تصدی حسيابرس کمتير از سيه سيال باشيد عيدد
يك ،در غیر اين صورت عدد صفر را میپذيرد.
متغیرهای کنترل

اندازة شرکت ) :(LTAبرابر با لگاريتم طبیكی جمع دارايیهای شرکت است.
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نسبت داراییهای جاری ) :(CA/TAبرابر با نسبت دارايیهای جاری به مجموت داراييیهيا
است.
نسبت آنی ) :(QUICKبرابر با نسيبت داراييیهيای جياری (بيهاسيتبنای موجيودی کياال) بيه
بدهیهای جاری شرکت است.
بدهیهای بلندمدت ) :(DEبرابر با نسبت بدهیهای بلندمدت به مجموت دارايیها است.
بازده داراییها( :(ROAبرابر با نسبت سود قبل از بهره و مالیات به مجموت دارايیها است.
زیاندهی):(LOSSمتغیر موهومی است که اگر شرکت در سال جاری زييان داشيته باشيد،
عدد يك و در غیر اين صورت صفر است.
یافتههای پژوهش
نتایج آمار توصیفی

برای ارائة نمای کلی از خصوصیات مهم متغیرهای محاسبه شده ،در جيدول شيمارۀ 5
برخی از آماره های توصیفی اين متغیرها (میانگین ،میانه ،انحراف مكیيار ،حيداقل و حيداکبر
مشاهدات) درج شده است.
جدول شمارة  .1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیرها

میانگین

میانه

انحراف مكیار

حداکبر

حداقل

LAF

1/322

1/359

0/215

9/509

1/195

MU

0/939

0

0/193

5

0

MU- LOSS

0/097

0

0/521

5

0

MU-NO-LOSS

0/513

0

0/922

5

0

BIG

0/792

0

0/117

5

0

TENUR

0/222

5

0/129

5

0

LNT

57/991

57/970

5/525

52/192

3/232

CATA

0/213

0/202

0/75

0/329

0/099

QUICK

5/722

5/707

0/132

1/035

0/521

DE

0/033

0/011

0/559

0/393

0

ROA

0/552

0/507

0/573

0/295

-0/109

LOSS

0/505

0

0/907

5

0
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میانگین حقالأحمة حسابرسيی و عيدم قطكیيت ميديريت بيه ترتیيض برابير بيا  1/322و
 0/939است .ارزش میانگین اندازۀ شرکت  57/991و نسبت جياری  0/213بيهدسيت آميده
است .به بیان ديگر ،بخيش عميدهای از داراييی شيرکتهيا ،جياری اسيت کيه بيه تيالش و
رسیدگی بیشيتر حسابرسيی و نیيأ حيقالأحمية بیشيتری نیازمنيد اسيت .میيانگین بيدهیهيای
بلندمدت و بازده دارايیها به ترتیض برابير بيا  0/033و  0/552اسيت .ارزش میيانگین نسيبت
آنی  5/722محاسبه شده است که بیانگر توان باالی شرکتهيا در بازپرداخيت بيدهیهيای
جاری است .با مقايسة میانگین و میانة متغیرها ميی تيوان گفيت کيه ارزش همية میيانگین هيا
بهاستبنای نسبت جاری و دورۀ تصدی حسابرس ،بيأر تير از میانيههيا اسيت کيه انحيراف
منطقی در توزييع هير متغیير را نشيان ميیدهيد (ژو،وانگوهيان .)7059 ،واوس ( )7007بیيان
می کند هنگامیکه تكيداد مشياهدات بيأر

تير از500باشيد (مكیياری تقريبيی بيرای توزييع

نرمال) ،احتمال نرمال بودن دادهها افأايش میيابد.
نتایج آزمون فرضیهها

قبل از برازش الگو ها ،به منظور تكیین استفاده از روش داده های تابلويی با امرهای مابيت
در مقابل روش دادههای ترکیبی ،بايد آزمون  Fلیمير روی الگيوهيای پي وهش اجيرا شيود.
نتايآ حاصل از آزمون  Fلیمر برای الگوهای پي وهش درجيدول شيمارۀ  7نشيان داده شيده
است.
جدول شمارة  .2نتایج آزمون  Fلیمر برای الگوهای پژوهش

آمارۀ آزمون

سطح مكناداری

روش پذيرفتهشده

الگوی پ وهش
الگوی 5

50/211

0/000

الگوی امرهای مابت

الگوی 7

3/355

0/000

الگوی امرهای مابت

الگوی 9

50/711

0/000

الگوی امرهای مابت

الگوی 1

50/921

0/000

الگوی امرهای مابت

با توجه به آماره و سطح خطای آزمون  Fلیمر و رد فرتیة  H0برای الگوهای پ وهش،
بايد برای انتخاب الگوی داده های تابلويی با امرهای مابيت ييا داده هيای تيابلويی بيا امرهيای
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تصادفی ،آزمون هاسمن نیأ اجرا شود .نتايآ مربو به آزمون هاسيمن در جيدول شيمارۀ 9
نشان داده شده است.
جدول شمارة  .3نتایج آزمون هاسمن برای الگوهای پژوهش

آمارۀ آزمون

سطح مكناداری

روش پذيرفتهشده

الگوی پ وهش
الگوی 5

599/392

0/000

الگوی امرهای مابت

الگوی 7

519/911

0/000

الگوی امرهای مابت

الگوی 9

597/925

0/000

الگوی امرهای مابت

الگوی 1

599/129

0/000

الگوی امرهای مابت

همانطور که در جدول شمارۀ  9قابل مشاهده است ،نتيايآ حياکی از آن اسيت الگيوی
داده های تابلويی با امرهای مابت برای الگوهای پ وهش روش ارجح اسيت؛ بنيابراين ،بيرای
تخمین الگو های پ وهش از روش دادههای تابلويی با امرهای مابت اسيتفاده شيده اسيت .در
پ وهش حاتر برای تشخیص خودهمبستگی الگو از آزمون دوربین واتسيون اسيتفاده شيده
است .اگر مقدار آمارۀ دوربین واتسون نأديك به عدد  7باشد ،استقالل جملة خطيای الگيو
را میتوان پذيرفت .عالوه بر اين ،برای بررسی مكناداری کل الگيو نیيأ آزميون فیشير اجيرا
شده است.
نتايآ آزمون فرتیة اول و دوم در جدول شمارۀ  1آورده شده است .با توجه به آمارۀ F
بهدست آمده برای هر دو الگو که به ترتیض برابير  92/999و  15/152ميیباشيند و همچنيین
سطح خطای آنها که برابر ( )0/000است ،میتوان بیان کرد که در سطح اطمینان  31درصد
در کل الگو ها از مكناداری بيااليی برخيوردار هسيتند .همچنيین بيا توجيه بيه تيريض تكیيین
تكديلشده بهدست آمده برای هر دو الگو که به ترتیض برابر با  95/9و  99/9درصيد اسيت،
میتوان گفت که در الگوی اول و دوم متغیرهای مستقل و کنترل به ترتیض در حدود 95/9
و  99/9درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین مینمايند .افأون بير ايين بيا توجيه بيه آميارۀ
دوربین واتسون به دست آمده برای هر دو الگو که به ترتیض برابير  5/21و  5/22ميیباشيند،
می توان بیان کرد که خودهمبستگی مرتبة اول میان جمالت باقیماندۀ الگوها وجيود نيدارد.
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هم خطی متغیرهای مستقل نیأ به کمك شاخص عامل تورم واريانس ) (VIFبررسی شد که
برای متغیرهای مستقل همة تخمین ها کمتر از  50به دست آمد و نشان داد مشکل هم خطيی
میان متغیرهای مستقل وجود ندارد.
جدول شمارة  .1آزمون فرضیة اول و دوم پژوهش

متغیرها  /فرتیهها (الگو)
عرض از مبدأ
MU

نتايآ آزمون فرتیة اول (الگوی )5
تريض متغیر (آمارۀ )t

VIF

**)-57/122( -1/151

---

**

نتايآ آزمون فرتیة دوم (الگوی )7
تريض متغیر (آمارۀ )t
**

)-57/195( -1/953
---

)9/951( 0/592

5/57

MU- LOSS

---

---

**

MU-NO-LOSS

*

VIF
-----

)9/219( 0/705

5/55

---

---

)7/003( 0/029

5/01

BIG

**)55/991( 0/172

5/77

**)51/119( 0/939

5/79

LNT

**)99/997( 0/297

5/57

** )95/331( 0/951

5/52

CATA

)7/195( 0/999

5/93

**

)9/591( 0/923

5/10

QUICK

)- 5/959( -0/010

5/09

)- 0/392( -0/079

5/09

DE

)- 5/125( -0/551

5/15

)- 5/722( -0/030

5/19

ROA

)- 5/529( -0/510

5/19

)- 5/013( -0/515

5/19

LOSS

)5/257( 0/011

5/191

*)7/002( 0/023

5/12

)- 0/723( -0/002

5/75

)- 0/917( -0/052

5/53

TENUR

*

تريض تكیین

 91/5درصد

 91/1درصد

تريض تكیین تكديلشده

 95/9درصد

 99/9درصد

آمارۀ  Fفیشر

92/999

15/152

سطح مكناداری F

0/000

0/000

آمارۀ دوربین واتسون

5/21

5/22

**و* به ترتیض در سطح  5درصد و  1درصد مكنادار است.

فرتیة اول پ وهش به بررسی رابطة بین عدم قطكیت مديريت و حقالأحمة حسابرسی
میپردازد .سطح مكناداری مربو به متغیر عيدم قطكیيت ميديريت ( )MUبرابير بيا ()0/005
است در نتیجه در سطح اطمینان  33درصد ،رابطة مكنياداری بيین عيدم قطكیيت ميديريت و
حق الأحمة حسابرسی است .همچنین مقيدار تيريض عيدم قطكیيت ميديريت (0/592)MU
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است که مببت بودن آن داللت بر وجود رابطة مببت بین اين متغیر و متغیير وابسيتة پي وهش
دارد .اين نتیجه نشان ميی دهيد ،شيرکتهيايی کيه عيدم قطكیيت ميديريت بياالتری دارنيد،
حييقالأحميية حسابرسييی بیشييتری پرداخييت مييیکننييد؛ بنييابراين فرتييیة اول پي وهش ت يیييد
میگردد.
در فرتیة دوم به بررسی ت میر زيان ده بودن شيرکت سيال قبيل از تغییير ميديرعامل بير
رابطة بین عدم قطكیت مديريت و حق الأحمة حسابرسيی پرداختيه شيده اسيت .بيا توجيه بيه
نتيايآ ارائيه شيده در جدول شمارۀ 1؛ سطح مكناداری مربو به فرض صيفر مبنيی بير تي میر
زيان ده بودن شرکت سال قبل از تغییير ميديرعامل بير رابطية بيین عيدم قطكیيت ميديريت و
حق الأحمة حسابرسی که برابيير ( )0/000و کوچكتر از  0/05است .بنابراين ،فيرض صيفر
در سيطح مكناداری  5درصيد رد نميیشيود .همچنین ،تيريض متغیير زيانده بيودن شيرکت
سال قبل از تغییر مديرعامل در عدم قطكیت مديريت ((MU- LOSS

نیأ مكادل  0/705اسييت

و با توجه به مكناداری و مببت بودن تريض متغیر زيانده بيودن شيرکت سيال قبيل از تغییير
مديرعامل در عدم قطكیت مديريت و تغییر آن نسبت به تريض متغیر عدم قطكیت ميديريت
(از  0/592به  0/705رسیده است) ،میتوان نتیجه گرفت زيانده بودن شيرکت سيال قبيل از
تغییر مديرعامل بر رابطة بین عدم قطكیت مديريت و حيقالأحمية حسابرسيی تي میر مببيت و
مكناداری گذاشته است .در واقع ،با توجه به تغییر ترايض ذکر شدۀ فوق ميیتيوان دريافيت
که زيان ده بودن شرکت سال قبل از تغییر مديرعامل رابطة مببت بین عدم قطكیيت ميديريت
و حقالأحمة حسابرسی را افأايش میدهد.
در جدول شمارۀ  1نتايآ آزمون فرتیة سوم و چهارم آورده شده اسيت .بيا توجيه بيه
آمارۀ  Fبهدست آمده برای هر دو الگو که به ترتیيض برابير  70/919و  70/553ميیباشيند و
همچنین سطح مكناداری آنها کيه برابير ( )0/000اسيت ،ميیتيوان بیيان کيرد کيه در سيطح
اطمینان  31درصد در کل الگو ها از مكناداری بااليی برخوردار هستند .همچنین با توجيه بيه
تريض تكیین تكديلشدۀ بهدست آمده برای هر دو الگو که به ترتیض برابير بيا  20/1و 20/9
درصد است ،میتوان گفت کيه در الگيوی سيوم و چهيارم متغیرهيای مسيتقل و کنتيرل بيه
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ترتیض در حدود  20/1درصد و  20/9درصد از تغییيرات متغیير وابسيته را تبیيین ميینماينيد.
افأون بر اين با توجه به آمارۀ دوربین واتسون بهدست آمده برای هر دو الگو که برابر 5/20
است ،میتوان بیان کرد که خودهمبستگی مرتبة اول میان جمالت باقیماندۀ الگيوهيا وجيود
ندارد .هم خطی متغیرهای مستقل نیأ به کمك شاخص عامل تورم واريانس ) (VIFبررسيی
شد که برای متغیرهای مستقل همة تخمین ها کمتر از  50به دسيت آميد و نشيان داد مشيکل
هم خطی میان متغیرهای مستقل وجود ندارد.
جدول شمارة  .1آزمون فرضیة سوم و چهارم پژوهش

متغیرها  /فرتیهها (الگوها)

نتايآ آزمون فرتیة سوم (الگوی )9

نتايآ آزمون فرتیة چهارم (الگوی)1

تريض متغیر (آمارۀ )t

VIF

VIF

تريض متغیر (آمارۀ )t

**)-9/122( -1/207

---

)-9/719( -1/122

---

MU

*)7/772( 0/503

5/15

)5/090( 0/022

9/01

BIG×MU

**)9/712( 0/729

7/59

---

---

---

---

عرض از مبدأ

TENURE ×MU
BIG
LNT

**

)7/331( 0/719

**

)59/399( 0/299

*

5/99
5/77

**

**

)7/229( 0/532

**

)1/559( 0/991

**

)59/222( 0/297

*

9/15
5/77
5/75

CATA

)7/723( 0/159

5/93

)7/095( 0/125

5/10

QUICK

)- 5/595( -0/025

5/09

)- 5/710( -0/021

5/09

DE

)5/790( 0/792

5/15

)5/012( 0/792

5/19

ROA

)0/099( 0/009

5/19

)- 0/771( -0/010

5/19

LOSS

)5/529( 0/099

5/19

)0/972( 0/019

5/11

)- 0/019( -0/007

5/75

)- 5/217( -0/037

7/09

TENUR
تريض تكیین

 21/5درصد

 21درصد

تريض تكیین تكديلشده

 20/1درصد

 20/9درصد

آمارۀ  Fفیشر

70/919

70/553

سطح مكناداری F

0/000

0/000

آماره دوربین واتسون

5/20

5/20

**و* به ترتیض در سطح  5درصد و  1درصد مكنادار است.
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فرتیة سوم به بررسی ت میر اندازۀ مؤسسة حسابرسی بر رابطة بین عدم قطكیت مديريت
و حقالأحمة حسابرسی می پردازد .با توجه به نتيايآ ارائيه شيده در جدول شيمارۀ  ،1سيطح
مكناداری مربو به فرض صفر ،مبنی بر ت میر اندازۀ مؤسسية حسابرسيی بير رابطية بيین عيدم
قطكیت مديريت و حقالأحمة حسابرسيی کيه برابييير ( )0/005کوچيكتير از  0/05اسيت،
بنابراين فيرض صيفر در سيطح خطای  5درصيد رد نمييی شييود .همچنيین ،تييريض متغیيير
اندازۀ مؤسسة حسابرسی در متغیر عدم قطكیت مديريت ( )BIG×MUنیأ  0/729اسيييت و بيا
توجه به مكناداری و مببت بودن تريض متغیر اندازۀ مؤسسة حسابرسی در متغیر عدم قطكیت
مديريت و تغییر آن نسبت به تريض متغیر عدم قطكیت مديريت (از  0/503به  0/729رسیده
است) ،می توان نتیجه گرفت اندازۀ مؤسسة حسابرسی بر رابطة بین عدم قطكیيت ميديريت و
حقالأحمة حسابرسی ت میر مببيت و مكنياداری گذاشيته اسيت .در واقيع ،بيا توجيه بيه تغییير
ترايض ذکر شدۀ فوق میتوان دريافت که اندازۀ مؤسسة حسابرسی رابطة مببيت بيین عيدم
قطكیت مديريت و حقالأحمة حسابرسيی را افيأايش ميیدهيد .نهايتياً در فرتيیة چهيارم بيه
بررسی ت میر دورۀ تصيدی حسيابرس بير رابطية بيین عيدم قطكیيت ميديريت و حيقالأحمية
حسابرسی پرداخته شده است .با توجه به نتيايآ ارائيه شيده در جدول 1؛ احتمال مربيو بيه
فرض صفر ،مبنی بر تي میر دورۀ تصيدی حسيابرس بير رابطية بيین عيدم قطكیيت ميديريت و
حق الأحمة حسابرسی کيه برابييير ( )0/002و کوچيكتير از  0/05اسيت ،فييرض صييفر در
سيطح خطای  5درصيد رد نميیشيود .همچنین ،تيريض متغیيير دورۀ تصيدی حسيابرس در
متغیر عدم قطكیت مديريت نیأ  0/532اسييت و با توجه به مكناداری و مببيت بيودن تيريض
متغیر دورۀ تصدی حسابرس در متغیر عدم قطكیيت ميديريت و تغییير آن نسيبت بيه تيريض
متغیر عدم قطكیت مديريت (از  0/022به  0/532رسیده است) ،میتوان نتیجيه گرفيت دورۀ
تصدی حسابرس بر رابطة بييین عدم قطكیت مديريت و حقالأحمة حسابرسی ،ت میر مببت و
مكناداری گذاشته است .در واقع ،با توجه به تغییر ترايض ذکر شدۀ فوق ميیتيوان دريافيت
که دورۀ تصدی حسابرس رابطة مببت بین عدم قطكیت مديريت و حقالأحمة حسابرسيی را
افأايش میدهد.
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نتیجهگیری و پیشنهادها

هدف اين پ وهش بررسی رابطة بین عدم قطكیيت ميديريت و حيقالأحمية حسابرسيی
شرکتهای پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .بدين منظور چهار فرتیه بيرای
بررسی اين موتوت تدوين و دادههای موجود مورد تجأيه و تحلیل قيرار گرفيت .مطيابق بيا
مبانی نظری ،ارتبا مببتی بین بكای از مفاهیم ريسك و حقالأحمة حسابرسی وجود دارد؛
بنابراين ،حسابرسان در تكیین حقالأحمة حسابرسی ،مشخصههای ريسك صاحضکار خيود
را در نظر گرفته و ريسكهای مربو را از طريق حقالأحميههيای بياالتر جبيران ميیکننيد.
عدم قطكیت مديريت نیأ بهعنوان يکی از عوامل ريسك صاحضکار ،ريسك حسابرسيی را
افأايش و حسابرسان از طريق افأايش حقالأحمة حسابرسی تالش میکنند تا اين ريسك را
پوشش دهند؛ به عبارت ديگر ،حسابرسان به دلیل تالشهيای بیشيتر بيرای کياهش ريسيك
مرتبط عدم قطكیت مديريت ،حقالأحمة حسابرسی بیشتری طلض میکنند؛ در نتیجه ،انتظيار
بر اين است که بین عدم قطكیت مديريت و حقالأحمية حسابرسيی ،رابطيهای مببيت وجيود
داشته باشد؛ که نتايآ فرتیة اول مؤيد همین مطلض و مطيابق بيا يافتيههيای بیليأ و همکياران
( )7051است.
همچنین ،نتايآ پ وهش حاکی از اين است که زيانده بودن شرکت قبيل از سيال تغییير
مديرعامل ،ت میر مكناداری بر رابطة بین عدم قطكیت مديريت و حقالأحمة حسابرسيی دارد.
به عبارتی ديگر ،ارتبا مببت بین عدم قطكیت مديريت و حقالأحمة حسابرسی ،زمانی کيه
شرکت سال قبل از تغییر مديرعامل ،زيان ،گأارش کرده باشد ،برجسيتهتير اسيت .چيرا کيه
وتیكت بد عملکرد شرکت قبل از تغییر مديرعامل باع
جديييد مييی شييود کييه اييين فشييارها باع ي

ايجاد فشار بیشتری بير ميديرعامل

بييروز مييديريت سييود و اشييتباه در گأارشييگری

صورتهای مالی توسط مديران میشود .در نتیجه ،حسابرسيان ريسيك بیشيتری را از عيدم
قطكیت مديريت ،زمانی که عملکرد شرکت تكیف باشد ،برآورد میکنند .نتايآ حاصل از
اين فرتیه با يافتههای بیلأ و همکاران ( )7051تطابق دارد.
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افأون بر ايين ،نتيايآ پي وهش نشيان داد کيه انيدازۀ مؤسسية حسابرسيی ،تي میر مببيت و
مكناداری بر رابطة بین عدم قطكیت مديريت و حقالأحمة حسابرسيی دارد .ايين يافتيه نشيان
داد که توانايی مؤسسة حسابرسی برای ارزييابی ريسيك ميرتبط بيا عيدم قطكیيت ميديريت،
بهاحتمال زياد در

حسابرسيان از ريسيك را تحيت تي میر قيرار ميیدهيد و در نتیجية آن،

ريسك مرتبط با عدم قطكیت مديريت برای شرکت هايی کيه توسيط مؤسسيات حسابرسيی
بأر  ،حسابرسی می شوند کمتر است ،همخوانی ندارد .نتايآ اين فرتیه بيا يافتيههيايبیلأ و
همکاران ( )7051تطابق ندارد .در نهايت ،دورۀ تصدی کوتاهمدت حسابرس تي میر مببيت و
مكناداری بر رابطة بین عدم قطكیت مديريت و حقالأحمية حسابرسيی دارد .چيرا کيه انجيام
حسابرسی در سالهای اولیه مستلأم صرف وقت و سيرمايهگيذاری بیشيتر توسيط حسيابرس
برای شناخت اولیه از صاحضکار (شناخت محیط تجاری صاحضکار ،ريسك تجاری آن و
شناخت سیستم کنترلهای داخلی) است .اين هأينيههيای اتيافی ميیتوانيد باعي

افيأايش

قیمت گذاری خدمات حسابرسی شود؛ بنابراين ،يك حسابرس جدييد بيا توجيه بيه آشينايی
کمتر با صاحضکار ،ممکن است احتمال ريسك بیشتری برآورد کنيد کيه باعي

ميیشيود

تي میر عيدم قطكیييت ميديريت بير حييقالأحمية حسابرسيی تشيديد شيود؛ بييه عبيارت ديگيير،
حقالأحمة حسابرسی با وجود عدم قطكیت ميديريت ،هنگيامیکيه دورۀ تصيدی حسيابرس
کوتاهمدت است ،افأايش میيابد .نتايآ حاصيل از ايين فرتيیه بيا يافتيههيايبیلأ و همکياران
()7051همخوانی دارد.
بنابراين ،با توجه به نتايآ میتوان بیان کرد که حسابرسيان ،ماهیيت ،زميانبنيدی اجيرا و
میأان روشهای حسابرسی (تالش) را در واکنش به عدم قطكیت مديريت و جبران ريسيك
تحريف بااهمیيت ميرتبط بيا عيدم قطكیيت ميديريت را تغییير ميیدهنيد؛ بيه عبيارت ديگير،
حسابرسان تالش خود را برای مقابله با ريسيك تحرييف بااهمیيت ميرتبط بيا عيدم قطكیيت
مديريت ،افأايش میدهند که اين باع

افأايش حقالأحمية حسابرسيی ميیشيود .در واقيع

نتايآ نشان می دهد که حسابرسان در تكیین حيقالأحمية حسابرسيی ،مشخصيههيای ريسيك
صاحضکار خود را در نظر گرفته و ريسكهای مربو را از طريق حيقالأحميههيای بياالتر
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جبران میکنند .به عبارتی ديگر ،حسابرسان نبايد تنها روی ريسك مربو بيه صيورتهيای
مالی ت کید کنند ،بلکه بايد ديد وسیعتری نسبت به رفتار تجاری صاحضکار داشته باشند.
در اين پ وهش ،محدوديتهايی مانند عدم تكديل اقالم صورتهيای ميالی بيهواسيطة
وجود تورم و همچنین عدم کنترل بكای از عوامل ميؤمر بير نتيايآ پي وهش از جمليه تي میر
متغیرهايی چون عوامل اقتصادی ،شرايط سیاسی ،وتكیت اقتصاد جهانی ،قوانین و مقررات
بوده که ممکن است بر بررسی روابط امرگذار باشد .يافتههای اين پي وهش ،ادبیيات حيوزۀ
مرتبط با ريسك حسابرسی را بهعنوان عوامل تكیینکنندۀ قیمتگيذاری حسابرسيی و عاميل
ريسك مهيم مربيو بيه حسابرسيی ميديرعامل صياحضکيار (عيدم قطكیيت ميديريت) کيه
مؤسسات حسابرسی در ارزيابی ريسك آنها واکنش نشان میدهند ،بسط میدهد .بيا توجيه
به نتايآ آزمون فرتیه های پ وهش مبنی بر امرگذاری عدم قطكیت مديريت بر حيقالأحمية
حسابرسيی ،پیشيينهاد مييیشييود حسابرسييان اييين نکتيه را در تصييمیمگیييریهييای خييود بييرای
حسابرسی واحدهای تجاری مدنظر قيرار دهنيد .افيأون بير ايين ،بيا انجيام هير پي وهش ،راه
بهسوی مسیری جديد باز میشيود و ادامية راه مسيتلأم انجيام پي وهشهيای ديگيری اسيت؛
بنابراين ،انجام پ وهشهايی به شر زير پیشنهاد میشود:
 .5بررسی ت میر توانايی مديريت بر حقالأحمة حسابرسی،
 .7بررسی رابطة بین عدم قطكیت مديريت و کیفیت حسابرسی و
 .9بررسی ت میر پاداش هیئتمديره بر حقالأحمة حسابرسی.
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