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ژ دد ژمنرددع ژ. سدد ژ3138 حددهژژ3141 هددآسددآ  ددع بژ ح   ژ هددآ   تهی  ژ ددهژ

هددآ ژم تنددهژ ددیژ   هژسآادد چن ودد حهضژ شژ حرژ سیسددیع ژژهددآ نشمددع ژهیگددی 

هددآ ژودد حهضژ ددآ هژ شژن ژ ددع ژ دد ژژ آهتدد ژتی ی ددهژاتددآ لع هتژ سددتفآ هژشدد .

 حز  ددۀژ ددو ددآژژمث دد ژحژمهنددآ    ژژ  ت ددآ تحقیددوژحژتعسدده ژژهددآ ژهز ندد 

ضژ  دد ژ   طدد ژ معجدداژ هددز ژایددزژمدد  ی  ژسددع ژ دد ژادد حه؛ژ   ادد ژ یآ یسدده

هدآژ  ژژشدع ژ د ژمد  ی  ژشدی  ژژژژ  د ژهیگدی ژتقع د ژمدهژژژژ  ژاهآ د  ژژشع .ژمه

  ژ ددآژجددآ  ژ ددی  ژمخددآ  ژ دد ژهز ندد ژسددیمآ  ژ  سددتآ ژمدد  ی  ژسددع ژ صدد   

 ا آ ن .تحقیوژحژتعسه ژمه

هز نددۀژمدد  ی  ژسددع  ژ ژ  یددحژ یآ یسدده ژ حز  ددۀژ یآ یسدده ددو کلیااد   هااا واژه

ژ.حژتعسه ژتحقیو

 مقدمه

را به  شرکتاز ارزش  اعظمینامشهود بخش های در کسب و کارهای جدید، دارایی

تک این اقالم در قادر به شناسایی تکهای حسابداری روش اما؛ انددادهخود اختصاص 

 یهاتیفعال یهانهیهزتا اگر  کندیمحسابداری همواره تالش نیستند. ی مالی هاصورت

 -وهیش، منافع مرتبط با آن به شودیمتحقیق و توسعه به عنوان یک دارایی نامشهود شناسایی 

 رابطۀ مثبتد شود. ایجاد چنین دارایی نامشهودی مستلزم وجو یریگاندازهمختلف  یها

(. 2112کریشنان و وانگ، ) استتحقیق و توسعه و سود عملیاتی  یهانهیهزبسیار قوی بین 

)مانند سرمایه گذاری  هایگذارهیسرماتحقیق و توسعه با سایر  یهانهیهزدر  یگذارهیسرما

یک دارایی نامشهود  بلندمدت( تفاوت دارد. زیرا اوالً یهایگذارهیسرمادر یک بخش یا 

تحقیق و توسعه دیرتر حاصل  یهانهیهزدر  یگذارهیسرماسود حاصل از است. ثانیاً 

پروژه تکمیل شود و از نظر تجاری به طور موفقیت آمیز عمل کند.  کهیزمان؛ یعنی شودیم

نمود  یریگاندازهفوراً  توانینمرا  ییهایگذارهیسرمااحتمالی در چنین  ۀرو، بازد از این

 (.1239و همکاران، مجتهدزاده )

در برخی از  یگذارهیسرمابه  ها ملزمشرکت آمریکا،استانداردهای حسابداری طبق 

 ی مالیهاصورتدر  اطالعات کمتر ۀارائ موجب امر این کههستندنامشهود  یهاییدارا
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باید صرف  (R&D)تحقیق و توسعه  یهانهیهز ؛اینکه های مطرحنمونه. یکی از گرددیم

به طور مشابه،  شوند.منظور  هاحسابدر هزینه  ، به عنوانشاننظر از منافع اقتصادی آینده

به عنوان هزینه تلقی کرد یا باید  را تحقیق و توسعه هایله که آیا هزینهاین مسأپاسخ به 

به این  زیراگذاران بسیار حائز اهمیت است؛ گاهیان و سیاستبرای دانش ،یاهیسرمامخارج 

در  ؟ی اهمیت دارد و اهمیت آن چقدر استپردازد که آیا حسابدارای میایهمفهوم پ

 بحثتحقیق و توسعه مخارج  کردن یاهیسرمامزایای بالقوه  ایاالت متحده به تازگی درباره

؛ 1996، 2لو و سویانس؛ 2112، و همکاران1هیلی مثال:شده است. بعضی از مطالعات )برای 

در که  به این نتیجه رسیدندهای ایاالت متحده با بررسی شرکت ،(1999، 2زارووین و ول

کنندگان از استفادهاطالعات بیشتری برای  ،کردن یاهیسرما، مستقیم هایهزینه مقابل

 د.آوری مالی فراهم میهاصورت

استانداردهای تحقیق و توسعه، مخارج کردن هزینههای مربوط به برای رفع نگرانی

ای را سرمایه اینگونه مخارجتا دهند ها اجازه میکشورها به شرکت برخی از حسابداری

، 23 ۀشمار (IAS)للی حسابداری الم، برای همگرایی با استاندارد بیننمونهکنند. به عنوان 

مخارج توسعه ) مخارج کسب و کارکند که ملزم می ایران 11 ۀاستاندارد حسابداری شمار

توانند در صورتی می ،(گرددیواقع م یک پروژه داخلیکه در مرحله توسعه  یا مخارجی

بر اساس این  .(44بند  «و»تا  «الف»ردیفشرایط خاصی را احراز کنند )ای شوند که سرمایه

های حاصل از توانند بازار را در خصوص انتظاراتشان درباره پرداختاستاندارد، مدیران می

رسد ای کردن این مخارج مطلع کنند. به نظر میمخارج تحقیق و توسعه، از طریق سرمایه

های مستقیم مالی باعث کاهش ناکارآمدی حاصل از هزینه گزارشگریاین اختیار در 

ای تحقیق و توسعه اطالعات مخارج سرمایه آتیزیرا مدیران برای ارزیابی مزایای شود، می

ی مالی صدمه هاصورتبه کیفیت  احتماالً گریبا این حال، اختیار در گزارش بیشتری دارند.

 کند تا حد  تعیین می 11 ۀاستاندارد حسابداری شمار. به ویژه، شرایطی که کندیموارد 

 آتیهای پرداختدر زیادی به قضاوت ذهنی مدیران مربوط است و به این ترتیب ابهام 

ای کردن سرمایه ،کند که در آن ممکن است مدیرانتحقیق و توسعه وضعیتی را فراهم می
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 احتمال دارد ،. بنابراینکنندمخارج تحقیق و توسعه را برای مدیریت درآمدشان انتخاب 

ملکرد ضعیف و افزایش مصنوعی درآمد گزارش شده از این برای پنهان کردن ع آنها

؛ 2113، و همکاران 9مارکاریان؛ 2112، 4الندری و کالیماسیاختیار سوء استفاده کنند )

 (.ب 2111، 6اوسوالد و زارووین

تحقیق و توسعه را به مخارج ای کردن نفعان سرمایهذی ؛دهداین اختیار نشان می

که به بررسی  مطالعات پیشین گیرند. لذا،مدیریتی در نظر می ۀطلبانعنوان یک رفتار فرصت

 مثال:ستانکاران تمرکز دارند )برای ذینفعان یا ب دگاهیداند اغلب بر این موضوع پرداخته

(. 2111، 3جونز؛ الف 2111اوسوالد و همکاران، ؛ 2116، 1جینجینو  یجنکازاوان

پر برای  شوند.نادیده گرفته می نفعان مهم معموالً، حسابرسان به عنوان یکی از ذیهمچنین

تحقیق و مخارج ای کردن سرمایه تأثیربررسی  این پژوهشکردن این شکاف، اولین هدف 

یا نیاز به  (اعتبار) مالحظات ریسک به سخن دیگر، .گذاری حسابرسی استبر قیمتتوسعه 

که  رودیمانتظار  شود یا خیر.می الزحمۀ حسابرسیحقحسابرسی اضافه موجب افزایش 

ای تحقیق و توسعه وجود داشته سرمایه مخارجو  الزحمۀ حسابرسیحقمثبتی بین  ارتباط

تری انجام دهند یا کارشناسان جامعرا به صورت باشد، زیرا حسابرسان باید حسابرسی 

مدیران یا ۀبالقوۀطلبانفرصتیشان درباره رفتارهای هابیشتری را برای کاهش نگرانی صنعت

ق و توسعه بکار تحقی مخارجای کردن افزایش اعتمادشان در خصوص معقول بودن سرمایه

 .(2112، 9کریشنان و وانگ) گیرند

طلبانه تحقیق و توسعه ای کردن فرصتسرمایه ،از سوی دیگر، هنگامی که حسابرسان

دهند، بیشتر با خطر دعاوی قضایی یا از دست دادن اعتبار روبرو هستند، را تشخیص نمی

 لمتحم   ،های مرتبط با ریسک یا اعتباربنابراین ممکن است به منظور جبران چنین نگرانی

توسعه بازتاب تحقیق و ای مایهسر مخارجتنها بخش اختیاری  ،لذا شوند.های باالتری هزینه

 بهتوسعه تحقیق و ای سرمایه مخارج تفکیکبا  این پژوهش ،بنابراین .استسود مدیریت 

در کشور ایران با وجود منابع افزون بر این، . انجام گرفتهای اختیاری و غیراختیاری بخش

ندارد،  طبیعی غنی و متنوع که به طور کلی نگرش مساعدی نسبت به علم تحقیق وجود
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اقتصادی وجود ندارد  یهابنگاهتحقیق و توسعه در اکثر  یهاتیفعالانگیزه ذاتی برای انجام 

بخش اعظم اعتبارات در . اندنبودهحتی صنایع کوچک و متوسط نیز از این قاعده مستثنی 

و نقش بخش خصوصی  شودیمعمومی دولت تأمین و پرداخت  ۀایران از طریق بودج

با توجه به مطالب فوق، مطالعات  در نهایت،(. 1292دهدار و همکاران، محدود است )

، در الزحمۀ حسابرسیحقتحقیق و توسعه و  یهانهیهزمیان مدیریت سود و  رابطۀمربوط به 

 گستره بسیار محدودی صورت پذیرفته است. 

 پژوهشۀمبانی نظر  و پیشین

. این مخارج آورندیموجود ههستند که منافع آتی ب، مخارجی یاهیسرمامخارج 

 شرکتو برای  گرددیمحفظ، تداوم یا افزایش ظرفیت تولید کاال و خدمات موجب 

 قیکردن مخارج تحق یاهیسرما ،یاستاندارد حسابدار 12مطابق بند سودآوری آتی دارند. 

، حسابداری یالمللنیباستانداردهای  . طبقاست ریامکان پذ یخاص طیو توسعه طبق شرا

تحقیق و توسعه به شدت متکی بر قضاوت ذهنی مدیریت  مخارجای کردن معیار سرمایه

 دهیعالمتبرای  یعاملتوان میرا تحقیق و توسعه مخارج ای کردن بنابراین سرمایه، است

در  (2113) و همکاران 11انگو  (2116) 11احمد و فالکپنداشت.  یا مدیریت سود

ای های استرالیایی به تحقیق پرداختند و متوجه شدند که مخارج سرمایهشرکت خصوص

 و همکاران 12گرینبر این،  افزوناست. دارای ارزش گذاران سرمایهبرای تحقیق و توسعه 

ای شدن به ارزیابی مخارج تحقیق و توسعه دریافتند که بازار به محض سرمایه (1996)

 . پردازدیم

سهام  هبازد در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که الف( 2111الد و زارووین )اوسو

سهام در  هکنند در مقابل بازدای میتحقیق و توسعه را سرمایهمخارج هایی که در شرکت

طالعات بیشتری در پردازند، اتحقیق و توسعه می مخارجهایی که به هزینه کردن شرکت

کشوری که دهد. شواهد بین( نشان میواکنش سود آتیضریب خصوص سودآوری آتی )

ای را برای بالقوه« دهیعالمت»نقش ، اند نیزارائه کرده (2111)و همکاران  12اسمیت

دهد. توسعه در بازارهای سرمایه استرالیا و کانادا نشان می مخارج تحقیق وای کردن سرمایه
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تحقیق و توسعه را در انتقال اطالعات مخارج ای کردن ها نقش مثبت سرمایهتمام این یافته

گیری تصمیم ی مالی درهاصورت کنندگاناستفادهکنند و این امر به یمرتبط پشتیبانی م

مخارج تحقیق و توسعه همیشه به  ای کردن، ممکن است سرمایهبا این همهکند. کمک می

پذیری فنی( امکان یت )برای نمونه،انجامد، زیرا موفقی مالی حاوی اطالعات نیهاصورت

بینی کرد. توان آنها را پیشنامشهودند و به سختی می های تحقیق و توسعه معموالًفعالیت

ود مدیران ممکن است از احتمال موفقیت و همینطور مزایای احتمالی آینده مربوط حتی خ

به مخارج خاص تحقیق و توسعه ناآگاه باشند. این عدم قطعیت باعث افزایش این بدگمانی 

حقیق و تمخارج ای کردن شود که سرمایهمالی  یهاصورت استفاده کنندگاندر میان 

 د است.توسعه بازتاب دستکاری سو

ر های ایتالیایی ثبت شده دگزارش دادند که شرکت (2113مارکاریان و همکاران )

چیزی که  ؛کنندای میتحقیق و توسعه را سرمایه مخارج ،بورس به منظور هموارسازی سود

 و همکاران 14تیبر این،  طلبانه هدایت شود. افزونهای فرصتممکن است با انگیزه

های آلمانی تمایل دارند به منظور اجتناب از نقض متوجه شدند که شرکت (2119)

و  یجنکازاوانای کنند. در نهایت، تحقیق و توسعه را سرمایه مخارج ،قراردادهای بدهی

به عنوان نمونه های فرانسوی ثبت شده در بورس استفاده از شرکتبا  (2116)جینجین

 ۀهای سهام و بازدای ارتباطی منفی با قیمتتحقیق و توسعه سرمایهمخارج متوجه شدند که 

 آنها دارد.

رج امخای کردن گذاران ممکن است تحت تأثیر سرمایهحسابرسان همانند سرمایه

دریافتند که کیفیت باالتر  (2111) و همکاران 19توتیسیگیرند. تحقیق و توسعه قرار 

 مخارجای کردن کمتر شود، به سرمایهکه با اندازه حسابرس نشان داده می یحسابرس

ای کردن بر تصمیم سرمایه اندهد که حسابرسانجامد. این امر نشان میتحقیق و توسعه می

ی ها، اما این احتمال وجود دارد که انتخابگذارندیمتأثیر تحقیق و توسعه مخارج 

این از حسابداری مدیران بر تصمیم حسابرسان اثر بگذارد. بر این اساس، نتایج این محققان 

تحقیق و توسعه را در مخارج ای کردن کند که حسابرسان نتایج سرمایهپشتیبانی میمفهوم 
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ای کردن تحقیق و توسعه نتایج متعددی سرمایه گیرند.ریزی حسابرسی در نظر میبرنامه

تحقیق و توسعه ممکن است به این مخارج ای کردن ان دارد. انتخاب سرمایهبرای حسابرس

برای حسابرسان مشکل است که . دارندتمایل  معنا باشد که مدیران به دستکاری درآمدها

تحقیق و توسعه مدیران و معقول بودن مخارج ای کردن های سرمایهقابلیت اطمینان تصمیم

 ای را اعتبارسنجی کنند. مقادیر تحقیق و توسعه سرمایه

ماهیت، مقدار و کارآیی  ۀدانش محدودی دربار برخالف مدیران، حسابرسان ذاتاً

های نقدی آینده حاصل از های تحقیق و توسعه شرکت و همینطور جریاناقتصادی فعالیت

مخارج ای کردن های مدیران، سرمایهنظر از انگیزهنابراین، صرف. بها دارنداین فعالیت

ست که ا اصلی این موضوع کار بیشتری برای حسابرسان به دنبال دارد. ،تحقیق و توسعه

وجود دارد. از  الزحمۀ حسابرسیحقای تحقیق و توسعه و سرمایه مخارجارتباط مثبتی میان 

تحقیق و توسعه مخارج ای کردن برای مدیریت درآمدها به سرمایه هاشرکتیک سو، اگر 

بپردازند، آنگاه ممکن است حسابرسان متحمل ریسک باالتر دعاوی قضایی یا ریسک 

اعتباری باالتری شوند. در نتیجه، حسابرسان برای جبران این ریسک زیر بار هزینه 

(، 1991، 11سیمونیک و استین؛ 1994، 16پرات و استیس) روندیم)یعنی حق بیمه( بیشتری

کار  هاشرکتهایشان در خصوص مدیریت درآمد زیرا ممکن است برای کاهش نگرانی

دیگر بیانگر عدم وجود رابطه  پژوهشهایبا این حال، نتایج  حسابرسی بیشتری انجام دهند.

 هایپژوهش(. 2114و همکاران،  13الرکرو مدیریت سود است ) الزحمۀ حسابرسیحقبین 

به بررسی کشورهایی با منشأ  معموالً ،تحقیق و توسعهمخارج ای کردن قبلی مدافع سرمایه

همکاران،  هیلی و :مثال برایهمانند ایاالت متحده ) پردازند،انگلیسی از لحاظ حقوقی می

اوسوالد و ؛ 1996گرین و همکاران،  :(، بریتانیا )برای مثال2112کریشنان و ونگ، ؛ 2112

انگ و همکاران، ؛ 2116فالک، احمد و  :( یا استرالیا )برای مثالالف 2111زاروین، 

 . استاجرای قانونی قوی  اهای آنهکه از ویژگی ،(2113

تحقیق و مخارج ای کردن ها و نتایج نامطلوب سرمایهدر مقابل، تحقیقاتی که به انگیزه

اند که محیط قانونی ضعیفی دارند، همانند ایتالیا اند در کشورهایی انجام شدهتوسعه پی برده
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و  یجنکازاوان؛ 2116جین، جینو  یجنکازاوان؛ 2113مارکاریان و همکاران، یا فرانسه )

؛ 1991، 19شیلفر و ویشنی(. نهادهای ضعیف بازاری و قانونی در چین )2111همکاران، 

( بر احتمال باال و تکرار رفتار مدیریت درآمد داللت دارند.از سوی 1994، 21زینگالس

ابزار مدیریت درآمد نباشد، تحقیق و توسعه مخارج ای کردن حتی اگر سرمایهدیگر، 

 مفهومای تحقیق و توسعه بازتاب سرمایه مخارجحسابرسان برای اعتبارسنجی اینکه آیا 

زیادی باعث افزایش  اقتصادی اصلی است همچنان نیاز به کار بیشتر دارند و این تا حد 

شود. همچنین حسابرسان الزم است با کارشناسانی کار کنند و پیچیدگی حسابرسی می

کنند. این امر های تحقیق و توسعه مشتریان را درک میارتباط برقرار کنند که فعالیت

 ؛بسیار محدودند معموالً انکارشناستعدادزیرا  ،دهدزایش میهای حسابرسی را افهزینه

ای های سرمایهعالوه بر این، حسابرسان باید حداقل در سطح پایه درباره محتوای پروژه

ها تا حد زیادی بار حسابرسان را افزایش تحقیق و توسعه مطلع شوند. تمام این رویه

 هستند. دهند، زیرا مستلزم زمان و تالش قابل توجهیمی

تحقیقی پیرامون ارتباط بین »عنوان در پژوهش خود تحت، (1292) و همکاران دهدار

پذیرفته شده در بورس  یهاشرکتمخارج تحقیق و توسعه با مکانیزم هموارسازی سود 

 ۀبازواقعی در  توسعۀبه این نتیجه رسیدند که، بین مخارج تحقیق و ، «اوراق بهادار تهران

ولی  ،ی وجود داردرابطۀ معنادار ،مدت و مکانیزم مدیریت سودزمانی بلندمدت و کوتاه

مدت و فرآیند در بازه زمانی بلندمدت و کوتاه یابودجه توسعۀبین مخارج تحقیق و 

 (1291) حضرتی و پهلوانداروغه افزون بر این،  .ی وجود نداردرابطۀ معنادارمدیریت سود 

پذیرفته شده در  یهاشرکتبه بررسی تأثیر سطوح مدیریت سود بر هزینه حسابرسی در 

 -شرکت، حاکی از آن است که هاآن یهاافتهیبورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج 

 در نهایت .کنندیمبیشتری پرداخت  الزحمۀ حسابرسیحقباال،  سود با مدیریت ییها

تحقیق و  یهانهیهزاثربخشی »، در پژوهش خود تحت عنوان (1236دهقانی و همکاران )

، نشان «تولیدی استان خراسان رضوی و صنایع ایران( یهایتعاونتوسعه )بررسی موردی 

 افزایش فروش، افزایش ،ربازا سهم افزایش و توسعه و تحقیق یهانهیهز بیندادند که 
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 و بررسی همچنین.. دارد وجود یمستقیم ارتباط یسودآور افزایش و سود افزایش درآمد،

 کسر از پس و سود توسعه و تحقیق یهانهیهز یبرا سنجی اقتصاد الگوی تخمین

 نیز 1231 -1214 ۀطی دور رقمی چهار باکد صنایع یبرا عوارض و غیرمستقیم یهااتیمال

 .کرد تأیید را مستقیم ارتباط این

ای تحقیق و توسعه، به دلیل بر اساس مباحث فوق، انتظار داریم که مخارج سرمایه

مشتریان یا به دلیل کار زیاد الزم برای اعتبارسنجی  سودرفتار مدیریت  ۀدربار ینگران

با توجه  ،. لذاباالتر مرتبط باشد  الزحمۀ حسابرسیحقای تحقیق و توسعه، با سرمایهمخارج 

 :استتحقیق به شرح زیر  هایهیفرضبه مطالب فوق، 

مثبت و معناداری  رابطۀحسابرسی،  الزحمۀحقهای تحقیق و توسعه و اول: بین هزینه ۀفرضی

 وجود دارد.

حسابرسی را  الزحمۀحقهای تحقیق و توسعه و بین هزینه رابطۀدوم: مدیریت سود،  ۀفرضی

 دهد.می افزایش

 شناسی پژوهشروش

از نوع  یو ازلحاظ روش پژوهش تجرب یاز لحاظ نوع هدف، کاربرد قیتحق نیا

 قیاز طر رهایمتغ نیب یروابط احتمال ،یدادیروپس یهاپژوهشاست. در یدادیروپس

مطالعه در  که در آن، موارد مورد ردیگیمطالعه قرار م موجود، مورد طیمشاهده شرا

 نیا زیاستدالل ن روش . از لحاظدستنین یاند و توسط محقق قابل دستکارگذشته رخ داده

( نمونه) جامعهاز ییاجزا ۀاست که با استفاده از مشاهد ییاستقرا یهااز نوع پژوهش قیتحق

 ،دری. پژوهش حاضر، از لحاظ تئوردینمایکل جامعه اقدام م یبرا یینسبت به ارائه الگو

که  است یهمبستگ قاتیاز نوع تحق یقرار دارد و از لحاظ آمار یاثبات یهاپژوهش ۀزمر

 در این پژوهش، رود.یار مکبه گانهچند یون خطیپژوهش، رگرس یهاهیآزمون فرض یبرا

 طیشده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یهاتکشر شامل کلیه یجامعۀ آمار

روش  پژوهش، به یز جامعۀ آمارگرفته شده است. ا در نظر 1294 الی 1232 یهاسال

 ر برخوردار بودند:یط زیه از شراکانتخاب شدند مواردی( یگر)غربال یحذف
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 .پژوهش در بورس اوراق بهادار موجود باشند و تغییر سال مالی نداده باشند ۀطی دور .1

 -تیفعال را عمدۀینباشند؛ ز یمال یهایگرواسطه ریو سا یگذارهیسرما یهاتکجز شر .2

 .است اوتیفدارای ماهیت متها تکن شریا یها

در  های تحقیق و توسعههزینهو ( یحسابرس یهانهی)هز یالزحمۀ حسابرسزان حقیم .2

 .افشا شده باشد یمال یهاصورتپیوست  یحیتوض یهاادداشتی

 نمونه انتخاب شد. یت براکشر 43شده بیان  هایمحدودیتتوجه به  با
 ها  پژوهشالگو

ر یز (1 شمارهالگوی رگرسیون چندمتغیره ) الگویپژوهش از اول ۀیسنجش فرض یبرا

 استفاده شده است.

(1)  
ti,ti,01ti,9ti,8ti,7ti,6

ti,5ti,4ti,3ti,2ti,1

 Tenure  ARL  Type  Innverc  Busy  

LOSS  LEV  ROA  Size D&R    ti,







AuditFee  

( به شرح زیر استفاده  2شمارۀ الگوی پژوهش از ) فرضیۀ دومهمچنین برای آزمون 

 شده است.

(2) 
ti,ti,11ti,01ti,9ti,8ti,7ti,6

ti,5ti,4ti,3ti,ti,2ti,1

 Tenure  ARL  Type  Innverc  Busy  LOSS  

LEV  ROA  Size TEAM D&RD&R    ti,







AuditFee 

 متغیرها  پژوهش

گیری آنها در ۀ اندازهنحو، عالمت اختصاری و وابسته پژوهشمستقل و متغیرهای 

 جدول شماره یک آورده شده است.

 ها  پژوهشیافته
 آمار توصیفی

ی بررسی شده، در جدول هادادهبه منظور تجزیه و تحلیل اطالعات، آمار توصیفی 

است.  169/6و  232/6 الزحمۀ حسابرسیحقارائه شده است. میانگین و میانه  2شمارۀ 

ه دست آمده است. این اختالف ب 116/6و  112/6میانگین و میانه هزینۀ تحقیق و توسعه 

و هزینۀ تحقیق و توسعه، بیانگر این مطلب است  الزحمۀ حسابرسیحقاندک بین میانگین 

 الزحمۀ حسابرسیحقی تحقیق و توسعه موجب افزایش اهیسرماکه، حسابرسی هزینه 

 دورۀی ابتدایی هاسال، زیرا در است -916/1. کمینۀ هزینۀ تحقیق و توسعه شودیم
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ی نمونه کمتر از یک میلیون ریال هاشرکتیکی از  توسعۀپژوهش، مبلغ هزینۀ تحقیق و 

 جینتا . همچنین باتوجه بهشودیمبوده؛ لذا لگایتم طبیعی این مبلغ کمتر از یک و منفی 

به  کینزد نیانگیو م انهیم ریپژوهش، مقاد یرهایدر اکثر متغ که نیو ا یفیتوص یآمارها

 برخوردار هستند. یمناسب عیاز توز رهایمتغ یۀکرد که کل انیب توانیم ؛هم هستند
 . متغیرها  پژوهش1 جدول شماره

عالمت  نوع متغیر متغیر 

 اختصاری

 گیریاندازه ۀنحو

بهای خدمات 

 حسابرسی

 دمات حسابرسیخالزحمه  هزینۀ حقلگاریتم طبیعی  AF متغیر وابسته

 (1291و همکاران،  نژادیعل) و توسعه هزینۀ تحقیقلگاریتم طبیعی  R&D متغیر وابسته و توسعه هزینۀ تحقیق 

DAC ti متغیر مستقل اقالم تعهدی اختیاری
ti

ti
J

ti

titi
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اقالم تعهدی  –( TAC) اقالم تعهدی اختیاری= اقالم تعهدی کل

 غیراختیاری

 (1239نیکبخت و تنانی، ) هایدارائلگاریتم ارزش دفتری  SIZE متغیر کنترلی شرکت ۀانداز

 (2112، 21نایمی) هاییداراسود خالص/ مجموع  ROA متغیر کنترلی سودآوری شرکت

 هاییدارا/ کل هایبدهکل  LEV متغیر کنترلی اهرم شرکت

 LOSS متغیر مجازی زیان
زیان خالص گزارش  زمانی که صاحبکار 1متغیر مجازی برابر با 

 کرده باشد و در غیر اینصورت صفر

 BUSY متغیر مجازی تراکم کاری حسابرس

هایی که پایان سال مالی آنها برای شرکت 1متغیر مجازی برابر با 

حبیب و همکاران اینصورت صفر ) باشد و در غیر 29/12منتهی به 

 (1231 ،یخشوئمحمدیو  یرجب؛ 1292

 INVERC متغیر کنترلی پیچیدگی حسابرس
ها دریافتنی به جمع دارایی یهاحسابها و نسبت مجموع موجودی

 (2116 ،ارانکو هم یه)

 A TYPE متغیر مجازی نوع حسابرس

و در  1انجام شده باشد؛ عدد  یتوسط سازمان حسابرس یحسابرس

؛ 1231، یخشوئمحمدیو  یرجب)عدد صفر  نصورتیاریغ

(1239ی ،و تنان کبختین

 

تأخیر در صدور 

 گزارش حسابرسی
 ARL متغیر کنترلی

هافتون ) یخ ارائه گزارش حسابرسیو تار یانسال مالیپا یفاصله زمان

(1999، 22بو جا

 
 TENURE متغیر کنترلی حسابرس دورۀ تصدی

 شرکت واحد است کیکه حسابرس در استخدام  نواتیتعداد س

(1292 عزیزخانی و آقابیگی،)
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 . آمار توصیفی متغیرها  پژوهش2شمارۀ جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانه بیشینه میانگین کمینه متغیر

113/2 سابرسیحالزحمۀهزینۀ حق  232/6  242/12  169/6  211/1  1126/1  334/9  

-916/1 تحقیق و توسعه هزینۀ  112/6  192/11  116/6  921/1  122/1-  133/2  

-912/1 اقالم تعهدی اختیاری  111/1  332/1  121/1-  111/1  399/1  121/9  

649/11 شرکت اندازۀ  649/12  119/13  461/12  446/1  392/1  319/2  

-222/1 سودآوری شرکت  122/1  9412/1  116/1  111/1  212/1  194/4  

141/1 اهرم شرکت  661/1  419/1  612/1  169/1  142/1  921/4  

912/1 1 پیچیدگی کار حسابرس  921/1  924/1  226/1  291/1-  242/2  

 *حسابرسی تأخیر در صدور گزارش

 
26 692/32  121 92 261/29  961/1-  111/2  

914/2 1 **حسابرس دورۀ تصدی  12 2 299/2  391/1  413/6 

 تعریف شده است.« روز»به صورت  گیریاندازهواحد * 
 تعریف شده است.« سال»به صورت  گیریاندازهواحد ** 

با توجه به  .استارائه شده  2 ۀشمار ی در جدولمجاز یفیتوص هایآمارهعالوه، هب

عمده  یابیممیدر  است، (942/1حسابرس ) یتراکم کار یمجاز ریدر متغ نیانگیماینکه 

. اندداشته( 29/12) یشمس یسال مال انیبه پا یپژوهش، سال منته هایشرکت -سال

 .است دحسابرس در جامعه مورد پژوهش مشهو یتراکم کار ،نیبنابرا
 مجاز  پژوهش ها . آمار توصیفی متغیر3 ۀشمارجدول 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانه میانگین متغیر

942/1 *تراکم کاری حسابرس  1 229/1  161/2-  131/19 

212/1 نوع حسابرس  1 419/1  412/1  992/2 

169/1 دهی شرکتزیان  1 294/1  291/2  499/12 

 تعریف شده است.« پایان سال مالی»به صورت  یریگاندازهواحد * 
 

 هانتایج آزمون فرضیه

های ترکیبی تعیین شد و به های پژوهش، روش تخمین دادهالگوپیش از تخمین 

با  الگوپس از برازش الگوی پژوهش، بررسی مفروضات الگوهای رگرسیونی پرداخته شد. 

نبود و دوم  9/2تا  9/1دو مشکل همراه بود. اول اینکه آماره دوربین واتسون در بازه مجاز 
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در راستای حل داشت.  الگوپاگان گادفری نشان از ناهمسانی واریانس اینکه آماره بروش

های ترکیبی پژوهش برای تخمین داده HAC انسیورد کوارآبر کیتکناین دو مشکل از 

اول  الگویمربوط به نتایج رگرسیون  ،9و  4شمارۀ های جدولدر که نتایج آن  استفاده شد

خطی میان متغیرهای مستقل نیز به کمک شاخص و دوم پژوهش آورده شده است. هم

به  9، کمتر از الگوعامل افزایش واریانس بررسی شد که برای متغیرهای مستقل در هر دو 

نتایج برآورد  4 شمارۀ خطی میان متغیرهای مستقل را رد کرد. در جدولدست آمد و هم

 آمده است. 1 الگوی

توان گفت که در ( می111/1به دست آمده و سطح معناداری آن ) Fبه آمارۀ  باتوجه

 696/1برابر با  تعیین ضریب میزاندرصد الگوی پژوهش معنادار است.  99سطح اطمینان 

حسابرسی توسط  الزحمۀهزینۀ حقدرصد از تغییرات مربوط به  11یعنی در حدود  ،است

گردد. همچنین مقدار های تحقیق و توسعه و متغیرهای کنترل معرفی شده تبیین میهزینه

است که اختالف چندانی با ضریب تعیین نداشته و  632/1ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 

 .استدهنده عدم وجود رگرسیون کاذب نشان

 119/1قیق و توسعه برابر با تح هزینۀسطح معناداری متغیر مستقل پژوهش، یعنی 

های تحقیق و توسعه و بهای خدمات حسابرسی حاکی از وجود رابطۀ معنادار میان هزینه

 الزحمۀحق+(، بیانگر اثر مثبت و معنادار آن بر 119/1دارد که عالمت ضریب این متغیر )

برس، مبلغ های تحقیق و توسعه، حساحسابرسی است. به عبارت بهتر با افزایش میزان هزینه

کند. پس از این، به منظور بررسی فرضیۀ دوم مبنی الزحمه مطالبه میباالتری به عنوان حق

حسابرس و  الزحمۀحقبر اثرگذاری مدیریت سود )اقالم تعهدی اختیاری( بر رابطه میان 

شود. نتیجه برآورد الگوی های تحقیق و توسعه، الگوی دوم پژوهش برازش میهزینه

 ذکر شده است. 9جدول شمارۀ در  2شمارۀ 

 

 

 



 یالزحمۀ خدمات حسابرسو توسعه و حق قیتحق یهانهیهز انیر رابطۀ مبسود  تیریمد یانجیاثر م یررسب/ 34

 پژوهش فرضیۀ اول. نتایج آزمون آمار  4شمارۀ  جدول

ti,ti,01ti,9ti,8ti,7ti,6

ti,5ti,4ti,3ti,2ti,1

 Tenure  ARL  Type  Innverc  Busy  

LOSS  LEV  ROA  Size D&R    ti,







AuditFee  

 سطح معناداری tآمارۀ  متغیر ضریب متغیر
عامل افزایش 

 واریانس

112/1 مقدار ثابت  4262/1  192/1  --- 

119/1 تحقیق و توسعه هزینۀ  994/2  119/1  622/1  
212/1 شرکت اندازۀ  366/6  1 411/2  

-122/1 سودآوری شرکت  143/2-  112/1  226/2  

-412/1 اهرم شرکت  212/1-  194/1  111/1  

194/1 دهی شرکتزیان  129/1  219/1  429/1  

291/1 تراکم کاری حسابرس  911/1  122/1  219/1  

121/1 پیچیدگی کار حسابرس  131/1  926/1  291/1  

911/1 نوع حسابرس  922/2  114/1  222/2  

-111/1 تأخیر در صدور گزارش حسابرسی  1/2-  111/1  212/1  

122/1 حسابرس دورۀ تصدی  216/1  212/1  642/1  

 632/1 شدهضریب تعیین تعدیل 696/1 ضریب تعیین

 F 111/1سطح معناداری F 913/92آمارۀ 

 111/1 والدسطح معناداری آزمون  499/41 والدآماره آزمون 

( همانند فرضیۀ اول، بیانگر 111/1و سطح معناداری آن ) Fدر فرضیۀ دوم آمارۀ 

و هزینۀ  یاریاخت یاقالم تعهدضریب متغیر اثر تعاملی معناداری الگوی پژوهش است. 

(، کمتر از سطح خطای پذیرفته شده به دست 121/1) t( و آمارۀ 121/1) و توسعه قیتحق

شود. درصد تایید می 99غیر مستقل در سطح اطمینان رو معناداری متآمده است؛ از این

های تحقیق توان ابراز داشت که مدیریت سود، رابطۀ مثبت و معنادار بین هزینهبنابراین، می

 دهد.حسابرسی را افزایش می الزحمۀحقو توسعه و 
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 پژوهش فرضیۀ دوم. نتایج آزمون آمار  9شمارۀ  جدول

ti,ti,11ti,01ti,9ti,8ti,7ti,6

ti,5ti,4ti,3ti,ti,2ti,1

 Tenure  ARL  Type  Innverc  Busy  LOSS  

LEV  ROA  Size TEAM D&RD&R    ti,







AuditFee  

 متغیر
 ضریب

 متغیر
 سطح معناداری tآمارۀ 

عامل افزایش 

 واریانس

119/1 مقدار ثابت  329/1  169/1  --- 

199/1 تحقیق و توسعه هزینۀ  211/2  111/1  916/1  

 هزینۀاثر تعاملی اقالم تعهدی اختیاری و 

 تحقیق و توسعه
121/1  334/1  121/1  144/1  

231/1 شرکت اندازۀ  6924/9  1 411/2  

-142/1 سودآوری شرکت  911/2-  111/1  199/2  

-929/1 اهرم شرکت  119/1-  139/1  149/1  

114/1 دهی شرکتزیان  6314/1  496/1  911/1  

211/1 تراکم کاری حسابرس  224/2  126/1  199/1  

131/1 پیچیدگی کار حسابرس  443/1  694/1  429/1  

922/1 نوع حسابرس  419/4  1 311/1  

-111/1 حسابرسیگزارشتأخیر در صدور   213/4-  1 214/1  

121/1 حسابرسدورۀ تصدی  6112/1  113/1  466/1  

116/1 ضریب تعیین  692/1 شده تعدیل ضریب تعیین   

F 246/91آمارۀ  F 111/1سطح معناداری    
 

 گیر  و پیشنهادهاتیجهن

ج کردن مخار یاهیسرما نسبت بهواکنش حسابرسان هدف از این پژوهش بررسی 

 سود تیریمدتأثیر، به عالوه. است الزحمۀ حسابرسیحقتحقیق و توسعه از طریق افزایش 

کردن مخارج تحقیق و  یاهیسرما .ردیگیمقرار بررسی مورد بر واکنش حسابرسان نیز، 

 کنندگاناستفاده به هاشرکتدر خصوص سودآوری آتی را توسعه، اطالعات بیشتری 

کردن مخارج تحقیق و  یاهیسرمانفعان، یذ. از طرفی، دهدیمی مالی ارائه هاصورت

. لذا، برای رفع رندیگیممدیریتی در نظر  ۀطلبانفرصتتوسعه را به عنوان یک رفتار 
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کردن  یاهیسرمامدیران و معقول بودن  ۀطلبانفرصتمربوط به رفتارهای  یهاینگران

 نیاز است. ی مالی موردهاصورتمخارج تحقیق و توسعه، حسابرسی جامع 

ای کردن مخارج گذاران، ممکن است تحت تأثیر سرمایهحسابرسان نیز همانند سرمایه

اندازه حسابرس نشان به عبارتی، کیفیت باالتر حسابرسی که با  تحقیق و توسعه قرار گیرند.

انجامد. این امر نشان کمتر مخارج تحقیق و توسعه می ای کردنبه سرمایهشود؛ داده می

 گذارندیمتأثیر ای کردن مخارج تحقیق و توسعه سرمایهبر تصمیم  اندهد که حسابرسمی

تحقیق و توسعه را در  یاهیسرمانتایج مخارج آنها در نتیجه،  (.2111توتیسی و همکاران، )

 گیرند.در نظر میریزی حسابرسی برنامه

بین  یمثبت و معنادار رابطۀکه دهدیمنشان  فرضیۀ اولنتایج حاصل از آزمون 

دیگر، با افزایش  ۀ. به گفتاستبرقرار  الزحمۀ حسابرسیحقتحقیق و توسعه و  یهانهیهز

که در  ابدییمی مالی نیز افزایش هاصورتحسابرسی  یهاآزمونمخارج تحقیق و توسعه، 

کریشنان و ، یهاافتهی. این نتایج با گرددیم الزحمۀ حسابرسیحقنهایت منجر به افزایش 

 .مطابقت دارد، الف( 2111اوسوالد و زاروین )و  (2113انگ و همکاران )، (2114ونگ )

و معنادار بین  رابطۀ مثبتمدیریت سود، که دهد نشان مینیز  دومفرضیۀ ایج آزمون نت

با ، در حقیقت. دهدیمرا افزایش  الزحمۀ حسابرسیحقتحقیق و توسعه و  یهانهیهز

همین کردن مخارج تحقیق و توسعه، مدیران تمایل به مدیریت سود دارند؛ که  یاهیسرما

. زیرا، آنها برای شودیمحسابرسان  ی مالی توسطهاصورتمنجر به بررسی بیشتر امر 

 .دهندیمرا افزایش  خود یهایدگیرسکاهش ریسک دعاوی قضایی و ریسک اعتباری، 

 (1991سیمونیک و استین ) و (1994پرات و استیس) یهاپژوهشنیز با نتایج  هاافتهیاین 

 است.( 2114الرکر و همکاران )با نتایج تحقیقات مغایر ولی ؛ مطابقت دارد

های آتی و در راستای تکمیل نتایج این شود که در پژوهشدر پایان پیشنهاد می

و مخارج تحقیق و توسعه در شرایطی  الزحمۀ حسابرسیحقتأثیر مدیریت سود بر  ،پژوهش

ت ئباال )پایین( است، بررسی شود. همچنین، تأثیر استقالل هی هاشرکتکه میزان سودآوری 

که  شودیمافزون بر این، پیشنهاد  مدیره بر میزان مخارج تحقیق و توسعه نیز بررسی گردد.
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اثر مدیریت سود بر سایر معیارهای کیفیت حسابرسی و مخارج تحقیق و توسعه نیز سنجیده 

 شود.
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