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مقدمه

در کسب و کارهای جدید ،داراییهای نامشهود بخش اعظمی از ارزش شرکت را به
خود اختصاص دادهاند؛ اما روشهای حسابداری قادر به شناسایی تکتک این اقالم در
صورتهای مالی نیستند .حسابداری همواره تالش میکند تا اگر هزینههای فعالیتهای
تحقیق و توسعه به عنوان یک دارایی نامشهود شناسایی میشود ،منافع مرتبط با آن به شیوه-
های مختلف اندازهگیری شود .ایجاد چنین دارایی نامشهودی مستلزم وجود رابطۀ مثبت
بسیار قوی بین هزینههای تحقیق و توسعه و سود عملیاتی است (کریشنان و وانگ.)2112 ،
سرمایهگذاری در هزینههای تحقیق و توسعه با سایر سرمایهگذاریها (مانند سرمایه گذاری
در یک بخش یا سرمایهگذاریهای بلندمدت) تفاوت دارد .زیرا اوالً یک دارایی نامشهود
است .ثانیاً سود حاصل از سرمایهگذاری در هزینههای تحقیق و توسعه دیرتر حاصل
میشود؛ یعنی زمانیکه پروژه تکمیل شود و از نظر تجاری به طور موفقیت آمیز عمل کند.
از این رو ،بازدۀ احتمالی در چنین سرمایهگذاریهایی را نمیتوان فوراً اندازهگیری نمود
(مجتهدزاده و همکاران.)1239 ،
طبق استانداردهای حسابداری آمریکا ،شرکتها ملزم به سرمایهگذاری در برخی از
داراییهای نامشهود هستندکه این امر موجب ارائۀ اطالعات کمتر در صورتهای مالی
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میگردد .یکی از نمونههای مطرح اینکه؛ هزینههای تحقیق و توسعه ( )R&Dباید صرف
نظر از منافع اقتصادی آیندهشان ،به عنوان هزینه در حسابها منظور شوند .به طور مشابه،
پاسخ به این مسأله که آیا هزینههای تحقیق و توسعه را باید به عنوان هزینه تلقی کرد یا
مخارج سرمایهای ،برای دانشگاهیان و سیاستگذاران بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا به این
مفهوم پایهای میپردازد که آیا حسابداری اهمیت دارد و اهمیت آن چقدر است؟ در
ایاالت متحده به تازگی درباره مزایای بالقوه سرمایهای کردن مخارج تحقیق و توسعه بحث
شده است .بعضی از مطالعات (برای مثال :هیلی1و همکاران2112 ،؛ لو و سویانس1996 ،2؛
لو و زارووین ،)1999 ،2با بررسی شرکتهای ایاالت متحده به این نتیجه رسیدند که در
مقابل هزینههای مستقیم ،سرمایهای کردن ،اطالعات بیشتری برای استفادهکنندگان از
صورتهای مالی فراهم میآورد.
برای رفع نگرانیهای مربوط به هزینهکردن مخارج تحقیق و توسعه ،استانداردهای
حسابداری برخی از کشورها به شرکتها اجازه میدهند تا اینگونه مخارج را سرمایهای
کنند .به عنوان نمونه ،برای همگرایی با استاندارد بینالمللی حسابداری ( )IASشمارۀ ،23
استاندارد حسابداری شمارۀ  11ایران ملزم میکند که مخارج کسب و کار (مخارج توسعه
یا مخارجی که در مرحله توسعه یک پروژه داخلی واقع میگردد) ،در صورتی میتوانند
سرمایهای شوند که شرایط خاصی را احراز کنند (ردیف«الف» تا «و» بند  .)44بر اساس این
استاندارد ،مدیران میتوانند بازار را در خصوص انتظاراتشان درباره پرداختهای حاصل از
مخارج تحقیق و توسعه ،از طریق سرمایهای کردن این مخارج مطلع کنند .به نظر میرسد
این اختیار در گزارشگری مالی باعث کاهش ناکارآمدی حاصل از هزینههای مستقیم
میشود ،زیرا مدیران برای ارزیابی مزایای آتی مخارج سرمایهای تحقیق و توسعه اطالعات
بیشتری دارند .با این حال ،اختیار در گزارشگری احتماالً به کیفیت صورتهای مالی صدمه
وارد میکند .به ویژه ،شرایطی که استاندارد حسابداری شمارۀ  11تعیین میکند تا حد
زیادی به قضاوت ذهنی مدیران مربوط است و به این ترتیب ابهام در پرداختهای آتی
تحقیق و توسعه وضعیتی را فراهم میکند که در آن ممکن است مدیران ،سرمایهای کردن
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مخارج تحقیق و توسعه را برای مدیریت درآمدشان انتخاب کنند .بنابراین ،احتمال دارد
آنها برای پنهان کردن عملکرد ضعیف و افزایش مصنوعی درآمد گزارش شده از این
اختیار سوء استفاده کنند (الندری و کالیماسی2112 ،4؛ مارکاریان 9و همکاران2113 ،؛
اوسوالد و زارووین 2111 ،6ب).
این اختیار نشان میدهد؛ ذینفعان سرمایهای کردن مخارج تحقیق و توسعه را به
عنوان یک رفتار فرصتطلبانۀ مدیریتی در نظر میگیرند .لذا ،مطالعات پیشین که به بررسی
این موضوع پرداختهاند اغلب بر دیدگاه ذینفعان یا بستانکاران تمرکز دارند (برای مثال:
کازاوانجنی و جینجین2116 ،1؛ اوسوالد و همکاران 2111 ،الف؛ جونز.)2111 ،3
همچنین ،حسابرسان به عنوان یکی از ذینفعان مهم معموالً نادیده گرفته میشوند .برای پر
کردن این شکاف ،اولین هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایهای کردن مخارج تحقیق و
توسعه بر قیمتگذاری حسابرسی است .به سخن دیگر ،مالحظات ریسک (اعتبار) یا نیاز به
حسابرسی اضافه موجب افزایش حقالزحمۀ حسابرسی میشود یا خیر .انتظار میرود که
ارتباط مثبتی بین حقالزحمۀ حسابرسی و مخارج سرمایهای تحقیق و توسعه وجود داشته
باشد ،زیرا حسابرسان باید حسابرسی را به صورت جامعتری انجام دهند یا کارشناسان
صنعت بیشتری را برای کاهش نگرانیهایشان درباره رفتارهای فرصتطلبانۀبالقوۀمدیران یا
افزایش اعتمادشان در خصوص معقول بودن سرمایهای کردن مخارج تحقیق و توسعه بکار
گیرند (کریشنان و وانگ.)2112 ،9
از سوی دیگر ،هنگامی که حسابرسان ،سرمایهای کردن فرصتطلبانه تحقیق و توسعه
را تشخیص نمی دهند ،بیشتر با خطر دعاوی قضایی یا از دست دادن اعتبار روبرو هستند،
بنابراین ممکن است به منظور جبران چنین نگرانیهای مرتبط با ریسک یا اعتبار ،متحمل
هزینههای باالتری شوند .لذا ،تنها بخش اختیاری مخارج سرمایهای تحقیق و توسعه بازتاب
مدیریت سود است .بنابراین ،این پژوهش با تفکیک مخارج سرمایهای تحقیق و توسعه به
بخشهای اختیاری و غیراختیاری انجام گرفت .افزون بر این ،در کشور ایران با وجود منابع
طبیعی غنی و متنوع که به طور کلی نگرش مساعدی نسبت به علم تحقیق وجود ندارد،
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انگیزه ذاتی برای انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه در اکثر بنگاههای اقتصادی وجود ندارد
حتی صنایع کوچک و متوسط نیز از این قاعده مستثنی نبودهاند .بخش اعظم اعتبارات در
ایران از طریق بودجۀ عمومی دولت تأمین و پرداخت میشود و نقش بخش خصوصی
محدود است (دهدار و همکاران .)1292 ،در نهایت ،با توجه به مطالب فوق ،مطالعات
مربوط به رابطۀ میان مدیریت سود و هزینههای تحقیق و توسعه و حقالزحمۀ حسابرسی ،در
گستره بسیار محدودی صورت پذیرفته است.
مبانی نظر

و پیشینۀپژوهش

مخارج سرمایهای ،مخارجی هستند که منافع آتی بهوجود میآورند .این مخارج
موجب حفظ ،تداوم یا افزایش ظرفیت تولید کاال و خدمات میگردد و برای شرکت
سودآوری آتی دارند .مطابق بند  12استاندارد حسابداری ،سرمایهای کردن مخارج تحقیق
و توسعه طبق شرایط خاصی امکان پذیر است .طبق استانداردهای بینالمللی حسابداری،
معیار سرمایهای کردن مخارج تحقیق و توسعه به شدت متکی بر قضاوت ذهنی مدیریت
است ،بنابراین سرمایهای کردن مخارج تحقیق و توسعه را میتوان عاملی برای عالمتدهی
یا مدیریت سود پنداشت .احمد و فالک )2116( 11و انگ 11و همکاران ( )2113در
خصوص شرکتهای استرالیایی به تحقیق پرداختند و متوجه شدند که مخارج سرمایهای
تحقیق و توسعه برای سرمایهگذاران دارای ارزش است .افزون بر این ،گرین 12و همکاران
( )1996دریافتند که بازار به محض سرمایهای شدن به ارزیابی مخارج تحقیق و توسعه
میپردازد.
اوسوالد و زارووین ( 2111الف) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بازده سهام
در شرکتهایی که مخارج تحقیق و توسعه را سرمایهای میکنند در مقابل بازده سهام در
شرکتهایی که به هزینه کردن مخارج تحقیق و توسعه میپردازند ،اطالعات بیشتری در
خصوص سودآوری آتی (ضریب واکنش سود آتی) نشان میدهد .شواهد بینکشوری که
اسمیت 12و همکاران ( )2111ارائه کردهاند نیز ،نقش «عالمتدهی» بالقوهای را برای
سرمایهای کردن مخارج تحقیق و توسعه در بازارهای سرمایه استرالیا و کانادا نشان میدهد.
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تمام این یافتهها نقش مثبت سرمایهای کردن مخارج تحقیق و توسعه را در انتقال اطالعات
مرتبط پشتیبانی میکنند و این امر به استفادهکنندگان صورتهای مالی در تصمیمگیری
کمک میکند .با این همه ،ممکن است سرمایهای کردن مخارج تحقیق و توسعه همیشه به
صورتهای مالی حاوی اطالعات نیانجامد ،زیرا موفقیت (برای نمونه ،امکانپذیری فنی)
فعالیتهای تحقیق و توسعه معموالً نامشهودند و به سختی میتوان آنها را پیشبینی کرد.
حتی خ ود مدیران ممکن است از احتمال موفقیت و همینطور مزایای احتمالی آینده مربوط
به مخارج خاص تحقیق و توسعه ناآگاه باشند .این عدم قطعیت باعث افزایش این بدگمانی
در میان استفاده کنندگان صورتهای مالی شود که سرمایهای کردن مخارج تحقیق و
توسعه بازتاب دستکاری سود است.
مارکاریان و همکاران ( )2113گزارش دادند که شرکتهای ایتالیایی ثبت شده در
بورس به منظور هموارسازی سود ،مخارج تحقیق و توسعه را سرمایهای میکنند؛ چیزی که
ممکن است با انگیزههای فرصتطلبانه هدایت شود .افزون بر این ،تی 14و همکاران
( )2119متوجه شدند که شرکتهای آلمانی تمایل دارند به منظور اجتناب از نقض
قراردادهای بدهی ،مخارج تحقیق و توسعه را سرمایهای کنند .در نهایت ،کازاوانجنی و
جینجین( )2116با استفاده از شرکتهای فرانسوی ثبت شده در بورس به عنوان نمونه
متوجه شدند که مخارج تحقیق و توسعه سرمایهای ارتباطی منفی با قیمتهای سهام و بازدۀ
آنها دارد.
حسابرسان همانند سرمایهگذاران ممکن است تحت تأثیر سرمایهای کردن مخارج
تحقیق و توسعه قرار گیرند .توتیسی 19و همکاران ( )2111دریافتند که کیفیت باالتر
حسابرسی که با اندازه حسابرس نشان داده میشود ،به سرمایهای کردن کمتر مخارج
تحقیق و توسعه میانجامد .این امر نشان میدهد که حسابرسان بر تصمیم سرمایهای کردن
مخارج تحقیق و توسعه تأثیر میگذارند ،اما این احتمال وجود دارد که انتخابهای
حسابداری مدیران بر تصمیم حسابرسان اثر بگذارد .بر این اساس ،نتایج این محققان از این
مفهوم پشتیبانی میکند که حسابرسان نتایج سرمایهای کردن مخارج تحقیق و توسعه را در
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برنامهریزی حسابرسی در نظر میگیرند .سرمایهای کردن تحقیق و توسعه نتایج متعددی
برای حسابرسان دارد .انتخاب سرمایهای کردن مخارج تحقیق و توسعه ممکن است به این
معنا باشد که مدیران به دستکاری درآمدها تمایل دارند .برای حسابرسان مشکل است که
قابلیت اطمینان تصمیمهای سرمایهای کردن مخارج تحقیق و توسعه مدیران و معقول بودن
مقادیر تحقیق و توسعه سرمایهای را اعتبارسنجی کنند.
برخالف مدیران ،حسابرسان ذاتاً دانش محدودی دربارۀ ماهیت ،مقدار و کارآیی
اقتصادی فعالیتهای تحقیق و توسعه شرکت و همینطور جریانهای نقدی آینده حاصل از
این فعالیتها دارند .بنابراین ،صرفنظر از انگیزههای مدیران ،سرمایهای کردن مخارج
تحقیق و توسعه ،کار بیشتری برای حسابرسان به دنبال دارد .موضوع اصلی این است که
ارتباط مثبتی میان مخارج سرمایهای تحقیق و توسعه و حقالزحمۀ حسابرسی وجود دارد .از
یک سو ،اگر شرکتها برای مدیریت درآمدها به سرمایهای کردن مخارج تحقیق و توسعه
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
بیشتری(یعنی حق بیمه) میروند (پرات و استیس1994 ،16؛ سیمونیک و استین،)1991 ،11
زیرا ممکن است برای کاهش نگرانیهایشان در خصوص مدیریت درآمد شرکتها کار
حسابرسی بیشتری انجام دهند .با این حال ،نتایج پژوهشهای دیگر بیانگر عدم وجود رابطه
بین حقالزحمۀ حسابرسی و مدیریت سود است (الرکر 13و همکاران .)2114 ،پژوهشهای
قبلی مدافع سرمایهای کردن مخارج تحقیق و توسعه ،معموالً به بررسی کشورهایی با منشأ
انگلیسی از لحاظ حقوقی میپردازند ،همانند ایاالت متحده (برای مثال :هیلی و همکاران،
2112؛ کریشنان و ونگ ،)2112 ،بریتانیا (برای مثال :گرین و همکاران1996 ،؛ اوسوالد و
زاروین 2111 ،الف) یا استرالیا (برای مثال :احمد و فالک2116 ،؛ انگ و همکاران،
 ،)2113که از ویژگیهای آنها اجرای قانونی قوی است.
در مقابل ،تحقیقاتی که به انگیزهها و نتایج نامطلوب سرمایهای کردن مخارج تحقیق و
توسعه پی بردهاند در کشورهایی انجام شدهاند که محیط قانونی ضعیفی دارند ،همانند ایتالیا
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یا فرانسه (مارکاریان و همکاران2113 ،؛ کازاوانجنی و جینجین2116 ،؛ کازاوانجنی و
همکاران .)2111 ،نهادهای ضعیف بازاری و قانونی در چین (شیلفر و ویشنی1991 ،19؛
زینگالس )1994 ،21بر احتمال باال و تکرار رفتار مدیریت درآمد داللت دارند.از سوی
دیگر ،حتی اگر سرمایهای کردن مخارج تحقیق و توسعه ابزار مدیریت درآمد نباشد،
حسابرسان برای اعتبارسنجی اینکه آیا مخارج سرمایهای تحقیق و توسعه بازتاب مفهوم
اقتصادی اصلی است همچنان نیاز به کار بیشتر دارند و این تا حد زیادی باعث افزایش
پیچیدگی حسابرسی می شود .همچنین حسابرسان الزم است با کارشناسانی کار کنند و
ارتباط برقرار کنند که فعالیت های تحقیق و توسعه مشتریان را درک میکنند .این امر
هزینههای حسابرسی را افزایش میدهد ،زیرا تعدادکارشناسان معموالً بسیار محدودند؛
عالوه بر این ،حسابرسان باید حداقل در سطح پایه درباره محتوای پروژههای سرمایهای
تحقیق و توسعه مطلع شوند .تمام این رویهها تا حد زیادی بار حسابرسان را افزایش
میدهند ،زیرا مستلزم زمان و تالش قابل توجهی هستند.
دهدار و همکاران ( ،)1292در پژوهش خود تحت عنوان«تحقیقی پیرامون ارتباط بین
مخارج تحقیق و توسعه با مکانیزم هموارسازی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران» ،به این نتیجه رسیدند که ،بین مخارج تحقیق و توسعۀ واقعی در بازۀ
زمانی بلندمدت و کوتاهمدت و مکانیزم مدیریت سود ،رابطۀ معناداری وجود دارد ،ولی
بین مخارج تحقیق و توسعۀ بودجهای در بازه زمانی بلندمدت و کوتاهمدت و فرآیند
مدیریت سود رابطۀ معناداری وجود ندارد .افزون بر این ،داروغه حضرتی و پهلوان ()1291
به بررسی تأثیر سطوح مدیریت سود بر هزینه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج یافتههای آنها حاکی از آن است که ،شرکت-
هایی با مدیریت سود باال ،حقالزحمۀ حسابرسی بیشتری پرداخت میکنند .در نهایت
دهقانی و همکاران ( ،)1236در پژوهش خود تحت عنوان «اثربخشی هزینههای تحقیق و
توسعه (بررسی موردی تعاونیهای تولیدی استان خراسان رضوی و صنایع ایران)» ،نشان
دادند که بین هزینههای تحقیق و توسعه و افزایش سهم بازار ،افزایش فروش ،افزایش
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درآمد ،افزایش سود و افزایش سودآوری ارتباط مستقیمی وجود دارد. .همچنین بررسی و
تخمین الگوی اقتصاد سنجی برای هزینههای تحقیق و توسعه و سود پس از کسر
مالیاتهای غیرمستقیم و عوارض برای صنایع باکد چهار رقمی طی دورۀ  1231 -1214نیز
این ارتباط مستقیم را تأیید کرد.

بر اساس مباحث فوق ،انتظار داریم که مخارج سرمایهای تحقیق و توسعه ،به دلیل
نگرانی دربارۀ رفتار مدیریت سود مشتریان یا به دلیل کار زیاد الزم برای اعتبارسنجی
مخارج سرمایهای تحقیق و توسعه ،با حقالزحمۀ حسابرسی باالتر مرتبط باشد  .لذا ،با توجه
به مطالب فوق ،فرضیههای تحقیق به شرح زیر است:
فرضیۀ اول :بین هزینههای تحقیق و توسعه و حقالزحمۀ حسابرسی ،رابطۀ مثبت و معناداری
وجود دارد.
فرضیۀ دوم :مدیریت سود ،رابطۀ بین هزینههای تحقیق و توسعه و حقالزحمۀ حسابرسی را
افزایش میدهد.
روششناسی پژوهش

این تحقیق از لحاظ نوع هدف ،کاربردی و ازلحاظ روش پژوهش تجربی از نوع
پسرویدادی است .درپژوهشهای پسرویدادی ،روابط احتمالی بین متغیرها از طریق
مشاهده شرایط موجود ،مورد مطالعه قرار میگیرد که در آن ،موارد مورد مطالعه در
گذشته رخ دادهاند و توسط محقق قابل دستکاری نیستند .از لحاظ روش استدالل نیز این
تحقیق از نوع پژوهشهای استقرایی است که با استفاده از مشاهدۀ اجزایی ازجامعه (نمونه)
نسبت به ارائه الگویی برای کل جامعه اقدام مینماید .پژوهش حاضر ،از لحاظ تئوری،در
زمرۀ پژوهشهای اثباتی قرار دارد و از لحاظ آماری از نوع تحقیقات همبستگی است که
برای آزمون فرضیههای پژوهش ،رگرسیون خطی چندگانه بهکار میرود .در این پژوهش،
جامعۀ آماری شامل کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی
سالهای  1232الی  1294در نظر گرفته شده است .از جامعۀ آماری پژوهش ،به روش
حذفی (غربالگری) مواردی انتخاب شدندکه از شرایط زیر برخوردار بودند:
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 .1طی دورۀ پژوهش در بورس اوراق بهادار موجود باشند و تغییر سال مالی نداده باشند.
 .2جز شرکتهای سرمایهگذاری و سایر واسطهگریهای مالی نباشند؛ زیرا عمدۀ فعالیت-
های این شرکتها دارای ماهیت متفاوتی است.
 .2میزان حقالزحمۀ حسابرسی (هزینههای حسابرسی) و هزینههای تحقیق و توسعه در
یادداشتهای توضیحی پیوست صورتهای مالی افشا شده باشد.
با توجه به محدودیتهای بیان شده  43شرکت برای نمونه انتخاب شد.
پژوهش

الگوها

برای سنجش فرضیۀاول پژوهش از الگوی رگرسیون چندمتغیره (الگوی شماره  )1زیر
استفاده شده است.

   1 R & D i,t   2 Size i,t   3 ROAi, t   4 LEVi,t   5 LOSS i,t

()1

i, t

AuditFee

  6 Busyi, t   7 Innverci,t   8 Typei,t   9 ARLi, t  10 Tenurei,t   i, t

همچنین برای آزمون فرضیۀ دوم پژوهش از (الگوی شمارۀ  ) 2به شرح زیر استفاده
شده است.

   1 R & D i,t   2 R & Di,t  TEAMi,t   3 Size i,t   4 ROAi,t   5 LEVi,t

i, t

AuditFee

()2

  6 LOSS i,t   7 Busyi,t   8 Innverci,t   9 Typei,t  10 ARLi,t  11 Tenurei,t   i,t

متغیرها

پژوهش

متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش ،عالمت اختصاری و نحوۀ اندازهگیری آنها در
جدول شماره یک آورده شده است.
یافتهها

پژوهش

آمار توصیفی

به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات ،آمار توصیفی دادههای بررسی شده ،در جدول
شمارۀ  2ارائه شده است .میانگین و میانه حقالزحمۀ حسابرسی  6/232و  6/169است.
میانگین و میانه هزینۀ تحقیق و توسعه  6/112و  6/116به دست آمده است .این اختالف
اندک بین میانگین حقالزحمۀ حسابرسی و هزینۀ تحقیق و توسعه ،بیانگر این مطلب است
که ،حسابرسی هزینه سرمایهای تحقیق و توسعه موجب افزایش حقالزحمۀ حسابرسی
میشود .کمینۀ هزینۀ تحقیق و توسعه  -1/916است ،زیرا در سالهای ابتدایی دورۀ
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پژوهش ،مبلغ هزینۀ تحقیق و توسعۀ یکی از شرکتهای نمونه کمتر از یک میلیون ریال
بوده؛ لذا لگایتم طبیعی این مبلغ کمتر از یک و منفی میشود .همچنین باتوجه به نتایج
آمارهای توصیفی و این که در اکثر متغیرهای پژوهش ،مقادیر میانه و میانگین نزدیک به
هم هستند؛ میتوان بیان کرد که کلیۀ متغیرها از توزیع مناسبی برخوردار هستند.
جدول شماره  .1متغیرها
متغیر

نوع متغیر

عالمت

پژوهش
نحوۀ اندازهگیری

اختصاری
بهای خدمات

متغیر وابسته

AF

لگاریتم طبیعی هزینۀ حق الزحمه خدمات حسابرسی

حسابرسی
تحقیق و توسعه
هزینۀ

متغیر وابسته

R&D

لگاریتم طبیعی هزینۀ تحقیق و توسعه (علینژاد و همکاران)1291 ،

اقالم تعهدی اختیاری

متغیر مستقل

DAC

اندازۀ شرکت

متغیر کنترلی

SIZE

لگاریتم ارزش دفتری دارائیها (نیکبخت و تنانی)1239 ،

سودآوری شرکت

متغیر کنترلی

ROA

سود خالص /مجموع داراییها (نایمی)2112، 21

اهرم شرکت

متغیر کنترلی

LEV

کل بدهیها /کل داراییها

زیان

متغیر مجازی

LOSS

تراکم کاری حسابرس

متغیر مجازی

BUSY

پیچیدگی حسابرس

متغیر کنترلی

INVERC

نوع حسابرس

متغیر مجازی

A TYPE

متغیر کنترلی

ARL

متغیر کنترلی

TENURE

REVi ,t  RECi ,t
1
( )  1 J
)
TAi ,.t 1
TAi.t 1

TACi ,t

(  0J

)   i ,t

PPEi ,t
TAi ,t 1

TAi ,t 1
(   2J

اقالم تعهدی اختیاری= اقالم تعهدی کل ( – )TACاقالم تعهدی
غیراختیاری

متغیر مجازی برابر با  1زمانی که صاحبکار زیان خالص گزارش
کرده باشد و در غیر اینصورت صفر
متغیر مجازی برابر با  1برای شرکتهایی که پایان سال مالی آنها
منتهی به  12/29باشد و در غیر اینصورت صفر (حبیب و همکاران
1292؛ رجبی و محمدیخشوئی)1231 ،
نسبت مجموع موجودیها و حسابهای دریافتنی به جمع داراییها
(هی و همکاران)2116 ،
حسابرسی توسط سازمان حسابرسی انجام شده باشد؛ عدد  1و در
غیراینصورت عدد صفر (رجبی و محمدیخشوئی 1231،؛
نیکبخت و تنانی )1239،

تأخیر در صدور
گزارش حسابرسی
دورۀ تصدی حسابرس

فاصله زمانی پایانسال مالی و تاریخ ارائه گزارش حسابرسی (هافتون
و جاب)1999 ،22
تعداد سنواتی که حسابرس در استخدام یک شرکت واحد است
(عزیزخانی و آقابیگی)1292 ،
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جدول شمارۀ  .2آمار توصیفی متغیرها

پژوهش

متغیر

کمینه

میانگین

بیشینه

میانه

هزینۀ حقالزحمۀحسابرسی

2/113

6/232

12/242

6/169

1/211

هزینۀ تحقیق و توسعه

-1/916

6/112

11/192

6/116

1/921

-1/122

اقالم تعهدی اختیاری

-1/912

1/111

1/332

-1/121

1/111

1/399

9/121

اندازۀ شرکت

11/649

12/649

13/119

12/461

1/446

1/392

2/319

سودآوری شرکت

-1/222

1/122

1/9412

1/116

1/111

1/212

4/194

اهرم شرکت

1/141

1/661

1/419

1/612

1/169

1/142

4/921

1

1/912

1/921

1/924

1/226

-1/291

2/242

26

32/692

121

92

29/261

-1/961

2/111

1

2/914

12

2

2/299

1/391

6/413

پیچیدگی کار حسابرس

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

1/1126

9/334
2/133

*

تأخیر در صدور گزارش حسابرسی
دورۀ تصدی حسابرس

**

* واحد اندازهگیری به صورت «روز» تعریف شده است.
** واحد اندازهگیری به صورت «سال» تعریف شده است.

بهعالوه ،آمارههای توصیفی مجازی در جدول شمارۀ  2ارائه شده است .با توجه به
اینکه میانگین در متغیر مجازی تراکم کاری حسابرس ( )1/942است ،در مییابیم عمده
سال -شرکتهای پژوهش ،سال منتهی به پایان سال مالی شمسی ( )12/29داشتهاند.
بنابراین ،تراکم کاری حسابرس در جامعه مورد پژوهش مشهود است.
جدول شمارۀ  .3آمار توصیفی متغیرها

متغیر
تراکم کاری حسابرس

میانگین
*

میانه

مجاز

انحراف معیار

پژوهش

چولگی

کشیدگی

1/942

1

1/229

-2/161

19/131

نوع حسابرس

1/212

1

1/419

1/412

2/992

زیاندهی شرکت

1/169

1

1/294

2/291

12/499

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

نتایج آزمون فرضیهها

پیش از تخمین الگوهای پژوهش ،روش تخمین دادههای ترکیبی تعیین شد و به
بررسی مفروضات الگوهای رگرسیونی پرداخته شد .پس از برازش الگوی پژوهش ،الگو با
دو مشکل همراه بود .اول اینکه آماره دوربین واتسون در بازه مجاز  1/9تا  2/9نبود و دوم
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اینکه آماره بروشپاگان گادفری نشان از ناهمسانی واریانس الگو داشت .در راستای حل
این دو مشکل از تکنیک برآورد کواریانس  HACبرای تخمین دادههای ترکیبی پژوهش
استفاده شد که نتایج آن در جدولهای شمارۀ  4و  ،9مربوط به نتایج رگرسیون الگوی اول
و دوم پژوهش آورده شده است .همخطی میان متغیرهای مستقل نیز به کمک شاخص
عامل افزایش واریانس بررسی شد که برای متغیرهای مستقل در هر دو الگو ،کمتر از  9به
دست آمد و همخطی میان متغیرهای مستقل را رد کرد .در جدول شمارۀ  4نتایج برآورد
الگوی  1آمده است.
باتوجه به آمارۀ  Fبه دست آمده و سطح معناداری آن ( )1/111میتوان گفت که در
سطح اطمینان  99درصد الگوی پژوهش معنادار است .میزان ضریب تعیین برابر با 1/696
است ،یعنی در حدود  11درصد از تغییرات مربوط به هزینۀ حقالزحمۀ حسابرسی توسط
هزینه های تحقیق و توسعه و متغیرهای کنترل معرفی شده تبیین میگردد .همچنین مقدار
ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  1/632است که اختالف چندانی با ضریب تعیین نداشته و
نشاندهنده عدم وجود رگرسیون کاذب است.
سطح معناداری متغیر مستقل پژوهش ،یعنی هزینۀ تحقیق و توسعه برابر با 1/119
حاکی از وجود رابطۀ معنادار میان هزینههای تحقیق و توسعه و بهای خدمات حسابرسی
دارد که عالمت ضریب این متغیر ( ،)+1/119بیانگر اثر مثبت و معنادار آن بر حقالزحمۀ
حسابرسی است .به عبارت بهتر با افزایش میزان هزینههای تحقیق و توسعه ،حسابرس ،مبلغ
باالتری به عنوان حقالزحمه مطالبه می کند .پس از این ،به منظور بررسی فرضیۀ دوم مبنی
بر اثرگذاری مدیریت سود (اقالم تعهدی اختیاری) بر رابطه میان حقالزحمۀ حسابرس و
هزینههای تحقیق و توسعه ،الگوی دوم پژوهش برازش میشود .نتیجه برآورد الگوی
شمارۀ  2در جدول شمارۀ  9ذکر شده است.
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جدول شمارۀ  .4نتایج آزمون آمار

فرضیۀ اول پژوهش

   1 R & D i,t   2 Size i,t   3 ROAi, t   4 LEVi,t   5 LOSS i,t

i, t

AuditFee

  6 Busyi, t   7 Innverci,t   8 Typei,t   9 ARLi, t  10 Tenurei,t   i, t

عامل افزایش

ضریب متغیر

آمارۀ t

سطح معناداری

مقدار ثابت
هزینۀ تحقیق و توسعه
اندازۀ شرکت

1/112
1/119
1/212

1/4262
2/994
6/366

1/192
1/119
1

--1/622
2/411

سودآوری شرکت
اهرم شرکت
زیاندهی شرکت
تراکم کاری حسابرس
پیچیدگی کار حسابرس
نوع حسابرس
تأخیر در صدور گزارش حسابرسی
دورۀ تصدی حسابرس

-1/122
-1/412
1/194
1/291
1/121
1/911
-1/111
1/122

-2/143
-1/212
1/129
1/911
1/131
2/922
- 2 /1
1/216

1/112
1/194
1/219
1/122
1/926
1/114
1/111
1/212

2/226
1/111
1/429
1/219
1/291
2/222
1/212
1/642

متغیر

واریانس

ضریب تعیین

1/696

ضریب تعیین تعدیلشده

1/632

آمارۀ F

92/913

سطح معناداریF

1/111

آماره آزمون والد

41/499

سطح معناداری آزمون والد

1/111

در فرضیۀ دوم آمارۀ  Fو سطح معناداری آن ( )1/111همانند فرضیۀ اول ،بیانگر
معناداری الگوی پژوهش است .ضریب متغیر اثر تعاملی اقالم تعهدی اختیاری و هزینۀ
تحقیق و توسعه ( )1/121و آمارۀ  ،)1/121( tکمتر از سطح خطای پذیرفته شده به دست
آمده است؛ از اینرو معناداری متغیر مستقل در سطح اطمینان  99درصد تایید میشود.
بنابراین ،می توان ابراز داشت که مدیریت سود ،رابطۀ مثبت و معنادار بین هزینههای تحقیق
و توسعه و حقالزحمۀ حسابرسی را افزایش میدهد.
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جدول شمارۀ  .9نتایج آزمون آمار

فرضیۀ دوم پژوهش

   1 R & D i,t   2 R & Di,t  TEAMi,t   3 Size i,t   4 ROAi,t   5 LEVi,t

i, t

AuditFee

  6 LOSS i,t   7 Busyi,t   8 Innverci,t   9 Typei,t  10 ARLi,t  11 Tenurei,t   i,t

ضریب

عامل افزایش

آمارۀ t

سطح معناداری

مقدار ثابت

1/119

1/329

1/169

---

هزینۀ تحقیق و توسعه

1/199

2/211

1/111

1/916

1/121

1/334

1/121

1/144

اندازۀ شرکت
سودآوری شرکت

1/231
-1/142

9/6924
-2/911

1
1/111

2/411
2/199

اهرم شرکت

-1/929

-1/119

1/139

1/149

زیاندهی شرکت
تراکم کاری حسابرس

1/114
1/211

1/6314
2/224

1/496
1/126

1/911
1/199

پیچیدگی کار حسابرس

1/131

1/443

1/694

1/429

نوع حسابرس

1/922

4/419

1

1/311

تأخیر در صدور گزارشحسابرسی

-1/111

-4/213

1

1/214

دورۀ تصدیحسابرس

1/121

1/6112

1/113

1/466

متغیر

اثر تعاملی اقالم تعهدی اختیاری و هزینۀ
تحقیق و توسعه

متغیر

واریانس

ضریب تعیین

1/116

ضریب تعیین تعدیل شده

1/692

آمارۀ F

91/246

سطح معناداری F

1/111

نتیجهگیر

و پیشنهادها

هدف از این پژوهش بررسی واکنش حسابرسان نسبت به سرمایهای کردن مخارج
تحقیق و توسعه از طریق افزایش حقالزحمۀ حسابرسی است .به عالوه ،تأثیرمدیریت سود
بر واکنش حسابرسان نیز ،مورد بررسی قرار میگیرد .سرمایهای کردن مخارج تحقیق و
توسعه ،اطالعات بیشتری را در خصوص سودآوری آتی شرکتها به استفادهکنندگان
صورتهای مالی ارائه میدهد .از طرفی ،ذینفعان ،سرمایهای کردن مخارج تحقیق و
توسعه را به عنوان یک رفتار فرصتطلبانۀ مدیریتی در نظر میگیرند .لذا ،برای رفع
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نگرانیهای مربوط به رفتارهای فرصتطلبانۀ مدیران و معقول بودن سرمایهای کردن
مخارج تحقیق و توسعه ،حسابرسی جامع صورتهای مالی مورد نیاز است.
حسابرسان نیز همانند سرمایهگذاران ،ممکن است تحت تأثیر سرمایهای کردن مخارج
تحقیق و توسعه قرار گیرند .به عبارتی ،کیفیت باالتر حسابرسی که با اندازه حسابرس نشان
داده میشود؛ به سرمایهای کردن کمتر مخارج تحقیق و توسعه میانجامد .این امر نشان
میدهد که حسابرسان بر تصمیم سرمایهای کردن مخارج تحقیق و توسعه تأثیر میگذارند
(توتیسی و همکاران .)2111 ،در نتیجه ،آنها نتایج مخارج سرمایهای تحقیق و توسعه را در
برنامهریزی حسابرسی در نظر میگیرند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیۀ اول نشان میدهدکه رابطۀ مثبت و معناداری بین
هزینههای تحقیق و توسعه و حقالزحمۀ حسابرسی برقرار است .به گفتۀ دیگر ،با افزایش
مخارج تحقیق و توسعه ،آزمونهای حسابرسی صورتهای مالی نیز افزایش مییابد که در
نهایت منجر به افزایش حقالزحمۀ حسابرسی میگردد .این نتایج با یافتههای ،کریشنان و
ونگ ( ،)2114انگ و همکاران ( )2113و اوسوالد و زاروین ( 2111الف) ،مطابقت دارد.
نتایج آزمون فرضیۀ دوم نیز نشان میدهد که مدیریت سود ،رابطۀ مثبت و معنادار بین
هزینههای تحقیق و توسعه و حقالزحمۀ حسابرسی را افزایش میدهد .در حقیقت ،با
سرمایهای کردن مخارج تحقیق و توسعه ،مدیران تمایل به مدیریت سود دارند؛ که همین
امر منجر به بررسی بیشتر صورتهای مالی توسط حسابرسان میشود .زیرا ،آنها برای
کاهش ریسک دعاوی قضایی و ریسک اعتباری ،رسیدگیهای خود را افزایش میدهند.
این یافتهها نیز با نتایج پژوهشهای پرات و استیس( )1994و سیمونیک و استین ()1991
مطابقت دارد؛ ولی مغایر با نتایج تحقیقات الرکر و همکاران ( )2114است.
در پایان پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی و در راستای تکمیل نتایج این
پژوهش ،تأثیر مدیریت سود بر حقالزحمۀ حسابرسی و مخارج تحقیق و توسعه در شرایطی
که میزان سودآوری شرکتها باال (پایین) است ،بررسی شود .همچنین ،تأثیر استقالل هیئت
مدیره بر میزان مخارج تحقیق و توسعه نیز بررسی گردد .افزون بر این ،پیشنهاد میشود که
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