فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري مالي/سال ششم /شماره / 42زمستان /39صفحات 2 -42

بررسی تاثیر فرصتهای سرمایهگذاری صاحبکار
بر حقالزحمهی حسابرسان متخصص
سید علی

واعظ

صدقیانی

بابک عابدی

اشکان نخیلی
تاريخ دريافت39/04/52 :

تاريخ پذيرش39/10/17 :

چکیده:

 اس ابیار اسابداری ،بانشگار شرید چمران اهااز ،گرور اسابداری ،اهااز ،ایران (نایسندر یسئال)
Email: sa.vaez@scu.ac.ir
** یربی اسابداری ،بانشگار شرید چمران اهااز ،گرور اسابداری ،اهااز ،ایران
*** تارشنار ارشد اسابداری ،بانشگار شرید چمران اهااز ،گرور اسابداری ،اهااز ،ایران

] [ Downloaded from qfaj.ir on 2022-01-23

هدف این پنووه  ،بررسنی رابهن ی فرصن هنای سنریای گنااری یخن ص صناارکار بنر
اقالزام ی اسابرسان ی خصص صنع شنرت هنای پایرف ن شندر بر بنارر اوراا برنابار
ترران اس  .بر ای پووه از ی غیر ارزش بازار بن ارزش بف نری اقناا صنااران سنرا  ،بن
عنناان شننافص فرصن هننای سننریای گنااری صنناارکار و ااصن نرب تخصننص بر فرصن
سریای گااری صاارکار ،ب عناان شافص یازاب ناشی از تخصص اس فابر شدر اس  .بن همنی
ینظار ،بابرهای یرباط ب شرت های پایرف شدر بر بنارر اوراا برنابار ترنران بنرای بورر
زیانی  5831تا  5835اس خراج و از الگای رگرسیانی بابرهای ترتیری برای آزیان فر نی هنا
اس فابر گربید .ن ایج پووه نشان باب ت رابه ی فرصن هنای سنریای گنااری صناارکار بنا
اق الزام اسابرسی یعنی بار ایا بر جر ینفی اس  .همچنی  ،فرص هنای سنریای گنااری
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صاارکار ب طار ینفی و یعنی بار بر یازاب ناشی از تخصص ،تاثیر ییگاارند .بن عرنارد بیگنر،
افزای فرص های سریای گااری شرت ها یاجب تاه اقالزام اسابرسی ینیشناب تن
اا ماالً ب افزای تیفی افشای اطالعاد تاسط شرت های یاتار یرباط ییشاب.
واژههای کلیدی :اقالزام ی اسابرسان ی خصص ،فرص های سریای گااری ،یازاب
ناشی از تخصص ،ی خصص صنع  ،تیفی افشا.

 -1مقدمه:

1. Demski ,J. & R, Swieringa
2. Al-Harshani, M. O
3. Jones, E
4. Tim Adam & Vidhan K.Goyal
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بیسکی و سایرینگ )5391( 5بیان ییتنند ت اسابرر یس ق بخ یرمی از سیسن
گزارشگری یالی را تشکی ییبهد .اس فابر از اسابرر یس ق ییتااند بیانگر ایفنای تعرنداد
یدیری نسر ب سریای گااران باشد و بر ن یج اقالزام اسابرسی را ییتاان هزین ای بر
نظر گرف ت صاارکار بر ازای ایفای ای تعرداد ب اسابرر پرباف ییتند .عاای یاثر بر
اقالزام ی اسابرسی بر بو گرور اصلی تقسی شدراند :الف( عاای یرباط ب عر تنندگان
فدیاد اسابرسی و ب( عاای یرباط ب ی قا یان فدیاد اسابرسی (الرارشانی.)2003 ،2
جانز ) 5331( 8اع قاب بارب یکی از یرااثی ت یمک اس اسابرسان بر جریان اسابرسی
شرت ها با آن روبرو شاند ،بحث سریای گااری صاارکاران بر زیین های ی فاود اس  .ب طار
تلی سریای گااری ب عناان فرآیند تردی وجار یالی ب یک یا چند ناع بارایی ت برای یندتی
بر زیان آتی نگرداری فااهد شد ،تعریف ییشاب.
فرص های سریای گنااری نقن یرمنی بر تنایی ینالی شنرت ایفنا ینیتننند .ترتینب
باراییهای واقعی (سریای گااری یاجاب یک شرت تن قنرالً انجنا شندرانند) و فرصن هنای
سریای گااری بر ساف ار سریای  ،سررسید و سناف ار تعرنداد بندهی ،سیاسن تقسنی سناب،
قراربابهای پاباش و سیاس های اسنابداری ینک شنرت تناثیر ینیگاارنند (آبا و گاینال،1
 .)2002عالور بر ای شرت های با فرص های سریای گااری باال یمک اس برای یرنار تنربن
یدیری ساب تقا ای بیشن ری بنرای اسابرسنی بنا تیفین بناال باشن باشنند ،زینرا آن هنا
انعهاف پایری بیش ری بر ارائ صالادید اس فابر از اقنال تعرندی نسنر بن شنرت هنای بنا
فرص سریای گااری پایی بارند (وتیلیفرب و همکاران .)5832 ،از آن جایی تن فرصن هنای
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سریای گااری با تیفی اسابرسی و تیفین اسابرسنی نینز بنا انق الزامن بارای رابهن ای
یس قی هس ند ،ییتاان ن یج گرف ت فرص های سریای گااری بارای رابهن یعنناباری بنا
اقالزام اس از ای رو بر ای پووه سعی شدر اس تا ب ای یسال پرباف شاب ت آینا
فرص های سریای گااری صاارکار ت ییتاانند بر بس عاای یرباط ب ی قا نیان فندیاد
اسابرسی جای گیرند ،بر اقالزام اسابرسان ی خصص صنع تاثیر ییگاارند؟ و بر صارد
یثر بابن جااب ای ساال ،ای تاثیر چگان و بر چ جر ی اس .

 -2مبانی نظری:

1. Simunic. D
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پاسخگایی ب عما  ،الزی عملی تربن فرایند بیاتراسی اس و یکنی از ابزارهنای اصنلی
پاسخگایی بر عرص فعالی های اق صابی ،اسابرسی و اسابدهی اس  .اینا بن رغن وسنع
تارهای اسابرسی ،تعیی اقالزام ای فدی بر تشار یا بر یک یدل علمی اس اار نیس
و بر یک یرنای ینهقی و قاب بفاع نمیتاان گف ای تار با تاج ب ویوگیهای وااند ینارب
رسیدگی ،با چ هزین ای انجا شدنی اس (نیکرخ  ،تنانی .)5833
اقالزام های اسابرسی بازتابی از تیفی اسابرسی بنرای اسن فابرتننندگار فنارجی از
صاردهای یالی اس  .بیسکی و سایرینگ ( )5391بیان ییتنند ت اسابرر یس ق بخشی
یر از سیس گزارشگری یالی را تشکی ییبهند .اسن فابر از اسنابرر یسن ق ینیتاانند
بیانگر ایفای تعرداد یدیری صاارکار نسر ب سریای گااران باشد و اقالزام اسابرسنی
را ییتاان هزین ای بر نظر گرف ت صاارکار بر ازای ایفای ای تعرداد ب اسابرر پرباف
ییتند .از طرفی ییزان اق الزام اسابرسی ،ب ییزان تار صارد گرف برای بررسی صارد-
های یالی نیز بس گی بارب .تفاود بر اقالزام اسابرسی یاسساد یخ لف ناشی از تفاود بر
ییزان و ب ناعی تیفی تار آنهاس و ای اقالزام باید هزین های صنارد گرف ن تاسنط
یاسساد را پاش بهد.
اقالزام یاسساد اسابرسنی از سن بخن تشنکی ینیشناب :اول ،هزینن هنای ااتنی
اسابرسی (شای روی های اسابرسی یارب نیاز ،ان شار گزارش و هزین فرص از بس رف ن )،
سپس هزین های یارب ان ظار (شای ریسک و هزین های بالقار ناشی از اجرای اسابرسی) و بر
نرای  ،ساب یاسس اسابرسنی (سنیمانیک .)5330،5صناارکاران اییندوار بن تناه هزینن
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سیس های گزارشگری بابر و بر یقاب اسابرسان اییدوار ب تسنب سنابی یعقنال از انجنا
اسابرسی هس ند و اقالزام اسابرسی ن یج ی اداتثر تربن ینافع بو طرف اس .
یا اع تیفی اسابرسی برای شرت های با فرصن هنای سنریای گنااری بناال نسنر بن
شرت های با فرص های سریای گااری پایی بیش ر یهرح اسن  .بن عرنارد بیگنر ،وابسن گی
فرص های سریای گااری ب تیفی اسابرسی بارای اهمی ییباشد .اغلب ای یا ناع بحنث
شدر اس ت تیفی اسابرسی با تاج ب تن تنربن عند تقنارن اطالعناتی بنی شنرت و
سریای گااران ،یاجب تاه هزین های ان خاب ناسازگار و یا هزینن هنای نماینندگی ینیشناب
(وتیلیفرب و طالنبنینا .)5835 ،همچننی بر پنووه ثقفنی و همکناران ( )5835بن نقن از
بیآنجلا ( )5335بیان شدر ت یاسساد اسابرسی بزرگتر بی تر از یاسسناد بیگنر سنعی
ییتنند تا تار با تیفی تری را ب انجا برسانند تا از ای طریق فاب را بر برابر بعاوی اقناقی
اا مالی ت اع رار آنها را فدش بار فااهد ساف  ،پرهیز تنند.
از طرفی پرباف ب تیفی اسابرسی و فرص های سریای گااری از ای نظنر بنا اهمین
اس ت ب سریای گااران ای ایکان را یی بهد تا ب اانند با تاج ب سهح ریسکپایریشنان بر
شرت هایی سریای گااری تنند ت فرص های سریای گااری آنهنا زیناب باشند ،زینرا تیفین
اسابرسی بر ای شرت ها باال بابر و ریسک سریای گااری بر ای شرت ها ناچیز ییباشد.
اسالیی بیدگلی و بیگدلا ( )5831بیان ینیتننند تن اصناالً ینک فرصن سنریای گنااری
نشانبهندر ی یجماع ای از سیاس ها و فطیشیهای سریای گااری اس و بنا گاشن زینان
هماارر یارب تجدیدنظر شرت قرار ییگیرب .همچننی ینیتاانند شنای عااین یحیهنی تن
شرایط یساعدی را برای شرت فراه یی تنند ،یانند بازار رو ب رشد برای یحصناالد شنرت
(بافلی و بی المللی) ،عاای یحدوبتنندر رقاب  ،تغییراد بر نرخ ارز بر جر یننافع شنرت ،
و عی یالی ت آیندر اطمینانبخشی را برای صنع یا شرت ناید ییبهد و یا شناسایی بازار
جدید ،باشد.
بر یارب یازاب اقالزام ی 5ناشی از تخصص ،پووه های ی عدبی وجاب بارنند تن بنرای
شرت های برون یک صنع  ،تفاود هایی قائ هس ند .از جمل یهالعاتی ت بر یاقعین بنازار
اسابرر (تقا ا برای اسابرر) ،تمرتز ینیتننند .بنرای یثنال ،ینیهنا و ویلکیننز)2008( 2
یع قدند ت ای یازاب فقط برای ی خصصانی اس ت نسر ب رقیران ،سر بیش ری از بازار را
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1. Cahan, et al.
2. Cahan , et al.
3. Francis, et al.
4. O’Keefe, et al.
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بر اف یار فاب بارند .تران و همکاران )2055( 5بریاف ند ت یازاب ناشی از تخصنص ،رابهن ای
یعکار با تعداب شرت هایی ت بر یک صنع تاسط اسابرسان ی خصص اسابرسی شدراند،
بارب .یک رویکرب جایگزی  ،تمرتز بر تفاودهای یاجاب بر ویوگیهنای صننع اسن  .ترنان و
همکاران )2003( 2بیان یی تنند ت اسابرسان ی خصص ب صننایعی عالقن یندنند تن بارای
فرص های سریای گااری بیش ری هس ند .آنرا با اس فابر از بابرهای یرترط با صنع  ،بن این
ن یج رسیدند ت بر ای گان صنایع اقالزام ها باالتر هس ند .ه سا با پووه های ترنان و
همکاران ،فرانسیس و سیای )2052( 8ب ای یسئل اشارر تربند ت تخصص بر صنع زینانی
اهمی بیش ری پیدا یی تند ت صنع بارای پیچیدگیهای زیابی باشند .این اینر ینجنر بن
بریاف یازاب تاسط اسابرسانی ییشاب ت بر صنایع پیچیدر ،تخصص تسب تربراند.
اوتیف و همکاران )5331( 1اس دالل ییتنند تن یحصنال اسابرسنی تنابعی از اطالعناد
عمایی اسابرر از شرت و صنع اس  .بر پووه اا ر سعی شدر اس ت بنا اسن فابر از
بس بندی بان اسابرر ت تاسط اوتیف و همکاران ارائ شدر ،ب بحث بر یارب ای یسئل
بپربازی ت با ی فاود شدن فعالی صاارکار از بیگر شرت های صنع  ،ا ی اگنر اسنابرر
بر آن صنع تخصص باش باشد ،باز ه نیازیند سریای گااری بیش ر بنرای تسنب اطالعناد
ینحصر ب صاارکار اس  .ب عنناان یثنال ترنان و همکناران ( )2058یندعی هسن ند تن بر
شرت هایی ت ب شدد ی مایز هس ند ،سریای گااری اسابرر بر بانن ینرترط بنا صننع
تم ر قاب تاربرب فااهد باب و یمک اس ت اسابرر ن ااند اقالزام باالتری بریاف تند.
بر صارتی ت اگر تمایی شرت های یاجاب بر صنع ب طار تای همگن باشنند ،اسنابرر
تاانایی بریاف اق الزام باالتر ب واسه ی تخصص فاب را بارب .بر ن یج افزای بر نیاز بن
بان یخ ص صاارکار و تاه سابیندی بان یرترط با صنع  ،ینجر ب افزای اقالزام
ناشی از بان ینحصر ب صاارکار و ب طار بنالقار تناه انقالزامن ناشنی از تخصنص بر
صنع  ،برای شرت های ی مایز نسر ب بیگر شرت های یاجاب بر صنع ییشاب .پنووه
اا ر اولی پووهشی اس ت ب بررسی تغییراد اقالزام های بریاف نی تاسنط ی خصصنان
صنع  ،بر ییان شرت های یک صنع ییپربازب .بنابرای فر ی تن بر پیشنین پنووه بر
یارب یازاب ناشی از تخصص بیان شدر و برای تمایی شرت های یاجاب بر یک صنع بن طنار
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یساوی ب تنار بنربر ینی شناب ،یمکن اسن یخندوش شناب و ینجنر بن شنااهد ننایفرا و
گیجتنندرای گربب.
ی غیننر اسن فابر شنندر بننرای اننندازرگیننری بانن یخن ص صنناارکار ،عنصننر فرصن هننای
سریای گااری ینحصر ب صاارکار اس  .تران و همکاران ( )2055با ب تنارگیری بابرهنای بر
سهح صنع  ،بریاف ند ت تخصص بر صنع زیانی با اهمی تر اس ت یجماع فرصن هنای
سریای گااری صنع  ،بیش ر و همگ تر اس و اقالزام اسابرسی ب طار یثر ی با سنهح و
برج همگنی فرص های سریای گنااری صننع ینرترط اسن  .آنرنا بنا بررسنی فرصن هنای
سریای گااری صنع و همگ بابن ای فرص ها ،بریاف ند ت بر االی تن انقالزامن هنای
اسابرسی ب طار یثر با فرص های سریای گااری صاارکار یرترطانند ،ینازاب قابن بریافن
ناشی از تخصص بر صنع با افزای

فرص های سریای گااری صاارکار ،تاه

یییابند.

 -3پیشینهی پژوهش:
پووه های پیشی بر یارب تاانایی ی خصصی صنع بر بریاف اقالزام بیش ر ،ن ایج
یخ لفی بر بر باش اند.
ب عناان یثال ،ترارول و همکناران )5331( 5شنااهدی بر ینارب ینازاب بریناف ی تاسنط
ی خصصان را با اس فابر از یک یعیار جرانی تخصص جمع آوری تربنند .فرگاسن و همکناران2
( )2008و فرانسیس و همکاران )2001( 8اق الزام بیش ر را بنرای اسابرسنان ی خصنص بر
سهح شرر بر نظر گرف ند و تارسان )2003( 1یازاب را برای اسابرسانی بر نظر گرفن تن بر
یک صنع بر سهح جرانی پیشرو هس ند .از سای بیگنر ،پنووه هنایی از قرین پیرسنان و
ترایپی ننر ،)5331( 1فرگاسنن و اسنن اتس )2002( 2و فرانسننیس و یننا )2003( 9از فر ننی
اقالزام بیش ر برای اسابرر امای نمیتنند.
] [ Downloaded from qfaj.ir on 2022-01-23
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اس نلی و بیزورد )2009( 5بریاف ند ت اقالزام ی اسابرسی با تداو ان خاب اسابرر
بر سال های اولی یرترط اس و ابراز باش ند ت با افزای سنهح اهمین صناارکار ،اسن قالل
اسابرر نیز بر سالهای اولی افزای یییابد.
بنا و شناریا )2003( 2بن این ن یجن رسنیدند تن بننی ی غیرهنای ااتمین شننرت ی و
اقالزام های اسابرسی رابه یعناباری وجاب ندارب .ولی ،بی اس قالل تمی ی اسابرسی و
اقالزام ی اسابرسی رابهن ی عکنس وجناب بارب .چنرا تن بنا تاجن بن اسن قالل تمی ن
اسابرسی ،ریسک تن رلی و گزارشگری یالی تاه ینییابند و اسابرسنان تنالش تم نری را
برای انجا اسابرسی انجا ییبهند.
لی و تان )2050( 8یع قدند ت اقالزام های اسابرسی ب طار یعکاسنی اثنر تخصنص
اسابرر بر تیفی اسابرسی را بر بلندیدد ،یحدوب ییتنند.
فرانسیس و سیای ( )2052بیان ییتنند ت ن ایج ی ناقض یمک اس ناشی از یک طنرح
عیف باشد .ب ای یعنی ت بر اتثر پووه هنای پیشنی  ،پووهشنگر از ینک ی غینر
پووه
یاهایی برای شناسایی صاارکارانی ت از اسابرسان ی خصص (اسابرسان ی خصص بر اسار
برفی یعیارها یانند سر بازار یا پیشرو بابن شناسنایی ینیشناند) برنرر جسن انند ،اسن فابر
تربر اند .بنابرای براالی ت شناسایی اسابرسان ی خصنص بنر اسنار سنهح صننع تعینی
ییشاب ،اثر ای ان خاب بر اقالزام پرباف ی برای یک شرت بر یک صنع یشنخص ،ینک
یفرا یرترط با شرت اس  .بر طرف یقاب اتثر پووه های صنارد گرف ن تناتنان ،فنر
تربر اند ت یازاب ناشی از تخصص بر تما صنایع ثاب اس  .تنرا چند پووه ایکنان ی فناود
بابن یازاب ناشی از تخصص بر ییان صنایع را بر نظر گرف ن انند و پنووه ترنان و همکناران
( ،)2058اولی پووهشی اس ت ی فاود بابن ای یازاب را بر ییان شرت های یاجاب بر یک
صنع ب طار بالقار بر نظر ییگیرب.
اداق بو پووه بر رابه ی ییان یازاب ناشی از تخصص و یاقعی بازار اسنابرر تمرتنز
تربراند .ییها و ویلکینز ( )2008ب جسن وجنای انقالزامن هنای پربافن شندر تاسنط
صاارکاران اسابرسان ی خصص ت عر اولی عمایی انجا بابراند ،پرباف ند .آنها بن این
ن یج رسیدند ت اق الزام اسابرسان ب طار تلی زیانی ت سنر بنازار اسنابرر افنزای
یییابد ،تاه فااهد یاف و این یا ناع بنا این بیندگار سنازگار اسن تن اسابرسنان از
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صرف جایی ناشی از یقیار ،ین فع ییشاند .ب عالور ،آنها شنااهدی بر ینارب ینازاب ناشنی از
تخصص ب بس آوربند ت بر اسار آن ،زیانی ت ی خصصان ب اانند ب طار یحساسی فاب را
از رقیران ی مایز تنند ( ب ای یعنی ت سر بازار آنها از نزبیکتری رقیب فناب انداق بر
برصد بیش ر باشد) اسابرسی با تیفی باالتری را پیشنراب ییتنند تن نیازینند انقالزامن
باالتری فااهد باب .تران و همکاران ( )2055اشنارر ینیتننند تن سنر بنازار را ینیتناان از
روشهای یخ لف ب بس آورب .از یک سا ،اسابرر ییتااند یک صاارکار برجس بر صننع
را اسابرسی تند و از سای بیگر ،یی تااند با اسابرسی تعداب زیابی صاارکاران نسر اً تاچک،
سر باالیی بر بازار ب بس آورب .آنها ب بررسی ای یا اع پرباف ند ت چگان اقالزام و
تیفی اسابرسی ییتاانند بر اسار آن بخن از صننع تن تاسنط ی خصصنان اسابرسنی
یی شاب ،تغییر تنند .ن ایج نشان باب ت یازاب ناشی از تخصص و تیفی اسابرسی ،زینانی تن
ی خصص بخ تاچکتری (بزرگتری) از شرت های صننع را اسابرسنی ینیتنند ،بیشن ر
(تم ر) اس .
س پووه بیگر ب تاوش بر یارب ویوگیهای فاص صنع ت بر تاانایی اسابرر بنرای
پیشنراب اسابرسی با تیفی تر و بر ن یج اقالزامن بناالتر تناثیر ینیگاارنند ،ینیپربازنند.
فرانسیس و سیای ( )2052ابعا یی تنند ت بان اسابرر از صنع  ،زیانی اهمی بیشن ری
پیدا یی تند ت صنع پیچیدر باشد .آن ها از راهنماهای ین شر شدر تاسط انجم اسنابداران
رسمی آیریکا بر یارب صنع  ،برای شناسایی صنایع پیچیدر اس فابر تربنند و بن این ن یجن
رسیدند ت رهرری صنع بر سهح اباری( 5بف ری) ت یعیار تخصص بر صنع اسن  ،زینانی
ت پیچیدگی بر صنع باال باشد ،با اسابرسی با تیفی باالتر و اقالزام باالتر یرترط اس .
بر طرف یقاب بیلز ،ج نر و اسن ی  )2058( 2بینان ینیتننند زینانی تن ینک صننع بارای
ویوگی های همگنی عملیاتی و پیچیندگی اسنابداری باشند ،اسابرسنان ی خصنص نسنر بن
اسابرسانی ت بر بیگر صنایع یشغال ب تار هس ند ،بخشی از صرف جنایی ناشنی از یقینار
فاب را ب صاارکاران ین ق ییتنند ت ینجر ب تخفیف بر اقالزامن بریناف نی ینیشناب.
تران و همکاران ( )2058یع قدند ت اسابرسان تمای ب تسب تخصص بر صنایعی بارند ت
بارای فرص های سریای گااری بیش ری هس ند .تعدب فرص هنای سنریای گنااری بر صننع
یاجب ایجاب انگیزر برای سریای گااری بر بان یخ ص صنع برای اسابرسان ینیشناب تن
بربرگیرندری هزین های زیابی اس  .بر ایه ی تئاری ،اسابرر با بانن بناالتر بر صننع ،
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یی تااند یحصال ی مایزی (اسابرسی با تیفی تری) ت ین ج ب اق الزام باالتر و جلاگیری
از وروب رقیران ییشاب ،ارائ تند .آنها با اس فابر از بابرهای صننع بریاف نند تن صننایع بنا
فرص های سریای گااری بیش ر ب اا مال زیاب از ی خصصان صنع اسن فابر فااهنند تنرب و
اقالزام ها ب طار تلی بر ای صنایع باالتر اس  .ایا آنها بر پووه فاب ،فقط بر بابرهای
صنع تکی تربند و بنابرای ب طار یس قی ب بررسی یازاب ناشی از تخصص نپرباف اند.

 -4فرضیههای پژوهش:
با تاج ب یهالب اتر شدر ،فر ی های پووه ب شک زیر تدوی شدراند :
 -5اقالزام ی اسابرسی برای صاارکارانی ت بارای یجماع فرص هنای سنریای گنااری
بی تری هس ند ،نسر ب صاارکارانی ت بارای یجماعن فرصن هنای سنریای گنااری
تم ری هس ند ،باالتر اس .
 -2ینننازاب ناشنننی از تخصنننص بر صننننع  ،بنننرای صننناارکارانی تننن بارای یجماعننن
فرص ن هننای سننریای گننااری بننی تننری هس ن ند ،نسننر ب ن صنناارکارانی ت ن بارای
یجماع فرص های سریای گااری تم ری هس ند ،تم ر اس .

 -5جمعیت آماری ،روش نمونهگیری و حجم نمونه :

] [ Downloaded from qfaj.ir on 2022-01-23

جایع ی آیاری ای پووه  ،شرت های فعال بر بارر اوراا برنابار ترنران ینیباشند تن
اطالعاد یالی آنها برای بورری زیانی یشخص شدر بر بس رر باشد.
نمان گیری پووه اا ر ب صارد یرال ای هدفمند ییباشد .ب ای صنارد تن بر هنر
یرال از بی تلی ی شرت های یاجاب ،شرت هایی ت هر یک از شرایط اشارر شندر بر این
را باش  ،ااف شدر و بر نرای تلی ی شرت های بناقی یانندر جرن انجنا آزینان ان خناب
فااهند شد:
.5شرت هایی ت بر قلمرو زیانی پووه وارب بارر شدراند.
 .2شرت هایی ت سال یالی آنرا ب  52/23ف نمیشاب.
 .8شرت هایی ت بر فاصل زیانی پووه ارزش بف ری ینفی باش اند.
 .1شرت هایی ت اطالعاد آنرا برای یحاسر ی ی غیرها ناقص بابر و یا بر بس رر نرابراند.
 .1شرت هایی ت بر بخ سریای گااری ،واسه گنری ینالی و باننکهنا یشنغال بن فعالین
هس ند.
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تعداد

شرکت های

شرکت های

شرکت های

شرکت های

شرکت های

اولیهی

مشمول

مشمول

مشمول

مشمول

مشمول

شرکت ها

شرط 1

شرط 2

شرط 3

شرط 4

شرط 5

474

42

77

55

185

31

تعداد
شرکت
های نمومه
نهایی
77

 -6روش جمعآوری دادهها :
بر ای پووه گربآوری اطالعاد بر بو یرال انجا ییشاب .بر یرال اول بنرای تندوی
یرانی نظری پووه از روش ت ابخان ای و بر یرال بو  ،برای گربآوری بابرهای یارب نظنر از
سای های شرت یدیری فناوری بارر ترران ،یدیرد پووه تاسنع و یهالعناد اسنالیی و
شرک جایع تدال و نر افزار رهاورب نای اس فابر شدر اس .

 -7روش تجزیه و تحلیل دادهها :

 -8قلمرو مکانی و زمانی پژوهش :
قلمرو یکانی ای پووه شای تلی ی شرت های فعال بر بارر اوراا برابار ترران اسن
ت فاقد ویوگیهای بیان شدر بر بخ جمعی آیاری باشند.
قلمرو زیانی ای پووه شای بابرهای شرت های بارسی از اب دای سال  5831تنا پاینان
سال  5835ییباشد.
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بر ای پووه اب دا با اس فابر از روشهای تمی شای ابزارهای یاجناب بر آینار تاصنیفی
نظیر ییانگی  ،انحراف یعیار و ریب همرسن گی پیرسنان بابرهنای ینارب اسن فابر ،تجزین و
تحلی ییشاند .ه چنی آزیان فهی برای بررسی ای تن بنی ی غیرهنا همرسن گی وجناب
نداش باشد ،انجا فااهد شد .بر نرای  ،برای آزیان فر ی هنای این پنووه و تعینی اثنر
ی غیرهای یس ق بر اقالزامن اسابرسنان ی خصنص صننع  ،از یندلهنای اق صابسننجی
اس فابر فااهد شد و فر ی های یرباط از طریق تحلی همرسن گی بن روش رگرسنیان چنند
ی غیرر با تکنیک بابرهای ترتیرنی آزینان ینیشناند .بر همن ی تکنینکهنای آیناری نینز از
نر افزارهای  Excelو  Eviewsاس فابر ییشاب.
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 -9مدل و متغیرهای پژوهش:
با تاج ب چارچاب نظری و پیشین ی پووه  ،بنرای ینهرنقسنازی سنهاح فرصن هنای
سریای گااری صنع با پووه تران و همکاران ،از یدل تعدی شدری سنیمانیک ( )5330بر
یعابل ی ( )5برای آزیان فر ی ها اس فابر ییشاب:
LNFEES = α0 + α1FIOSit + α2SPECit*FIOSit + α3SPECit +
α4LNASSETSit + α5CATAit + α6DEit + α7ROAit + α8QUICKit +
α9LOSSit + α10BIGit

()5

1. Lopez, I., F. and Vecente. C.

] [ Downloaded from qfaj.ir on 2022-01-23

ی غیرهای یدل ب شرح زیر تعریف ییشاند:
 LNFEESبرابر اس با لگاری طریعی اقالزام ی اسابرسنی و طرنق تعرینف اینانی و
بوانی ( ،)5833شای هرگان وجری اس ت باب ارائ ی فدیاد اسابرسی و طرق تاافنق ینا
قرارباب ب اسابرر یا یاسس ی اسابرسی پرباف ییشاب.
 FIOSبرابر اس با فرص های سریای گااری .اگرچ یعیارهای ی فاوتی یانند Qتابی (نسر
یجماع ارزش بازار اقاا صااران سرا و ارزش بف ری تن بندهیهنا بن ارزش بف نری تن
باراییها)) E/P ،نسر ساب ب قیم بازار هنر سنر ) و ( MTBارزش بنازار بن ارزش بف نری
اقاا صااران سرا ) را یی تاان برای تریی فرص های سریای گااری ب تنار بنرب ،اینا آبا و
گایال ( )2008و لناپز و ویسنن  )2050( 5اع قناب بارنند تن نسنر  MTBبارای بیشن ری
یح اای اطالعاتی بر رابه با فرص های سریای گااری اس .
 Spec*FIOSیعابل یازاب ناشی از تخصص اس تن از نرب ی غینر تخصنص بر ی غینر
فرص های سریای گااری (نسر  )MTBبدس ییآید (تران و همکاران.)2003 ،
 Specنشانبهندری تخصص اسابرر اس و برای اندازرگیری آن ،از رویکنرب سنر بنازار
اس فابر شدر اس  .ای رویکرب فر ییتند ت بنا یشناهدر سنر نسنری بنازار ی سسن هنای
اسابرسی ت ب یک صنع فاص فدی ارائ ییتنند ،ییتناان بن یینزان بانن تخصصنی
صنع ی سس ی اسابرسی پی برب .ی سس ای ت سر بزرگتری از بازار را بر اف ینار بارب ،از
بان تخصصی باالتری بر یارب آن صنع فاص برفاربار اس  .سر بنازار اسنابرر بر این
رویکرب ب صارد زیر یحاسر ییشاب :یجماع باراییهنای تمنا صناارکاران ینک یاسسن ی
اسابرسی فاص بر یک صنع فاص ،تقسی بر یجماع باراییهای صاارکاران بر ای صننع
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و با پیروی از پا رز ( ،)5332یاسساتی بر ای پووه ب عناان ی خصص صنع بر نظر گرف
ییشاند ت سر بازارشان بی از [( ×5.2شرت های یاجاب بر یک صنع  ])5/باشد.
 LNASSETSنشانبهندری لگاری طریعی یجماع باراینیهنا اسن (ترنان و همکناران،
.)2003
 CATAسر باراییهای جاری را از ت باراییها نشان ییبهد (همان ینرع).
 DEبرابر اس با نسر بدهیهای بلندیدد ب اقاا صااران سرا و بیانگر ای یا اع اسن
ت شرت برای تایی یالی باراییهای چ برصدی از اقاا صااران سرا و بدهی اسن فابر
ییتند (همان ینرع).
 ROAنشانبهندری نرخ بازبر باراییهاس و از تقسی ساب فالص بعالور هزین برنرر بن
یجماع باراییها بدس ییآید (همان ینرع).
 QUICKای نسر از تقسی باراییهای جاری ب بدهیهای جاری بدس ییآید و تناان
پرباف بدهیهای جاری از یح باراییهای جاری را بیان ییتند (همان ینرع).
 LOSSاگر شرت زیان فالص گزارش تند ،عدب یک و بر غیر این صنارد عندب صنفر را
برای ای ی غیر بر نظر ییگیری (همان ینرع).
 BIGاگر شرت تاسط سازیان اسابرسی یارب اسابرسی قرار گیرب عدب یک ،و بر غینر این
صارد عدب صفر را برای ای ی غیر بر نظر ییگیری (همان ینرع).

 -11آمار توصیفی
بر جدول ( ،)5ن ایج آیار تاصیفی ی غیرهای پووه نشان بابر شدر اس  .نزبیکی ییان و
ییانگی بر بیش ر ی غیرها و همچنی سایر آیاررهای بدس آیدر از ی غیرهنا ،نشنانبهنندری
ای یا اع اس ت تلی ی غیرها از تازیع یناسری برفاربار هس ند.
] [ Downloaded from qfaj.ir on 2022-01-23
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میانگین

میانه

انحراف معیار

بیشترین

کمترین

حق الزحمه حسابرسی

1508.87

15073323

.0725577

220714

17074417

1042.485

102785

.078532

70457

.0323

مازاد ناشی از تخصص

.0814418

.0532515

.0787851

30555525

.

فرصتهای
سرمایهگذاری
تخصص حسابرس

.07.7.71

1

.0485.85

1

.

مجموع داراییها

12055847

12058..3

10245457

180...55

50821518

.0734588

.07735.3

.0325724

70141554

.0.77484

داراییهای جاری به کل
داراییها
بدهیهای بلندمدت به

.025.374

.014575

.0458577

5057

.0..37

نرخ بازده داراییها

.01377.5

.012.587

.011758

.0731343

-.024788

نسبت جاری

10371327

10277337

.0732557

50.47125

.024.157

زیان

.0.58712

.

.02353.8

1

.

اندازه موسسه حسابرسی

.0257348

.

.0457525

1

.

حقوق صاحبان سهام

*ینرع :یاف های پووه

 -11آمار استنباطی
همانگان ت بر بخ یرباط ب فر ی های پووه نینز بینان شند ،هندف این پنووه
بررسی تاثیر فرص های سریای گااری یخ ص شرت ها بر انقالزامن اسابرسنان ی خصنص
صنع اس  .بر همی راس ا با تاج ب یرانی نظری یهرح شدر الگایی ی شک از سن ی غینر

] [ Downloaded from qfaj.ir on 2022-01-23

بیش ر بابن ییانگی ی غیرهای اقالزام و فرصن هنای سنریای گنااری از ییانن آنهنا،
نشننانبهننندری روننند صننعابی ییننزان اننقالزام ن هننای اسابرسننی و افننزای فرص ن هننای
سریای گااری شرت هااس  .همچنی  ،از آنجایی تن ی غیرهنای تخصنص اسنابرر ،زینان و
اندازر یاسس اسابرسی ی غیرهای یاهایی هس ند(یقدار آنها با صفر و یک تعیی ییشناب)،
لاا ن ایج آیار تاصیفی برای آنها قاب اتکا نیس .
همانهار ت بر جدول یشخص اس  ،انحراف یعیار ی غیر یجماع باراییها بی تر از سنایر
ی غیرها اس و ای ایر ب بلی اف الف زیاب بیش ری و تم ری یقدار این ی غینر از یینانگی
آن اس .
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یس ق تدوی شد .قر از برازش الگا ،آزیان تشخیصی Fلیمر برای ان خناب از بنی الگاهنای
بابرهای ترتیری یا الگای بابرهای تابلایی با اثراد ثاب با اس فابر از نر افزار  Eviewsانجنا
شد ت ن ایج آن بر جدول ( )2آوربر شدر اس .
جدول( :)4نتایج آزمون  Fلیمر*
آماره

سطح خطا

روش پذیرفته شده

7055..11

.0....

الگوی دادههای تابلویی

*ینرع :یاف های پووه

همان طار ت بر جدول ( )2نیز قاب یشاهدر اسن  ،ن نایج اناتی از رب فنر  H0بنابر
اس  ،بر ن یج الگای بابرهای تابلایی با اثراد ثاب پایرف شدر اسن  .بننابرای  ،الز اسن
برای ان خاب از بی الگای بابرهای تابلایی با اثراد ثاب و الگای اثراد تصابفی آزیان هاسم
نیز انجا شاب .بر ابای ن ایج یرباط ب ای آزیان بر جدول ( )8آوربر شدر اس .

جدول ( :)9نتایج آزمون هاسمن*
آماره

سطح خطا

روش پذیرفته شده

780721745

.0....

الگوی دادههای تابلویی با اثرات ثابت

*ینرع :یاف های پووه

جدول( )1ارائ شدر اس .

] [ Downloaded from qfaj.ir on 2022-01-23

همانطار ت بر جدول ( )8نیز قاب یشاهدر اس  ،ن ایج ااتی از رب فنر  H0اسن  ،بر
ن یج روش الگای بابرهای تابلایی با اثراد ثاب پایرف شدر اس  .بر نرای با تاج ب ن ایج
آزیان  Fلیمر و آزیان هاسم  ،یدل پووه با اس فابر از الگنای بابرهنای تنابلایی بنا اثنراد
ثاب ب صارد زیر تخمی زبر شدر اس  .بر ابای ن ایج یرباط ب تخمی رایب ی غیرهنا بر
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جدول ( :)2نتایج تخمین ضرایب

12

متغیرها*

ضریب

آماره t

سطح خطا

فرصتهای سرمایهگذاری

-.0.73875

-20851474

.0..4.

مازاد ناشی از تخصص

.0.7..55

20374532

.0.185

تخصص حسابرس

-.03.1445

-30251557

.0..12

مجموع دارایی ها

.0743375

13014874

.0....

.0.13758

.01785.4

.08584

-.0.57135

-105.8731

.0.575

نرخ بازده داراییها

-.0353271

-10151743

.0234.

نسبت جاری

-.0.412.8

-.0753578

.04515

زیان

-.0.773.7

-.0758384

.04251

اندازه موسسه حسابرسی

.0375231

30237855

.0..13

عرض از مبدأ

1.041327

1307257.

.0....

متغیر

داراییهای جاری به کل
داراییها
بدهیهای بلندمدت به
حقوق صاحبان سهام

.0....
1508.757
.075247.
.07.4878
10844522

)Prob (F-statistic
)F-statistic (P-Value
R-Squared
Adjusted R-Squared
Durbin–Watson Stat

*ینرع :یاف های پووه

] [ Downloaded from qfaj.ir on 2022-01-23

با تاج ب ن ایج بدس آیدر برای آیارری  Fو سهح فهای آن بر جدول ( ،)1ییتاان بیان
ترب ت بر سهح اطمینان  33برصد ،بر یجماع فرص های سریای گااری یخ ص شرت ها بر
اق الزام اسابرسان ی خصص صنع  ،تاثیر یعنناباری بارب .همچننی بنا تاجن بن نریب
تعیی تعدی شدر بدس آیدر برای یدل پووه ییتاان بیان ترب ت بر یجماع ی غیر هنای
یس ق پووه بی از  90برصد تغییراد ی غیر وابس را تا یح ییبهند .اال بر اباین بن
بررسی ن ایج ب بس آیدر یرباط ب فر ی های پووه ییپربازی .

16
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 -11-1آزمون فرضیهی اول
بر اسار فر ی ی اول ،اق الزام اسابرسان ی خصص صنع رابه ی یثر و یعنناباری
با فرص های سریای گااری صاارکار بارب .با عنای ب ریب بدس آیندر بنرای فرصن هنای
سریای گااری بر جدول فاا ( )-0.51و سهح فهای یحاسر شدر ( ،)0.0055یعنناباری این
رابه یارب تایید قرار یی گیرب ایا جر تاثیرگااری ی غیرها بنر یکندیگر ،بنر فنالف ان ظناراد
ااص شد .یکی از بالی بالقار ی ای تغییر را ییتاان بر تیفی افشای شرت ها جس و جا
ترب .زنجیربار و همکاران ( )5832بیان ییتنند ت اگر شرت ب لحاظ گزارشگری فاشننا
باشد ،بر یارب فعالی های فاب ب ن یج بر ری ییرسد .از این رو یندیران بن ینظنار بررناب
عملکرب شرت و یدیری بر ر سریای بر گربش ،انگیزر پیدا ییتنند تا اطالعاد اسابداری را
ب شک تای  ،قاب اتکا و ب یاقع بر اف یار افراب برون سازیانی قرار بهند .بر اسنار پنووه
ولیپار ،یرابی و فابیی ( )5838بر شرت هایی ت بارای فرص های رشند بناالتری هسن ند،
تیفی افشا باالتر بابر و باعث جلاگیری از ساءاس فابر از جریانهای نقد آزاب ییشاب ت فاب
ای ایر ینجر ب افزای ارزش شنرت ینیگنربب .بر ن یجن بر شنرت هنای بنا فرصن هنای
سریای گااری باالتر ،ب بلی تیفی افشای یناسب ،اسابرر با ریسک تم ری بر اسابرسنی
فاب روبرو ییشاب ت باعث تاه اقالزام اسابرسی ییگربب.

 -11-2آزمون فرضیهی دوم

] [ Downloaded from qfaj.ir on 2022-01-23

فر ی ی بو ب بررسی رابه ی بی یازاب ناشی از تخصص و فرصن هنای سنریای گنااری
صناارکار ینی پنربازب .بنر اسنار این فر نی  ،یینان ینازاب ناشنی از تخصنص و فرصن هنای
سریای گااری صاارکار یک رابه ی ینفی و یعنابار وجاب بارب .ن ایج بدسن آیندر از تخمنی
رایب ی غیرهای یدل (جدول  ،)1بیانگر ریب  0.51بر سهح فهنای  0.0898بنرای ینازاب
ناشی از تخصص اس  .بر ن یج با تاج ب تم ر بنابن سنهح فهنای ااصن شندر از سنهح
فهای یارب ان ظار ،یعناباری ای فر ی نیز تایید ییشاب ایا جرن تاثیرگنااری فرصن هنای
سریای گااری صاارکار بر یازاب ناشی از تخصص بر صنع  ،برفالف ان ظار یحاسر شد .بلین
این ن یجن ینیتااننند بر ییننزان اسن فابر از گننزارش اسابرسننی تاسنط اسن فابرتنننندگان از
صاردهای یالی و ب فصاص سریای گااران باشند .بنر اسنار ن نایج بدسن آیندر از پنووه
غالیننی ،نجننفلننا و زنگننیآبننابی ( ،)5832ییننزان اسنن فابر از گننزارش اسابرسننی بر بننی
سریای گااران بر سهح یهلابی نیس و آنها بر تصنمیماد فناب بن نناع انرنارنظر گنزارش
اسابرسی تاجری ندارند .بر چنی شرایهی ت شرت ها ییتاانند با صرف هزین ی تم نر ،بن
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یقصاب بلخاار فاب برسند ،بلیلی وجاب ندارب تا هزین ی بیش ری را صرف گزارش بقیقتر و بنا
تیفی تر یک اسابرر ی خصص نمایند.

 -12نتیجهگیری:

] [ Downloaded from qfaj.ir on 2022-01-23

شرت ها هماارر با فرص های سریای گااری روبنرو هسن ند .ن نایج پنووه وتیلنیفنرب و
همکاران ( )5832ت ب بررسی رابه ی بی تیفی اسابرسی و فرصن هنای سنریای گنااری
پرباف ند ،نشان باب ت شرت هایی ت از فرص های سریای گااری بناالیی برفناربار هسن ند،
برای یرار تربن یدیری ساب تقا ای بیش ری برای تیفین اسابرسنی بناال بارنند .از طرفنی
تیفی باالی گزارش اسابرسی ،اقالزام ی باالتر را بر پی بارب .پس ییتاان ن یجن گرفن
ت شرت هایی ت با فرص های سریای گااری باالتری روبرو هس ند ،باید اقالزام باالتری را
ی حم شاند .از ای رو و با تاج ب یرااث یهرح شدر ،بو فر ی تدوی شد .فر ی ی اول ب
ای یا اع اشارر بارب تن رابهن ی یینان انقالزامن اسابرسنان ی خصنص و فرصن هنای
سریای گااری صاارکار ،یک رابه ی یثر و یعنابار اس  .با تاجن بن شنااهد بدسن آیندر،
یعناباری ای فر ی تایید ایا جر تاثیرگنااری ی غیرهنا یعکنار شند .بلین این یا ناع،
تیفی افشای شرت های بارای فرص های سریای گااری باال اس  .بر ای شرت ها ب ینظار
جلب نظر سریای گااران تیفی افشا باال بابر و باعث ییشاب تا ریسک اسابرسی تاه یاف
و انجا اسابرسی تسری گربب .ن ایج ای فر ی  ،برفالف ن ایج پووه های ییها و ویلکیننز
( )2008و فرانسیس و سیای ( )2052اس  .بر فر ی ی بو ب بررسی رابه ی یازاب ناشنی از
تخصص و فرص های سریای گااری صاارکار پرباف ی  ،ت ن ایج این فر نی نینز بنر فنالف
ان ظاراد رق فارب .بلی ای ن یج را یی تاان بر ییزان اس فابر از گزارش اسابرسی جس جا
ترب .بر اسار ن ایج بدس آیدر از پنووه غالینی ،نجنفلنا و زنگنیآبنابی ( ،)5832یینزان
اس فابر از گنزارش اسابرسنی بر بنی سنریای گنااران بر سنهح یهلنابی نیسن و آنهنا بر
تصمیماد فاب ب ناع انرارنظر گزارش اسابرسی تاجری ندارند .بر ن یج شرت ها هزینن ی
تم ری را صرف برررگیری از اسابرسان ی خصص یینمایند.
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 -13پیشنهادها
الف) پیشنهادهای کاربردی
 .5ب یدیران شرت هایی ت با فرص های سریای گااری ی عدبی روبنرو هسن ند ،پیشننراب
یی شاب تا با بکارگیری اسابرسان ی خصص ،ریسک صاردهای ینالی اناوی تحرینف بنا
اهمی را تاه بابر و ب تمک راهنماییهای اسابرر فاب ،جناب سنریای گنااران را
تسری نمایند.
 .2ب یدیران شرت ها تاصی ییشاب ت با بررسی فرص های سریای گااری بالقار فناب ،از
ی ناسب بابن اقالزام اسابرسی اطمینان ااص نمایند.

ب) پیشنهاد برای پژوهشهای آتی:
.5
.2
.8
.1
.1

انجا پووه اا ر با بکارگیری سایر روشهای ندازرگیری تخصص اسنابرر بن جنای
رویکرب سر بازار
بررسی تاثیر فرص های سریای گااری بر ساف ار سریای ی شرت ها
بررسی تاثیر ییزان بدهی شرت ها بر قرال یا رب فرص های سریای گااری
انجا پووه اا ر برای شرت های یاجناب بر صننایع یخ لنف بن صنارد جداگانن و
جزئیتر
بررسی ییزان تمی تاثیر فرص های سریای گااری بر اقالزام اسابرسی
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