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چکیده:
این پژوهش درصدد بررسی رابطه سبک حسابرس و تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی
است .موسسات حسابرسی معموالً دارای مجموعهای از دستورالعملهای اجرای عملیات به
مفهوم سبک حسابرس هستند که براساس فرضیه اطالعات انتظار میرود با بکارگیری خدمات
حسابرسی ،سبک حسابرس بتواند به واسطه افزایش کیفیت اطالعات حسابداری و کیفیت خدمات
حسابرسی بر تقاضا برای کیفیت این خدمات موثر باشد .به این جهت سبک حسابرس به عنوان
متغیر مستقل و تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی در سه سطح حداقل ،متوسط و حداکثر
به عنوان متغیر وابسته تعیین شده است .دادههای مورد نیاز برای  406نمونه در هرسال ،از
صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1385تا
 1392استخراج شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از مدل رگرسیون چند
متغیره با دادههای تابلویی استفاده شده است .نتایج این پژوهش ،فرضیه اطالعات را تایید میکند
و نشان میدهد بین سبک حسابرس و سطوحی از تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی رابطه
معناداری وجود دارد و براین اساس میتوان انتظار داشت که سبک حسابرس منجر به بهبود
کیفیت اطالعات و ایجاد تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی شود.
کلمات کلیدی :فرضیه اطالعات ،سبک حسابرس ،تقاضا برای خدمات حسابرسی ،کیفیت
خدمات حسابرسی.

 -1استادیار حسابداري ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اصفهان(خوراسگان) ،اصفهان ،ايران (نویسنده مسئول)،
mohammadi.khosh@yahoo.com
 -2دانشيار حسابداري ،دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران.
 -3استاديار حسابداري ،دانشگاه نفت ،تهران ،ايران.
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فرضيه اطالعات :شواهدي از تاثيرسبك حسابرس برتقاضا براي كيفيت خدمات حسابرسي

-1مقدمه
در پژوهشهای صورت گرفته در خصوص عوامل موثر بر کیفیت اطالعات گزارشهای مالی ،بر
نقش استانداردهای حسابداری تاکید شده است (بارث 1و دیگران 2012 ،و لنگ 2و دیگران،)2010 ،
اما استانداردهای حسابداری به تنهایی عامل تعیین کننده کیفیت اطالعات مالی نبوده (بال 3و
دیگران 2003 ،و لوز 4و دیگران )2003 ،و مدیران و انگیزههای سازمانی نیز به همراه حسابرسان
به عنوان عوامل تعدیل کننده روابط نمایندگی ،نقش مهمی را در این زمینه داشتهاند .به همین
جهت ذینفعان برای اتخاذ تصمیم در مورد شرکتهای مختلف اقدام به مقایسه اطالعات گزارش
شده این شرکتها مینمایند (نیسکانن 5و دیگران )2011 ،و در مقابل مدیران نیز جهت نشان دادن
نظارتپذیری خود ،اقدام به بکارگیری داوطلبانه خدمات حسابرسی مستقل جهت افزایش قابلیت
مشاهده و مقایسه عملکرد خود و کاهش هزینههای نمایندگی مینمایند (واالس1987 ،6؛ جنسن
و مکلینگ .)1976 ،7بنابراین کیفیت گزارش و خدمات حسابرسی در تعدیل روابط و هزینههای
نمایندگی بسیار با اهمیت و اثرگذار است.
حسابرسی ایجاد کننده ارزش افزودهای برای اطالعات حسابداری است که بدین واسطه توانسته
به جریان گزارشگری مالی بپیوندد (انجمن حسابداران آمریکا .)1973 ،8به عالوه حسابرسی از
طریق فراهم آوردن اطمینان معقول از رعایت اصول حسابداری و سایر مقررات به کاهش ناهمسانی
اطالعات کمک میکند (واتز و زیمرمن )1986 ،9و مسلماً کیفیت عملکرد این سازوکار میتواند به
10
واسطه ارائه این خدمات توسط حسابرسان متفاوت ،متغیر باشد .حسابرسان با سبکهای حسابرسی
متفاوت ضمن اعمال نوعی کنترل در واحدهای اقتصادی ،با کشف و جلوگیری انحراف از استانداردها
و اصول پذیرفته شده حسابداری در صورتهای مالی میتوانند ناهمسانی اطالعات را کاهش و کیفیت
اطالعات مالی گزارش شده را جهت اخذ تصمیمات بهینه اقتصادی افزایش دهند (واالس)1987 ،
و در نتیجه خدمات با کیفیت بیشتری ارائه نمایند .به عالوه در مورد خدمات حسابرسی این توافق
ضمنی وجود دارد که میزان بیشتر آن بر میزان کمتر آن برتری دارد و به واسطه تقاضا برای کیفیت
این خدمات میتوان انتظار داشت که صاحبکار تمایل به پرداخت حقالزحمه بیشتر را به حسابرس
داشته باشد و افزایش کیفیت خدمات حسابرسی 11نیز ،منجر به افزایش تقاضا برای کیفیت این
خدمات شود.
براین اساس و به واسطه اهمیت کیفیت خدمات حسابرسی و تقاضا برای این خدمات به عنوان یک
نیاز ضروری در جامعه ،به نظر میرسد پژوهش در زمینه نقش سبک حسابرس و تاثیر آن بر تقاضا
برای کیفیت خدمات حسابرسی بتواند عالوه بر روشن نمودن جایگاه حسابرسی در ایجاد کیفیت و
ارزش افزوده برای اطالعات حسابداری گزارش شده ،در تبیین و تعیین نحوه ایجاد کیفیت اطالعات
از طریق تدوین و بکارگیری دستورالعملهای حسابرسی 12روشنگر مسیر عرضه و رقابت در ارائه
خدمات کیفی حسابرسی باشد .رقابتی که صرفاً رعایت اصول اخالقی و حرفهای توسط اعضای این
حرفه به دالیلی همچون مشخص نبودن گستره خدمات ،کیفیت خدمات و مخارج حسابرسی ،منافع
اجتماعی و اقتصادی این حرفه را برای کل استفادهکنندگان از این خدمات و پس از آن اعضای حرفه
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حسابرسی حفظ و استمرار دهد (رجبی .)1390 ،با توجه به مطالب بیان شده این پژوهش در صدد
پاسخ به این سوال است که آیا سبک حسابرس بر تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی تاثیر دارد؟

 -1-2مروری بر مبانی نظری

حسابرسی یک خدمت حرفهای است که توسط کارشناسان متخصص و حرفهای در پاسخ به یک
تقاضای قانونی و یا اقتصادی ارائه میگردد (کنچل 13و دیگران .)2013 ،اما با وجود مبانی نظری
پشتوانه ضرورت انجام خدمات حسابرسی و همچنین ضرورت قانونی در بکارگیری این خدمات،
ویژگیهای بسیاری عالوه بر گزارش حسابرسی به عنوان محصول نهایی این خدمت وجود دارد که
هر یک از این ویژگیها بر کیفیت این خدمات و تقاضا برای خدمات حسابرسی موثر است .یکی از
مهمترین دالیل توجیه تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی در بازارهای آزاد ،علیرغم الزام قانونی،
فرضیه اطالعات 14است (واالس .)1987 ،بر مبنای فرضیه اطالعات ،انگیزه سرمایهگذاران از تقاضا
برای صورتهای مالی حسابرسی شده ارزشی است که خدمات حسابرسی از طریق ارتقای قابلیت
اتکا و ارائه گزارشهای قابل مقایسه و مفیدتر به این اطالعات میافزاید .بنابراین به واسطه کیفیت
خدمات حسابرسی به نظر میرسد تقاضای مستمر و مداوم برای خدمات حسابرسی در طی زمان،
حتی در بازارهای آزاد وجود داشته باشد.
بارث و دیگران ( )2012به این نتیجه رسیده اند که گزارشهای حسابداری حاصل تراکنش اجزای
گوناگون سیستم گزارشگری مالی شامل استانداردهای حسابداری به همراه تفسیر ،مشکالت و نحوه
بکارگیری این استانداردها است که هر یک به نوبه خود بر کیفیت اطالعات این گزارشها اثرگذار
است .شواهد نشان میدهد شرکتهایی که به واسطه هزینههای نمایندگی با الزامات نظارتی بیشتر
مواجه هستند ،با احتمال بیشتری به دنبال کیفیت خدمات حسابرسی چهار موسسه بزرگ حسابرسی
دنیا 15هستند که از دستورالعملهای خاص اجرای عملیات و رسیدگی استفاده میکنند (دفوند،16
1992؛ فرانسیس و کریشنان .)1999 ،17به عالوه ،شرکتهایی که ناهمسانی اطالعات بیشتری
بین شرکت و افراد برون سازمانی آنها وجود دارد تمایل بیشتری در بکارگیری خدمات حسابرسی
حسابرسان معتمد و با کفایت بیشتر جهت نشان دادن کیفیت درونی اطالعات حسابداری خود دارند
(بیتی1989 ،18؛ ویلنبورگ.)1999 ،19
براساس نظر دیآنجلو  )1981(20کیفیت خدمات حسابرسی عبارت است از کشف انحرافات در
سیستم حسابداری صاحبکار توسط حسابرس و گزارش انحرافات با اهمیت کشف شده .به عبارت
روشنتر نقش اصلی حسابرس مستقل در فرآیند ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت ،تعیین مطلوبیت
صورتهای مالی است .ایفای این نقش دربرگیرنده کسب اطمینان از رعایت اصول پذیرفته شده
حسابداری و رعایت الزامات گوناگون مربوط به افشای اطالعات در یادداشتهای توضیحی صورتهای
مالی است .هر موسسه حسابرسی به شیوهای از رعایت اصول پذیرفته شده حسابداری و سایر مقررات
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 -2مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
دراین بخش با توجه به موضوع پژوهش ابتدا مبانی نظری و سپس پیشنه پژوهش ارائه میگردد.
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فرضيه اطالعات :شواهدي از تاثيرسبك حسابرس برتقاضا براي كيفيت خدمات حسابرسي

اطمینان حاصل مینماید که از این شیوه اختصاصی با عنوان سبک حسابرس یاد میشود.
تعریف دیآنجلو ( )1981دو بخش مهم از کیفیت حسابرسی را مشخص مینماید .بخش اول
احتمال کشف انحرافات موجود توسط یک حسابرس و بخش دوم انجام اقدام متناسب با انحرافات
کشف شده .با توجه به سبک هر حسابرس در انجام خدمات حسابرسی ،بخش اول با صالحیت
حرفهای و سطح تالش حسابرس ارتباط دارد و بخش دوم با مراقبت حرفهای و استقالل حسابرس
در ارتباط است (نیسکانن و دیگران .)2011 ،براین اساس به نظر میرسد که جوانب گوناگون سبک
حسابرس میتواند کیفیت کلی حسابرسی را تحت تاثیر قرار دهد زیرا جهت کشف انحراف ضرورت
دارد تا منابع کافی و به صورت اثربخش در فرآیند حسابرسی بکاربسته شود و برای گزارش انحراف،
الزم است تا حسابرس اقدام مناسب را در قالب ارائه یک گزارش مشخص و متداول در پایان کار
حسابرسی انجام دهد .مسلماً هر حسابرس در انجام این دو بخش حسب سبک خود اقدامات مقتضی
را انجام میدهد.
به عالوه کسب اطمینان از رعایت اصول پذیرفته شده حسابداری و سایر الزامات و مقررات موجب
کاهش مخاطره اطالعات مالی ارائه شده به مدیران ،صاحبان سهام و اعتباردهندگان میشود و
بدین وسیله کیفیت تصمیمهای آنان را بهبود میبخشد (کوتاری 21و دیگران .)2010 ،معموالً در
دستورالعملهای حسابرسی موسسات حسابرسی از جمله دستورالعمل حسابرسی سازمان حسابرسی
ایران (کمیته فنی سازمان حسابرسی )1370 ،حسب عملیات و صنعت اصلی شرکت اقدامات و
کنترلهای متفاوتی ضروری و رعایت میگردد و براین اساس انتظار میرود به واسطه تدوین و
بکارگیری دستورالعملهای حسابرسی اختصاصی ،هر یک از موسسات حسابرسی سبک حسابرسی
متفاوتی را جهت ارائه خدمات حسابرسی و همچنین تفسیر و بکارگیری استانداردهای حسابداری
داشته باشند.
نتایج پژوهش کوتاری و دیگران ( )2010نشان میدهد که موسسات بزرگ حسابرسی دنیا نیز دارای
سبک حسابرسی در قالب مجموعهای از دستورالعملها و رویههای داخلی مختص به خود هستند
که این سبک نحوه بکارگیری استانداردهای حسابداری و حسابرسی را در هر کار حسابرسی و برای
صاحبکاران متفاوت حسب عملیات اصلی و صنعت آنها ارزیابی و کنترل مینماید .بنابراین موسسات
حسابرسی تفاوتهای سازمان یافتهای در رویکرد حسابرسی خود و همچنین تفسیر و بکارگیری
استانداردهای حسابداری با توجه به سبک حسابرسی خود دارند (کوتاری و دیگران .)2010 ،براساس
نظر فرانسیس و دیگران ( ،)2014در نتیجه وجود سبک حسابرس ،اطالعات با خصوصیات کیفی
بیشتر در بین صاحبکارانی که از یک حسابرس استفاده نمودهاند نسبت به صاحبکاران دو موسسه
حسابرسی متفاوت وجود دارد .بنابراین میتوان ویژگیهای کیفی اطالعات حسابداری را متاثر از
روابط نمایندگی دانست و به واسطه نقش تعدیلکننده حسابرس در روابط نمایندگی این ویژگیهای
کیفی و همچنین کیفیت خدمات حسابرسی میتواند افزایش یابد.
طبق نظر دیآنجلو ( )1981کیفیت حسابرسی همواره بدست آمدن نتایجی است که مرتبط با
وجود برخی ویژگیها در حسابرسان بوده است که سبک حسابرس میتواند معرف این ویژگیها و
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 -2-2پیشینه پژوهش

در این بخش پژوهشهای مرتبط با موضوع و مبانی نظری تشریح شده به ترتیب پژوهشهای
خارجی و داخلی ارائه میگردد.
فرانسیس و دیگران ( )2014در پژوهشی با عنوان «سبک حسابرس و قابل مقایسه بودن صورتهای
مالی» ،ارتباط بین سبک حسابرس و قابل مقایسه بودن اطالعات حسابداری درون صورتهای مالی
در شرکتهای آمریکایی برای سالهای  1987تا  2011میالدی را بررسی نمودهاند .نتایج حاصل از
این پژوهش نشان میدهد که بین سبک حسابرس و قابل مقایسه بودن اطالعات حسابداری درون
صورتهای مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
براساس پژوهش نیسکانن و دیگران ( )2011با عنوان «تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی
در شرکتهای خصوصی :شواهدی از اثرات مالکیت» ،مدیران جهت نشان دادن نظارت پذیری
خود ،داوطلبانه اقدام به بکارگیری حسابرسان مستقل برای نظارت بر عملکرد خود مینمایند .نتایج
حاصل از این پژوهش با ادبیات نظری حسابرسی مبنی بر اثرگذاری ساختار تضاد منافع میان مدیر و
سهامدار و پیامد آن بر هزینههای ناشی از این ناهمسانی اطالعات همخوانی دارد.
کوتاری و دیگران ( )2010در پژوهشی با عنوان «کاربردهای اصول پذیرفته شده حسابداری از
منظر تحلیل پژوهشهای اثباتی حسابداری» ،به این نتیجه رسیدند که هر یک از چهار موسسه
بزرگ حسابرسی دنیا دارای مجموعهای از مقررات داخلی مختص به خود هستند که این مقررات
نحوه بکارگیری استانداردهای حسابداری و حسابرسی را به شیوه منحصر به فردی محدود و مشخص
مینمایند.
کری 22و دیگران ( )2000در پژوهشی با عنوان «تقاضای داوطلبانه برای حسابرسی داخلی و مستقل
در شرکتهای خانوادگی» ،تقاضای داوطلبانه برای خدمات حسابرسی را در شرکتهای خانوادگی
بررسی نمودهاند .نتایج حاصل نشان میدهد که در شرکتهای خانوادگی تقاضای داوطلبانه برای
خدمات حسابرسی با افزایش هزینههای نمایندگی ناشی از افزایش مالکیت مدیریتی غیرخانوادگی
افزایش مییابد.
23
فرانسیس و ویلسون ( )1988در پژوهشی با عنوان «تغییرات حسابرس :آزمون همزمان تئوریهای
مرتبط با هزینههای نمایندگی و وجوه افتراق بین حسابرسان» ،رابطه میان مالکیت مدیریتی و تقاضا
برای کیفیت خدمات حسابرسی را بررسی نمودهاند که به وجود ارتباطی میان مالکیت مدیریتی و
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محرک تقاضا برای کیفیت این خدمات باشد .براین اساس در این پژوهش تالش میشود تا از طریق
شناسایی نحوه اثرگذاری سبک حسابرس بر کیفیت خدمات حسابرسی ،نقش سبک حسابرس به
عنوان دلیلی جهت تقاضا برای خدمات حسابرسی در بازار آزاد و فارغ از الزام قانونی به واسطه افزایش
کیفیت اطالعات حسابداری بررسی گردد .همچنین نتایج حاصل از این پژوهش میتواند به روشن
شدن نقش حسابرس به عنوان یک عامل محرک و ارتقا دهنده کیفیت صورتهای مالی و کیفیت
خدمات حسابرسی به واسطه اختیار در ایجاد سبک حسابرس اثرگذار باشد.
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تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی دست نیافتند.
جبارزاده کنگرلویی و دیگران ( )1393در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی
و اقامه دعوی علیه حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران» ارتباط بین کیفیت حسابرسی و خطر
اقامه دعوی علیه حسابرس را بررسی نمودهاند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد موسسات
حسابرسی (بزرگ و کوچک) به مشتریان خود به صورت یکسان مینگرند و صرف نظر از امکان ایجاد
مشکالت حقوقی و اقامه دعوی سعی در ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت دارند.
جعفری و دیگران ( )1392در پژوهشی با عنوان «بررسی تاثیر چرخش حسابرسان بر کیفیت
حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» رابطه بین تغییر حسابرس و
کیفیت حسابرسی را بررسی نمودهاند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد تغییر حسابرس
با کشف تحریفهای مالیاتی و تحریف ناشی از اشتباه در بکارگیری رویههای حسابداری رابطه
معناداری دارد و باعث افزایش نسبت موفقیت کشف این تحریفها شده است .اما چنین رابطهای
بین تغییر حسابرس و تحریف در برآوردهای حسابداری ،تحریف قوانین و سایر تحریفها دیده نشد.
مجتهدزاده و بابایی ( )1391در پژوهشی با عنوان «تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل بر مدیریت
سود و هزینه سرمایه سهام» رابطه کیفیت حسابرسی مستقل را با مدیریت سود و هزینه حقوق
صاحبان سهام بررسی نمودهاند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که رابطه معکوسی بین
کیفیت حسابرسی و مدیریت سود وجود دارد و با افزایش کیفیت حسابرسی هزینه حقوق صاحبان
سهام کاهش مییابد.
ثقفی و معتمدی فاضل ( )1390در پژوهشی با عنوان « رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی
سرمایهگذاری در شرکتهای با امکانات سرمایهگذاری باال» رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی
سرمایهگذاری در شرکتهای با امکانات سرمایهگذاری باال را بررسی نمودهاند .نتایج حاصل از این
پژوهش نشان میدهد چنانچه شرکتهای با امکانات سرمایهگذاری زیاد ،از حسابرسان با کیفیت
باالتر استفاده کنند ،سطح باالتری از کارایی سرمایهگذاری را تجربه خواهند کرد .این در حالی است
که کیفیت حسابرسی باالتر ،بر خالف انتظار تاثیری در کاهش دستکاری در اقالم تعهدی اختیاری
ندارد.
حساس یگانه و آذین فر ( )1389در پژوهشی با عنوان «رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه
موسسه حسابرسی» رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس در ایران را بررسی نمودهاند.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که رابطه معنادار و معکوسی بین کیفیت حسابرسی و
اندازه حسابرس وجود دارد.
 -3فرضیههای پژوهش
با توجه به مبانی نظری و پژوهشهای پیشین و با در نظر گرفتن هدف اصلی پژوهش که بررسی
تاثیر سبک حسابرس بر تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی است فرضیههای پژوهش به شرح زیر
صورتبندی شده است:
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-4روش شناسی پژوهش
با توجه به هدف اصلی پژوهش که بررسی نقش سبک حسابرس در تقاضا برای کیفیت خدمات
حسابرسی است این پژوهش در حیطه پژوهشهای کاربردی و بر اساس ماهیت و روش پژوهش
نیز در زمره پژوهشهای همبستگی قرار میگیرد .در این بخش ابتدا جامعه آماری و شیوههای
جمعآوری اطالعات ارائه میشود سپس مدل ،متغیرهای پژوهش و روشهای آماری مورد استفاده
تشریح میگردد.
 -1-4جامعه آماری و شیوه جمع آوری اطالعات

برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز جهت ادبیات موضوع و شناسایی متغیرهای پژوهش از
روش کتابخانهای و برای جمع آوری دادههای مورد نیاز جهت آزمون فرضیههای پژوهش از روش
اسنادکاوی و صورتهای مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته و افشا شده توسط سازمان بورس اوراق
بهادار برای دوره  1385تا  1392استفاده شده است .براساس روش انجام پژوهش که برای بررسی
متغیر سبک حسابرس هر زوج شرکت را به عنوان یک نمونه در نظر میگیرد جامعه آماری پژوهش
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره مورد مطالعه  1385تا  1392است.
برای نمونهگیری از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است .به این منظور شرکتهایی که دارای
ویژگیهای زیر باشند به عنوان نمونه در نظر گرفته شدهاند .این شرایط عبارتند از:
99فعالیت اصلی شرکت ،تولیدی باشد.
99پایان سال مالی آنها منطبق با پایان اسفندماه هر سال باشد.
99قبل از سال مالی  1381در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند.
99دادههای مورد نیاز دوره مطالعه پژوهش را در صورتهای مالی افشا نموده باشند.
با توجه به روش تحقیق و به دلیل نحوه محاسبه متغیرها که الزم است هر نمونه متشکل از یک
زوج شرکت باشد و براساس جامعه آماری ،حجم نمونه با استفاده از روش حذف سیستماتیک از
ترکیب  29شرکت  406زوج شرکت گردید که برای دوره  8ساله  3248سال زوج شرکت تعیین
شده است .البته جهت محاسبه متغیرهای پژوهش الزم بود دادههای  1624سال زوج شرکت برای
دوره  4ساله  1381تا  1384نیز استخراج و استفاده شود.
 -2-4مدل پژوهش

مدل مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش براساس پژوهشهای
پیشین (فرانسیس و دیگران2014 ،؛ نیسکانن و دیگران2011 ،؛ فرانسیس1984 ،؛ تیلور و بیکر،24
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99سبک حسابرس بر حداقل تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی اثرگذار است.
99سبک حسابرس بر متوسط تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی اثرگذار است.
99سبک حسابرس بر حداکثر تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی اثرگذار است.
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 )1981به شرح رابطه ( )1است:
رابطه (:)1

فرضيه اطالعات :شواهدي از تاثيرسبك حسابرس برتقاضا براي كيفيت خدمات حسابرسي

A.Q.Dijt = a0 + a1Aud.Styleijt + anCntrl.Varnijt + eijt

در رابطه فوق  A.Q.Dijtتقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی و متغیر وابستهAud.Styleijt ،
سبک حسابرس و متغیر مستقل و  Cntrl.Varnijtمتغیرهای کنترلی هستند که در ادامه هر یک
به تفکیک تشریح میشود.
 -3-4متغیر وابسته (تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی)

براساس پژوهشهای پیشین و به دلیل عدم اجماع بر یک تعریف عملیاتی جهت بررسی کیفیت
خدمات حسابرسی از متغیرهای گوناگونی استفاده شده است (نیسکانن و دیگران .)2011 ،برخی
از این شاخصهای کیفیت حسابرسی عبارتند از شهرت حسابرس ،دوره تصدی حسابرس ،تخصص
حسابرس در صنعت شامل سهم از بازار صنعت و فراوانی صنعت در پرتفوی حسابرس ،استقالل
حسابرس ،اندازه حسابرس ،ویژگیهای فردی حسابرس شامل تخصص حسابرس ،توانایی حل مساله
و ریسکپذیری حسابرس ،نوع گزارش حسابرس ،انحرافات حسابداری گزارش شده و حقالزحمه
حسابرسی .اما فارغ از عدم اجماع بر روی یک شاخص جهت ارزیابی کیفیت خدمات حسابرسی،
به واسطه اینکه تقاضا برای هر کاال و خدمت در قالب بهای آن کاال یا خدمت متبلور میشود و در
صورت انجام خدمات حسابرسی و پرداخت حقالزحمه آن تقاضا برای این خدمات محقق میشود،
حقالزحمه خدمات حسابرسی شاخصی از تقاضای بالفعل برای کیفیت خدمات حسابرسی است
(نیسکانن و دیگران .)2011 ،براین اساس جهت آزمون فرضیهها درقالب نحوه اثرگذاری سبک
حسابرس بر تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی از حقالزحمه خدمات حسابرسی ()A.Q.Dijt
به عنوان متغیر وابسته و شاخص تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی به شرح رابطه ( )1استفاده
میشود .براساس فرضیههای اول تا سوم پژوهش تقاضا در سه سطح حداقل ،متوسط و حداکثر به
ترتیب با استفاده از حداقل حقالزحمه پرداختی در هر زوج شرکت ،متوسط حقالزحمه پرداختی در
هر زوج شرکت و حداکثر حقالزحمه پرداختی در هر زوج شرکت بررسی میشود.
 -4-4متغیر مستقل (سبک حسابرس)

هر یک از موسسات حسابرسی جهت اجرای عملیات حسابرسی دستورالعملها و مقررات مشخصی
دارند که معرف سبک حسابرسی آنها است و این سبک نحوه استفاده از اصول و استانداردهای
حسابداری و حسابرسی را معین میکند .موسسات حسابرسی به واسطه سبک حسابرسی تفاوتهایی
در ارائه خدمات حسابرسی دارند که میتواند منجر به خدمات با کیفیتهای متفاوت گردد (فرانسیس
و دیگران .)2014 ،به عالوه نتایج پژوهشهای پیشین (فرانسیس و دیگران2014 ،؛ کوتاری و
دیگران )2010 ،نشان میدهد معموالً در دستورالعملهای حسابرسی برای هر یک از صنایع مختلف
شرایط و الزامات متفاوتی در نظر گرفته میشود و براین اساس انتظار میرود سبک حسابرس به
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 -5-4متغیرهای کنترلی

در این پژوهش از دو گروه از متغیرهایی که در ادبیات نظری و پژوهشهای پیشین به دالیل
گوناگون میتوانند بر تشریح تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی به همراه سبک حسابرس اثرگذار
باشند استفاده شده است .گروه اول با عنوان متغیرهای کنترلی متناظر به شرح جدول  ،1متغیرهایی
هستند که متناظر با متغیر تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی در هر یک از زوج شرکتهای
نمونه تغییر میکنند و با توجه به سطوح تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی براساس فرضیههای
پژوهش در سه سطح حداقل ،متوسط و حداکثر محاسبه میشوند .متغیرهای کنترلی متناظر شامل:
اندازه ( ،)Sizeijtاندازه بازار ( ،)M.Sizeijtهزینه دستمزد ( ،)Wageijtسهم سهامدار عمده
( ،)Frst.Ownrijtسهام شناور ( )Flt.Shrijtو نسبت بدهی ( )Dbt.Rtijtهستند.
جدول  :1خالصه متغیرهای پژوهش به تفکیک فرضیههای پژوهش
متغیر

نوع

xijt

تقاضابرایکیفیتخدماتحسابرسی

وابسته

A.Q.Dijt

سبک حسابرس

مستقل

Aud.Styleijt

فرضیه اول فرضیه دوم فرضیه سوم
حداقل

متوسط

حداکثر

همسانی در حسابرس

اندازه

کنترلی متناظر

Sizeijt

حداقل

متوسط

حداکثر

اندازه بازار

کنترلی متناظر

M.Sizeijt

حداقل

متوسط

حداکثر

هزینه دستمزد

کنترلی متناظر

Wageijt

حداقل

متوسط

حداکثر

سهم سهامدار عمده

کنترلی متناظر

Frst.Ownrijt

حداقل

متوسط

حداکثر

سهام شناور

کنترلی متناظر

Flt.Shrijt

حداقل

متوسط

حداکثر

نسبت بدهی

کنترلی متناظر

Dbt.Rtijt

حداقل

متوسط

حداکثر

همسانی اقالم تعهدی

کنترلی همسانی

dTAcrlijt

قدر مطلق تفاضل اقالم تعهدی

همسانی ساختار سود

کنترلی همسانی

r2Ernijt

ضریب تعیین سود عملیاتی چهار
ساله

همسانی در تلفیق عملیات

کنترلی همسانی

Cnsldtijt

همسانی در تلفیق عملیات

همسانی در اظهارنظر غیرمقبول کنترلی همسانی

Q.Opnijt

همسانی در اظهارنظر غیرمقبول

کنترلی همسانی

Ind.Brdijt

همسانی در تعداد اعضای غیرموظف

همسانی در تعداد اعضای
غیرموظف
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علت درنظر گرفتن شرایط خاص هر شرکت منجر به کیفیت باالتر و در نتیجه تقاضای بیشتر برای
کیفیت خدمات حسابرسی گردد .متغیر مستقل پژوهش سبک حسابرس ( )Aud.Styleijtیک
متغیر ساختگی است .اگر در یک سال مالی و صنعت حسابرس هر دو شرکت عضو نمونه یکسان
باشد این متغیر برابر با یک و در غیر این صورت برابر با صفر است .جهت تعیین نحوه اثرگذاری سبک
حسابرس به تفکیک فرضیههای پژوهش از رابطه ( )1استفاده شده است.
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فرضيه اطالعات :شواهدي از تاثيرسبك حسابرس برتقاضا براي كيفيت خدمات حسابرسي

گروه دوم با عنوان متغیرهای کنترلی همسانی به شرح جدول  ،1متغیرهایی هستند که شباهت هر
یک از زوج شرکتهای نمونه را بررسی و کنترل میکنند و بنابراین در هر سه فرضیه پژوهش به صورت
یکسان محاسبه میشوند .متغیرهای کنترلی همسانی شامل :همسانی اقالم تعهدی ()dTAcrlijt
معادل قدر مطلق تفاضل اقالم تعهدی هر زوج شرکت ،همسانی ساختار سود ( )r2Ernijtمعادل
ضریب تعیین سود عملیاتی چهار ساله هر زوج شرکت ،همسانی در تلفیق عملیات (،)Cnsldtijt
همسانی در اظهارنظر غیرمقبول ( )Q.Opnijtو همسانی در تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره
( )Ind.Brdijtهستند.
 -6-4روشهای آماری

برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش حاضر از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده میشود.
پس از گردآوری دادههای اولیه ،این دادهها از طریق روشهای آمار توصیفی و با استفاده از نرمافزار
27
 Excelدستهبندی و آماده سازی شده است .به دلیل بکارگیری مجموعهای از دادههای ترکیبی
28
در این پژوهش و جهت تعیین شیوه تجزیه و تحلیل متناسب از میان دو روش دادههای تابلویی
و دادههای تلفیقی 29از آزمون  Fلیمر 30استفاده شده است .در صورتی که براساس آزمون  Fلیمر
ضرورت یافت از روش دادههای تابلویی استفاده شود ،برای تعیین این که اثرات عرض از مبدا به
صورت ثابت است یا تصادفی آزمون هاسمن 31انجام میشود .در صورتی که ارزش احتمال آزمون
هاسمن کمتر از درصد قابل قبول 32بدست آید فرض اثرات تصادفی رد و در غیر این صورت فرض
اثرات تصادفی تایید میگردد .به عالوه به دلیل امکان بروز مشکل ناهمسانی واریانس از روش
رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته ) 33(GLSاستفاده میشود .براساس نتایج آزمونهای فوق
روش رگرسیون متناسب تعیین و فرضیههای پژوهش از طریق آماره  F34و آماره  t35به ترتیب برای
بررسی معناداری مدل و متغیر مستقل حسب سطح معناداری مربوطه با استفاده از نرمافزارهای
 EViewsو  Stataآزمون و نتایج حاصل تجزیه و تحلیل شده است.
26

25

 -5یافتههای پژوهش
در این بخش ابتدا نتایج حاصل از آزمونهای  Fلیمر و هاسمن برای مدل مرتبط با فرضیههای
پژوهش به شرح جدول  2ارائه شده است .سپس با توجه به هریک از فرضیههای پژوهش نتایج حاصل
به ترتیب و تفکیک جداول  3تا  5ارائه میگردد.
فرضیه

نتایج آزمون  Fلیمر

نتایج آزمون هاسمن

آماره

احتمال

نتیجه

آماره

احتمال

نتیجه

اول

23/4 11

0/0 00

روش دادههای تابلویی

633/4 95

0/0 00

فرض اثرات ثابت

دوم

21/5 32

0/0 00

روش دادههای تابلویی

1022/1 87

0/0 00

فرض اثرات ثابت

سوم

16/7 96

0/0 00

روش دادههای تابلویی

726/9 78

0/0 00

فرض اثرات ثابت
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با توجه به نتایج حاصل از آزمونهای  Fلیمر و هاسمن به شرح جدول  2برای هر سه فرضیه از
روش تابلویی با اثرات ثابت استفاده شده است.
براساس فرضیه اول سبک حسابرس میتواند بر حداقل تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی
اثرگذار باشد .نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش به شرح جدول  3نشان میدهد که کل مدل با آماره F
برابر با  33/9 68و مقدار احتمال  0/0 00در سطح مورد پذیرش معنادار بوده و متغیرهای مستقل در
حدود  85درصد از تغییرات حداقل تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی را تعیین میکنند .نتایج
حاصل از آزمون فرضیه اول نشان میدهد که تاثیر سبک حسابرس بر متغیر وابسته با آماره  tبرابر با
 7/2 68و مقدار احتمال  0/0 00در سطح مورد پذیرش معنادار بوده و بنابراین این متغیر میتواند بر
حداقل تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی اثرگذار باشد.
جدول  :3یافتههای حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش
Min.A.Q.Dijt = a0 +a1Aud.Styleijt +a2Min.Sizeijt +a3Min.M.Sizeijt +a4Min.Wageijt +a5Min.Frst.
Ownrijt +a6Min.Flt.Shrijt +a7Min.Dbt.Rtijt +a8dTAcrlijt +a9r2Ernijt +a10Cnsldtijt +a11Q.Opnijt
+a12Ind.Brdijt + eijt
متغیر

عرض از مبدا ()C
سبک حسابرس ()Aud.Styleijt
حداقل اندازه ()Min.Sizeijt

حداقل اندازه بازار ()Min.M.Sizeijt

حداقل هزینه دستمزد ()Min.Wageijt

حداقل سهم سهامدار عمده ()Min.Frst.Ownrijt
حداقل سهام شناور ()Min.Flt.Shrijt

حداقل نسبت بدهی ()Min.Dbt.Rtijt
همسانی اقالم تعهدی ()dTAcrlijt
همسانی ساختار سود ()r2Ernijt

همسانی در تلفیق عملیات ()Cnsldtijt

همسانی در اظهارنظر غیرمقبول ()Q.Opnijt

همسانی در تعداد اعضای غیرموظف ()Ind.Brdijt

ضریب

انحراف معیار

آماره t

احتمال

-1/0 00

0/4 10

-2/4 37

0/0 15

0/4 29

0/0 59

7/2 68

0/0 00

0/3 74

0/0 23

16/0 22

0/0 00

0/0 29

0/0 10

2/9 29

0/0 03

0/4 22

0/0 21

19/6 93

0/0 00

0/1 73

0/0 68

2/5 53

0/0 11

-0/4 85

0/1 43

-3/3 97

0/0 01

-0/1 30

0/0 48

-2/6 81

0/0 07

-0/0 55

0/0 26

-2/1 41

0/0 32

-0/0 01

0/0 12

-0/1 21

0/9 04

0/0 20

0/0 16

1/2 47

0/2 13

-0/0 19

0/0 09

-2/1 38

0/0 33

-0/0 17

0/0 10

-1/7 68

0/0 77

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

آماره دوربین واتسون

آماره F

احتمال

%85/4

%82/9

1/8 45

33/9 68

0/0 00

فرضيه اطالعات :شواهدي از تاثيرسبك حسابرس برتقاضا براي كيفيت خدمات حسابرسي

 -1-5نتایج آزمون فرضیه اول
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فرضيه اطالعات :شواهدي از تاثيرسبك حسابرس برتقاضا براي كيفيت خدمات حسابرسي

براساس جدول  3و در سطح معناداری مورد پذیرش متغیرهای کنترلی حداقل اندازه با آماره t
برابر با  16/0 22و مقدار احتمال  ،0/0 00حداقل اندازه بازار با آماره  tبرابر با  2/9 29و مقدار احتمال
 ،0/0 03حداقل هزینه دستمزد با آماره  tبرابر با  19/6 93و مقدار احتمال  ،0/0 00حداقل سهم
سهامدار عمده با آماره  tبرابر با  2/5 53و مقدار احتمال  ،0/0 11حداقل سهام شناور با آماره  tبرابر
با  -3/3 97و مقدار احتمال  ،0/0 01حداقل نسبت بدهی با آماره  tبرابر با  -2/6 81و مقدار احتمال
 ،0/0 07همسانی اقالم تعهدی با آماره  tبرابر با  -2/1 41و مقدار احتمال  0/0 32و همسانی در
اظهارنظر غیرمقبول با آماره  tبرابر با  -2/1 38و مقدار احتمال  0/0 33بر حداقل تقاضا برای کیفیت
خدمات حسابرسی اثرگذار هستند ،اما متغیرهای کنترلی همسانی ساختار سود با آماره  tبرابر با
 -0/1 21و مقدار احتمال  ،0/9 04همسانی در تلفیق عملیات با آماره  tبرابر با  1/2 47و مقدار احتمال
 0/2 13و همسانی در تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره با آماره  tبرابر با  -1/7 68و مقدار احتمال
 0/0 77بر حداقل تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی اثرگذار نیستند.
 -2-5نتایج آزمون فرضیه دوم

براساس فرضیه دوم سبک حسابرس میتواند بر متوسط تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی
اثرگذار باشد .نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش به شرح جدول  4نشان میدهد که کل مدل با آماره F
برابر با  84/5 42و مقدار احتمال  0/0 00در سطح مورد پذیرش معنادار بوده و متغیرهای مستقل در
حدود  94درصد از تغییرات متوسط تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی را تعیین میکنند .نتایج
حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان میدهد که تاثیر سبک حسابرس بر متغیر وابسته با آماره  tبرابر
با  2/5 99و مقدار احتمال  0/0 09در سطح مورد پذیرش معنادار بوده و بنابراین این متغیر میتواند
بر متوسط تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی اثرگذار باشد.
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جدول  :4یافتههای حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش

متغیر

عرض از مبدا ()C
سبک حسابرس ()Aud.Styleijt
متوسط اندازه ()Avrg.Sizeijt

متوسط اندازه بازار ()Avrg.M.Sizeijt

متوسط هزینه دستمزد ()Avrg.Wageijt

متوسط سهم سهامدار عمده ()Avrg.Frst.Ownrijt
متوسط سهام شناور ()Avrg.Flt.Shrijt

متوسط نسبت بدهی ()Avrg.Dbt.Rtijt
همسانی اقالم تعهدی ()dTAcrlijt
همسانی ساختار سود ()r2Ernijt

همسانی در تلفیق عملیات ()Cnsldtijt

همسانی در اظهارنظر غیرمقبول ()Q.Opnijt

همسانی در تعداد اعضای غیرموظف ()Ind.Brdijt

ضریب

انحراف معیار

آماره t

احتمال

-6/6 59

0/4 32

-15/4 31

0/0 00

0/0 95

0/0 37

2/5 99

0/0 09

0/4 37

0/0 29

15/0 98

0/0 00

0/0 66

0/0 11

5/7 55

0/0 00

0/5 45

0/0 27

20/5 37

0/0 00

-0/1 27

0/0 79

-1/6 10

0/1 08

-1/7 73

0/1 61

-11/0 34

0/0 00

0/0 92

0/0 73

1/2 53

0/2 10

-0/0 50

0/0 28

-1/7 65

0/0 78

0/0 21

0/0 13

1/6 57

0/0 98

0/0 28

0/0 17

1/6 14

0/1 07

0/0 00

0/0 09

0/0 34

0/9 73

0/0 05

0/0 10

0/5 25

0/6 00

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

آماره دوربین واتسون

آماره F

احتمال

%93/6

%92/5

1/8 66

84/5 42

0/0 00

براساس جدول  4و در سطح معناداری مورد پذیرش متغیرهای کنترلی متوسط اندازه با آماره t
برابر با  15/0 98و مقدار احتمال  ،0/0 00متوسط اندازه بازار با آماره  tبرابر با  5/7 55و مقدار احتمال
 ،0/0 00متوسط هزینه دستمزد با آماره  tبرابر با  20/5 37و مقدار احتمال  0/0 00و متوسط سهام
شناور با آماره  tبرابر با  -11/0 34و مقدار احتمال  0/0 00بر متوسط تقاضا برای کیفیت خدمات
حسابرسی اثرگذار هستند اما متغیرهای کنترلی متوسط سهم سهامدار عمده با آماره  tبرابر با
 -1/6 10و مقدار احتمال  ،0/1 08متوسط نسبت بدهی با آماره  tبرابر با  1/2 53و مقدار احتمال
 ،0/2 10همسانی اقالم تعهدی با آماره  tبرابر با  -1/7 65و مقدار احتمال  ،0/0 78همسانی ساختار
سود با آماره  tبرابر با  1/6 57و مقدار احتمال  ،0/0 98همسانی در تلفیق عملیات با آماره  tبرابر با
 1/6 14و مقدار احتمال  ،0/1 07همسانی در اظهارنظر غیرمقبول با آماره  tبرابر با  0/0 34و مقدار
احتمال  0/9 73و همسانی در تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره با آماره  tبرابر با  0/5 25و مقدار
احتمال  0/6 00بر متوسط تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی اثرگذار نیستند.

فرضيه اطالعات :شواهدي از تاثيرسبك حسابرس برتقاضا براي كيفيت خدمات حسابرسي

Avrg.A.Q.Dijt = a0 +a1Aud.Styleijt +a2Avrg.Sizeijt +a3Avrg.M.Sizeijt +a4Avrg.Wageijt +a5Avrg.
Frst.Ownrijt +a6Avrg.Flt.Shrijt +a7Avrg.Dbt.Rtijt +a8dTAcrlijt +a9r2Ernijt +a10Cnsldtijt +a11Q.
Opnijt +a12Ind.Brdijt + eijt
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 -3-5نتایج آزمون فرضیه سوم

فرضيه اطالعات :شواهدي از تاثيرسبك حسابرس برتقاضا براي كيفيت خدمات حسابرسي

براساس فرضیه سوم سبک حسابرس میتواند بر حداکثر تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی
اثرگذار باشد .نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش به شرح جدول  5نشان میدهد که کل مدل با آماره
 Fبرابر با  91/1 67و مقدار احتمال  0/0 00در سطح مورد پذیرش معنادار بوده و متغیرهای مستقل
در حدود  94درصد از تغییرات حداکثر تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی را تعیین میکنند.
جدول  :5یافتههای حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش
Max.A.Q.Dijt = a0 +a1Aud.Styleijt +a2Max.Sizeijt +a3Max.M.Sizeijt +a4Max.Wageijt +a5Max.
Frst.Ownrijt +a6Max.Flt.Shrijt +a7Max.Dbt.Rtijt +a8dTAcrlijt +a9r2Ernijt +a10Cnsldtijt +a11Q.
Opnijt +a12Ind.Brdijt + eijt
متغیر

عرض از مبدا ()C
سبک حسابرس ()Aud.Styleijt
حداکثر اندازه ()Max.Sizeijt

حداکثر اندازه بازار ()Max.M.Sizeijt

حداکثر هزینه دستمزد ()Max.Wageijt

حداکثر سهم سهامدار عمده ()Max.Frst.Ownrijt
حداکثر سهام شناور ()Max.Flt.Shrijt

حداکثر نسبت بدهی ()Max.Dbt.Rtijt
همسانی اقالم تعهدی ()dTAcrlijt
همسانی ساختار سود ()r2Ernijt

همسانی در تلفیق عملیات ()Cnsldtijt

همسانی در اظهارنظر غیرمقبول ()Q.Opnijt

همسانی در تعداد اعضای غیرموظف ()Ind.Brdijt

ضریب

انحراف معیار

آماره t

احتمال

-4/2 46

0/5 89

-7/2 09

0/0 00

0/0 04

0/0 45

0/0 86

0/9 32

0/3 98

0/0 30

13/1 44

0/0 00

0/1 29

0/0 12

11/1 60

0/0 00

0/4 11

0/0 28

14/4 39

0/0 00

-0/0 50

0/0 65

-0/7 79

0/4 36

-1/1 90

0/1 12

-10/6 57

0/0 00

0/3 90

0/0 66

5/9 34

0/0 00

-0/0 29

0/0 33

-0/8 85

0/3 76

0/0 21

0/0 15

1/4 05

0/1 60

0/0 24

0/0 21

1/1 69

0/2 43

-0/0 09

0/0 11

-0/7 96

0/4 26

0/0 22

0/0 12

1/8 55

0/0 64

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

آماره دوربین واتسون

آماره F

احتمال

%94

%93

1/9 95

91/1 67

0/0 00

نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم براساس جدول  5نشان میدهد که تاثیر سبک حسابرس بر
متغیر وابسته با آماره  tبرابر با  0/0 86و مقدار احتمال  0/9 32در سطح مورد پذیرش معنادار نبوده و
بنابراین این متغیر نمیتواند بر حداکثر تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی اثرگذار باشد .به عالوه
در سطح معناداری مورد پذیرش متغیرهای کنترلی حداکثر اندازه با آماره  tبرابر با  13/1 44و مقدار
احتمال  ،0/0 00حداکثر اندازه بازار با آماره  tبرابر با  11/1 60و مقدار احتمال  ،0/0 00حداکثر هزینه
دستمزد با آماره  tبرابر با  14/4 39و مقدار احتمال  ،0/0 00حداکثر سهام شناور با آماره  tبرابر با

سال هفدهم

شماره  67تابستان 96

جدول  :6خالصه نتیجه آزمون فرضیههای پژوهش به تفکیک متغیرهای پژوهش
متغیر

نوع

xijt

فرضیه اول فرضیه دوم فرضیه سوم

سبک حسابرس

مستقل

Aud.Styleijt

ü

ü

û

اندازه

کنترلی متناظر

Sizeijt

ü

ü

ü

اندازه بازار

کنترلی متناظر

M.Sizeijt

ü

ü

ü

هزینه دستمزد

کنترلی متناظر

Wageijt

ü

ü

ü

سهم سهامدار عمده

کنترلی متناظر

Frst.Ownrijt

ü

û

û

سهام شناور

کنترلی متناظر

Flt.Shrijt

ü

ü

ü

نسبت بدهی

کنترلی متناظر

Dbt.Rtijt

ü

û

ü

همسانی اقالم تعهدی

کنترلی همسانی

dTAcrlijt

ü

û

û

همسانی ساختار سود

کنترلی همسانی

r Ernijt

û

û

û

همسانی در تلفیق عملیات

کنترلی همسانی

Cnsldtijt

û

û

û

همسانی در اظهارنظر غیرمقبول کنترلی همسانی

Q.Opnijt

ü

û

û

کنترلی همسانی

Ind.Brdijt

û

û

û

همسانی در تعداد اعضای
غیرموظف

2

-6بحث و نتیجهگیری
براساس فرضیه اطالعات علت تقاضا برای خدمات حسابرسی در بازهای آزاد امکان بهبود
تصمیمگیری ناشی از ارتقای کیفیت اطالعات است (واالس .)1987 ،در این پژوهش هدف اصلی
بررسی اثرگذاری سبک حسابرس بر تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی بود و براساس مبانی
نظری و فرضیههای پژوهش این انتظار وجود داشت که هر زوج شرکت در یک صنعت و یک سال
مالی در صورت کنترل سایر عوامل به دلیل بکارگیری یک حسابرس و اثرگذاری سبک حسابرسی
یکسان ،به واسطه ارتقای کیفیت اطالعات حسابداری توسط حسابرس و همچنین ارائه خدمات

فرضيه اطالعات :شواهدي از تاثيرسبك حسابرس برتقاضا براي كيفيت خدمات حسابرسي

 -10/6 57و مقدار احتمال  0/0 00و حداکثر نسبت بدهی با آماره  tبرابر با  5/9 34و مقدار احتمال
 0/0 00بر حداکثر تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی اثرگذار هستند اما متغیرهای کنترلی
حداکثر سهم سهامدار عمده با آماره  tبرابر با  -0/7 79و مقدار احتمال  ،0/4 36همسانی اقالم تعهدی
با آماره  tبرابر با  -0/8 85و مقدار احتمال  ،0/3 76همسانی ساختار سود با آماره  tبرابر با  1/4 05و
مقدار احتمال  ،0/1 60همسانی در تلفیق عملیات با آماره  tبرابر با  1/1 69و مقدار احتمال ،0/2 43
همسانی در اظهارنظر غیرمقبول با آماره  tبرابر با  -0/7 96و مقدار احتمال  0/4 26و همسانی در
تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره با آماره  tبرابر با  1/8 55و مقدار احتمال  0/0 64بر حداکثر
تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی اثرگذار نیستند.
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حسابرسی با کیفیت ،تقاضای مشابهی برای کیفیت خدمات حسابرسی داشته باشند.
نتایج حاصل از پژوهش با تایید مبانی نظری نشان میدهد به دلیل همسانی حسابرس و تاثیر
سبک حسابرس این اثرگذاری بر تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی با ارائه خدمات حسابرسی با
کیفیت و بهبود کیفیت اطالعات حسابداری وجود دارد .براین اساس حسابرسان با بکارگیری مجموعه
مشخصی از اصول و استانداردهای حسابداری توانستهاند دستورالعمل یا سبک حسابرسی مشخصی
را ارائه و اعمال کنند که موجب افزایش کیفیت اطالعات حسابداری ،ارائه کیفیت خدمات حسابرسی
و افزایش تقاضا برای کیفیت این خدمات گردد .همچنین بنابر نتایج پژوهش به دلیل وجود سبک
حسابرس به صورت دستورالعملهای مدونی که هر حسابرس از جمله سازمان حسابرسی ایران
براساس تفاسیر و نحوه بکارگیری استانداردهای حسابرسی و اصول حسابداری ارائه نموده است نقش
حسابرس میتواند در افزایش ارزش و کیفیت اطالعات حسابداری تعیین کننده باشد.
براساس نظر واالس ( )1987یکی از دالیل تقاضا برای خدمات حسابرسی در بازارهای آزاد
افزایش ارزش اطالعات حسابداری بواسطه توان حسابرس در مطابقت و هدایت گزارشگری اطالعات
براساس اصول و استانداردهای حسابداری است .نتایج پژوهشهای پیشین نیز نشان میدهد زمانی
که استانداردها مبتنی بر اصول هستند حسابرسان با ارائه دستورالعملهای خود به افزایش ارزش
صورتهای مالی فراخور صنعت و عملیات اصلی شرکت کمک میکنند (کوتاری و دیگران2010 ،؛
فرانسیس و دیگران .)2014 ،نتایج این پژوهش نیز سازگار با مبانی نظری و پژوهشهای پیشین بوده
و نشان میدهد که فارغ از الزامات قانونی حسابرسان دستورالعملهایشان را برای افزایش کیفیت و
ارزش اطالعات صورتهای مالی صاحبکارانشان تدوین میکنند و بدین واسطه تقاضا برای کیفیت
خدمات حسابرسی محقق میگردد.
به عالوه هرچند اثرگذاری سبک حسابرس بر حداقل و متوسط تقاضا برای کیفیت خدمات
حسابرسی حاکی از ایجاد کیفیت توسط حسابرسان برای اطالعات حسابداری و خدمات حسابرسی
است اما نتایج حاصل نشان میدهد که سبک حسابرس به تنهایی نمیتواند عامل ایجاد کننده
حداکثر تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی باشد.
-7پیشنهادها
نتایج حاصل از اثرگذاری سبک حسابرس در ایجاد کیفیت خدمات حسابرسی و بهبود تقاضا برای
این خدمات میتواند مبین لزوم بررسی نحوه تدوین دستورالعملها در موسسات حسابرسی و حتی
از طریق جامعه حسابداران رسمی باشد که براین اساس پیشنهاد میگردد موسسات حسابرسی
جهت حفظ و ارتقای کیفیت خدمات حسابرسی به صورت مدون و هدفمند به تهیه و اجرای
دستورالعملهای حرفهای اقدام کنند.
به عالوه پیشنهاد میشود با توجه به اثرگذاری سبک حسابرس بر تقاضا برای کیفیت خدمات
حسابرسی ،موسسات حسابرسی در شرایط رقابت بعضاً غیرحرفهای در ارائه خدمات حسابرسی و فارغ
از الزامات قانونی ،در عمل تمایل بیشتری در ارائه کیفیت خدمات حسابرسی نشان بدهند.
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پینوشتها

1.Barth
2.Lang
3.Ball
4.Leuz
5.Niskanen
6.wallace
7.Jensen & Meckling
)8.American Accounting Association (AAA
9.Watts & Zimmerman
10.Audit Style
11.Audit Services Quality
12.Audit Manual
13.Knechel
14.Information Hypothesis
)15.4 Big Audit Firms of the World (Deloitte, PWC, Ernst & Young & KPMG) – (4B
16.DeFond
17.Francis & Krishnan
18.Beatty
19.Willenborg
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همچنین جهت پژوهشهای آتی سواالت زیر پیشنهاد میشود:
آیا حسابرسان با توجه به سبک خود و به صورت هدفمند کیفیتهای متفاوتی را از قابل مقایسه
بودن با مفهوم ارائه متفاوت اقالم متفاوت و ارائه یکسان اقالم مشابه در قالب خدمات خود ارائه
میکنند و یا صرفاً به دنبال یکنواختی و ارائه یکسان تمامی اقالم حسابداری فارغ از وجوه تمایز
واقعی هستند؟
چرا متغیرهای ساختار سرمایه مانند اندازه بازار ،سهام شناور و نسبت بدهی با احتمال بیشتری
نسبت به سبک حسابرس بر حداکثر تقاضا برای کیفیت این خدمات اثرگذار هستند؟
چرا اظهارنظر غیرمقبول بر حداقل تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی اثر معکوس دارد و
شرکتها تمایل دارند که لزوماً حسابرس آنها در سطوح پایین تقاضا برای خدمات حسابرسی
اظهارنظر غیرمقبول ارائه نکند؟
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20.DeAngelo
21.Kothari
22.Carey
23.Wilson
24.Taylor & Baker
25.Descriptive Statistics
26.Inferential Statistics
27.Mixed Data
28.Panel Data
29.Pooled Data
30.F-Limer Test
31.Hausman Test
332در این پژوهش سطح معناداری برای کلیه آزمونهای آماری  5%درنظر گرفته شده است.

)33.Gegeralized Least Squares Regression (GLS
34.F-Statistic
35.t-Statistic
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