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Abstract
Objectives: Agency problems arise as a result of the conflict of interests between managers and
shareholders. Auditing is considered as an effective way to limit the power of managers in contractual
relationships. The basis of this paper is examining the role of funding constraints in changing the
interactive effect between managers’ over-confidence and auditing fees.
Method: The data of the companies, listed in the Tehran Stock Exchange for the period 2006 to 2016,
have been extracted and the combined data regression model has been used to test the research
hypotheses.
Results: The results indicate that excessive self-confidence and financial constraints lead to changes
in audit fees. Also, the results indicate that financing constraints have a significant effect on the joint
interaction of management`s over-confidence and the audit fees.
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چکیده
 حسابرسی مستقل. هزینههای مربوط به روابط قراردادی در نتیجۀ تفاوت تابع مطلوبیت مدیران و صاحبان سهام ایجاد میشود:اهداف
 بررسی تغییر اثر تعاملی بین، محور اصلی پژوهش.راهکاری اثربخش برای محدودکردن اختیارات مدیران در روابط نمایندگی به شمار میآید
.اعتماد به نفس بیش از اندازۀ مدیران و حقالزحمۀ حسابرسی با توجه به نقش محدودیت تأمین مالی است
 اطالعات مربوط به شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری و برای آزمون8935  تا8915  در طی دورۀ زمانی:روش
.فرضیهها از الگوی رگرسیونی دادههای ترکیبی استفاده شده است
 نتایج فرضیه. نتایج پژوهش نشان میدهد اعتماد به نفس بیش از اندازه و محدودیت تأمین مالی سبب تغییر حقالزحمۀ حسابرسی میشود:نتایج
بیانکنندۀ این است که محدودیت تأمین مالی اثر معناداری بر تعامل مشترک اعتماد به نفس بیش از اندازۀ مدیران و حقالزحمۀ حسابرسی
.دارد
 محدودیت تأمین مالی، حقالزحمۀ حسابرسی، اعتماد به نفس بیش از اندازه:واژههای کلیدی
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مقدمه.

م

وی )7189( 3ارتباط مساتقیم باین اعتمااد باه نفاس

وجود محدودیت مالی سبب تغییر رویۀ مدیریت در

بیش از اندازۀ مادیریت و کیفیات گزارشاگری ماالی را

جهت دستکاری سود برای ایجااد فرصات تاأمین مناابع

تأیید کردند .کریشنان 81و وانگ )7185( 88نیاز باه ایان

میشود (شایتی .)7189 ،8مدیران در شرایط بحران مالی

نتیجه رسیدند که اعتماد به نفس بیش از اندازۀ مادیریت

اقدام به تغییر زمان شناسایی اخباار باد مای کنناد کاه باا

بهدلیل کاهش ریس

هاای حسابرسای و بهباود کیفیات

رویکاارد رفتاااری ماادیران خااوشبااین هاامراستاساات

گزارشگری مالی سبب کاهش حاق الزحماۀ حسابرسای

گازینش نادرسات و

میشود .مدیران توانمند امکان افزایش ثاروت خاود باه

هزینۀ فرصت روبه رو میشوند .گزینش نادرسات اوراق

هزینۀ سهامداران را دارند .آنها بهواساطۀ شاناخت بیشاتر

ساابب تحمیاال هزین اۀ بااارتر بااه سااهامداران نساابت بااه

نسبت به رویههای گزارشگری مالی ،ضعفهای کنتارل

اعتباردهناادگان ماایشااود (پاتاال ،7پریاارا 9و زوودف،6

داخلاای و شناسااایی فرصااتهااای تقلااب و باارای بهبااود

 .)7113سهامداران در شرایط وجود محدودیت ماالی و

انگیزههای پرداخت پاداش ،اقدام به دساتکاری شارایط

نیاز به تأمین منابع ،محدودیتهای بیشاتری را نسابت باه

مااالی و سااودآوری شاارکت باارای دریافاات تسااهیالت

برآوردهااا و خااوشبیناای ماادیران لحااا ماایکننااد

بانکی بیشتر (جی ،87ماتساوموتو 89و ژاناگ )7188 ،86و

بهگوناهای کاه احتماال شکسات کااهش یاباد و قیمات

فروش درونگروهی میکنند.

درنتیجه ،سرمایهگذاران با ریسا

سهام به قیمت واقعی نزدی

تر شود .مدیران با اعتماد به

بحران مالی که بیان کنندۀ ناتوانی شارکت در ایفاای

نفس بیش از اندازه باا توجاه باه اینکاه احتماال ریسا

تعهدات است ،سبب ایجاد انگیزۀ فرصتطلبی و تاالش

بازپرداخت نشدن بدهی را پایین برآورد میکنناد ،بایش

در جهت منافع شخصی برای مدیران میشود (چاوی،85

از سرمایۀ داخلی اقادام باه تاأمین ماالی ازطریاق بادهی

کیم ،83کیم و ژانگ .)7181 ،به دلیل مشکالت ماالی در

می کنند (تان .)7182 ،5به همین منظاور ،ساهامداران در

شاارایط بحااران ،ماادیران تشااویق ماایشااوند رفتارهااای

شرایط وجود محدودیت مالی و با اعمال نظاارت ،ماانع

فرصتطلبانه ای را برای دساتیاابی باه مناافع شخصای،

تحمیل هزینۀ مالی بارتر می شوند و عملکرد شارکت را

انتظارات بازار و حداکثرساازی پااداش در کوتااهمادت

با کنترل رفتارهای مدیر بهبود میبخشند.

انجااام دهنااد (افناادی ،82سریواسااتاوا 81و سوانسااون،83

پژوهشهای پیشین نشان مایدهناد اعتمااد باه نفاس

 7112کاساااترر ،71فرانسااایس ،78لاااوییس و والکا ار،77

بیش از اندازۀ مدیریت سبب بهبود سیاستهای نظاارتی

 .)7116حسابرسان برخالف افراد خاار از شارکت باه

و کیفیات گزارشااگری مااالی ماایشااود (حساااسیگانااه،
حسنیالقار و مرفوع .)7185 ،دمیرجان ،3لو ،2لاوییس 1و

1. Shyti
2. Patel
3. Pereira
4. Zavodov
5. Tan
6. Demerjian
7. Lev
8. Lewis

9. McVay
10. Krishnan
11. Wang
12. Ge
13. Matsumoto
14. Zhang
15. Choi
16. Kim
17. Efendi
18. Srivastava
19. Swanson
20. Casterella
21. Francis
22. Walker

اثر تعاملی محدودیتهای تأمین مالی و اعتماد به نفس

اطالعات درونسازمانی برای ارزیابی ریس

ولی خدادادی و همکاران

حسابرسی

35

شده و به عوامل مؤثر درونسازمانی و محادودیتهاای

دسترسی دارند .حقالزحمۀ حسابرسی نشاندهندۀ ساط

موجااود در بااازار ساارمایه توجااه نشااده اساات .در ایاان

اطالعات درونسازمانی است که در شرایط بحران مالی

پژوهش با لحا کردن اعتماد به نفاس بایش از انادازه و

به دلیل امکان وجود رفتارهای فرصاتطلباناۀ مادیران و

کارآماادی بااازار در الگااوهااای بررساایشااده ،بااه منبااع

نیاز به افزایش حجم عملیات حسابرسی ،افزایش مییابد

ایجادکنندۀ ریس

حسابرسی و محادودیتهاای باازار

(کاسیس ،8مارتزوکااس 7و تریگاورگیس .)7112 ،9در

نیز توجه شده است.

حسابرسای در

هدف نهایی ،پاسخ دادن به سؤارت زیار اسات :آیاا

این شرایط به دلیل تغییر محسوس ریس

نتیجۀ ایجاد انگیازۀ تقلاب باه وسایلۀ مادیریت ،خادمات

تغییاارات رفتاااری ماادیریت ،حااقالزحم اۀ حسابرساای را

6و

بهطور کامل توضی میدهد؟ چرا باه نظار مایرساد در

حسابرسی با قیمت باارتری ارایاه مایشاود (فرانا
اوبال .)7186 ،5

شاارایط بحااران مااالی ،حااقالزحم اۀ حسابرساای بااهطااور

در پژوهشهای انجام شاده ازجملاه حسااسیگاناه و

معمول بیشتر و نه کمتر ،تعیین میشود؟ چرا حق الزحماۀ

همکاااااااران ( ،)7185نصاااااایرزاده ،عباااااااسزاده و

حسابرسی با ترکیب بحران مالی و اعتماد به نفاس بایش

ذوالفقاااااااااارآرانی ( )7181و هیرشااااااااالیفر ،3رو 2و

از اندازۀ مدیریت ،روند صعودی به خود مایگیارد؟ در

تئو ،)7187(1اعتماد به نفس بایش از انادازۀ مادیریت از

ادامه ابتدا مبانی نظری و پیشینۀ پژوهشهای انجامشاده،

سارمایهگاذاری ،منشاأ آن و باا

فرضاایههااا و ساا،س ،الگااوهااا و روشهااای پااژوهش و

جنبۀ تأثیر آن بر ریس

فرض کارآیی بازار سرمایه بررسی و بار جنباۀ کاارآیی

درنهایت ،نتایج و پیشنهادها ارایه میشوند.

نسبی بازار تأکید شده است در حاالی کاه در پاژوهش
حاضر بارای جباران ضاعف ناشای از ابهاام در کاارآیی

مبانی نظری.

بازار سرمایه و الگوهای آماری مبتنی بر کاارآیی باازار،

وضعیت یا محدودیت مالی ،عامل مهم اثرگاذار بار

بندی رواباط و اجارای الگاوهاای محادودیت

سرمایهگذاری شرکت است .برمبنای دیدگاه فرمانسا 3و

 ،بخشی از این ضاعف پوشاش

رنگوساات )7189( 81و ساایلوا 88و کاااریری،)7187( 87

داده شده است .ازطرفی ،برخالف پژوهشهاای پیشاین

محدودیت مالی عاملی برای اندازهگیری وضعیت ماالی

با بررسی همزمان اثر تعاملی محدودیت تأمین ماالی ،باه

یا وضعیت ترازنامۀ شارکت مانناد جریاان نقادی ،اهارم

اطالعات (منشأ ایجااد اطالعاات) و

مااالی و اناادازۀ شاارکت اساات .محاادودیت مااالی بیشااتر

توزیع اطالعات (تقارن اطالعاتی) توجه شاده اسات .در

شرکتها ،بیان کنندۀ شرایط ماالی ضاعیفتار اسات .باا

سایر پاژوهشهاای داخلای ،محادودیت تاأمین ماالی از

توجااه بااه نظری اۀ ساارمایهگااذاری ،شاارکتهااای دارای

جنبۀ بازار و کارآیی آن (عوامل برون سازمانی) بررسای

محدودیت مالی ،شرایط ترازنامۀ نامساعدتر و درنتیجاه،

با پنج

تأمین مالی در هر پنج

هر دو جنبۀ ریس

هزینههای تأمین مالی بارتری نسبت به دیگر شارکتهاا
1. Koussis
2. Martzoukos
3. Trigeorgis
4. Frank
5. Obloj
6. Hirshleifer
7. Low
8. Teoh

دارناد کاه ایان امار از وضاعیت نقادینگی نامساااعدتر و
9. Farre-Mensa
10. Ljungqvist
11. Silva
12. Carreira
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ریس ا

ورشکسااتگی آنهااا نشاائت ماایگیاارد درنتیجااه،

بیشتر و به کاارگیری تایم حسابرسای تخصصای نیازمناد

محدودیت ماالی بیشاتر شارکت سابب افازایش ریسا

اساات کااه در نتیجااۀ آن انتظااار افاازایش حااقالزحمااۀ

گزارشگری مالی میشود زیرا شرکتها در تاأمین مناابع

حسابرساای وجااود دارد کااه از افاازایش سااط کیفیاات

سرمایهگذاری و تأمین مالی برونساازمانی مشاکل دارناد

حسابرسی برای کاهش ریس

های مؤسساۀ حسابرسای

(باااوتزن ،8فااااس 7و ورمیا اولن .)7117 ،9آنجلوپولاااو 6و

و سرمایهگذاران نشئت میگیرد.

گیبسون )7112( 5نشان دادند اهرم مالی و نسبت پرداخت

افاازایش رقاباات در بااازار ساابب واقعاایتاار شاادن

سود سهام شارکتهاا بار سارمایهگاذاری شارکت تاأثیر

قیمتگذاری میشود .در حالت رقابات باارتر ،کشاش

میگذارد .آنها توضی دادند که شارکتهاای باا جریاان

قیمتی محدود است و فروشنده خود را ملزم به دریافات

نقدی بار ،محدودیت مالی کمتری خواهند داشت.

قیماات اسااتاندارد ماایدانااد .ناکارآماادی بااازار (وجااود

در ادبیااات اقتصااادی ،زمااانی کااه کیفیاات مشاااهده

اطالعااات ناااقص) ساابب ایجاااد چساابندگی ماایشااود

نشود ،قیمت معیاری برای بررسی کیفیت لحا میشود

(قیمتها با سرعت کمتاری باه تغییارات واکانش نشاان

(شاپیرو .)8319 ،3حق الزحمۀ حسابرسی نیز به پیاروی از

میدهند) اما افزایش رقابت ،به مرور زمان فروشاندههاا

ادبیات اقتصادی ،معیاری از کیفیات حسابرسای در نظار

را به تعدیل کاهشی قیمتها ملزم مایکناد (ویلارس،81
88

گرفته میشود .در صورتی که صاحبکاران ،افازایش در

هایب و ژاناگ .)7186 ،در شارایط بحاران ماالی کاه

کیفیت حسابرسای را تاابعی از افازایش در حاق الزحماۀ

بیان کنندۀ ناتوانی شرکت در تأمین مالی باا هزیناۀ پاایین

حسابرسی در نظر بگیرناد ،مقاومات کمتاری نسابت باه

اسات ،ریسا

تغییار کیفیاات گزارشاگری مااالی باارای

افزایش حق الزحمۀ حسابرسی خواهناد داشات و زماانی

دستیابی به شرایط موردانتظاار اعتباردهنادگان وجاود

که کیفیت حسابرسی پایینتری رزم است ،صاحبکاران

دارد کااه درنهایاات ،ریسا

حسابرساای و حااقالزحم اۀ

حااقالزحم اۀ حسابرساای را بااه میاازان کمتااری کاااهش

حسابرساای را نیااز افاازایش ماایدهااد .مطالعااات زیااادی

ماایدهنااد (فرگوساان ،2لینااوکس 1و تیلااور.)7115 ،3

دربااارۀ عواماال ماؤثر باار حااقالزحماۀ حسابرساای انجااام

ازجمله عوامل مؤثر بار حاق الزحماۀ حسابرسای ،قاوانین

شده اند که حقالزحمۀ حسابرسای را بررسای تفصایلی و

مااالی اساات (باارای نمونااه قااانون ساااربینز آکساالی) .در

نظری کرده اند .داراییها و بادهیهاای جااری باه دلیال

محیط داخلی نیز مایتاوان باه الازام اساتقرار حسابرسای

نقدینگی و تغییرپذیری بار ،به رسیدگی و برناماهریازی

داخلی و کنتارلهاای ناشای از راهباری شارکتی اشااره

دقیقتری نیازمند است که نتیجۀ آن افزایش ساعات کار

کیفیات اطالعاات

حسابرساای اساات .باانعلاای 87و لساایج )7187( 89بیااان

با ابهام روبه رو می شود که به برنامه ریزی دقیق تر ،تالش

حسابرساای تااابعی از

کرد .در شرایط بحران مالی ،ریس

ماایکننااد کااه باارآورد ریساا

اختیااارات ماادیریت ،شاادت روابااط نمایناادگی و سااایر
1. Butzen
2. Fuss
3. Vermeulen
4. Angelopoulou
5. Gibson
6. Shapiro
7. Ferguson
8. Lennox
9. Taylor

عوامل مرتبط است و با توجه به ریسا

ارزیاابیشاده،

عملیات حسابرسی برنامهریزی و حقالزحمۀ حسابرسای
10. Villiers
11. Hayb
12. BenAli
13. Lasage

ولی خدادادی و همکاران
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تعیااین ماایشااود (آسااتانا 8و بااونی 7187 ،7خاادادادی و

ت اأمین مااالی ،از شاااخص بااومیشااده اسااتفاده کردنااد.

حاجیزاده.)7187 ،

یافتااههااای آنهااا نشااان ماایدهااد شاافافیت شاارکتی بااا

دیماااایر ،9باوهیاااد 6و کااااونبر  ،)7181( 5ایااان

محدودیت در تأمین مالی رابطۀ معنیداری دارد که ایان

موضوع را بررسی کردند که آیا ساختار سررسید بدهی

نشان می دهد شرکت هایی کاه ازنظار شافافیت شارکتی

شاارکتهااای خصوصاای بااا کیفیاات ارقااام سااود ایاان

وضعیت بهتری دارند ،در زمینۀ تأمین مالی با محدودیت

شرکتها ارتباط دارد یا خیر .آنها با بررسی نموناهای از

کمتری روبهرو خواهند بود.

شاارکتهااای بلژیکاای در بااازۀ زمااانی  7116تااا 7186

فرضییۀ اول :محادودیت تاأمین ماالی باهصاورت

دریافتند که کیفیت سود رابطۀ مثبتی باا احتماال داشاتن

معناداری سبب تغییر حقالزحمههای حسابرسی میشود.

باادهی بلندماادت و بااا سااهم باادهی بلندماادت از کاال

ادبیات روانشناسی ،سه عاملِ تصور کنتارل ،درجاۀ

بدهیها دارد .آنها با ارایۀ شواهدی ،گزارش کردند کاه

باااری خااوشبیناای نسااابت بااه پیاماادهای مسااااعد و

و متوسااط از

خصوصیات انتزاعای را بارای اعتمااد باه نفاس بایش از

شرکتهای بزر تر خصوصی ،قویتر است .این یافته

اندازه معرفی کرده است که مقایسۀ عملکارد باین افاراد

تار

را مشکل می کند (مارچ .)8338 ،1عوامل مطرحشاده باا

ایاان روابااط باارای شاارکتهااای کوچا

مطابق با این مفهوم است کاه شارکتهاای کوچا
ریس

بنیادیتری برای اعتباردهندگان دارند.

تصامیمگیاری ساازمانی ارتبااط دارناد .اعتمااد بایش از

سلیم 3و الزوبی )7181( 2تأثیر کیفیات حسابرسای و

اندازۀ تصمیمگیری دربارۀ تأسایس واحادهای تجااری،

تااأمین مااالی باادهی باار ماادیریت سااود را بااا اسااتفاده از

ورود بااه بازارهااای جدیااد ،معرفاای محصااول جدیااد یااا

نمونه ای شامل  27شرکت صنعتی طی دورۀ انتخابی بین

تحصاایل سااایر واحاادهای تجاااری را تسااهیل ماایکنااد

سااالهااای  7113تااا  7187بااا بااهکااارگیری الگااوی

(بااندیویااد ،3گراهااام 81و هاااروی .)7189 ،88اعتماااد بااه

اصالحشدۀ جونز بررسی کردند .نتایج نشان داد کیفیت

نفس بیش از انادازه باهدلیال خاوشبینای و غیرمحتمال

حسابرسی و تأمین مالی بادهی تواناایی باالقوۀ مادیریت

دانسااتن شکساات ،ساابب تقویاات تعهاادات ماادیریتی

سود را کاهش میدهد و در مقابل سبب بهباود کیفیات

می شاود (انگلماایر )7188 ،87بناابراین ،اعتباار مادیر را

گزارش مالی میشود .بدهی بار سبب پدیدآمدن خطار

به منزلۀ رهبر واحد تجاری افزایش مایدهاد (بولتاون،89

ماادیریت سااود خواهااد شااد .محماادی ،ساابزعلیپااور و

برانرمیر 86و ولدکمپ.)7189 ،85

دهقانی ( )7181رابطۀ بین شفافیت شرکتی و محدودیت

موفقیت در محیط تجاری مستلزم تمایل باه پیگیاری

در تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق

فرصتهاای شناساایینشاده اسات (ماارچ )8338 ،اماا

بهادار تهران را بررسی و برای سنجش شفافیت شارکتی

بیشااتر ماادیران تمااایلی بااه پیگیااری و شناسااایی ایاان

از دو معیاار شاافافیت سااود حساابداری و اقااالم تعهاادی

فرصااتهااا ندارنااد بااا ایاان حااال ،ماایتااوان طاارحهااای

اختیاری و برای تعیین شرکت های دارای محدودیت در
1. Astana
2. Boone
3. De Meyere
4. Bauwhede
5. Cauwenberge
6. Saleem
7. Alzoubi

8. March
9. Ben-David
10. Graham
11. Harvey
12. Englmaier
13. Bolton
14. Brunnermeier
15. Veldkamp
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انگیزشی برای تشویق مدیران به ریس

پاذیری باه کاار
9

اساات (هویتاااش ،3مااارکلوی  81و باراگاااتو)7112 ،88

گرفت (آرمسترانگ ،8کور ،7تیلاور و ورچیاا )7188 ،

درواقااع ،حتاای تجربااههااای ایجادکنناادۀ شکساات نیااز

ولی انگیزههای ذاتی و درونی در بیشتر موارد تمایال باه

اطالعات باارزشی در اختیار واحد تجاری قرار میدهند

گرفتن تصمیمات اساسی را محدود و انگیزههاای ماالی

(منااون 87و ویلیااامز )7118 ،89زیاارا یااادگیری ناشاای از

نقش کماهمیاتتاری ایفاا مایکنناد (ماارچ و شااپیرا،6

اجرا برای دستیابی باه ساودآوری بلندمادت در باازار

 .)8312اعتماد به نفس بیش از اندازه منبعی بااهمیات از

رقابتی اهمیت زیادی دارد (اریکسن 86و پاکز)8335 ،85

چنین انگیازههاای درونای و بیاان کننادۀ ایان اسات کاه

و یااادگیری ناشاای از شکساات اثربخشاای بیشااتری دارد

مدیران با اعتماد به نفس بیش از اندازه تمایل بیشتری باه

(مادساان 83و دسااایی .)7181 ،82مشااکل زمااانی ایجاااد

اجرای پروژههای نوآورانه با احتمال باالقوۀ ساودآوری

مایشاود کاه مادیران باه موفقیات و شکساتهاا پاسااخ

را دارند (هیرشلیفر و همکاران .)7187 ،باا وجاود ایان،

نامتقااارن ماایدهنااد .ماادیران تمایاال بااه تفساایر و ارایااۀ

بارای دساتیاابی باه موفقیاات تنهاا اجارای پاروژههااای

موفقیتها در مراحل میانی پروژه به منزلۀ تأییادی بارای

سرمایهگاذاری جساورانه کفایات نمایکناد زیارا تنهاا

بهینهبودن طرح اصلی سرمایهگذاری و رویکرد انتخاابی

درصد پایینی از این سرمایهگذاریها سبب دستیابی به

دارند ولی بازخوردهای منفی را به تأخیر مای اندازناد و
81

83

نتایج پیشبینیشده میشود و تداوم بهروزرسانی داناش

اطالعات نامساعد را افشا نمایکنناد (ماور و هیلای ،

مدیریت نسبت به طرح سرمایهگاذاری در هماۀ مراحال

 .)7111در ایاااان شاااارایط عملیااااات حسابرساااای بااااا

اجرایی پروژه و انعطافپذیری برای انجام تغییرات رزم

پیچیدگیهای خاصی روبه رو میشود به گونه ای که در

در مراحل مختلف اجرا ،دستیابی باه هادف را ممکان

شاارایط مطلااو  ،بااهدلیاال گسااتردگی عملیااات و ورود

میکند (بیسلی ،5کارسلو ،3هرمنسون 2و نیل.)7181 ،1

مدیریت باه حاوزههاای جدیاد ،حجام کاار حسابرسای

ادبیااات مربااوط بااه تجزیااه و تحلیاال اقتصااادی و

افزایش مییابد و در شرایط نامساعد به دلیل پنهانسازی

تصمیمگیری ،ماهیت پروژههای عمدۀ سرمایهگذاری را

و تعویااق اخباااار بااد باااه دورههااای بعااادی ،ریساا

بااا تأکیااد باار تصاامیمات گرفتااهشااده در مراحاال میااانی

کشف نشدن حسابرسی افزایش ماییاباد کاه در هار دو

پروژه ،تشری و شناسایی کرده است زیرا چاالشهاا و

حالاات ،ساابب تغییاار افزایشاای حااقالزحم اۀ حسابرساای

فرصتهای ایجادشده در پایاان هار مرحلاه ،باه مرحلاۀ

میشود (گال ،71خدمتی ،78لیم 77و نویسی.)7181 ،79

قبلاای بسااتگی دارد بنااابراین ،نماایتااوان آنهااا را از قباال
پیشبینی کرد .اطالعات به دستآماده در هار مرحلاه از
پروژه ،بارای اصاالح مراحال بعادی باه کاار مای رود و
بازخوردهای ناشی از آن برای موفقیت نهاایی ضاروری
1. Armstrong
2. Core
3. Verrechia
4. Shapira
5. Beasley
6. Carcelo
7. Hermanson
8. Neal

9. Hoitash
10. Markelevich
11. Barragato
12. Menon
13. Williams
14. Ericson
15. Pakes
16. Madsen
17. Desai
18. Moore
19. Healy
20. Gul
21. Khedmati
22. Lim
23. Navissi
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ولی خدادادی و همکاران

فرضیۀ دوم :اعتماد به نفس بیش از اندازۀ مادیران

دارند و انحرافات ایجادشده در انتظارات سرمایهگذاری

بااهصااورت معناااداری ساابب تغییاار حااقالزحمااههااای

را با حساسایت بیشاتری پیگیاری مایکنناد .محادودیت

حسابرسی میشود.

تااأمین مااالی ساابب شناسااایی و اعااالم اخبااار بااد بااه

رویکاارد عقالیاای ساارمایهگااذاری ساابب اجتنااا

سهامداران و مانع تداوم اعتماد باه نفاس بایش از انادازۀ

ماادیران از ساارمایهگااذاری در پااروژههااای سااودآور

مدیران و خوشبینی آنها می شود و امکان ارایاۀ راهحال

ریسااکی و بااا عالمااتدهاای انحرافااات از انتظااارات

و کاهش هزینه را فراهم مایکناد .واحاد تجااری بارای

سرمایهگذاران ،سبب واکنشهای اصاالحی ساهامداران

بهاارهمناادی از دانااش کساابشااده در نتیج اۀ بررساای و

مایشااود امااا اعتماااد بااه نفااس باایش از اناادازه بااهدلیاال

اکتشاف ،سرمایهگذاری انجام شده را اصالح می کند یاا

انحراف از واقعیت ،سبب تضعیف این اثارات مای شاود.

تغییر میدهد که ممکن است به شکل تغییر فرایند تولید

اثرات مشترک اعتماد باه نفاس بایش از انادازۀ مادیران

یا ارایۀ محصول و خادمات جدیاد نماود پیادا کناد باه

(تشویق به بررسی و اکتشاف) و محدودیت تأمین ماالی

عبااارتی ،ماادیران و سااهامداران باارای حفاا ریساا

معنادارتر است زیرا در این شارایط تصامیمات بایاد باه

سرمایهگذاری در سطحی مشخص ،راهکارهای نظارتی

سرعت گرفته شوند و توان شناسایی مسایل و مشاکالت

را افزایش میدهند یا بهبود میبخشند و نتایج حاصال از

به شیوهای زمانمند ،نقش بااهمیتی را ایفا میکند .وقتای

تصاامیمات ماادیران را در دورههااای زمااانی مختلااف

سهامداران واحد تجاری نسبت به اخبار بد میااندورهای

بررسی و کنترل مایکنناد کاه درنتیجاه ،احتماال ایجااد

آگاااهی یابنااد ،امکااان بااه تااأخیر انااداختن واکاانش و

هزینههای ناشی از فرصت از بین مای رود و خاوشبینای

پنهانسازی عواقب ناشی از کاارآیی نداشاتن مادیریت،

مدیران به حداقل ممکن کاهش مییابد .در این شارایط

غیاارممکن خواهااد شااد .کاساایس و همکاااران ()7112

با کاهش ریس

ها و حجم عملیاات حسابرسای انتظاار

نشان دادند با محدودشدن زمان موردنیاز بارای واکانش

کاهش حقالزحمۀ حسابرسی وجود دارد.

و اصالح ،ارزش اقدامات اصالحی افزایش مییاباد باه

مهدوی و رستگاری ( )7181با بررسی رابطۀ کیفیت

عبااارتی ،بااا افاازایش محاادودیت ت اأمین مااالی احتمااال

حسابرساای و محاادودیت در ت اأمین مااالی نشااان دادنااد

شناساااایی خطاهاااا و انحرافاااات ناشااای از رویکااارد

اندازۀ مؤسساۀ حسابرسای و تاداوم انتخاا حساابرس،

خوشبینانۀ مدیران افزایش مای یاباد و باا اطاالعرساانی

رابطۀ مستقیم و معناداری با محادودیت در تاأمین ماالی

انحرافات ،سهامداران در پاسخگویی به انحرافات پویاتر

دارد ولاای رابطااۀ تخصااص حسااابرس در صاانعت بااا

ماایشااوند و امکااان کنتاارل رفتارهااای ماادیران افاازایش

محدودیت در تاأمین ماالی ،معکاوس و معناادار اسات.

مییابد .در این شارایط باا توجاه باه اقادامات کنتارل و

بااهطااور کلاای ،نتااایج پااژوهش آنهااا نشااان داد کیفیاات

هاای

حسابرسی بر محدودیت در تأمین مالی اثرگاذار اسات.

کنترلااای و کشااافنشااادن کااااهش و متناساااب باااا آن

رریدشاتبیاااض ،صااالحی و سااخاوتپااور ( )7181بااا

نظارتی انجاام شاده از جاناب ساهامداران ،ریسا
حقالزحمۀ حسابرسی کاهش مییابد.

سااهامداران بااا توجااه بااه مشااارکتنداشااتن بااهطااور

بررسی اثر تعدیلی محدودیت مالی با شااخص کااپالن

8

و زینگااالس )8332( 7باار رابطااۀ ساااختار دارایاایهااای

مستقیم در عملیات واحد تجااری و بایمیلای باه تحمال
زیانهای بلندمدت ،نسبت به مدیران خوشبینی کمتری

1. Kaplan
2. Zingales
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وثیقهپذیر و ساختار مالی شارکتهاای پذیرفتاهشاده در

نظری مربوط اتکاا مایشاود پاس از انجاام آزماونهاای

بورس اوراق بهادار تهاران ،باه ایان نتیجاه رسایدند کاه

تجربی روابط میان متغیرها ،روابط میان متغیرهاا مشاخص

محدودیت مالی شرکتهاا در رابطاۀ کال دارایای هاای

و نوع روابط میان آنهاا  -مساتقیم یاا غیرمساتقیم  -تعیاین

وثیقهپذیر با اهرم مالی و اجزای داراییهاای وثیقاهپاذیر

می شود .شادت ایان رواباط نیاز باا توجاه باه باار عااملی

(امااوال ،ماشااینآرت و تجهیاازات ،موجااودیکااار و

بهدستآمده میان متغیرها مشخص می شود .برای بررسای

حسا های دریاافتنی) باا اهارم ماالی شارکت ،مثبات و

نقاش محاادودیت تاأمین مااالی در تغییاار اثار تعاااملی بااین

معنادار است به عبارت دیگر ،با وجود محدودیتهاای

اعتماااد بااه نفااس باایش از اناادازۀ ماادیران و حااقالزحم اۀ

مالی در شرکتها ،این رابطه تقویت میشود .در تحلیل

حسابرساای ،حااقالزحم اۀ موردانتظااار براساااس ضاارایب

فرضیۀ سوم ،متغیر تعدیلی محدودیت مالی در رابطۀ بین

بهدستآمده از الگوی  8برآورد میشود س،س اخاتالف

داراییهای بلندمدت وثیقهپذیر با اهارم ماالی بلندمادت

حق الزحمۀ واقعای باهدساتآماده از صاورتهاای ماالی

تأثیری ندارد .متغیر تعدیلی محادودیت ماالی در رابطاۀ

نساابت بااه حااقالزحمااۀ حسابرساای مبتناای باار الگااوی

بین داراییهاای کوتااهمادت وثیقاهپاذیر باا اهارم ماالی

موردانتظااار ،محاساابه و بررساای ماایشااود .حااقالزحم اۀ

کوتاهمدت ،نشاندهندۀ اثر مثبت و معنادار است .عاالوه

حسابرسی در حال بحث ،تابعی از متغیرهای ارایهشاده در

بااار ایااان اثااار تعااادیلی محااادودیت ماااالی در اجااازای

8

7

الگوی زیر است (دیویلرس  ،های و ژانگ:)7189 ،

داراییهای کوتااهمادت وثیقاهپاذیر (موجاودی کاار و
حسا های دریافتنی) با اهرم مالی کوتاه مدت به ترتیاب

()8

نشاندهندۀ رابطۀ مثبت و معنادار و نبود رابطه است.

فرضیۀ سوم :محدودیت تأمین مالی اثار معنااداری

برای محاسبۀ حاق الزحماۀ بارآوردی ( ،)EAFابتادا

بر تعامل مشترک اعتماد به نفس بیش از انادازۀ مادیران

الگوی  8بارای هار ساال بار مبناای حاق الزحماۀ واقعای

و حقالزحمۀ حسابرسی دارد.

حسابرسی ( )LAFتخمین زده و س،س ضرایب هر متغیر
استخرا میشود .در مرحلۀ بعد ،دادههاای هار شارکت

روش پژوهش.
روش این پژوهش مبتنای بار توصایف رواباط واقعای
میااان دادههااای موجااود اساات کااه در قالااب الگااوی

در الگوی ذکرشده و با توجه به ضرایب بهدساتآماده،
جایگذاری مایشاود و عادد حاقالزحماۀ بارآوردی باه
دست میآید.

رگرساایون بررساای ماایشااود .بررساای فرضاایههااا ،فراینااد
فرمولهسازی روابط در دنیای واقعی است ازایانرو ،بایاد
نخست جنبه های واقعی روابط را شاناخت و سا،س الگاو

()7

را طراحاای کاارد .فرضاایههااای بررساایشااده انعکاااس
ویژگااایهاااای رفتااااری حاااقالزحماااۀ حسابرسااای در
قیمااتهاساات .باارای کشااف روابااط میااان متغیرهااا بااه
نظریااههااای پشااتوانه و ادبیااات پااژوهش گذشااته و مبااانی

1. DeVilliers
2. Hay

اثر تعاملی محدودیتهای تأمین مالی و اعتماد به نفس

ولی خدادادی و همکاران

در الگوهای  8و :7
 LAFحااااااقالزحماااا اۀ واقعاااااای حسابرساااااای،
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 EAFحق الزحمۀ حسابرسی بارآوردی OC ،اعتمااد باه

در ایاان الگااو  Cبیااانکنناادۀ نساابت موجااودی نقااد،

نفس بیش از اندازۀ مدیران SIZE ،مجماوع دارایایهاا،

 DIVسود تقسایمی LEV ،اهارم ماالی و  MTBنسابت

 C_Rateنساابت دارایاایهااای جاااری Q_Rate ،نساابت

ارزش بازار به ارزش دفتری است.

دارایاای جاااری بااه باادهی جاااری Debt ،نساابت باادهی

باارای محاساابۀ اناادازۀ شاارکت از لگاااریتم مجمااوع

بلندمدت به مجموع دارایایهاا KZ ،محادودیت تاأمین

دارایی ها ،برای محاسبۀ نسبت جاری از نسبت دارایی های

ماااالی LEV ،اهااارم ماااالی ROA ،باااازده دارایااای،

جاری به مجموع داراییها ،بارای محاسابۀ نسابت آنای از

 MTBنسبت ارزش بازار به دفتری RETVOL ،نوساان

نسبت دارایی های جاری (پس از کسر موجودی کار) باه

بازده INST ،مالکیت نهادی MGO ،مالکیت مادیریت

بدهی های جاری و برای محاسبۀ نسابت بادهی بلندمادت

و  LOSSزیان شرکت را نشان میدهند.

از تقسیم بدهی بلندمادت باه مجماوع دارایایهاا اساتفاده

باارای محاساابۀ متغیاار حااقالزحمااۀ حسابرساای ،از

می شود .بازده داراییها از تقسیم سود عملیاتی به مجموع

لگاااریتم طبیعاای حااقالزحم اۀ حسابرساای اسااتفاده شااده

دارایی های شارکت در ابتادای دوره باه دسات مای آیاد.

اساات .اطالعااات حااقالزحم اۀ حسابرساای ،از سرفصاال

برای محاسبۀ زیان اگر شرکت در سال جاری ،ساال قبال

هزینههای اداری و تشکیالتی و معین ساایر هزیناههاا در

یا دو سال قبل با زیان روبه رو شده باشد ،عادد یا

و در

یادداشتهای همراه صورتهاای ماالی اساتخرا شاده

غیر این صورت صفر است .ارزش بازار باه ارزش دفتاری

است .برای اندازهگیری اعتماد باه نفاس بایش از انادازۀ

برابر با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان

مدیران ،اختالف سود فصلی پیشبینیشدۀ هار ساهم باا

سهام است .اهرم مالی برابر با نسبت مجموع بادهی هاا باه

سود واقعی آن محاسبه میشود .به پیروی از نصیرزاده و

مجموع دارایی های شرکت اسات .انحاراف معیاار باازده

همکاران ( )7181و لین ،8هاو 7و چان )7115( 9چنانچاه

برابر با انحراف معیار  9سالۀ بازده ساارنۀ شارکت اسات.

سال مبلغ ساود پایشبینایشاده از ساود واقعای

برای محاسبۀ درصد مالکیت نهادی ،از اطالعاات مرباوط

در ی

بیشتر باشد ،عدد ی

خواهد گرفت که در این صورت

به مجموع سهام در اختیاار اشاخا

حقاوقی و اشاخا

مدیر اعتماد به نفس بایش از انادازه دارد و در غیار ایان

حقیقی دارای مالکیت بایش از  71درصاد بار کال ساهام

صورت عدد صفر را میپذیرد .برای محاسبۀ محدودیت

منتشرشاادۀ شاارکت اسااتفاده م ایشااود .درصااد مالکی ات

در تأمین مالی واحد تجاری از معیار کاپالن و زینگالس

ماادیریت از تقساایم سااهام نگهااداریشااده بااهوساایلۀ

( )8332استفاده شده است که الگوی تعدیلشدۀ آن در

هیئتمدیره به کل ساهام شارکت در هار دوره باه دسات

بورس اوراق بهادار تهران و به شارح زیار اساتفاده شاده

میآید.

است (حصارزاده و تهرانی .)7111 ،شرکتهایی که در

جامعۀ آمااری ،هماۀ شارکتهاای پذیرفتاهشاده در

چهارم و پنجم قرار میگیرند ،جزء شرکتهاای

بورس اوراق بهادار تهران بین سالهاای  8915تاا 8935

پنج

است که شرایط زیر را داشته باشند :بارای همگانشادن

دارای محدودیت مالی محسو میشوند.
1. Lin
2. Hu
3. Chen

نمونۀ آماری در سالهای بررسی شده ،شرکتها قبال از
سال  8913در بورس اوراق بهادار پذیرفته شاده باشاند
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برای افزایش مقایسهپذیری ،پایان سال مالی شرکتهای

شامل  27شرکت پذیرفتاهشاده در باورس اوراق بهاادار

مطالعااهشااده اساافندماه اساات نمونااۀ آماااری شااامل

تهران بوده است.

شاارکتهااای ساارمایهگااذاری و واسااطهگااری مااالی،
واس،اری ،بان

یافتهها.

ها و بیمهها نمیشود و طای دورۀ زماانی

این پژوهش شرکتها تغییر ماهیت نداشته یا دورۀ ماالی

در جدول زیر تحلیال توصایفی متغیرهاای پاژوهش

خود را تغییر ناداده باشاند درنهایات ،دادههاای مادنظر

ارایه و بررسی شده است.

شرکتها در دسترس باشد .شارکتهاای بررسایشاده،
جدول ( )1تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش
انحراف معیار

حداکثر

حداقل

متغیرها

83/6698 83/5213

1/3132

78/1715

83/1887

اعتماد به نفس بیش از اندازه

1/1898

1/1123

1/1837

1/8368

-1/1258

محدودیت تأمین مالی

1/8758

1/1111

1/9981

8/1111

1/1111

اندازۀ شرکت

5/1511

5/2351

1/3879

1/5711

6/7636

نسبت جاری

1/3169

1/3581

1/7883

1/3511

1/1321

بازده داراییها

1/8923

1/1529

1/7823

8/8156

-1/6197

زیان شرکت

1/1126

1/1111

1/7172

8/1111

1/1111

ارزش بازار به دفتری

8/8368

8/8713

1/8533

8/3728

1/6216

اهرم مالی

1/3672

1/3513

1/7187

8/1766

1/1336

نوسان بازده

1/9135

1/9951

1/7688

1/3226

1/1871

مالکیت نهادی

1/2772

1/1831

1/7352

1/3311

1/1811

مالکیت مدیریت

1/3318

1/2188

1/7116

1/3311

1/1811

تعداد مشاهدات
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حقالزحمۀ حسابرسی

میانگین

میانه

میانگین حاق الزحماۀ حسابرسای بارآوردی برابار باا

بخااش عماادهای از اعضااای هیئااتماادیره ( )1/331را

 83/5213و میااانگین محاادودیت ت اأمین مااالی براباار بااا

تشکیل میدهند .میاانگین 82/3درصادی عادم اطمیناان

 1/8758اسااات کاااه محااادودبودن میااازان نقااادینگی

محیطی بیان کنندۀ ثباات در روناد فاروش شارکتهاای

نگهداریشده به وسیلۀ شرکتهای مطالعه شاده را نشاان

بورس اوراق بهادار است .ارزش میانگین اندازۀ شرکت

میدهاد کاه باا توجاه باه نار باازده 89درصادی آنهاا

 5/1511و نساابت جاااری  1/3169اساات بااه عبااارتی،

توجیه پذیر است .میانگین متغیر اعتماد باه نفاس بایش از

بخااش عماادهای از دارایاایهااای شاارکتهااا جاااری و

اندازه برابر با  1/1898و نشاندهندۀ بهکارگیری محدود

بیان کنندۀ بارتربودن سرمایهگذاری کوتاهمادت اسات.

مدیران با اعتماد به نفس بایش از انادازه اسات .سااختار

میانگین اهارم ماالی و نوساان باازده باه ترتیاب برابار باا

مالکیتی شرکت شامل  1/27سهامداران مطلع اسات کاه

 1/3672و  1/9135اساات کااه نشااان ماایدهااد بخااش

اثر تعاملی محدودیتهای تأمین مالی و اعتماد به نفس
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ولی خدادادی و همکاران

عمدهای از مصاارف شارکت از محال بادهیهاا تاأمین

میتوان گفت ارزش میانگینها ،بهجز نسابت جااری ،از

مالی شده اسات .ارزش میاانگین باازده دارایای و زیاان

میانهها بزر تار اسات کاه انحاراف منطقای در توزیاع

شااارکت باااه ترتیاااب برابااار باااا  1/8923و  1/1126و

متغیرهای مطالعه شده را نشان می دهد .با بررسی ضاریب

بیان کنندۀ ایجاد  1/89درصدی بازدهی به ازای هر ریاال

تغییرات دادههاا مایتاوان اساتدرل کارد کاه دادههاای

سااارمایهگاااذاری در دارایااایهاسااات .ارزش میاااانگین

مربوط به متغیرهای وابسته و مستقل توزیاع نرماال دارد.

 8/8368برای نسبت ارزش بازار به دفتاری نشااندهنادۀ

در ادامه جدول همبستگی بین متغیرهاای پاژوهش ارایاه

فرصاااتهاااای رشاااد (واعااا  ،رمضااااناحمااادی و

شاده اسات کاه وجودنداشااتن همخطای باین متغیرهااای

رشاایدیباااغی )7186 ،باارای شاارکتهااای مطالعااهشااده

پژوهش را نشان میدهد.

اساات .بااا بررساای میانااه و میااانگین متغیرهااای ذکرشااده
جدول ( )2همبستگی بین متغیرهای پژوهش
نوسان مالکیت اهرم
بازده نهادی مالی

ارزش
بازار به
دفتری

اعتماد
زیان مالکیت بازده

نسبت اندازۀ محدودیت به نفس

شرکت مدیریت داراییها جاری شرکت تأمین مالی بیش از
اندازه

حقالزحمۀ
برآوردی همبستگی
حسابرسی
حقالزحمۀ
8/1111

برآوردی
حسابرسی
اعتماد به

8/1111

 -1/1761نفس بیش از
اندازه

-1/7533 8/1111
8/1111

1/8837

1/8755

1/1513 -1/8397 8/1111

1/2523 -1/9867 -1/9139 1/1631 8/1111

-1/1615

1/1717

1/1336

-1/7898 1/9752

1/8813

1/1839 1/1636 -1/7166 -1/1622 8/1111

تأمین مالی

 -1/8162 -1/7162 1/1635اندازۀ شرکت
1/1953

1/1218 1/1633 1/1758 8/1111

محدودیت

1/1773

-1/1813 -1/1571 -1/1881 1/7593 -1/6781 -1/1158 -1/1931 -1/1868 8/1111
1/1899 1/7539 -1/8625 -1/1738 1/7717 1/8628 8/1111

1/9127

1/8311

1/8173

1/1811 1/1399 1/1852 1/6787 1/1863 -1/1991 -1/1913 8/1111

1/1828

1/1967

1/1326

1/1917 -1/1165 -1/1573 -1/1126 1/1821 -1/1819 -1/1811 -1/1896 -1/1519 -1/1331 8/1111

1/8821

نسبت جاری
بازده
داراییها
مالکیت
مدیریت
زیان شرکت
ارزش بازار
به دفتری
اهرم مالی
مالکیت
نهادی
نوسان بازده
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دادههای ترکیبی به شرح زیر است:

برآورد نهایی الگوی پژوهش با اساتفاده از رویکارد

جدول ( )3نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش

متغیر

نماد

ضریب

آمارۀ t

سطح خطا

VIF

محدودیت تأمین مالی ()KZ

KZ

1/8131

7/5673

1/1887

8/75

اعتماد به نفس بیش از اندازه ()OC

OC

9/2128

9/8339

1/1186

8/93

OC*KZ

OC*KZ

1/8126

8/1891

1/1211

8/82

نسبت جاری

C_Rate

-1/1563

-1/3861

1/5911

8/65

مالکیت نهادی

INST

1/1165

8/9992

1/8173

8/39

اهرم مالی

LEV

1/7339

9/5161

1/1116

8/66

زیان شرکت

LOSS

1/1297

7/9153

1/1829

8/78

اندازۀ شرکت

SIZE

-1/8731

-9/1938

1/1111

8/83

مالکیت مدیریت

MGO

1/8651

8/6111

1/8928

7/11

ارزش بازار به دفتری

MTB

-1/1659

-1/9695

1/2987

8/85

بازده داراییها

ROA

1/8523

8/8839

1/7399

8/79

نوسان بازده

RETVOL

1/7118

5/6922

1/1111

7/81

جزء ثابت

C

1/9363

8/3121

1/1532

-

اثرات سال

کنترل شد

اثرات صنعت

کنترل شد

ضریب تعیین

1/6273

ضریب تعیین تعدیلشده

1/9386

آمارۀ دوربین  -واتسون

8/1811

آمارۀ F

85/9538

احتمال آمارۀ F

1/1111

تعداد مشاهدات
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براساس الگاوی ( ،)7فرضایۀ اول پاژوهش مبنای بار

حق الزحماههاای حسابرسای مایشاود ،رد نشاده اسات.

اینکه اعتماد به نفس بیش از انادازۀ مادیران باهصاورت

همان طور که مشاهده میشود ،آماارۀ  tبرابار -9/8339

معناداری سبب تغییر حق الزحمههای حسابرسی میشاود

و بیان کنندۀ تأییدشدن فرضیۀ دوم است .در فرضیۀ سوم

تر باوده اسات -

مطابق باا جادول ( )9ضاریب  B3باا  1/8126و آماارۀ t

رد نشده است .فرضیۀ دوم نیاز پاژوهش مبنای بار اینکاه

 ،8/1991مثبت و معنادار است و محدودیت تأمین ماالی

محدودیت تأمین مالی بهصورت معنااداری سابب تغییار

اثر معناداری بر تعامل مشترک اعتماد باه نفاس بایش از

 -با توجه به اینکه از  5درصد کوچ
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تطابق دارد .در شرایط محدودیت تأمین ماالی ،مادیران

براساس نتایج تخمین الگوها ،میتوان نتیجه گرفات

تمایل به دستکاری رو باه بااری ساود دارناد تاا از ایان

که براساس سط خطای احتمال مربوط به آماارۀ  Fکاه

طریق شرایط دریافت تسهیالت را بهبود بخشند یاا ماانع

از  5درصد کمتر اسات ،معنااداری الگاوهاای پاژوهش

حالشدن بدهیهاای قاراردادی شاوند .ازطرفای ،بارای

تأییااد ماایشااود درنتیجااه ،در سااط خطااای 5درصااد

نگهداشت سهامدارن کلیدی و ممانعت از کااهش رتباۀ

معناداربودن الگوها اثبات شدنی است .با توجه باه آماارۀ

اعتباری شرکت ،برخی رویههاا و رویکردهاای ماالی را

دوربااااااین  -واتسااااااون ( )8/1811وجودنداشااااااتن

دستکاری میکنند (دیچو 2و تاناگ )7113 ،1کاه پیاماد
آن افزایش ریس

خودهمبستگی در الگوهای پژوهش تأیید میشود.

برای حسابرسان اسات بناابراین ،باا

توجه به اینکاه متغیار ریسا
نتایج و پیشنهادها.

از عوامال اصالی الگاوی

حااقالزحماۀ حسابرساای بااه شاامار ماایرود ،افاازایش آن

در پژوهش حاضر نقش محدودیت تاأمین ماالی در

سبب افازایش حاق الزحماۀ حسابرسای مای شاود .نتاایج

تغییاار اثاار تعاااملی بااین اعتماااد بااه نفااس باایش از اناادازۀ

حاصل از بررسی فرضیۀ ساوم نشاان مایدهاد تغییارات

مدیران و حاق الزحماۀ حسابرسای مطالعاه و فرضایۀ اول

ایجادشده در حق الزحمۀ حسابرسی تابعی از اثار تعااملی

تأیید شده است .نتایج حاصل از این فرضیه مشابه نتاایج

اعتماااد بااه نفااس باایش از اناادازۀ ماادیران و محاادودیت

9

تااأمین مااالی اساات .نتااایج حاصاال از ایاان فرضاایه بااا

و هرمنسون ( )7185است .آنها به این نتیجه رسیدند کاه

پژوهشهای پورنانانادام )7111( 3و کریشانان و واناگ

اعتماد به نفس بیش از اندازه و رفتار مادیریت تاابعی از

( )7185تطابق دارد .در شرکتهاای دارای محادودیت

خصوصیات انتزاعی و فکری است کاه سابب شناساایی

مالی ،اعتماد به نفس بیش از اندازه سبب تغییر وضاعیت

فرصتهای تقلب و ضعفهای کنترل داخلی میشود و

نقدینگی میشود .در این شرایط محدودیت تأمین ماالی

بهصورت گستردهای از اقالم تعهدی برای دستیابی باه

سبب سارمایهگاذاری کمتار از حاد مایشاود (آلتای،81

منافع شخصی خاود اساتفاده مایکنناد باه گوناه ای کاه

 .)7119نظریااۀ ساارمایهگااذاری ماادرن معتقااد اساات

کشف نشدن حسابرسی بار می رود و حسابرسان

شرکتها تمایل به سرمایهگذاری در پاروژههاای بادون

و دساتیاابی باه حاداقل صارف

ریسکی دارند که به هزینۀ تاأمین ماالی کمتاری نیازمناد

مربوط ،حقالزحمۀ حسابرسی را افزایش میدهند .نتایج

اساات و در صااورت محاادودیت تاأمین مااالی ،کااارآیی

حاصل از بررسای فرضایۀ دوم نشاان مایدهاد تغییارات

سرمایهگذاری از بین میرود به عبارتی ،در این شارایط

ایجادشده در حقالزحمۀ حسابرسی تابعی از محدودیت

مدیران برای دستیابی به طرحهای انگیزشی ،اخبار باد

تااأمین مااالی اساات .نتااایج حاصاال از ایاان فرضاایه بااا

ناشی از کمبود منابع مالی را به دورههاای بعادی منتقال

پااژوهشهااای برونساایلز ،6نیکاال 5و ویلکینااز)7188( 3

می کنند و با توجه به خوشبینی بااری خاود ،انتظاار باه

پژوهش والف 8و هرمنسون ( )7116و بویل ،7دیزورت

ریس

برای پوشش ریسا

اصالح و بهبود شرایط در دورههای بعدی را دارناد .در
1. Wolfe
2. Boyle
3. Dezoort
4. Bruynseels
5. Knechel
6. Willekens

7. Dichev
8. Tang
9. Purnanandam
10. Alti
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این حالت ،شناسایی اقالم تعهدی و اخبار بد منتقلشاده

از اناادازه باار محاادودیت تاأمین مااالی و باارای شااناخت

بااه دورههااای بعاادی بااه تااالش بیشااتر و سرپرسااتی

رفتارهای عملکردی مدیران در بلندمدت ،تفااوتهاای

تخصصاایتاار حسابرساای نیاااز دارد کااه ساابب افاازایش

ناشااای از قابلیااات مقایسا اۀ صاااورتهاااای ماااالی بااار

حقالزحمۀ حسابرسی میشود.

محدودیتهای تأمین مالی بررسی شود.

با توجه به یافتههای پاژوهش ،هیئاتمادیرههاا بایاد
نسبت به اعماال نظاارت و رویکردهاای کنترلای توجاه

منابع فارسی

بیشااتری داشااته باشااند زیاارا در صااورت اجرانشاادن

[ ]8تهرانااااای ،ر ،.و حصاااااارزاده ،ر .)8911( .تاااااأثیر

رویههای مربوط به آن مدت زمان زیادی رزم اسات تاا

جریان های نقاد آزاد و محادودیت در تاأمین ماالی

پیامدهای ناشی از ضعف در عملکرد مادیران مشاخص

باار باایش ساارمایهگااذاری و کاام ساارمایهگااذاری.

شوند .به عاالوه باا توجاه باه افازایش ریسا

شارکت،

تحقیقات حسابداری و حسابرسی.51-32 ،)9( 8 ،

حق الزحمۀ حسابرسی نیز افزایش مییاباد .هیئاتمادیره

[ ]7حساااسیگانااه ،ی ،.حساانیالقااار ،م .و مرفااوع ،م.

و فرصتهای مرتبط با تغییرات در

( .)8936باایشاطمینااانی ماادیریت و حااقالزحمااۀ

عوامل رفتااری مادیرعامل آگااهی داشاته باشاند زیارا

حسابرساای .فصاالنامۀ بررساایهااای حسااابداری و

ممکن است فرصاتی بارای بهباود تاأمین ماالی ،کااهش

حسابرسی.937-916 ،)9( 77 ،

باید نسبت به ریس

حقالزحمۀ حسابرسای یاا باه تاأخیر اناداختن پیامادهای

[ ]9خاادادادی ،و ،.و حاااجیزاده ،س .)8931( .تئااوری

منفی سرمایهگذاری فراهم شود .الگوهای کنونی تاأمین

نمایندگی و حق الزحمۀ حسابرسی مساتقل :آزماون

مالی بر این فرض مبتنی اند که اعتمااد باه نفاس بایش از

فرضیۀ جریان نقد آزاد .دانش حساابداری ماالی8 ،

اندازه براسااس عوامال شارکتی در یا

نقطاه از زماان

(.23-37 ،)7

تعیین میشود و چسبندگی و مقاومتهاای ماؤثر بار آن

[ ]6رریدشتبیاض ،م ،.صالحی ،م .و سخاوتپاور ،م.

در نظر گرفته نمیشوند .در این راستا و با توجه به نتایج

( .)8932بررسی رابطاۀ محادودیت ماالی ،سااختار

پااژوهش ماایتااوان بااا در پاایش گاارفتن رویکردهااای

داراییها و تأمین مالی در شرکت های پذیرفته شاده

محدودکنناادۀ اعتماااد بااه نفااس باایش از اناادازۀ ماادیران

در بورس اوراق بهاادار تهاران .مادیریت دارایای و

(ازجمله محافظهکاری) خاوشبینای مادیران را ازطریاق

تأمین مالی.818-833 ،)8( 3 ،

انتقااال سااریعتاار اخبااار بااد بااه سااهامداران (باارای انجااام

[ ]5محماادی ،الااف ،.ساابزعلیپااور ,ف .و دهقااانی ،ف.

اقدامات اصالحی) کنترل کرد و محدودیتهای تاأمین

( .)8932بررساا ای رابطاا اۀ شاااافافیت شاااارکتی و

مالی ناشی از فرصتطلبی مدیران را به حاداقل رساانید.

محااادودیت در تاااأمین ماااالی در شااارکتهاااای

ناشای از خاوشبینای مادیران ،انتظاار

پذیرفته شدۀ باورس اوراق بهاادار تهاران .مادیریت

با کاهش ریس

کاهش در حقالزحماههاای حسابرسای مطاابق باا نتاایج
پژوهش وجود دارد.
برای تکمیل نتایج این پژوهش پیشنهاد مایشاود در
آینده اثر تعاملی ساختار مالکیت و اعتماد به نفس بایش

دارایی و تأمین مالی.718-783 ،)8( 3 ،
[ ]3مهااادوی ،غ ،.و رساااتگاری ،ن .)8932( .کیفیااات

حسابرسی و محادودیت در تاأمین ماالی .مادیریت
دارایی و تأمین مالی.897-882 ،)9( 3 ،
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