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 چکیده
 تواندمی ینظارت ید و تخصص حسابرسان و سازوکارهاوشمنجر مینقض تعهدات به انتشار اخبار بد 

و  یشرکت یراهبر ینقش سازوکارها یمقاله، هدف بررس ینآن باشد. در ا یلدر جهت تعد یعامل
بر  موردمطالعهموضوع  یبررس منظوربهاست.  یدر قرارداد بده یریگسختحسابرس در  تخصص

 شدهیرفتهپذشرکت  ١١٣ یهاداده ،١٣٩٧تا  ١٣٩٠ یزمان در دورۀ یک،لجست یونرگرس یالگو یمبنا
 یجپژوهش استفاده شده است. نتا هاییهآزمون فرض یو برا یآورجمعدر بورس اوراق بهادار تهران 

 یدر قراردادها یریگر سختددر صنعت  یتخصص حسابرس داریمعن اثر بر یمبن یقاول تحق یۀفرض
 تأثیر یشرکت یراهبر یاست که سازوکارها ینا یانگردوم پژوهش ب یۀشده است. فرض تأیید یبده

دارد.  یبده یدر قراردادها یریگتخصص حسابرس در صنعت و سخت ینر ارتباط بد یمعنادار
 هایمتوام منجر به انعکاس اخبار بد در ق یافتمربوط به در که نقض تعهدات دهدینشان م یجنتا
کاهش  یزو ن هایمتمنجر به کنترل و حفاظت از ق یشرکت یراهبر یسازوکارها تی،عبار. بهشودیم
و حفظ منافع  یمال هایگزارش یفیتک یشبه افزا ینظارت یکردهایرو یند و اوشمی یسکر

 .دانجامیاعتباردهندگان م

 یدر قراردادها یریگتخصص حسابرس، سخت ی،شرکت یراهبر یسازوکارها: کلیدیهای واژه
 .یبده
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 مقدمه ١
در کاهش  ویژهبهتا حد زیادی نقش کیفیت حسابداری در قراردادهای بدهی و  ،در گذشته

قرار گرفته  موردمطالعه گیرندگانوامو  دهندگانوامعدم تقارن اطالعاتی و تضاد نمایندگی بین 
 ،هزمین). در این ٢٠١۶و همکاران،  ٢سن؛ کریستین١٩٩۶و همکاران،  ١ویچداست (

قرارداد  هزینۀ حسابرسان مستقل ممکن است نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطالعاتی و
در قراردادهای  شدهمنعکسبه قابلیت اطمینان و اعتبار گزارشگری مالی  استنادنمایندگی (با 

؛ لو و ٢٠١١، ٥یس؛ مین٢٠٠۴و همکاران،  ٤؛ اندرسون١٩٨٣، ٣بدهی) ایفا کنند (لفتویچ
کمی در خصوص  مندنظام، شواهد حالبااین). ٢٠١٧و همکاران،  ٧؛ رابین٢٠١٣، ٦واسواری

 مؤثر طوربه تواندمیچگونه تعامل بین طراحی قراردادهای بدهی و تخصص حسابرس  ینکها
وجود دارد. برای درک بهتر ماهیت  ،را کاهش دهد گیرندگانوامنمایندگی  هایهزینه
و عدم تقارن اطالعاتی، نقش تخصص حسابرس  دهندگانوامنمایندگی در رابطه با  هایهزینه

 .گیردقرار می موردبررسیدر قراردادهای بدهی  گیریسختدر کاهش تقاضا برای 
 دهندگانوامدر قراردادهای بدهی بیانگر یک واکنش مناسب توسط  گیریسختمیزان 

استفاده از  واسطۀبهدر قراردادهای بدهی  گیریسختبه عدم قطعیت اطالعاتی است. 
است  دهندهوام هایشرکتبرای  توجهقابل�نمایندگی  هایهزینه دهندۀها، نشانمحدودیت

با میزان عدم اطمینان در  حتم طوربه). انعقاد چنین قراردادهایی ٢٠٠٨، ٨(چاوا و رابرتز
و همکاران  ٩راستا، فیلدز در ارتباط است. در همین دهندهواممحیط اطالعات شرکت 

منفی وجود  شرکت رابطۀ مدیرۀهیئتمالی و توانایی  هاینسبت) نشان دادند بین ٢٠١٢(
 بایستمی لذا ،یابدمیقابلیت اطمینان اطالعات مالی شرکت کاهش  کهازآنجاییدارد و 

ود بین در قراردادهای بدهی افزایش پیدا کند. این امر با توجه به تضاد موج گیریسخت
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 هایصورتو مدیران باعث ایجاد تقاضا برای حسابرسی  دهندگانوامنمایندگان و سهامداران، 
 تأمینمالی ناشی از اهمیت  هایصورت). حسابرسی ١٩٧۶، ١(جنسن و مکلینگ شودمیمالی 

پیشین بیانگر این موضوع است که حسابرسان  هایپژوهشاست. نتایج  موردنیازمنابع مالی 
در کاهش  جهتازاینو  دهندمیمختلف و متنوعی از کیفیت خدمات را ارائه  هایدرجه
). ١٩٨٣، ٣؛ واتس و زیمرمن١٩٨١ ،٢دی آنجلو ،مثالعنوانبه( اثرگذارندنمایندگی  هایهزینه

این است که حسابرسان متخصص در  دهندۀنشانادبیات متفاوت حسابرسی  ،معمول طوربه
، ١٩٩۵و همکاران،  ٤، کراسولمثالعنوانبه( دهندمیائه ار تریباکیفیتصنعت، خدمات 

اغلب عاملی  هاآن). حضور ٢٠١٠و همکاران،  ٦؛ کنگارتمن١٩٩٩، ٥و همکارانن ومولاس
و  شودمیحسابداری توسط مدیریت تلقی  هایگزارش دستکاریهشداردهنده یا بازدارنده از 

دنبال . این پژوهش بهشوندمیمالی  هایگزارشباعث افزایش قابلیت اطمینان  ترتیباینبه
در انعقاد قراردادهای  گیریسختبین میزان  است که با توجه به رابطۀ پرسشیافتن پاسخ این 

)، تردقیقاستفاده از قراردادهای بدهی  واسطۀبهبدهی و قابلیت اطمینان گزارشگری مالی (
 سرمایه کنندگانتأمین عنوانبه ندگاندهوامر میزان بقای دآیا حضور حسابرسان متخصص 

 .اثرگذار است
 در است ممکن ارشد مدیران داران،سهام ران ویمد یهازهیراستایی انگدر صورت هم

 یازابه که دننک گذاریسرمایه بیشتر موردانتظار بازده با کسیرز و پریآممخاطره هایپروژه
 ییدارا ینیگزین امر منجر به جایخواهند شد. اداران منتفع ، سهامیسهام عاد نۀیش هزیافزا

ه و در واکنش یدر بازار سرما ).١٩٧۶نگ، یلکشتر خواهد شد (جنسن و میب یبده هایهزینهو 
 افزایش جبران برای را تریگیرانهسخت وام شرایط است ها ممکنکبان رعامل،یر مدییبه تغ

ر در ییها و تغیگذاراستیر سیی، تغراهبردی یهایریگر در جهتییاز تغ ینان ناشیعدم اطم
حسابرسان متخصص در صنعت  کارگیریبه دیگر، سوی از .شنهاد دهندیت پکرد، به شرکعمل
ت شود. در این شرایط با توجه به افزایش کشر بلندمدت مالی شفافیت بهبود موجب تواندمی

 و امکان کاهش یابدمی کاهش ت نیزکشر یمال یدرماندگ عملکرد، احتمال احتمال بهبود
 کاهش ریسک ناشی از عدم شفافیت وجود دارد. نتیجۀ در مالیتأمین هایهزینه
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در قراردادهای بدهی از بعد اعتبار شرکت در  گیریسختر میزان د اثرگذارشناخت عوامل 
ناشی از شرایط کالن اقتصادی را مرتفع سازد  مدتکوتاههای محدودیت تواندمیبازار سرمایه 

گذاران شود. فرصت و گزینش نادرست به اعتباردهندگان و سرمایه هایهزینهو مانع از تحمیل 
یک هشدار در  عنوانبهعدم استفاده از حسابرسان متخصص را  دهندگانوامواضح است که 

نشان  )٢٠١٣و واسواری (. لو گیرندمیمالی در نظر  هایصورت دستکاریخصوص ریسک 
وام ممکن است شک و تردید  گذاریقیمتدادند که ارتباط منفی بین تخصص حسابرس و 

مالی، در قراردادهای بدهی  هایگزارشرا نسبت به قابلیت اطمینان اطالعات  دهندهوام
است که آیا افزایش کیفیت پرسش این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این  منعکس کند.

گیری در قراردادهای بدهی ر میزان سختدناشی از تخصص حسابرس در صنعت  حسابرسی
در خصوص گزارشگری مالی  سؤاالتگونه  یافتن پاسخ این .اثرگذار است دهندگانوامتوسط 

 تأمینها از طریق بدهی بنگاه بخش بزرگی از سرمایۀ زیرا د،ای داریا حسابرسی اهمیت ویژه
گزارشگری مالی به  انگیزه دارند کهکه مدیران  داد قرار مدنظرست بایاین نکته را می .شودمی

 ،از محل بدهی باشد. از طرفی دیگر شدهتأمین و در جهت حفظ سرمایۀ دهندگانوامزیان 
هایی برای جلوگیری از رفتارهای همراه با ایجاد محدودیت قراردادهای بدهی عموماً

نمایندگی  هایهزینهتوانند باعث ایجاد این قراردادها می .مدیریت است طلبانۀفرصت
 ی برای سهامداران باشند.توجهقابل

مجزا  صورتبه) از قراردادهای نمایندگی و ٢٠١٠( ١نیکوالئف ازجملهتحقیقات پیشین 
وام استفاده کرده است و این در شرایطی است که این رویکرد  هایمحدودیتبرای بررسی 

در قراردادهای بدهی شود، زیرا  گیریسختمنجر به اقدامات جانبدارانه و  تواندمی
 ؛)٢٠١۶، ٣؛ دمیرجیان و اونز٢٠١٢، ٢ند (مورفینامالی معموال� به هم وابسته قراردادهای

و استهالک و افزایش نسبت  ،، افزایش نسبت بدهی به سود قبل از بهره، مالیاتمثالعنوانبه
معیاری  کارگیریبه. با شودبه ایجاد محدودیت برای قرارداد می ضمنی منجر طوربهاهرمی 
مالی شرکت نشان داده  هایصورتبه اعتبار کلی  دهندهوامنمایی کلی از اعتماد  ،ترکیبی

معیار  ازجملهمتغیرهای جایگزین برای قراردادهای بدهی  کارگیریبهشود. همچنین با می
شوند، قرارداد که در طول زمان تمدید می هایدوره احتمال نقض قراردادهای بدهی، تعداد و

) با ١٣٩٠آقایی و ناظمی ( ).٢٠١۶کیفیت نتایج را بهبود بخشید (دمیرجیان و اونز،  توانمی
 هاییدر بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند شرکت شدهپذیرفته هایشرکت مطالعۀ
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که از حسابرسان متخصص در صنعت بهره گرفته بودند، مدیریت اقالم تعهدی اختیاری در 
در خصوص ریسکی که سایر  ،خاص طوربهدر این پژوهش . ددارری تسطح پایین هاآن

 هایمطالعات پیشین متمرکز بر خطر .است شدهند مطالعه و بررسی انفعان با آن مواجهذی
نتایج حاصل از این تحقیق باعث  ،ترتیباینبهمداران است. گزارشگری مالی از منظر سها

افشاهای  طورهمینمالی و  هایصورتهای مختلف شود سهامداران نیز بر جنبهمی
بایست د و همچنین حسابرس نیز مینگرفته حساسیت و تأکید بیشتری داشته باشصورت
 گو باشد.مالی و عواقب ناشی از آن پاسخ هایسوءاستفاده احتمال بهنسبت 

 مبانی نظری ٢

 مالی هایگزارشدر قراردادهای بدهی و  گیریسخت ١ .٢
برای پژوهشگران و  یهدف مهم ،سرمایه از طریق وام کنندگانتأمینبا  هاشرکتدرک روابط 

بیشتر  موردنیاز سرمایۀ تأمینبرای  دهندگانوامبه  هاشرکتدسترسی  زیرا ،فعاالن بازار است
اصلی این روابط منافع متفاوت مدیران و  . مؤلفۀاستبه بازار سهام  هاآناز میزان دسترسی 

نمایندگی درصدد است تا تعارضات منافع بین طرفین قرارداد و  نظریۀاست.  دهندگانوام
نمایندگی  نظریۀ) ١٩٧۶قرار دهد. جنسن و مکلینگ ( موردبررسیرا  طلبانهفرصترفتار  دامنۀ

اعتبار  تأمین زمینۀ درند. داد قرار مورداستفادهرا برای تجزیه و تحلیل قراردادهای مالی 
به نمایندگی از سهامداران  زیرا مدیران شرکت ،آیدمی وجودبهنمایندگی  هایهزینهبدهی، 

افزایش  ازجمله ؛شود دهندگانوامثروت  کاهشممکن است اقداماتی انجام دهند که موجب 
، جایگزینی دارایی)، کاهش ارزش مطالبات موجود یا عدم مثالعنوانبهبنگاه ( پذیریریسک

). چنین  ٢٠١۶(کریستین و همکاران،  استگذاری سودآور سرمایه هایفرصتاستفاده از 
دهد که شود و به طرفین این انگیزه را میقراردادها می وریبهرهرفتارهایی باعث کاهش 

در  طلبانهفرصت رفتارهایزایش دهند و یا تالش کنند اقداماتی را علیه ها را افمحدودیت
با توجه به سطح ریسک و عدم تقارن اطالعاتی انجام  دهندگانوامجهت محافظت از منافع 

). برای ١٩٨٣، ٢؛ گراسمن و هارت١٩٧٩، ١، نتایج مطالعات هولمستروممثال عنوانبهدهند (
تنظیم  ایگونهبهقراردادهای بدهی را  دهندگانواممدیران،  طلبانۀفرصتکاهش رفتار 

 .سلب مالکیت ثروت توسط مدیران را محدود کنند هایفرصتکه  کنندمی
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سود  طورمعمولبهکه قراردادهای مبتنی بر حسابداری  کندمی) استدالل ١٩٨۴لیس (
توانایی مدیریت و  و از این طریق کنندمیرا محدود  گذاریسرمایهو  ،سهام، اهرم مالی

دهند. کاهش می دهندگانوام به هزینه و تحمیلکردن ارزش شرکت سهامداران را برای کم
معناست که نمایندگی سازگار است و این بدان نظریۀ، این استدالل با دیدگاه مجموع در

را در قراردادهای  گیرندگانوام طلبانۀفرصتتوانند رفتار قراردادهای مبتنی بر حسابداری می
گیرندگان شامل وام طلبانۀبرای محدودیت رفتار فرصت هاتالشبدهی محدود کنند. این 

و  شدهارائهمالی  هایصورتو اطمینان از صحت  ارائهنمایندگی مانند تالش برای  هایهزینه
 ).٢٠١٧، ١(کاسکینو استنظارت بر اقدامات مدیریت  هایهزینه هایی مثلهمچنین هزینه

 وجودبه را هادارایی جایگزینی مشکل تواندمیعدم اطمینان محیطی و وجود تضاد منافع 
 برای هاییانگیزه مدیرعامل آن در که) ١٣٩٨و پورزمانی،  ،نیا(ذوالفقاری، طالب آورد

 گذارانسرمایه به منافع رساندنامکان آسیب که ردطلبانه دافرصت هایپروژه در گذاریسرمایه
ر به یاعتباردهندگان را ناگز است ممکن سطح ریسک در تغییر به واکنش. کندایجاد میرا 
ط یعبارتی، تغییر شرابه. ندکالت یتسه شدۀتمام یش بهایافزا و وام شرایط ر درییتغ

 یهاقهیمتر از وثک ها و استفادۀوام کسیاهش سطح رکمنجر به  تواندمیوام  یقراردادها
) بیانگر این است که ٢٠١٨مطالعات هیلر و همکاران ( ).٢٠٠٧شود (صوفی،  کیبان

ها بیشتر خانوادگی در هنگام دریافت تسهیالت مالی از مؤسسات مالی و بانک هایشرکت
 هایشوند. مطالعات و بررسیگیری در قراردادهای بدهی میدچار چالش در خصوص سخت

یابد، شرایط قراردادها مشتری افزایش می که تمرکز) نشان داد زمانی٢٠١٨زاده (حاجیها و تقی
های بیشتری در جهت با محدودیت هاشرکت ترتیباینبهگیرند و تر در نظر میرا سخت

به این نتیجه رسیدند که اهرم مالی و  هاآن ،مالی مواجه خواهند شد. همچنینتأمین
 ردادهای بدهی هستند.گیری در قرار میزان سختد مؤثرپرداختنی از عوامل  هایحسابمانده

و عدم قطعیت  مالی، عدم تقارن اطالعاتی در هنگام پرداخت وام هایصورتکیفیت 
 دهندگانوامر تصمیم ددهد و قرار می تأثیرموجود در آینده را تحت شدۀبینیپیشاطالعات 

(آرمسترانگ و همکاران،  برای استفاده از حقوق مشروط در قرارداد بدهی اثرگذار است
گزارشگری مالی یک شرکت  هایسیستم). با افزایش عدم اطمینان، قابلیت اعتبار ٢٠١٠

در قرارداد بدهی افزایش  گیریسختانتظار داشت که میزان  توانمی نتیجه در، یابدمیکاهش 
 ی که دارای سابقۀهایشرکت ) دریافتند٢٠٠٨و همکاران ( ٢، گراهاممثالعنوانبه ؛یابد
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نشان دادند که  هاآنتمایل بیشتری به افزایش قراردادهای بدهی دارند.  ،بازپرداخت هستند
ی بسیارو وثیقه اثر  ،های مختلف قرارداد مثل مبلغ قرارداد، سررسیدر جنبهدپرداخت مجدد 

در خصوص  کههنگامی). ٢٠١١و همکاران،  ٢؛ کیم٢٠١١ ،١دارد (کاستلو و ویتنبرگ مورمن
الزم است که در قراردادهای بدهی  ،کیفیت کنترل سیستم گزارشگری مالی تردید وجود دارد

 افزایش یابد. گیریسخت

 تخصص حسابرس و قرارداد بدهی ٢ .٢
تقارن در کاهش عدمشان دلیل تواناییکند که حسابرسان بهاقتصاد اطالعات بیان می نظریۀ

های حیاتی یکی از مؤلفهمالی  هایگزارشش قابلیت اطمینان و افزای ،اطالعاتی، خطر اخالقی
؛ ١٩٨٣؛ واتس و زیمرمن، ١٩٧۶هستند (جنسن و مکلینگ، های گزارشگری مالی سیستم

های کاهش نگرانی منظوربهعبارتی، حسابرسان مستقل ). به١٩٨٧، ٣سیمونیک و استین
نیز کاهش تضاد منافع در مفاد  گیرنده ونسبت به کیفیت گزارشگری مالی وام دهندگانوام

 دهد که همۀنشان می پیشین، تحقیقات حالبااینشوند. می کار گرفتههبقراردادهای بدهی 
های ، حسابرسیطورکلیبهدهند. را با اثربخشی یکسانی انجام نمی هانقشحسابرسان این 

و همکاران، ٤، بالسام مثالعنوانبهند (اگزارشگری مالی بیشتر همراه کیفیت باتخصصی غالباً 
در مطالعات  مثالعنوانبه ؛)٢٠١٠، ٥؛ ریشلت و وانگ٢٠٠۵؛ فرانسیس و همکاران، ٢٠٠٣

) دریافتند که تخصص در صنعت حسابرس با ٢٠١٠صنعت بانکداری، کنگارتنام و همکاران (
به عواملی از قبیل رفتار مدیریت سود کمتر در ارتباط است. تفاوت در کیفیت حسابرسی غالباً 

دعوی، منابع در دسترس برای توسعه و  ریسک مربوط به قراردادهای اعتباری، ریسک اقامۀ
و توانایی حسابرس  ،اوری)و فنّ ،آموزش، پرسنل ،مثال عنوانبهحفظ تخصص حسابرسان (

 منظوربهکه حسابرسان  شودمیشود. این موضوع باعث ربط داده می هاآموزشدر بهبود این 
و  ٦نند (جینکگرایی در صنعت کنترل سهم بازار و حفظ توان رقابتی خود، اقدام به تخصص

 .)٢٠١۴و همکاران،  ٧؛ بیل٢٠١١همکاران، 
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تالش  ،گیرندگان دسترسی دارندعالوه بر اینکه به اطالعات خصوصی وام اعتباردهندگان
مالی) نیز اطالعاتی  هایصورتگیرد (تا از اطالعاتی که در دسترس عموم قرار می خواهند کرد

بیان  توانمی ،عبارتیرا به حداقل ممکن کاهش دهد. به هاآنکسب کنند که ریسک اعتباری 
رو هدهندگان همواره با آن روبکرد که تغییر در کیفیت اطالعات ریسک اضافی است که اعتبار

حسابرس را  هایحاکی از آن است که اعتباردهندگان تفاوت پیشینمطالعات هستند. 
معکوس بین  ). مطالعات بسیاری رابطۀ٢٠٠٩دهند (کناگارتنام و همکاران، تشخیص می

کند (اندرسون و بدهی و استفاده از حسابرسان تخصصی صنعت را اثبات می هزینه بهرۀ
در  شدهانجام، مطالعات حالبااین). ٢٠١٣؛ لو و واسواری، ٢٠١١؛ مینیس، ٢٠٠۴همکاران، 

احتمالی ناشی از سوءمدیریت را در  هایتوانند خطرخصوص اینکه آیا حسابرسان می
های بدهی نامه، بسیاری از توافقمثال عنوانبه ؛یستنقراردادهای بدهی محدود کنند، کامل 

 مؤسساتگیرنده را ملزم به انجام حسابرسی توسط حاوی قراردادهای خاصی هستند که وام
هنگام  دهندگانوامدهد که کند. این نشان میاعتباری باال می ا با رتبۀحسابرسی متخصص و ی

؛ بلک ١٩٨١گیرند (دی آنجلو، گیرنده، انتخاب حسابرس را در نظر میعقد قرارداد با یک وام
کند می تأیید، شواهد نسبتاً محدودی وجود دارد که این). باوجود١٩٩٨ول و همکاران، 

در قراردادهای  گیریسختجایگزینی برای  عنوانبه اندتومیحضور حسابرسان متخصص 
 .)٢٠١٧بدهی عمل کند (روبین و همکاران، 

قراردادهای بدهی در یک صنعت خاص باعث افزایش دانش حسابرس نسبت به  تجربۀ
) ٢٠٠٠ریسک قرارداد بدهی خواهد بود. در همین راستا، تیلور ( ویژهبهقراردادهای بدهی، 

با  اندداده انجامدهد نتایج ارزیابی ریسک ذاتی که حسابرسان متخصص بانکی نشان می
دریافتنی که توسط حسابرسان غیرمتخصص صورت گرفته، متفاوت  هایوامارزیابی ریسک 

آیا خطاهای کوچک « اینکهارزیابی  (PCAOB 2010) ١۴ است. استاندارد حسابرسی شمارۀ
های بدهی، افزایش پاداش یقراردادهاز نقض حسابداری منجر به جلوگیری ا غیرمجاز

ر روند سود خواهد دمطلوب  تأثیرانتظارات درآمدی یا  تأمینمدیریتی، تبدیل زیان به سود، 
دهنده و نیاز وام هایاولویتکند. با توجه به وجود توسط حسابرسان را پیشنهاد می »داشت؟

گذاران حفاظت کند، انتظار از منافع سرمایه کافی اندازۀبهبه ایجاد قراردادهای بدهی که  هاآن
تقاضا برای قراردادهای  ،صنعت تخصص بیشتری دارند رود با استفاده از حسابرسانی که درمی

 ابد.یتر کاهش بدهی سخت
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 نظارت جایگزین هایسیستمتخصص حسابرس در صنعت و  ٣ .٢
عدم  کنندۀتضمینند که اعتباردهندگان خواستار سازوکارهای نظارتی و یا حاکمیتی هست

مالی باشد (فیلد و  هایگزارششده یا های انجامگذاریمدیران از سرمایه سوءاستفادۀ
به قراردادهای  دهندگانوامکیفیت حسابداری ضعیف باشد،  کههنگامی). ٢٠١٢همکاران، 

توان اعتباری را نمی کنند، زیرا تغییر در کیفیت و رتبۀمبتنی بر حسابداری اعتماد نمی
). افزایش ٢٠١١د (کاستلو و ویتنبرگ مورمن، کردقیق بر مبنای اعداد مشخص  صورتبه

دارای اطالعات  هایشرکتشود، اما بدهی می هایهزینهنمایندگی باعث افزایش  هایهزینه
ممکن است نتوانند با استفاده از  هاشرکتنامساعد نسبت به دیگر  کیفیت باحسابداری 

ارتباطی منفی بین  ،بدهی را کاهش دهند. به بیان دیگر هایهزینهقراردادهای نمایندگی، 
 .حسابداری پایین وجود دارد باکیفیت هایشرکتبدهی برای  هایهزینهقراردادها و 

یفیت گزارشگری کارهای نظارتی مربوط به کمطالعات تجربی نشان داده است برخی سازو
های کند. این سازوکارها غالباً شامل ویژگیت تحمیل میکمتری به شرک مالی، هزینۀ

خاص، مطالعات  طوربهو پوشش تحلیلگر هستند.  ،گذاران نهادی، حضور سرمایهمدیرههیئت
با بهبود گزارشگری مالی همراه  مدیرههیئتهای نظارتی گذشته نشان داده است که ویژگی

). به همین ترتیب، چونگ و ٢٠٠٧، ٢؛ احمد و دالمن٢٠٠۵و همکاران،  ١است (پیسنل
) شواهدی از سهامداران بزرگ سازمانی که مدیران را در استفاده از تعهدات ٢٠٠٢همکاران (

 نیپیشهای پژوهش ،دهند. همچنین، ارائه میکنندمیاختیاری در جهت افزایش درآمد منع 
و همکاران،  ٣سپر(گا کنندمیگذاران نهادی مدیران را بهتر رصد کند که سرمایهبیان می

هایی که ) دریافت شرکت٢٠٠٨). به همین ترتیب، یو (٢٠١٢، ٤؛ رامالینگ گوادا و یو٢٠٠۵
 تأییدشوند، مدیریت سود کمتری دارند. وی همچنین توسط تحلیلگران بیشتری دنبال می

ن یابد. چکند که با توجه به کارگزاران برتر و تحلیلگران باتجربه، مدیریت سود کاهش میمی
تحلیلگران وابسته به بانک پس از  بینیپیش) نیز نشان دادند که دقت ٢٠١١( ٥و مارتین

همچنین دریافتند افزایش  هاآنیابد. های شرکت از طرف بانک وابسته بهبود میاستقراض وام
با عدم تقارن اطالعاتی باال و همچنین برای معامالت با  دهندهقرض هایشرکتدقت در 

، این مطالعات نشان دادند که رفتههمرویخورد. قراردادهای مالی بیشتر به چشم می
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و پوشش تحلیلگر مالی دستکاری احتمالی اطالعات  ،، سهامداران نهادیمدیرههیئت
 سازوکارهاییچنین  رودمی انتظار .کندرا محدود می طلبفرصتحسابداری توسط مدیران 

) دریافتند با افزایش ٢٠١٢تأثیرگذار باشد. فیلد و همکاران ( دهندگانوامر روابط شرکت با د
یابد. براساس این دیدگاه، استقراض کاهش می حضور مدیران متخصص در صنعت، هزینۀ

اعضای های دلیل تخصص و توصیهبرای کنترل بیشتر سرمایه به دهندگانوامکاهش نیاز به 
ر دشاخص حاکمیت شرکتی  تأثیر) با بررسی ٢٠١٧و همکاران ( ١است. قوما مدیرههیئت

دریافتند که کاهش  ،کانادایی شدۀفهرست هایشرکتگسترش اوراق قرضه در یک نمونه از 
 .شودمی هاشرکتدر پراکندگی اوراق قرضه باعث بهبود کیفیت حاکمیتی 

در خصوص قراردادهای بدهی رسمی نشان دادند که ) ٢٠١٠( آرمسترانگ و همکاران
، فیلدز مثال عنوانبه ؛ساختارهای نظارتی دیگر باشند تأثیرتوانند تحتقراردادهای بدهی می

 مدیرههیئتاستقالل  ازجمله( مدیرههیئت) ارتباط منفی بین کیفیت کلی ٢٠١٢( و همکاران
مالی را بیان کردند.  هایصورتهای تبدهی مبتنی بر نسب از قراردادو تخصص) و استفاده 

شود با درنظرگرفتن ارتباط بین تخصص حسابرس در صنعت و استفاده از تالش می ،در اینجا
رود حسابرسان انتظار می کهدرحالیکار ایشان توسعه یابد.  شدهیهتعبقراردادهای بدهی 

باالتر نسبت به افراد غیرمتخصص برخوردار باشند،  کیفیت باهای متخصص از حسابرسی
گیرنده در استفاده از حسابرس متخصص در قالب انجام تعهدات وام احتماال� مزایای بالقوۀ

، وقتی نتیجه در .شودهای جایگزین یا سازوکارهای حاکمیتی پدیدار مینبود نظارت
دی استفاده از حسابرس احتماال� سودمن ،نظارتی جایگزین قوی هستند سازوکارهای

 .یابدمتخصص کاهش می
 هاشرکتاقدام به اعطای وام به  اتکربهی که دهندگانوام دهدمینشان  پیشینمطالعات 

) و ٢٠٠٩( ٢، ممکن است از سختی قراردادهای بدهی بکاهند. گارلینو و زویبلکنندمی
بلندمدتی بین  رابطۀ کههنگامیتقارن اطالعاتی  ودِنبدهند که ) نشان می٢٠١٧( ٣پریلمیر

اطالعات  دهندهوام کههنگامییابد. وجود داشته باشد، کاهش می گیرندهوامو  دهندهوام
 داشته باشد، الزم است که قرارداد بدهی منعقد شود. گیرندهواممحدودتری نسبت به عملکرد 

 :شودیهای پژوهش به شرح ذیل تدوین مفرضیه ،شدهمطرحبا توجه به مباحث 
در قراردادهای بدهی  گیریسختاول: بین تخصص حسابرس در صنعت و میزان  فرضیۀ

 ارتباط معناداری وجود دارد.
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ر ارتباط بین تخصص حسابرس دمعناداری  تأثیرراهبری شرکتی  سازوکارهایدوم:  فرضیۀ
 .در قراردادهای بدهی دارد گیریسختدر صنعت و میزان 

حسابرسی با کنترل وضعیت  سسۀنترلی پژوهش، کیفیت کار مؤدر ارتباط با متغیرهای ک
نادرست  انتخاب احتمال کاهش باعث محرمانه و خصوصی اطالعات کاهش افشای شرکت و

 باعثاطالعات به فعاالن بازار سرمایه  دلیل مخابرۀبه بنابراین، شود.می گذارانسرمایه توسط
ها تر تحریفتداوم انتخاب حسابرس با شناسایی سریع .شد خواهد وامتعدیل شرایط دریافت 

طلبانه مدیران شرکت) منجر به کنترل رفتارهای فرصت هایگلوگاهدلیل آشنایی با ریسک و (به
سازد. محدودیت مالی را محدود میتأمینگیری در قراردادهای شده و شرایط برای سخت

علت ایجاد نوسان در نتایج و روندهای سودآوری منجر به کاهش پایداری مالی بهتأمین
کاهش سطح ریسک  منظوربهسودهای عملیاتی شده و در این شرایط اعتباردهندگان 

بزرگ و با عملکرد  هایشرکت. در کنندمیتحمیلی، اقدام به تغییر روند اعطای تسهیالت 
های داخلی و مدیریتی و نیز استقرار کنترل های کنترلی وعلت یکپارچگی سیستمبه ،مساعد

د. شوهای مالی محدود میمساعد سرمایه، شرایط برای دستکاری فعالیت نسبتاًساختار 
 هایگزارشهمچنین، وجود یک محیط اطالعاتی مطلوب حسابداری موجب افزایش توان 

العات میان فعاالن این اط مالی در انتقال اطالعات شرکت و از طرف دیگر، موجب توزیع برابر
 شود.بازار می

 روش پژوهش ٣
و از منظر ماهیت و روش از نوع همبستگی  ،بر مبنای هدف از نوع توصیفی شدهانجامپژوهش 
قرار  کنندگاناستفاده گیریتصمیممبنای  تواندمینتایج پژوهش حاضر  کهازآنجاییاست. 
پژوهشگر اقدامی  ،های توصیفیاجرای طرحشود. در تحقیقی کاربردی محسوب می ،بگیرد

را در جهت وقوع یا عدم وقوع رویدادها  طشرایدهد و در جهت دستکاری متغیرها صورت نمی
اند و به توصیف اطالعات دلیل اینکه متغیرهای مطالعه دستکاری نشدهکند، بهایجاد نمی

است  همبستگی شامل تحقیقاتی هایلذا روش تحقیق توصیفی است. پژوهش ،بسنده شده
بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضرایب همبستگی کشف  شود رابطۀکه طی آن تالش می

هدف این نوع تحقیقات تعیین رابطه بین دو یا چند متغیر،  ،و یا تعیین شود؛ در حقیقت
ای در آغاز از منابع کتابخانه ،ها و اطالعاتداده گردآوریاندازه و شدت این روابط است. برای 

ای بورس اوراق ها از پایگاه دادهو سپس برای گردآوری داده ،ینو التو مجالت فارسی کتب 
های اینترنتی مرتبط استفاده شده های دادهو سایر پایگاه ،تدبیرپرداز افزارنرمبهادار تهران، 

 است.
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 الگو و متغیرهای پژوهش ١ .٣

 الگوی پژوهش ١ .١ . ٣
در شرایط  گیریسختر میزان ددنبال بررسی اثر تخصص حسابرس پژوهش بهاین 

ها راهبری شرکت است. برای آزمون فرضیه سازوکارهایقراردادهای بدهی با درنظرگرفتن اثر 
 :شودهای زیر استفاده میاز مدل

 اول ) جهت بررسی فرضیۀ١الگوی (

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼2𝐼𝐼𝐼𝐼𝑆𝑆𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼3𝐵𝐵𝐼𝐼𝐼𝐼𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖 +
𝛼𝛼4𝐵𝐵𝑆𝑆𝐼𝐼𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼5𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼6𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼7𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼8𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 +
𝛼𝛼9𝑀𝑀𝐼𝐼𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼10𝐿𝐿𝐵𝐵𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼11𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆𝑍𝑍𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼12𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝐺𝐺𝐹𝐹𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼13𝐵𝐵𝑆𝑆𝐵𝐵𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 +
𝛼𝛼14𝐺𝐺𝑇𝑇𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀  

 دوم جهت بررسی فرضیۀ) ٢الگوی (

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼2𝐼𝐼𝐼𝐼𝑆𝑆𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼3𝐵𝐵𝐼𝐼𝐼𝐼𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖 +
𝛼𝛼4𝐵𝐵𝑆𝑆𝐼𝐼𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼5𝐼𝐼𝐼𝐼𝑆𝑆𝐼𝐼 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼6𝐵𝐵𝐼𝐼𝐼𝐼𝐵𝐵 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 +
𝛼𝛼7𝐵𝐵𝑆𝑆𝐼𝐼𝐵𝐵𝐵𝐵 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼8𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼9𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼10𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 +
𝛼𝛼11𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼12𝑀𝑀𝐼𝐼𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼13𝐿𝐿𝐵𝐵𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼14𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆𝑍𝑍𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼15𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝐺𝐺𝐹𝐹𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 +
𝛼𝛼16𝐵𝐵𝑆𝑆𝐵𝐵𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼17𝐺𝐺𝑇𝑇𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀  

 ها:الگواین در 
Strictness گیری در قراردادهای بدهیسخت، Specialist تخصص حسابرس، INST 

تداوم  Tenure ،مدیرههیئت اندازۀ BSIZE ،مدیرههیئتاستقالل  BIND ،مالکیت نهادی
محدودیت  Z Score ،شرکت اندازۀ Size ،اظهارنظر حسابرس GCAO ،انتخاب حسابرس

 ،نسبت ارزش بازار به دفتری MTB ،هابازده دارایی ROA ،اهرم مالی LEV ،مالی
FacilityAmt تسهیالت ماندۀ، BigN و  ،حسابرسی سسۀمؤ اندازۀAudit Fee 

در الگوی اول به بررسی اثر مجزای تخصص حسابرس دهد. حسابرسی را نشان می الزحمۀحق
گیری در قراردادهای بدهی پرداخته شده است ولی در الگوی دوم اثر در صنعت بر سخت

 تعاملی سازوکارهای راهبری شرکتی نیز لحاظ شده است. 
 ،ادامه . دراست ذیلمتغیرهای این پژوهش شامل متغیرهای وابسته و مستقل به شرح 

با  مرتبطعوامل  ‑وام، ب هایویژگی ‑که الفاست  شدهاستفاده  یرمتغ دستهاز سه 
 . اندشده یفتعر ادامهدر  یرهامتغ . همۀشودمی شاملشرکت را  هایویژگی ‑و ج ،حسابرس
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 متغیر وابسته ٢ .١ . ٣
گیری میزان در این پژوهش برای اندازه ):Strictnessگیری در قراردادهای بدهی (سخت
بازپرداخت و تمدید تسهیالت دریافتی بر مبنای  از دورۀ ،قراردادهای بدهی در گیریسخت

از گیری در قراردادهای بدهی عبارتی، سخت) استفاده شده است. به٢٠١٠رویکرد نیکوالیف (
توسط شرکت اگر تسهیالت دریافتی  کهنحویبه ؛شودمی گیریاندازهمتغیری مجازی طریق 

تسهیالت  بازپرداخت یا دورۀباشد  و شرکت ملزم به تسویه شده در تاریخ سررسید تمدید نشده
 پذیرد. صفر می صورتاینعدد یک و در غیر  ،تر از میانگین صنعت باشدکوتاه دریافتی

 مستقل یرهایمتغ ٣ .١ . ٣
دلیل نظر تخصص دارند بهحسابرسانی که در صنعت مورد ):EXPERT(تخصص حسابرس 

توانند حسابرسی آن صنعت، می مشکالت ویژۀداشتن توانایی بیشتر در شناسایی و برخورد با 
بیشتری در  حسابرسی تجربۀ سسۀبراین، هرچه مؤبیشتری انجام دهند. افزون کیفیت بارا 

خدمات  ارائۀبیشتری به  دلیل ایجاد حسن شهرت، عالقۀصنعت خاصی کسب کند، به
دلیل برخورداری از دانش حسابرسان متخصص بهکند. برتر پیدا می کیفیت باحسابرسی 

تر برای باکیفیتحسابرسی  ، توانایی بیشتری در ارائۀکارصاحبتخصصی از شرایط صنعت 
کاهش ریسک اطالعاتی دارند. با افزایش تخصص حسابرس، توانایی حسابرس برای درک 

 سسۀیک مؤ کههنگامییابد. کند، افزایش میدر آن فعالیت می کارصاحبمشکالت صنعتی که 
عملکرد  شود، برای آشنایی با نحوۀبه کار دعوت می کارصاحبحسابرسی برای بررسی 

دارد نیاز به زمان و صرف وقت بیشتری  ،کارصاحبدر صنعت و نیز عملیات داخلی  کارصاحب
و کارایی عملیات حسابرسی را پایین  شودمی کارصاحب هایهزینهکه باعث افزایش در 

در آن فعالیت دارد، در  کارصاحبایش تخصص حسابرس در صنعتی که آورد. اما، با افزمی
 کارصاحبفعالیت  فردمنحصربههای شروع کار نیازی به شناخت گسترده از ماهیت و جنبه

های مختلف این دانش و شناخت را کسب کرده و با جنبه قبال� زیرا حسابرس متخصص  ،نیست
گیری شاخصی برای اندازه عنوانبهسهم بازار از  ،در این تحقیقآشناست.  کارصاحبکاری 

حسابرسی بیشتر  سسۀحسابرسی استفاده شده است. هرچه سهم بازار مؤ سسۀتخصص مؤ
 سسۀآن نسبت به دیگر رقبا بیشتر است. سهم بازار مؤ باشد، تخصص صنعت و تجربۀ

حسابرسی خاص در یک صنعت  سسۀیک مؤ کارانصاحبهای تمام حسابرسی مجموع دارایی
 ذیلدر این صنعت و فرمول آن به شرح  کارانصاحبهای خاص تقسیم بر مجموع دارایی

 است:
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MSik =
∑ TAijk
Jik
j=1

∑ ∑ TAijk
Jik
j=1

Ik
i=1

  

مجموع  TA ،امkام در صنعت iحسابرسی  سسۀسهم بازار مؤ MSik ،مدلاین در 
نماد صنعت  k ،کارصاحبنماد شرکت  j ،حسابرسی سسۀنماد مؤ i ،کارانصاحبهای دارایی

نماد تعداد  Ikام و kام در صنعت iحسابرسی  سسۀمؤ کارانصاحبنماد تعداد  Jik ،موردنظر
در این  مؤسساتی)، ١٩٨۶ام است. با پیروی از پالمروس (kحسابرسی در صنعت  مؤسسات

 براساس معادلۀشوند که سهم بازارشان متخصص صنعت در نظر گرفته می عنوانبهتحقیق 
 زیر برقرار باشد:

MSik > 1
NK
∗ 1.2  

ام است. بنابراین، اگر شرکت kموجود در صنعت  هایشرکتتعداد  NK ،مدلاین در 
صورت حسابرسی متخصص صنعت حسابرسی شده باشد عدد یک و در غیر این سسۀتوسط مؤ
 پذیرد.صفر می

و  ،از معیارهای مالکیت نهادی، استقالل ،در این پژوهشسازوکارهای راهبری شرکتی: 
 برای بررسی راهبری شرکتی و به شرح زیر استفاده شده است: مدیرههیئت اندازۀ

 و هابانکار یاخت در سهام میزان مالکیت نهادی از مجموع ):INST( مالکیت نهادی
 و ،یدولت ینهادها ،یبازنشستگ یهاصندوق ،یگذارهیسرما هایشرکت ها،نگیهلد ها،مهیب

 آید.می دستبهت کشر منتشرۀ سهام لک بر یدولت هایشرکت
برابر با نسبت تعداد اعضای غیرموظف به تعداد اعضای  ):BIND( مدیرههیئتاستقالل 
 مدیره است.موظف هیئت

 مدیره است.اعضای هیئت دبرابر با تعدا ):BSIZE( مدیرههیئت اندازۀ

 متغیرهای کنترلی ۴ .١ .٣  
متغیرهای کنترلی براساس تحقیقات پیشین تعیین و در الگوهای تحقیق  ،این پژوهش در

 است.لحاظ شده 
موهومی است که اگر شرکت توسط سازمان  یرمتغ ):BigN(حسابرسی  سسۀمؤ اندازۀ

 .استصورت صفر حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد عدد یک و در غیر این
های متوالی که یک حسابرس مسئولیت داد سالتع ):TENURE(تداوم حسابرس 

 گیرد. عهده می رحسابرسی یک شرکت را ب
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مالی واحد تأمینمحدودیت در  برای محاسبۀ ):Z Score( مالیتأمینمحدودیت 
قرار  استفاده موردآن در بورس اوراق بهادار تهران و به شرح زیر  شدۀیلتعدالگوی  ،تجاری

دارای  هایشرکت وجز ،گیرنددر پنجک چهارم و پنجم قرار میهایی که گرفته است. شرکت
 شوند.محدودیت مالی محسوب می

 )٣الگوی (

𝐾𝐾𝐵𝐵 = 17.330 − 37.486 ∗ 𝐺𝐺 − 15.216 ∗ 𝐵𝐵𝐼𝐼𝐿𝐿 + 3.394 ∗ 𝐿𝐿𝐵𝐵𝐿𝐿 − 1.402 ∗
𝑀𝑀𝐼𝐼𝐵𝐵  

و  ،اهرم مالی LEVسود تقسیمی،  DIVبیانگر نسبت موجودی نقد،  C ،الگواین در 
MTB  استنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری. 

 .استهای شرکت برابر با لگاریتم طبیعی مجموع دارایی: )SIZE( شرکت اندازۀ
از تقسیم سود قبل از بهره و مالیات به مجموع  هاداراییبازده  ):Roaبازده دارایی (

 آید.دست میهای شرکت بهدارایی
برابر با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق : )MTB( ارزش بازار به ارزش دفتری

 .استصاحبان سهام 
 .استهای شرکت ها به مجموع داراییبرابر با نسبت مجموع بدهی: )LEV( اهرم مالی

که  استحسابرسی  الزحمۀحق متغیر وابستۀ :)Audit Fee(حسابرسی  الزحمۀحق
حسابرسی استفاده شده است. اطالعات  الزحمۀحقاز لگاریتم طبیعی  ،آوردن آندستهبرای ب

اداری و تشکیالتی و معین سایر  هایهزینهحسابرسی مستخرج از سرفصل  الزحمۀحق
 مالی است. هایصورتهای همراه ها در یادداشتهزینه

تسهیالت شرکت در  ): برابر با لگاریتم طبیعی ماندۀFacilityAmt( تسهیالت دریافتی
 پایان دوره است.

حسابرس نظر متغیری مجازی است که اگر ): GCAO( اظهارنظر حسابرسنوع 
 پذیرد.صفر می صورتاینعدد یک و در غیر  ،مشروط صادر کند

 هاشرکتانتخاب  آماری و نحوۀ جامعۀ ٢ .٣
در بورس اوراق بهادار  شدهپذیرفته هایشرکت این پژوهش کلیۀ موردمطالعۀآماری  جامعۀ

موجود،  هایشرکت است. برای انتخاب نمونه از بین کلیۀ ١٣٩٧تا  ١٣٩٠ هایتهران بین سال
 هایشرکتاند، حذف شده و در نهایت هایی که واجد هریک از شرایط زیر نبودهشرکت

 اند:برای انجام آزمون انتخاب شده ماندهیباق
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 ١٣٩٠پیش از سال  هاشرکت، موردبررسیهای آماری در سال شدن نمونۀهمگن منظوربه ‑١
 باشند. شده پذیرفتهدر بورس اوراق بهادار تهران 

 منتهی به پایان اسفند باشد. هاشرکتمالی  قابلیت مقایسه، دورۀ افزایشلحاظ به ‑٢
و  ،هاگذاری، لیزینگ، بانکگری مالی، سرمایهواسطه هایشرکتآماری شامل  نمونۀ ‑٣

 شود.بیمه نمی هایشرکت
 مالی نداده باشند. این پژوهش تغییر فعالیت یا تغییر دورۀ زمانیی قلمرو ط هاشرکت ‑۴
 در دسترس باشد. هاشرکت موردنظرهای داده ‑۵

در  شدهپذیرفتهشرکت  ١١٣در این پژوهش شامل  موردبررسی هایشرکت ،در نهایت
 ١۵٩ ،بورسی هایشرکت به ترتیبی که از بین کلیۀ ؛بورس اوراق بهادار تهران بوده است

 یگرواسطهعلت فعالیت در صنعت شرکت به ۶٣علت عدم تطابق پایان سال مالی، شرکت به
زمانی  علت عدم دسترسی به اطالعات کامل طی دورۀشرکت نیز به ١۵١و  ،گذاریسرمایهو 

 د.شپژوهش حذف 

 پژوهش هاییافته ٣ .٣

  یفیآمار توص ١ .٣ .٣ 
برخی از  ١شده، در جدول یک نمای کلی از خصوصیات مهم متغیرهای محاسبه ۀئبرای ارا

آمارهای توصیفی این متغیرها شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، حداقل و حداکثر 
  است. شده ارائهمشاهدات 
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 ١جدول 
 ق یتحق یرهایمتغ یفیآمار توص

 میانگین متغیر
انحراف  میانه

 معیار
 حداقل حداکثر

 ٢٫١۵ ٧٫٨٨ ٠٫٨٧ ۵٫٠٩ ۵٫٣۴ التیتسه ماندۀ
 ١٧٫٨٨ ٢١٫٢١ ٠٫٣٨ ١٨٫٠٣ ١٨٫٠۵ یحسابرس الزحمۀحق

 ١٫٠٠ ١۴٫٠٠ ٠٫٠۵ ٣٫۴٩ ٣٫۶۴ تداوم انتخاب حسابرس
 ۴٫۴١ ٨٫٣٨ ٠٫۶٣ ۵٫۶٧ ۵٫١۴ تکشر اندازۀ
 ‑٠٫٨١ ١٫١٣ ٠٫۶١ ٠٫١٨ ٠٫٢٠ هاداراییبازده 

 ‑٠٫٩٢ ٢٫٧۴ ٢٫٩٠ ١٫۴٣ ١٫۵٢ ینسبت ارزش بازار به دفتر
 ٠٫٠۶ ١٫٢١ ٠٫٢٢ ٠٫۵٩ ٠٫۶۶ یاهرم مال

 ٠٫٢٠ ١٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٧٠ ٠٫۶٧ مدیرههیئتاستقالل 
 ٠٫٠٧ ٠٫٩٩ ٠٫١٩ ٠٫٨١ ٠٫٨٩ یت نهادکیمال

 ٠٫٠٠ ٧٫٠٠ ٠٫٢٩ ۵٫٠۵ ۵٫٠٢ مدیرههیئت اندازۀ
 فراوانی میانه میانگین 

 ٣٨٩ ٠٫٣٨ ٠٫۴٣ یدر قرارداد بده گیریسخت
 ۴٣۴ ٠٫۴۶ ٠٫۴٨ تخصص حسابرس

 ٢۶٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ حسابرسی سسۀمؤ اندازۀ
 ۴١۶ ٠٫۴٨ ٠٫۴۶ نوع اظهارنظر

 ٢١٧ ٠٫١٧ ٠٫٢۴ مالیتأمینمحدودیت 
 

گیری در است. میانگین سخت ١٨٫٠۵حسابرسی برابر با  الزحمۀحقمیانگین لگاریتم 
گیری بوده که بیانگر باالبودن نقض تعهدات قراردادی و سخت ٠٫۴٣قراردادهای بدهی برابر با 

 هاآندرصدی  ٢۴مالی تأمینهای اعطایی است که با توجه به محدودیت ها در تمدید وامبانک
بوده که بیانگر  ٠٫۴٨است. میانگین متغیر تخصص حسابرس در صنعت  پذیرتوجیه

است. ساختار مالکیتی  کارانبصاحعملیات  زمینۀ درحسابرسی  مؤسساتگرایی تخصص
) ٠٫۶٧( مدیرههیئتاز اعضای  ایعمدهسهامداران مطلع است و بخش  ٠٫٨٩شرکت شامل 

دهد که نشان می است ٠٫۶۶دهد. میانگین اهرم مالی برابر با را اعضای غیرموظف تشکیل می
میانگین بازده مالی شده است. ارزش تأمینها از مصارف شرکت از محل بدهی ایعمدهبخش 

ازای بازدهی به ٠٫٢٠است که بیانگر ایجاد  ۵٫١۴و  ٠٫٢٠ترتیب برابر با شرکت به دارایی و اندازۀ
برای نسبت ارزش بازار به دفتری  ١٫۵٢میانگین .ستهاگذاری در داراییهر ریال سرمایه

اوم است. میانگین متغیر تد موردمطالعه یهاشرکترشد برای  هایفرصت دهندۀنشان
 هایشرکتدر بین  انتخاب حسابرس سالۀ ٣٫۶۴تداوم  دهندۀانتخاب حسابرس نشان
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ارگیری سازمان کهحسابرسی بیانگر ب سسۀمؤ درصدی اندازۀ ٢٩است. میانگین  موردبررسی
 توانمی ،متغیرها میانگین و میانۀ است. با مقایسۀ موردمطالعه هایشرکتحسابرسی توسط 
 دهندۀکه نشان ستهااز میانه تربزرگنسبت جاری،  استثنایبهها میانگین گفت ارزش همۀ

 .استهر متغیر  انحراف منطقی در توزیع

 آمار استنباطی ٢ .٣ . ٣
جهت بررسی معناداری کل الگوها استفاده  )١LR( راستنمایی در پژوهش حاضر، از آزمون

ابراز  توانمیاست،  ١٠از  ترکوچککه  )٢VIF( تورم واریانس با توجه به آمارۀشده است. 
نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش با  ٢جدول خطی وجود ندارد. داشت که مشکل هم

  دهد.رویکرد رگرسیون لجستیک را نشان می

                                                                                                                                  
1 Likelihood Ratio Test 
2 variance inflation factor 
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 ٢جدول 
 نتایج حاصل از برآورد الگوهای پژوهش

 ریمتغ
  ٢الگوی   ١الگوی 

 z VIF آمارۀ بیضر z VIF آمارۀ بیضر

 )Aتخصص حسابرس (
٠٫٩٩۵

‑ 
۵٫٩٠۵‑* ١٫٠۵ 

٠٫۴٨٨
‑ 

۴٫١٨۴‑* ١٫٠۵ 

 )Bمالکیت نهادی (
٠٫٧٠۵

‑ 
١٫٢ ***‑١٫٧٨٢۴ 

٠٫٩٨٧
‑ 

٢٫٠١۴‑** ١٫٢۴ 

 ١٫١٢ ٠٫۵۴٣ ٠٫٢٩۶ ١٫١٢ *٢٫٧۴٧ ١٫٠۴۵ )Cمدیره (استقالل هیئت

 )D( مدیرههیئت اندازۀ
٠٫٧٠۶

‑ 
۴١٫ *‑٫١٠٨۴۵ 

٠٫٨٧٣
‑ 

۴١٫ *‑٫٣٣٩۴۴ 

A*B ‑ ‑ ‑ 
٠٫٢۵۶

‑ 
۴١٫ *‑٫٣١٩۵٧ 

A*C ‑ ‑ ‑ 
٠٫٠٠۶

‑ 
١٫٠٩ *‑٣٫٠٠٨ 

A*D ‑ ‑ ‑ 
٠٫٨۶۵

‑ 
٢٫٢٣۴‑** ١٫٠٧ 

 ١٫۶٧ *۵٫٨٧٢ ٠٫٩٩٢ ١٫۶٩ ***١٫٧٢٢ ٠٫٢۴٩ التیتسه ماندۀ
 ١٫٧٧ ٠٫٣۵٨ ٠٫٠٧٣ ١٫٧٧ ٠٫٣۴۶ ٠٫٠٧٠ حسابرسی سسۀمؤ اندازۀ

 ١٫١٧ ٠٫٧٠٩ ٠٫١۵۵ ١٫١٧ *۴٫۶٧۶ ٠٫١١٣ حسابرسی الزحمۀحق
 ١٫۶٩ *۴٫٨١٧ ٠٫١١٨ ١٫۶٩ *۴٫٨١٧ ٠٫١١٧ تداوم انتخاب حسابرس

 ٢٫١۵ *۴٫۶٨٨ ٠٫١٠٨ ٢٫١۵ *٣٫٩۵۶ ٠٫١٠١ نوع اظهارنظر

 تکشر اندازۀ
٠٫١۵٧

‑ 
۴٫٨۶١٫٩٨ *‑٩ 

٠٫١۵٨
‑ 

١٫٩٨ *‑٣٫٧٠٨ 

 ١٫۶١ *۴٫١٩٣ ٠٫٠٨۴ هاییبازده دارا
٠٫٠٨١

‑ 
٣٫۶١٫ *‑٨٠۶١ 

 ٢٫٣۴ *۴٫١۶۶ ٠٫٠٢٩ ٢٫٣۴ *٣٫٨٩٢ ٠٫٠٢٩ ینسبت ارزش بازار به دفتر
 ١٫١۶ *٣٫۶۶٧ ٠٫٢٣۵ ١٫١۶ *۴٫٣٨٣ ٠٫٢٣۵ یاهرم مال

 مالیتأمینمحدودیت 
٠٫٠۴۵

‑ 
١٫٣٨ ***‑١٫٧٩٣ 

٠٫٠۴٣
‑ 

١٫٧٠۶‑*** ١٫٣٨ 

 مبدأعرض از 
۵٫١۶٧

‑ 
٣٫٢۵١‑* ‑ 

۵٫١١۵
‑ 

٢٫۴١۴‑** ‑ 

  ٠٫١٣١١  ٠٫١٢١٠ مک فادن آمارۀ
  ١۵۴٫۴۵  ١۴٩٫٣۵ LR آمارۀ

  ٠٫٠٠٠  ٠٫٠٠٠ LR احتمال آمارۀ
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تخصص  اینکهاول پژوهش مبنی بر  )، سطح خطای مربوط به فرضیۀ١براساس الگوی (
 ٠٫٠٠٠شود، برابر گیری در قراردادهای بدهی میحسابرس در صنعت منجر به تغییر سخت

این است  ۀدهندمنفی باشد. نتایج نشان 1Bاول، انتظار بر این بود که  است. با توجه به فرضیۀ
 شود. گیری در قراردادهای بدهی میکه تخصص حسابرس در صنعت منجر به کاهش سخت

ر ارتباط دمعناداری  تأثیرسازوکارهای راهبری شرکتی کند که دوم پژوهش بیان می فرضیۀ
. با استفاده در قراردادهای بدهی دارد گیریسختبین تخصص حسابرس در صنعت و میزان 

طور که در جدول منفی باشد. همان 7Bو  ،5B ،6Bشود که ضریب بینی میشپی ،)٢از الگوی (
سازوکارهای راهبری شرکتی از بعد مالکیت نهادی، استقالل  ،شودمشاهده می ٢

و بنابراین، سازوکارهای راهبری  استدرصد  ۵از  ترکوچک مدیرههیئت و اندازۀ ،مدیرههیئت
گیری در قراردادهای بدهی تخصص حسابرس و سختر ارتباط بین دمعناداری  تأثیرشرکتی 

 است. رد نشدهدوم پژوهش نیز  . بنابراین، فرضیۀدارد

 بحث و نتایج ٣
و  ،در این پژوهش، نقش تخصص حسابرس و نظارت سازمانی (مالکیت نهادی، استقالل

 قرار گرفته است.  موردمطالعهگیری در قراردادهای بدهی ر سختد) مدیرههیئت اندازۀ
حسابرس متخصص منجر به کاهش  کارگیریبه کهاول پژوهش مبنی بر این فرضیۀ

شده است. نتایج حاصل از این فرضیه مشابه  تأییدشود، گیری در قراردادهای بدهی میسخت
) است. اعتباردهندگان برای جلوگیری از رفتارهای ٢٠١٠( نتایج پژوهش نیکالئف و همکاران

اقدام به کنترل شرایط قراردادهای  ،و حفظ منافع خود هاشرکتگذاری در نامناسب سرمایه
درست رویکرد نظارت،  کارگیریبهنند. کمی بداطالعات  در جهت کاهش مخابرۀ اعطای وام

بخشد و از منافع میگذاری را بهبود های سرمایهگیریکیفیت اطالعات حسابداری و تصمیم
توجه که مدیریت با  کنندمیبه این نکته توجه  اندهندگوامکند. اعتباردهندگان محافظت می

لذا برای کنترل  ؛طلبانه را در پیش خواهد گرفترفتاری فرصت احتماال� به منافع شخصی
قراردادهای  ازآنجاکهدهد. گیری در قراردادهای بدهی را افزایش میگیرنده، میزان سختوام

ند از طریق افزایش قابلیت اتالشمالی هستند، حسابرسان در  هایصورت بر مبتنیبدهی 
به  دهندگانواماطالعاتی را بین مدیریت و  عدم تقارنسطح  ،مالی هایصورتاطمینان 

حسابرسان متخصص در  باوجوددر این پژوهش نشان داد  آمدهدستبهحداقل برسانند. نتایج 
ی توسط ها در قراردادهای بدهگیریشده و سختهای اعمالاز میزان محدودیت ،صنعت

 کههنگامیرسد نظر میگونه بهاین ،شدهحاصلشود. با توجه به نتایج کاسته می دهندگانوام
و باعث  ستاتکاقابل� شدهانجامبه این درجه از اعتماد برسند که روند حسابرسی  دهندگانوام
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در  شدهاعمالهای گیریسخت مالی شده است، درجۀ هایصورتافزایش قابلیت اطمینان 
 قراردادهای بدهی را کاهش خواهند داد. 

ر ارتباط دمعناداری  تأثیرسازوکارهای راهبری شرکتی  کهدوم پژوهش مبنی بر این فرضیۀ
شده است. ن ردگیری در قراردادهای بدهی دارد، حسابرس متخصص و سخت کارگیریبهبین 

. شودمیدر عملکرد  امساعدنطلبی باالی مدیران منجر به تغییرات دهد فرصتنتایج نشان می
) است. نقض شرایط و تعهدات ٢٠١٢( نتایج حاصل از این فرضیه مشابه نتایج پژوهش مورفی

عبارتی، سازوکارهای شود. بهها میدر قیمت بدمنجر به انعکاس اخبار  اعطای وامقراردادهای 
خواهد ن را دربر منافع اعتباردهندگا و دهدمیپذیری مدیران را کاهش راهبری شرکتی ریسک

 از ناشی مشکالت وجود یانگرب دهندگانوامتوسط  شدهاعمال یهامحدودیت یزانمداشت. 
 یاندهنده در پاوام است ممکن زیرا ،است آینده و قرارداد انعقاد تاریخ در اطالعاتی تقارن عدم

 و دریگ بازپس ،است قرار داده یرندهگوام یاررا که در اخت یاسرمایه باشد داشته قصد قرارداد
 گزارش کیفیت به اعتماد با دهندگانوام عبارتی،به. باشد داشته خود مجدد کنترل تحت

. کنندمی تعدیل را بدهی قراردادهای در یریگسخت میزان ،یرندهگوام شرکت حسابرسی
 .دهدمالی را افزایش می هایگزارش به اعتماد میزان ینظارت سازوکارهای این،وجودبا

ها و بانک ویژهبه اعتباردهندگان مورداستفادۀ تواندمیآمده از این پژوهش دستهنتایج ب
هایی گزارش استفاده ازمؤسسات مالی در قالب قراردادهای اعطای وام یا تسهیالت قرار گیرد. 

 کیفیتباعث افزایش  تنهانه ،انددهکر تأییدکه حسابرسان متخصص در صنعت تهیه و 
نوع وثایق  و تعدیل اعتباردهندگانه باعث کاهش میزان حساسیت بلک ،مالی هایصورت

دهد. وجود را کاهش می قراردادهای وامد و به همین ترتیب ریسک ناشی از شومی
به حداقل  و وام اعطاییشود ریسک بازپرداخت بدهی راهبری و نظارتی باعث می سازوکارهای

گیری در ناشی از سخت هایهزینهکاهش  منظوربه هاشرکتشود ممکن برسد. پیشنهاد می
مربوطه ریسک  نوعیبهکار گیرند تا هقراردادهای بدهی، حسابرسان متخصص در صنعت را ب

 و اطمینان نسبی برای اعتباردهندگان فراهم شود. بدکاهش یا
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