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Abstract
The tone of financial reporting, as one of the important aspects of quality information of financial
reports is determined by the ratio of positive and negative words in the annual financial reports, which
can be considered as influential factors for the auditor as a factor to assess the risk of the owner and
affect the audit fee. According to theories of alignment and entrenchment, family ownership may
reduce audit fees by reducing information asymmetry and agency costs, or by increasing audit fees
through financial misuse and fraudulent financial reporting. Therefore, the aim of the present study is
to investigate the relationship between the financial reporting optimistic tone and audit fees and to
study the moderating effect of family ownership on this relationship with respect to theories of
alignment and entrenchment. To achieve the purpose of this study, the financial information of 789
observationfrom companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period between 2012 and 2020
has been done. The results of statistical tests of the research show that the financial reporting optimistic
tone leads to a reduction in audit fees. In addition, the results showed that, in accordance with the
alignment theory, family ownership it moderates and intensifies the relationship between the financial
reporting optimistic tone and audit fee.
Keywords: Optimistic Tone, Family Ownership, Audit Fee, Alignment Theory, Entrenchment Theory.
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چکیده:
لحن گزارشگری مالی ،به عنوان یکی از جنبههای مهم اطالعات کیفی گزارشهای مالیت وسط نسبت واژههای مثبت
و منفی که در گزارشهای مالی ساالنه موجود است ،مشخص میشود که میتواند از عوامل تاثیرگذار برای حسابرس
به عنوان عاملی برای ارزیابی ریسک شرکت صاحبکار در نظر گفته شود و بر حقالزحمه حسابرسی اثرگذار باشد.
ضمن اینکه ،بر اساس نظریههای همسویی و سنگربندی ،مالکیت خانوادگی ممکن است از طریق کاهش عدم تقارن
اطالعاتی و هزینههای نماینـدگی منجر به کاهش حقالزحمه حسابرسی شود ،یا از طریق سوءاستفاده مالی و گزارشگری
مالی متقلبانه منجر به افزایش حقالزحمه حسابرسی گردد .از این رو هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه لحن خوشبینانه
گزارشگری مالی و حقالزحمه حسابرسی و مطالعه اثر تعدیلکنندگی مالکیت خانوادگی بر این رابطه با توجه به
نظریههای همسویی و سنگربندی میباشد .برای دستیابی به هدف پژوهش حاضر از اطالعات مالی  789مشاهده در
شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سالهای  1391تا  1399انجام شده است .نتایج
حاصل از آزمونهای آماری پژوهش نشان میدهد که لحن خوشبینانه گزارشگری مالی منجر به کاهش میزان حقالزحمه
حسابرسی میگردد .عالوه بر این ،نتایج نشان داد ،مطابق با نظریه همسویی مالکیت خانوادگی رابطه بین لحن خوشبینانه
گزارشگری مالی و حقالزحمه حسابرسی را تعدیل و تشدید مینماید.
واژههای کلیدی :لحن خوشبینانه ،مالکیت خانوادگی ،حقالزحمه حسابرسی ،نظریه همسویی ،نظریه سنگربندی

فصلنامه تحلیل بازار سرمایه.

سال یکم ،شماره سوم.

زمستان .1400

 .1مقدمه
حقالزحمه حسابرسی هزینه اقتصادی است که به سازمانها تحمیل میشود و همین عامل باعث
ایجاد پژوهشهای زیادی در جهت بررسی عوامل موثر بر حقالزحمه حسابرسی شده است (مشایخی
و همکاران1395 ،؛ عرب و همکاران .)1399 ،از اولین مطالعاتی بود به بررسی عوامل تعیینکننده
حقالزحمه حسابرسی پرداخت پژوهش سیمونیک ( )1980بود که بعد از آن حقالزحمه حسابرسی
تبدیل به یک موضوع کلی برای محققان شده است.
از طرفی ،افشای اطالعات کیفی ارائه شده توسط مدیریت ،به طور فزایندهای به عنوان مکمل
مهم اطالعات ارائه شده در صورتهای مالی در نظر گرفته میشود (هوانگ و همکاران2014 ،؛
کوتاری و همکاران .)2009 ،بر این اساس ،پژوهشهایحسابداری و مالی اخیر به ارتباط ویژگیهای
زبانی گزارشهای شرکت با رفتار شرکتها و نتایج اقتصادی توجه کرده است (بیدل و همکاران،
2009؛ دیویس و همکاران2012 ،؛ هوانگ و همکاران2014 ،؛ الرکر و زاکولیوکینا2012 ،؛ لی2010 ،؛
راجرز و همکاران.)2011 ،احساسات یا لحن پیامهای منعکس شده در گزارشهای ساالنه (هنری،
2008؛ هوانگ و همکاران2014 ،؛ یکینی و همکاران )2016 ،تمایل دارند تا روی دیدگاه
سرمایهگذاران و تحلیلگران درباره شرکتها تأثیر بگذارند.
همچنین ،پژوهشهای پیشین نشان دادند که لحن گزارش ساالنه با ارزیابی ریسک
حسابرسی همراه است (لوپاتا و همکاران2017 ،؛ یانگ و همکاران .)2018 ،در واقع ،مالحظات
حسابرسان مبنی بر اطالعات همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده در زمانهای اخیر مورد توجه
بیشتری قرار گرفته است (سیمنت و هاگینز .)2014 ،این روند با نیازهای صورتهای مالی برای
افشای کیفی شرکتها به عنوان منبع مهمی از اطالعات سازگار است (النگ و لوندولم2000 ،؛
الرنس .)2013 ،به طور خاص ،ویژگی زبانی لحن پیامهای منتقل شده در گزارشهای ساالنه شرکت
گرایش دارد که با نتایج اقتصادی همراه باشد (هنری2008 ،؛ هوانگ و همکاران2014 ،؛یکینی و
همکاران)2016 ،و به همین دلیل احتماالً عوامل ریسک حسابرسی را منعکس میکند .بر پایه این
استدالل ،دیکاسترو و همکاران ( )2019دریافتند که شرکتهایی که گزارشهایی با لحن خوشبینانه
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صادر میکنند ،نسبت به شرکتهایی که گزارشهای را با لحن بدبینانه صادر میکنند ،حقالزحمه
حسابرسی کمتری پرداخت میکنند .بنابراین ،انتظار میرود که افزایش لحن خوشبینانه گزارشگری
مالی موجب کاهش حقالزحمه حسابرسی گردد.
از سوی دیگر ،نظر به اینکه وجود مالکیت خانوادگی در شرکتها ممکن است طبق نظریه
همسویی و سنگربندی منجر به عدم تقارن اطالعاتی بین مالکان و مدیران کاهش یابد و موجب
ریسک حسابرسی و حقالزحمه حسابرسی پایینتری شود یا جریان اطالعات حسابداری و کنترل بر
شرکت کاهش یابد که در اینصورت ریسک های سوء استفاده مالی و گزارشگری مالی افزایش
مییابد ،حسابرسان باید اقدامات گستردهای در جهت رفع این نوع ریسکها انجام دهند که در نهایت
حقالزحمه حسابرسی افزایش یابد (عرب و همکاران1400 ،؛ تی ،)2019 ،بنابراین ،انتظار میرود
رابطه لحن خوشبینانه گزارشگری مالی و حقالزحمه حسابرسی تحت تأثیر مالکیت خانوادگی قرار
گرفته و تعدیل (تضعیف یا تقویت) شود .با این حال با توجه به بررسیهای صورت گرفته در عمده
مطالعات داخلی صورت گرفته این موضوع نادیده انگاشته شده و یک فضای خالی در ادبیات مالی،
حسابداری و حسابرسی برای تحقیق در این باره وجود دارد که این خود ،انگیزهای جهت انجام
پژوهش حاضر میباشد .از اینرو ،پژوهش حاضر در صدد است که رابطهلحن خوشبینانه گزارشگری
مالیو حقالزحمه حسابرسی و همچنین اثر تعدیلکنندگی مالکیت خانوادگی بر این رابطه با توجه به
نظریههای همسویی و سنگربندی را بررسی کند.
مطالعه حاضر به چندین روش خاص به ادبیات قبلی کمک میکند :پژوهش حاضرازاین
حیث دارای اهمیت است که درزمره محدود پژوهشهای داخلی میباشد که به بررسی لحن
گزارشگری مالی پرداخته و با بررسی تجربی پیامدهای حسابرسی از کلیه پیامهای گزارش ساالنه،
ادبیاتی را که ارتباط بین صفات گزارش ساالنه و گزارشگری مالی را بررسی میکنند ،درکشورهای
در حال توسعه از جمله بازار سرمایه نوظهور ایران گسترش میدهد .همچنین ،ما با معرفی مالکیت
خانوادگی به عنوان یک متغیر تعدیلکننده در این زمینه ،ادبیات اخیر مربوط به رابطه بین لحن
خوشبینانه گزارشگری مالی و حقالزحمه حسابرسی را گسترش میدهیم .ادبیات موجود ادعا میکند
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که لحن خوشبینانه گزارشگری مالی پیامدهای مهمی در حقالزحمه حسابرسی دارد .با این حال،
ارتباط بین لحن خوشبینانه گزارشگری مالی و حقالزحمه حسابرسی در زمینه شرکتهای خانوادگی
در مقابل شرکتهای غیرخانوادگی از قبل مشخص نیست .بنابراین ،مطالعه ما ضمن بررسی رابطه
بین لحن خوشبینانه گزارشگری مالی و حقالزحمه حسابرسی ،مالکیت خانوادگی به عنوان یک متغیر
تعدیلکننده در نظر گرفته میشود .از نظر پژوهشی ،این اولین بار است که مالکیت خانوادگی به
عنوان ناظر در ارتباط بینلحن خوشبینانه گزارشگری مالی و حقالزحمه حسابرسی مورد بررسی قرار
میگیرد .شواهد تجربی نشاندهنده ارتباط بین لحن خوشبینانه گزارشگری مالی و حقالزحمه
حسابرسی در اقتصاد توسعه یافته است (دیکاسترو و همکاران .)2019 ،با این وجود ،شواهد کمی
در مورد اعتبار این رابطه برای شرکتهای فعال در اقتصادهای در حال توسعه نظیر ایران وجود دارد.
ضمن اینکه ،مطالعه حاضر به ادبیات رو به رشدی که عوامل تعیینکننده حقالزحمه حسابرسی
شرکتها را بررسی میکند ،اضافه میکند و با بررسی رابطه بین لحن خوشبینانه گزارشگری
مالیوحقالزحمه حسابرسی با مطالعه اثر تعدیلکنندگی مالکیت خانوادگی با توجه به نظریههای
همسویی و سنگربندی درک جامعتری از حقالزحمه حسابرسی را به ما نشان میدهد .عالوه بر این،
یافتههای پژوهش میتواند موجب درک بهتر سرمایهگذاران ،قانونگذاران بازار سرمایه و
تدوینکنندگان مقررات حرفه حسابرسی از رابطه لحن خوشبینانه گزارشگری مالی و مالکیت
خانوادگی با حقالزحمه حسابرسی گشته و در امر تصمیمگیری آنان راهگشا باشد .درنهایت ،نتایج
پژوهش میتواند ایدههای جدیدی را برای انجام پژوهشهای آتی درحوزه مالکیت خانوادگی و
نظریههای همسویی و سنگربندی پیشنهاد نماید.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .2.1ریسک حسابرسی ،ویژگی مشتری و مطالعات حقالزحمه حسابرسی
ریسک حسابرسی یک عامل اساسی در تصمیمگیریهای مربوط به قیمتگذاری حسابرسی است
(پرات و استیس1994 ،؛ سیمونیک1980 ،؛ استنلی )2011 ،و همچنین ،عرب و همکاران ()1399
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دریافتند که حسابرسان ،ریسک حسابرسیرا عامل اصلی درتعیین میزان حق الزحمه حسابرسی در
نظرمی گیرند .حسابرس برای تعیین میزان تالش حسابرسی الزم برای کاهش ریسک ،میزان خطر
سوء استفاده از منابع که شامل ریسک ذاتی و کنترل میشود ،در نظر میگیرد .حسابرس قصد دارد
وقتی مشتری دارای سطح باالیی از خطر سوء استفاده از منابع باشد ،سطح تالش حسابرسی را افزایش
داده و خطر دعوی قضایی ،جریمههای قانونی ،افت اعتبار و غیره را کاهش دهد (فدراسیون بین
المللی حسابداران .)2009 ،بنابراین ،میزان تالشی که در حسابرسی صرف شده است به عنوان عامل
اصلی تعیینکننده حقالزحمه حسابرسی است (گال و همکارن2018 ،؛ های و همکارن2006 ،؛
سیمونیک .)1980 ،گرچه سایر فاکتورها مانند اندازه صاحبکار و قدرت حاکمیت شرکتی (های و
همکارن )2006 ،و همچنین اندازه و تخصص حسابرس حقالزحمه حسابرسی را نیز تحت تأثیر قرار
میدهند (های .)2013 ،مطالعات قبلی نشان میدهد که سطح تالش حسابرسی و حقالزحمه
حسابرسی با شرکتهای دارای ریسک باالتر در تجارت ارتباط مثبت دارد (بل و همکارن2008 ،؛
بل و همکارن.)2001 ،حسابرسان طیف گستردهای از منابع اطالعاتی را برای ارزیابی ریسک
حسابرسی و تعیین تالش حسابرسی به کار میگیرند .یانگ و همکارن( )2018دریافت که خطرات
خود شناسایی شده مشتری که در بیان افشای گزارش ساالنه وجود دارد با حقالزحمه حسابرسی
همراه است.
 .2.2لحن گزارشهای ساالنه و حقالزحمه حسابرسی
پژوهشهای قبلی نشان میدهد که گزارشهای ساالنه دارای ارزش اطالعاتی است (النگ و لوندولم،
2000؛ تتلوک .)2007 ،لحن اشاره به میزان گزارشهای ساالنه حاوی کلماتی با احساسات خوشبینانه
یا بدبینانه دارد .بنابراین ،لحن به عنوان فرکانس کلمات مثبت منهای فرکانس کلمات منفی استفاده
شده در یک گزارش اندازهگیری میشود .لحن موجود در گزارشهای ساالنه شرکتها ممکن است
به خوانندگان اطالعات مالی کمک کند تا اطالعات مالی را زمینهسازی کنند .مطالعات قبلی نشان
میدهد که لحن با نتایج اقتصادی شرکتها و ریسک تجاری همراه است .به عنوان مثال  ،زبان خوش
بینانه در افشای شرکت به طور مثبت با قیمت سهام (النگ و لوندولم )2000 ،و همچنین عملکرد
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فعلی و آینده شرکت ارتباط دارد (دیویس و همکارن .)2015 ،کوتاری و همکارن( )2009تأیید کرد
که چنین افشاگری هایی با اقدامات ریسک،زمانیکه افشاگریها حاوی لحن منفی هستند ،همراه
است .به طور مشابه ،پژوهشهای قبلی نشان دادند که بورس اوراق بهادار به لحن زبان مورد استفاده
در اطالعیههای شرکت پاسخ میدهد (هنری ،)2008 ،که بهموجب آن احساسات منفی به احتمال
زیاد منجر به واکنش منفی سرمایهگذاران خواهد شد (فلدمن و همکارن2010 ،؛ لوفران و مکدونالد،
.)2011
کلماتی که احساسات منفی را منتقل میکنند نیزگرایش دارند تأثیر بیشتری نسبت به کلمات
با احساسات مثبت داشته باشند (لوفران و مکدونالد ،2011 ،تتلوک2007 ،؛ تتلوک و همکارن،
 .)2008این مشاهدات از الو و میلز( )2015پشتیبانی میکند که ،انسان از منظر روانشناختی ،تمایل
دارد تا اطالعات منفی را دقیقتر از اطالعات مثبت پردازش کند .نتایج برخی از مطالعات قبلی نشان
میدهد که لحن منفی از نظر آماری تاثیر معناداری بر تصمیمات خوانندگان دارد (گارسیا2013 ،؛
جگادش و وو2013 ،؛ تتلوک ،)2007 ،در حالی که برخی دیگر هیچ تأثیر معناداری از کلمات مثبت
پیدا نمیکنند (لوفران و مکدونالد .)2011 ،برخی از محققان استدالل میکنند که سرمایهگذاران
استفاده استراتژیک از لحن را توسط مدیریت در نظر میگیرند ،و بنابراین تأکید بیشتری را نسبت به
لحن مثبت دارند (هنری و لئون.)2016 ،
ارتباط مثبت بین عملکرد شرکت و ویژگیهای افشا (دیویس و تاماسوئیت2012 ،؛ فرانکل
و همکارن2010 ،؛ لی2010 ،؛ پرایس و همکارن )2012 ،و توانایی بازار در بازتاب لحن اطالعات
در قیمتگذاری سهام (هنری2008 ،؛ هوانگ و همکاران2014 ،؛ یکینی و همکارن )2016 ،نشان می
دهد که ویژگیهای گزارشهای ساالنه احتماالً با فاکتورهای ریسک حسابرسی که حسابرسان در
نظر دارند مرتبط است.از آنجا که لحن افشاگری منجر به نتایج اقتصادی خاص میشود ،برای مثال،
هزینه سرمایه و قیمت سهام (کوتاری و همکارن ،)2009 ،چنین انتظاراتی ممکن است تصمیمات
مربوط به گزارشگری مالی شرکتها را شکل دهد .لحن گزارش های ساالنه همچنین ممکن است
نشان دهنده رفتار اساسی مدیریت باشد (الو و میلز .)2015 ،به عنوان مثال ،الو و میلز ()2015
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دریافتند کرد که شرکتهایی که در گزارشهای ساالنه از کلمات با لحنی منفی استفاده میکنند،
تمایل دارند از استراتژیهای تهاجمی برنامهریزی مالیاتی استفاده کنند که ممکن است موجب
اقدامات قانونی توسط بازرس مالیاتی علیه شرکت شود .از منظر حسابرسی چنین شرایطی حاکی از
خطر عدم رعایت صاحبکار از قانون است و در نتیجه ریسک ذاتی حسابرسی را افزایش میدهد.
ریسک حسابرسی یک عامل اساسی در تصمیمگیری های مربوط به قیمتگذاری حسابرسی است
(پرات و استیس1994 ،؛ سیمونیک1980 ،؛ استنلی .)2011 ،حسابرس برای تعیین میزان تالش
حسابرسی الزم برای کاهش ریسک ،میزان خطر سوء استفاده از منابع که شامل ریسک ذاتی و کنترل
میباشد ،در نظر میگیرد .حسابرس قصد دارد وقتی مشتری دارای سطح باالیی از خطر سوء استفاده
از منابع است ،سطح تالش حسابرسی را افزایش داده و خطر دعوی قضایی ،جریمههای قانونی ،افت
اعتبار و غیره را کاهش دهد (فدراسیون بین المللی حسابداران .)2009 ،بنابراین ،میزان تالشی که در
حسابرسی صرف شده است به عنوان عامل اصلی تعیینکننده حقالزحمه حسابرسی است (گال و
همکارن2018 ،؛ های و همکارن2006 ،؛ سیمونیک .)1980 ،گرچه سایر فاکتورها مانند اندازه
صاحبکار و قدرت حاکمیت شرکتی (های و همکارن )2006 ،و همچنین اندازه و تخصص حسابرس
حقالزحمه حسابرسی را نیز تحت تأثیر قرار میدهند (های .)2013 ،مطالعات قبلی نشان میدهد که
سطح تالش حسابرسی و حقالزحمه حسابرسی با شرکتهای دارای ریسک باالتر در تجارت ارتباط
مثبت دارد (بل و همکارن2008 ،؛ بل و همکارن .)2001 ،حسابرسان طیف گستردهای از منابع
اطالعاتی را برای ارزیابی ریسک حسابرسی و تعیین تالش حسابرسی به کار میگیرند .یانگ و
همکارن( )2018دریافت که خطرات خود شناسایی شده مشتری که در بیان افشای گزارش ساالنه
وجود دارد با حقالزحمه حسابرسی همراه است .عالوه بر این ،دیکاسترو و همکاران ()2019
دریافتند که کلمات با لحن مثبت تمایل به ریسک ذاتی کمتری نسبت به کلمات با لحن منفی دارند
ولحن مثبت با تالش حسابرسی کمتر همراه است و بنابراین حقالزحمه حسابرسی را نیز کاهش
میدهد .با توجه به مطالب مطروحه فوق ،فرضیه اول پژوهشبه صورت زیر بیان میگردد:
فرضیه اول :لحن خوشبینانه گزارشگری مالی منجر به کاهش میزان حقالزحمه حسابرسی میگردد.
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 .2.3مالکیت خانوادگی ،لحن گزارشهای ساالنه و حقالزحمه حسابرسی
در دنیای اقتصاد مالکیت خانوادگی به عنوان یکی از اجزای ساختار مالکیت دارای اهمیت روزافزونی
است و شرکتهای خانوادگی را میتوان از جنبههای گوناگون تعریف کرد .ازعواملی که شرکتهای
خانوادگی به کمک آنها تعریف میشوند میتوان به عضویت اعضای خانواده در هیئت مدیره ،درصد
مالکیت سهم ازسوی اعضای خانواده وکنترل یا نفوذ قابل مالحظة خانواده در شرکت اشاره کرد .در
شرکت های خانوادگی عموما بخش زیادی از سهام در اختیار یک یا چند سهامدار عمده حقیقی از
اعضای یک خانواده قرار دارد که تبعأ اعضای خانواده میتوانند در بخشهای مدیریتی و عملیاتی
شرکت فعالیت نمایند؛ از این رو این افراد میتوانند به عنوان مالک و نماینده در شرکت محسوب
شوند (نمازی و محمدی .)1389 ،درخصوص چگونگی تأثیر مالکیت خانوادگی بر رابطه بین لحن
خوشبینانه گزارشگری مالی و حقالزحمه حسابرسی ،دو نظریهی متضاد (نظریههای همسویی و
سنگربندی) در ادبیات حسابداری و حسابرسی مطرح شده است.
بر اساس نظریه همسویی انتظار میرود مالکیت خانوادگی منجر به کاهش حقالزحمه
حسابرسی و تقویت رابطه بین لحن خوشبینانه گزارشگری مالی و میزان حقالزحمه حسابرسی شود.
مالکیت خانوادگی هنگامی که مناصب ارشد اجرایی هیئتمدیره را دارند منجر به کاهش عدم تقارن
اطالعاتی بین مالکان و مدیران میشود (اندرسون و ریب2003 ،؛ پرنسیپ و همکارن.)2011 ،
همچنین ،پژوهشهای پیشین (یانگ2010 ،؛ سرینیدهی و همکارن )2014 ،نشان دادند که مالکیت
خانوادگی با کیفیت سود باالتر و حاکمیت شرکتی بهتری همراه است .ضمن اینکه ،یکی از دالیلی
که ممکن است منجر به کاهش هزینههای نماینـدگی در شرکتهای خانوادگی شود ،تمرکز بر بقـای
بلندمدت و شهرت شرکتهای خانوادگی و همچنین روابـط شخصـی بـا اعتباردهنـدگان و سـایر
سهامداران است ،زیـرا ارادة آنها برای باقی نگه داشتن نام خانواده و حضـور پایـدار و بلندمـدت
اعضای خانواده در شرکت ،موجب میشـود که شرکتهای خانوادگی رابطة خوب و بلندمدتی با
سـهامداران غیرخـانوادگی و اعتباردهنـدگان داشته باشند (اندرسون و ریب .)2003 ،سیمونیک
( )1980اظهار داشت که ریسک حسابرسی بر دامنه کار حسابرسی و به نوبه خود میزان حقالزحمه
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حسابرسی تأثیر میگذارد .برخی از مطالعات پیشین نشان دادند ریسک حسابرسی در شرکتهای
خانوادگی کمتر است .به طور مثال ،وانـگ ( )2006نشان داد که که احتمال بـروز رفتـار فرصتطلبانه
در اعضای خانواده و تأثیرگذاری آنها در فرایند گزارشگری مالی ،کمتر است .همچنین ،خان و
سـوبرامانیام ( )2012دریافتند که در شرکتهای خانوادگی ،بهدلیل نبـود انگیـزههـای قـوی بـرای
دسـتکاری سـود ،ریسـک حسابرسی پایین است .محمدرضائی و همکارن( )1397نیز به این نتیجه
رسیدند که شرکتهای خانوادگی هزینههای نمایندگی کمتری دارند ،بنابراین به ارزیابی ریسک و
تالش های حسابرسی کمتری نیاز داشته و در نتیجه حقالزحمة پایینتری دارند .همچینن بر مبانی
مطالعه عرب و همکاران ( )1400شرکتهای با مالکیت خانوادگی عدم تقارن اطالعاتی بین مالکان
و مدیران کمتر میشود و کیفیت سود باالتر میرود و حسابرسان ریسک کمتری از سوء استفاده مالی
و گزارشگری مالی متقلبانه دارند که این امر موجب کاهش حقالزحمه حسابرسی میگردد .بنابراین،
بر طبق این نظریه همسویی ،انتظار میرود مالکیت خانوادگی رابطه بین لحن خوشبینانه گزارشگری
مالی و میزان حقالزحمه حسابرسی را تقویت نماید.
از سوی دیگر،بر مبنای نظریه سنگربندی انتظار میرود مالکیت خانوادگی منجر به افزایش
حق الزحمه حسابرسی و تضعیف رابطه بین لحن خوشبینانه گزارشگری مالی و میزان حقالزحمه
حسابرسی شود .مالکیت خانوادگی منجر به بروز مسائل نمایندگی بین سهامداران عمده و سهامداران
جزء میگردد .چراکه در اینگونه شرکتها ،سهامداران عمده و خانوادگی سعی در تامین منافع
شخصی خود با هزینه سهامدارن جزء دارند (القول و همکارن .)2016 ،همسو با این دیدگاه ،پژوهش-
های متعددی به موضوع انحراف منابع و کسب منافع شخصی از سهامدارن جزء در شرکتهای
خانوادگی پرداختهاند .بهعنوان مثال ،برتراند و همکارن ( )2002و باء و همکارن ( )2002به شواهدی
مبنی بر رفتار فرصتطلبانه و انحراف منابع در شرکتهای خانوادگی هندی و شرکتهای خانوادگی
کرهای دست یافتند .بطور مشابه ،گایا و همکارن ( )2017دریافتند که اجتناب مالیاتی مکانیزم مناسبی
در جهت تامین منافع شخصی مالکان خانوادگی بهشمار میرود و اجتناب مالیاتی درشرکتهای
خانوادگی بیشتر از سایر شرکتهاست .در واقع ،مالکیت خانوادگی ریسکحسابرسی را از طریق
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گزارشگری مالی متقلبانه یا سوءاستفاده مالی باال میبرد و حسابرسان را متحمل تالش و حقالزحمه
حسابرسی بیشتری میکند ،زیرا باید اقدامات گستردهای را انجام دهند تا صدمات ناشی از چنین
ریسکهایی را کاهش دهند (عرب و همکاران .)1400 ،لذا ،برپایه این نظریه سنگربندی ،انتظار
میرود مالکیت خانوادگی رابطه بین لحن خوشبینانه گزارشگری مالی و میزان حقالزحمه حسابرسی
را تضعیف نماید.
بنابراین ،با توجه به مطالب فوق استدالل میشود که مالکیت خانوادگی رابطه بین لحن
خوشبینانه گزارشگری مالیو حقالزحمه حسابرسی را تعدیل کند .لیکن ،فرضیه دوم پژوهش بر پایه
دو مسئله استوار است )1 :اختالفات نمایندگی کمتری وارزیابی ریسک و تالشهای حسابرسی کمتر
(نظریه همسویی) و  ) 2انحراف منابع و کسب منافع شخصی و افزایش ریسک حسابرسی (نظریه
سنگربندی) .لذا فرضیه دوم پژوهش به شکل زیر تدوین میگردند:
فرضیه دوم :رابطه بینلحن خوشبینانه گزارشگری مالی و حقالزحمه حسابرسی در شرکتهای
خانوادگی ،متفاوت از سایر شرکتهاست.
 .3روش شناسی پژوهش
جامعة آماری پژوهش شامل کلیة شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورة
زمانی  1391تا  1399است .نمونة آماری پژوهش شامل شرکتهایی است که حائز شرایط ذیل
باشند:
 .1شرکتهایی که تاریخ پذیرش آنها در سازمان بورس اوراق بهادار قبل از سال  1391بوده و تا
پایان سال  1399نیز در فهرست شرکتهای بورسی باشند؛
 .2به منظور افزایش قابلیت مقایسه ،سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند باشد؛
 .3طی دورة مورد نظر ،تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشد؛
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 .4جزء شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی نباشد (شرکتهای سرمایهگذاری به علت
تفاوت ماهیت فعالیت با بقیة شرکتها در جامعة آماری منظور نشدهاند).
 .5حسابرسی شرکت توسط سازمان حسابرسی انجام نشده باشد.
 .6دادهها برای محاسبه متغیرهای پژوهش در دسترس باشد.
پس از اعمال محدودیتهای یادشده ،تعداد  789مشاهده (طبق جدول  )1بهعنوان نمونة آماری
پژوهش انتخاب شدند .داده های پژوهش حاضر با مراجعه به صورتهای مالی و یادداشتهای
توضیحی همراه صورتهای مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار موجود در سامانة
کدال ،پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار ،جامعه حسابداران رسمی و نرمافزار رهآورد نوین استخراج
شد .جهت تجزیه و تحلیل نهایی دادهها نیز از نرمافزار اقتصادسنجی  Eviewsاستفاده شده است.
جدول -1انتخاب نمونه و توزیع صنعت
پنل اول :روند انتخاب نمونة آماری
4582

کل مشاهداتی که تا پایان سال  1399عضو بورس بودند.
کسر میشود :از ابتدای سال  1391در بورس پذیرفته نشده باشد.

()1732

کسر میشود :سال مالی آن منتهی به پایان اسفند نباشد.

()270

کسر میشود :تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی داده باشد.

()184

کسر میشود :جزء شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی باشد.

()792

کسر میشود :حسابرسیشده توسط سازمان حسابرسی

()360

کسر میشود :دادهها در دسترس نباشد.

()455
789

تعداد نمونة آماری انتخابشده
پنل دوم :توزیع نمونه با توجه به صنعت و شرکتهای خانوادگی
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صنعت

مشاهدات

شرکتهای خانوادگی

خودرو و قطعات

% 17

% 21

دارویی

% 16

%8

غذایی بجز قند و شکر

% 10

% 11

فرآوردههای نفتی و شیمیایی

%6

%0
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کاشی و سرامیک

%4

%3

کانی فلزات معادن

% 15

% 15

الستیک و پالستیک

%4

%0

ماشین آالت

% 11

% 17

مصالح ساختمانی

% 14

%0

 .3.1مدلها و متغیرهای پژوهش
به منظورآزمون فرضیههای پژوهش مدلهای زیر بر مبنای مطالعه عرب و همکاران ( )1400مورد
استفاده قرار میگیرد.
(LNAFi,t=β0+ β1OPTONEi,t +β2SIZEi,t +β3LEV,t + β4LOSSi,t +β5RECINVi,t )1
+β6AGEi,t +β7AUDOPNi,t +β8AUDCHGi,t +β9AFRi,t +β10CONOWNi,t
+ β11SUBSi,t +∑IND + ∑YEAR + εi,t
(LNAFi,t = β0 +β1OPTONEi,t + β2FAMILYi,t + β3OPTONE*FAMILYi,t )2
+β4SIZEi,t +β5LEVi,t + β6LOSSi,t +β7RECINVi,t +β8AGEi,t
+β9AUDOPNi,t +β10AUDCHGi,t +β11AFRi,t +β12CONOWNi,t
+β13SUBSi,t + ∑IND + ∑YEAR +εi,t

که در مدلهای فوق:
متغیر وابسته
حقالزحمه حسابرسی( :)LNAFبرای سنجش آن مطابق با مطالعههای ایمانی برندق و همکاران
( ،)1396عرب و همکاران ( )1399و عرب و همکاران ( )1400از لگاریتم طبیعی حقالزحمه
حسابرسی استفاده شده است.
متغیر مستقل
لحن خوشبینانه گزارشگری مالی (:)OPTONEبه پیروی از پژوهشهای دیویس و همکارن()2012
و دیکاسترو و همکاران( )2019از تفاوت بین فراوانی کلمات خوشبینانه (مثبت) و فراوانی کلمات
بدبینانه (منفی) محاسبه میشود.بر این اساس ،هر چه عدد بزرگتر باشد ،لحن خوشبینانهتر و هر چه
عدد کوچکترباشد ،لحن بدبینانهتر خواهد بود.
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جدول  -2فهرستواژههای مرتبط با لحن خوشبینانه و بدبینانه
نوع واژه
واژههای خوشبینانه و
مثبت
واژههای بدبینانه و
منفی

کلمات نمونه
تاثیرگذار ،سود ،قوی ،برجسته ،بدستآوردن ،فرصتها ،کسبکردن ،قادر،
موفقیتآمیز ،پیشرفتن ،خوب ،جایزه ،دستاورد ،بزرگتر ،بهبودیافته ،رسیدن،
موفقیت،
ضرر ،اختالل ،زیان ،در مقابل ،افشا و افشا شدن ،خاتمه دادن ،مختل شده ،استعفا،
در معرض ،بحرانی ،ادعاها ،نگرانی ،بازسازی ،اظهارغلط ،خاتمه یافت ،قصور و
کوتاهی ،قطع شد ،کاهش یافتن،

متغیر تعدیلگر
مالکیت خانوادگی ( :)FAMدر این پژوهش به پیروی ازپژوهشهای معطوفی و گلچوبی ()1396
و عرب و همکاران ( ،)1400از یکی از دو شرط زیر برای تعریف شرکتهای خانوادگی در ایران
استفاده شده است:
الف) سهامدار حقیقی مالک حداقل  20درصد سهام عادی شرکت باشد .و یا ؛
ب) یکی از اعضای هیئت مدیره ،خود ،به تنهایی مالک حداقل  5درصد سهام عادی و یا مجموع
سهام عضو حقیقی هیئت مدیره و اعضای خانواده و فامیل وی  ،حداقل  5درصد مجموع سهام عادی
شرکت باشد.
ازاینرو در پژوهش حاضر ،اگرشرکتی یکی ازویژگیهای فوق را داشته باشد ،خانوادگی تلقی شده
وعدد یک را میپذیرد ودرغیراینصورت عددصفر به آن اختصاص داده میشود.
متغیرهای کنترلی
مهمترین متغیرهایی که بر مبنای مطالعات قبلی(عرب و همکاران1399 ،؛ عرب و همکاران)1400 ،
بهطور بالقوه بر حقالزحمه حسابرسی تأثیرگذار بودند در مدلهای پژوهش به عنوان متغیرهای کنترلی
مدنظر قرار گرفتند و عبارتند از:
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اندازه شرکت (:)SIZEازلگاریتم طبیعی داراییهای پایان دوره شرکت استفاده شده است.
اهرم مالی (:)LEVنسبت کل بدهی به کل داراییها به عنوان ابزاری برای اندازه گیری اهرم مالی به
کار می رود.
زیان شرکت ( :)LOSSاگر شرکت زیان داشته باشد برابر عدد یک ودر غیر اینصورت برابر عدد
صفر است.
حسابهای دریافتنی و موجودی کاال ( :)RECINVشرکت از تقسیم مجموع موجودی کاال و
حسابهای دریافتنی بر داراییهای شرکت محاسبهشده است.
سن شرکت(:)AGEبر اساس فاصله زمانی بین سال تاسیس تا پایان دوره زمانی پژوهش ،اندازهگیری
میشود.
اظهارنظر حسابرس ( :)AUDOPNچنانچه نوع اظهارنظر مقبول باشد به آن عدد یک اختصـاص
مییابد و در غیر این صورت صفر میشود.
تغییر حسابرس ( :)AUDCHGچنانچه در سال مورد نظر حسابرس تغییر کند به آن عدد یک
اختصـاص مییابد و در غیر این صورت صفر میشود.
رتبه موسسه حسابرسی (:)AFRاگر شرکت توسط سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات درجه
الف مورد رسیدگی قرار گرفته باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر را میپذیرد.
تمرکزمالکیت ( :)CONOWNبرابر با درصد مالکیت سهام در اختیار بزرگترین سهامدار شرکت
است.
شرکتها تابعه ( :)SUBSاگر شرکت دارای شرکت های تابعه و فرعی باشد برابر با عدد یک و در
غیر یاصنورت برابر با صفر است.
اثرات صنعت ( :)INDبیانگر نوع صنعت که به صورت یک متغیر مجازی سنجیده شده است.
اثرات سال ( :)YEARیک متغیر مجازی است و برای در نظر گرفتن اثرات تصادفی سال وارد
الگوی رگرسیونی خواهد شد.
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 .4یافتههای پژوهش
 .4.1آمار توصیفی
جدول ( ،)3آمار توصیفی متغیرهای مورد آزمون که شامل برخی شاخصهای مرکزی و پراکندگی
است را برای نمونهای متشکل از  560مشاهده در فاصله زمانی سالهای  1391-1399نشان میدهد.
نتایج پنل اول و قسمت کمی جدول نشان میدهد ،میانگین لحن خوشبینانه -1/927 ،میباشد .این
میزان نشاندهنده این است که لحن مورد استفاده در گزارشها ،به طور معمول بدبینانه میباشد.
همچنین میانگین اهرم مالی نشان میدهد حدود  55درصد داراییهای شرکتهای نمونه از از طریق
بدهی ،تامین مالی شده است .همچنین نکته قابل توجه دیگر این جدول ،به طور میانگین  50درصد
دارایی شرکتهای مورد بررسی را حسابهای دریافتنی و موجودی کاال تشکیل میدهد .با توجه به
میانگین تمرکز مالکیت حدود  52درصد شرکتهای نمونه در اختیار بزرگترین سهامدار است .در
پنل دوم و و قسمت کیفی جدول درصد مالکیت خانوادگی نشان میدهد  11درصد شرکتهای
نمونه دارای مالکیت خانوادگی هستند ،به طور میانگین  10درصد شرکتهای نمونه از لحاظ مالی
دچار درماندگی مالی و زیانده هستند ،میانگین اظهارنظر حسابرس و رتبه حسابرس به ترتیب بیان
کننده آن است که  58درصد شرکتهای نمونه اظهارنظر مقبول دریافت و  90درصد شرکتهای
نمونه توسط موسسات حسابرسی رتبه الف حسابرسی شده است .ضمن اینکه  30درصد شرکتهای
نمونه دارای شرکتهای تابعه و فرعی هستند.
جدول  -3آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
پنل اول :آمار توصیفی متغیرهای کمی
متغیر

نماد

کمترین

بیشترین

میانگین

میانه

انحرافمعیار

حقالزحمه حسابرسی

LNAF

4/344

10/327

7/123

7/087

0/890

لحن خوشبینانه گزارشگری مالی

OPTONE

-30

19

-1/927

2

13/142

اندازه شرکت

SIZE

10/493

20/199

14/219

14/147

1/334

اهرم مالی

LEV

0/013

1/323

0/550

0/566

0/221

حسابهای دریافتنی و موجودی کاال

RECINV

0/001

0/926

0/504

0/508

0/210
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سن شرکت

AGE

6

71

39/648

39

14/035

تمرکزمالکیت

CONOWN

0/105

0/937

0/527

0/517

0/192

پنل دوم :آمار توصیفی متغیرهای کیفی
متغیر

نماد

درصد فراوانی

درصد مالکیت خانوادگی

FAMILY

% 11

زیان شرکت

LOSS

% 10

اظهار نظر حسابرس

AUDOPN

% 58

تغییر حسابرس

AUDCHG

% 22

رتبه موسسه حسابرسی

AFR

% 90

شرکتهای تابعه

SUBS

% 30

 .4.2نتایج آزمون فرضیه اول
جدول( )4نتایج فرضیه اول را نشان میدهد .یافتهها نشان میدهد که ضریب حاصل از رگرسیون
متغیر لحن خوشبینانه گزارشگری مالی( )OPTONEبا ضریب ( )-0/308منفی و در سطح خطای 1
درصد معنادار است ،لذا فرضیه اول پژوهش تایید میشود و میتوان گفتلحن خوشبینانه گزارشگری
مالی منجر به کاهش میزان حقالزحمه حسابرسی میگردد.
جدول  -4نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش
منغیر

عالمت مورد

-0/088

0/020

-4/397

0/000

OPTONE

-

-0/308

0/117

-2/621

0/009

SIZE

+

0/029

0/008

3/791

0/000

LEV

+

0/019

0/046

0/418

0/676

LOSS

+

0/050

0/080

0/629

0/530

انتظار

C
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RECINV

+

0/011

0/063

0/169

0/866

AGE

؟

0/023

0/177

0/130

0/896

AUDOPN

+

0/102

0/026

3/882

0/000

AUDCHG

-

-0/116

0/022

-5/397

0/041

AFR

+

0/332

0/145

2/296

0/022

CONOWN

-

-0/208

0/073

-2/817

0/005

SUBS

+

0/059

0/056

1/059

0/290

IND

کنترل شد

YEAR

کنترل شد

بیشترین VIF

2/128

آماره  Fفیشر

67/480

معناداری آماره  Fفیشر

0/000

ضریب تعیین تعدیل شده

0/31

آماره دوربین واتسون

2/065

 .4.3نتایج آزمون فرضیه دوم
جدول( )5نتایج فرضیهدوم را نشان میدهد .یافتهها نشان میدهد که ضریب حاصل از رگرسیون
متغیر اثر تعاملی لحن خوشبینانه گزارشگری مالی و مالکیت خانوادگی ( )OPTONE*FAMبا
ضریب ( )-0/299منفی و در سطح خطای  5درصد معنادار است ،لذا فرضیه دوم پژوهش تایید
میشود و میتوان گفت رابطه بین لحن خوشبینانه گزارشگری مالی و حقالزحمه حسابرسی در
شرکتهای خانوادگی ،بیشتر از سایر شرکتهاست.
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جدول  -5نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش
عالمت مورد

منغیر

-0/225

0/064

-3/497

0/001

OPTONE

-

-0/175

0/070

-2/486

0/013

FAM

+/-

-0/053

0/014

-3/725

0/000

OPTONE*FAM

+/-

-0/299

0/127

-2/355

0/019

SIZE

+

0/487

0/042

11/685

0/000

LEV

+

0/193

0/571

0/338

0/736

LOSS

+

0/068

0/058

1/171

0/243

RECINV

+

0/027

0/185

0/146

0/884

AGE

؟

0/006

0/053

0/117

0/907

AUDOPN

+

0/046

0/016

2/823

0/005

AUDCHG

-

-0/018

0/008

-2/017

0/044

AFR

+

0/321

0/125

2/574

0/011

CONOWN

-

-0/012

0/021

-5/343

0/000

SUBS

+

0/008

0/006

1/282

0/201

انتظار

C
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معیار

IND

کنترل شد

YEAR

کنترل شد

بیشترین VIF

2/432

آماره  Fفیشر

73/741

معناداری آماره  Fفیشر

0/000

ضریب تعیین تعدیل شده

0/33

آماره دوربین واتسون

2/105
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 .5بحث ونتیجه گیری
حقالزحمه حسابرسی از موضوعات مهمی است تا کنون پژوهشهای زیادی روی آن انجام شده و
عوامل موثر بر آن شناسایی شده است .براین اساس ،پژوهشهای مختلف صورت گرفته به بررسی
عواملم ؤثربر حقالزحمه حسابرسی شرکتها پرداخته و نشان دادند که لحن گزارشگی مالی یکی
ازاین عوامل تاثیر گذار بر میزان ریسک حسابرس و حقالزحمه حسابرسی میباشد .ضمن اینکه
مالکیت خانوادگی با توجه به نظریههای همسویی و سنگربندی دو تاثیر متفاوت بر حقالزحمه
حسابرسی می گذارد .از این رو ،در پژوهش حاضر نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی بر رابطه بینلحن
خوشبینانه گزارشگری مالی و حقالزحمه حسابرسی با توجه به نظریههای همسویی و سنگربندی در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت .نتیجه آزمون فرضیه
اول پژوهش حاکی از آن است که لحن خوشبینانه گزارشگری مالی منجر به کاهش میزان حقالزحمه
حسابرسی میگردد .لحن گزارشهای ساالنه نشان دهنده رفتار اساسی مدیریت میباشد و با
فاکتورهای ریسک حسابرسی که حسابرسان در نظر دارند مرتبط است .شرکتهایی که در
گزارشهای ساالنه از کلمات با لحنی منفی استفاده میکنند ،عموما از استراتژیهای تهاجمی
برنامهریزی مالیاتی استفاده میکنند که موجب بوجود آمدن ریسک از منظر حسابرسی میگردد.
همچنین ،کلمات با لحن مثبت تمایل به ریسک ذاتی کمتری نسبت به کلمات با لحن منفی دارند
ولحن مثبت با تالش حسابرسی کمتر همراه است و بنابراین حقالزحمه حسابرسی را نیز کاهش
میدهد .نتیجه بدست آمده با دیدگاههای مطرحشده توسط دیکاسترو و همکاران ( )2019مطابقت
دارد.
در فرضیه دوم پژوهش نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی بر رابطه بین لحن خوشبینانه
گزارشگری مالی و حقالزحمه حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت .نتیجه حاصل از آزمون این فرضیه
حاکی از آن است که مالکیت خانوادگی رابطه منفی بین لحن خوشبینانه گزارشگری مالی و حق-
الزحمه حسابرسی را در جهت مثبت تعدیل میکند .این یافته مطابق با نظریه همسویی است که بیان
میکند که در شرکتهای با مالکیت خانوادگی عدم تقارن اطالعاتی بین مالکان و مدیران کمتر میشود
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و کیفیت سود باالتر می رود و حسابرسان ریسک کمتری از سوء استفاده مالی و گزارشگری مالی
متقلبانه دارند که این امر موجب کاهش حقالزحمه حسابرسی میگردد .از اینرو ،رابطهبین لحن
خوشبینانه گزارشگری مالی وحقالزحمه حسابرسی ،تحت تأثیرمالکیت خانوادگی قرارگرفته وتعدیل
یا به عبارتی تقویت میشود.
براساس یافته پژوهش پیشنهاد میشود سرمایهگذاران و فعاالن بازار بورس به لحن
گزارشگری مالیو مالکیت خانوادگی توجه ویژهای داشته باشند و آن را به عنوان عاملی تاثیر گذار بر
میزان حقالزحمه شرکتها در تصمیم گیریهای خود لحاظ کنند .همچنین ،به اعضای هیئتمدیره
و سایر افرادی که در گزارشگری مالی نقش دارند پیشنهاد میشود با ارائه گزارش با لحن خوشبینانهتر
موجب کاهش حق الزحمه حسابرسی شوند .عالوه بر این به موسسات حسابرسی پیشنهاد میگردد
که در ارزیابی خود از سطح ریسک شرکت صاحبکار و برنامهریزی عملیات حسابرسی در کنار سایر
عوامل ،به لحن گزارشگری مالی توجه داشته باشند .ضمن اینکه ،به سازمان بورس اوراق بهاداربه
عنوان نهاد نظارتی نیز پیشنهاد میگردد که با وضع دستورالعملها و الزاماتی ،شرکتها را ملزم به
افشای اطالعات مربوط به حقالزحمه حسابرسی کند.
در فرآیند انجام پژوهش علمی ،مجموعه شرایطی وجود دارد که خارج از کنترل محقق
است ولی به طور بالقوه میتواند نتایج پژوهش را تحت تاثیر قرار دهد .یکی از مهمترین محدودیت
پژوهش حاضر آن است که بهدلیل عدم افشای دادههای مربوط حقالزحمه حسابرسی در
یادداشتهای پیوست صورتهای مالی شرکت بود ،به همین جهت محقق در انتخاب نمونه آماری
پژوهش دچار محدودیت شد و با توجه به محدود بودن جامعه آماری به شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران ،تعمیم نتایج به سایر شرکتها باید با احتیاط انجام شود .در ادامه ،به
پژوهشگران آتی توصیه می شود که اثر لحن گزارشگری مالی بر مدیریت سود و ضعف کنترل داخلی
بررسی گردد .همچنین پیشنهاد میشود که ارتباط ارتباط لحن گزارشگری مالی و حقالزحمه
حسابرسی با توجه به نقش تعدیلی رفتار نامتقارن هزینه مورد بررسی قرار گیرد.
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