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کد مقاله80952 :

چکـیده
حرفه حسابرسی نقش بسزایی در تضاد منافع بین مالکان و مدیران است .حسابرسان به دنبال حداقل کردن کل هزینهها از
طریق تراز کردن هزینههای منابع خود (هزینههای انجام کار حسابرسی بیشتر) و زیانهای آتی ناشی از بدهی قانونی
میباشند .لذا در مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین دوره تصدی و دانش مالی اعضای هیئتمدیره با حقالزحمه حسابرسی
پرداخته شده است .تحقیق به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی-
همبستگی میباشد .از بین کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به شرایط ورود به مطالعه
دری سالهای  3191تا  ،3191تعداد  17شرکت به روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند .نتایج نشان میدهد که بین
دوره تصدی و دانش مالی اعضای هیئتمدیره با حقالزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

واژگـان کلـیدی :دوره تصدی حسابرس ،دانش مالی ،هیئتمدیره ،حقالزحمه حسابرسی

 -3مدرس گروه حسابداری مدیریت ،موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ،ساوه
 -8دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ،ساوه (مسئول مکاتبات) masoud.jodeiry@Gmail.com
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 -1مقدمه

سال سوم ،شماره ( 4پیاپی  ،)9زمستان (دی)  ،1991جلد دو

حقالزحمهی حسابرسی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که
میتوان آن را به عنوان هزینه های اقتصادی حسابرسان کارآمد در نظر گرفت .از منظر حسابرس ،حسابرسان به دنبال حداقل کردن
کل هزینهها از طریق تراز کردن هزینههای منابع خود (هزینههای انجام کار حسابرسی بیشتر) و زیانهای آتی ناشی از بدهی
قانونی میباشند .تالش حسابرسی بیشتر ،احتمال اینکه حسابرسان متحمل زیانهای بدهی شوند را کاهش میدهد و حسابرس
حجمی از کار حسابرسی را که کل هزینهها را حداقل میکند ،ارائه مینماید (داروغه حضرتی .)3193 ،حقالزحمهی حسابرسی،
حقالزحمهای است که در گزارشهای مالی افشا میشود و مرتبط با صورتهای مالی سال مالی قبل است .مبنای تعیین حقالزحمه
حسابرسی ،مدت کارکرد حسابرسان مأمور انجام کار است که متناسب با پیشرفت کار صورتحساب میشود .نرخ حقالزحمه ساعتی
هر یک از حسابرسان بر حسب تجربه و مهارت و در نتیجه میزان مسئولیتی که به عهده دارند ،متفاوت است(کیخیا 3و همکاران،
 .)8532پیچیدگی شرکت یکی از عوامل افزایش در حقالزحمهی حسابرسان است .شرکتهایی که دارای عملیات و ساختاری
پیچیده هستند ،برای ادارهی عملیات شرکت دستمزد بیشتری را به مدیران پرداخت میکنند .از سویی ،مدیرانی که حاشیه سود
بیشتری را برای شرکت ایجاد میکنند ،مستحق دریافت پاداش بیشتری هستند .زمانی که عملیات شرکت گسترده و پیچیده باشد،
تقاضا برای نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی افزایش مییابد .شرکتهای با عملیات پیچیده ،نیازمند خدمات حسابرسی زیادی
هستند .در نتیجه ،حقالزحمهی بیشتری را نیز به این مؤسسات حسابرسی پرداخت میکنند (سجادی و همکاران .)3193 ،همچنین،
این شرکت ها به مدیران غیرموظف نیز برای نظارت بر فرآیند حسابرسی نیاز دارند ،لذا پاداش بیشتری نیز به مدیرانی پرداخت
میشود که عضو کمیتهی حسابرسی هستند .به بیان دیگر میتوان چنین پیشبینی کرد که با افزایش پیچیدگی عملیات شرکت،
میزان پاداش مدیران نیز افزایش پیدا خواهد کرد .این افزایش در پاداش ناشی از افزایش حاشیه سود و افزایش در پیچیدگی
سیستمهای گزارشگری مالی است (ویسوکی.)8535 ،8
در رابطه با حاکمیت شرکتی باید بیان نمود که حاکمیت شرکتی ساختار قانونی و سازمانی است که روی کلیت درونی شرکت
وجود دارد (دهدشتی شاهرخ و همکاران .)3195 ،حاکمیت شرکتی نقش با اهمیتی در محدود کردن رفتار فرصتطلبانه مدیران از
طریق روشهایی مثل محدود کردن سطوح باالی پاداش مدیریت بازی میکند .به عبارتی دیگر تحقق بخشی از اهداف حاکمیت
شرکتی ،مستلزم برخورداری از یک هیئتمدیره مؤثر و کارا است حتی هدف از تشکیل کمیتهی حسابرسی ،کمک به ایفای
مسئولیت نظارتی هیئتمدیره میباشد .در رابطه با هیئتمدیره باید بیان نمود که یک هیئتمدیره تیمی از کارکنان دانشمدار می-
باشد و برای انجام وظایف خود ،هیئتمدیره به همان منابع و قابلیتهای نیاز دارد که دیگر تیمهای موفق دانشمحور نیاز دارند.
برخی تحقیقات تجربی نشان میدهند که هیئتمدیره قدرت تنظیم سیاستهای تأمین مالی را داراست (هارفورد 1و همکاران،
.)8551
با توجه به نقش اعضای هیئتمدیره در تصمیمات مربوط به حسابرسان و عملکرد شرکت ها میتوان گفت که دانش مالی
اعضای هیئتمدیره و دوره تصدی میتواند بر حقالزحمه حسابرسان تاثیر معناداری داری داشته باشد .لذا هدف پژوهش بررسی
رابطه بین دورهی تصدی و دانش مالی اعضای هیئتمدیره با حقالزحمه حسابرسی است.

 -2مبانی نظری
حسابرسی یکی از ابزارهایی است که با گسترش شرکتهای سهامی و به تبع آن جدایی مالکیت و مدیریت از هم و تئوری
نمایندگی ،تقاضای بیشتری برای آن ایجاد شد .دلیل اصلی وجود حرفه حسابرسی ،وجود تضاد منافع بین مالکان و مدیران است .در
واقع مدیران به عنوان نماینده مالکان میباشند .مالکان ،مدیریت شرکت را به مدیران واگذار نموده و در قبال مدیریت شرکت،
پاداش پرداخت میکنند .به علت اینکه الزاما منافع مالکان و مدیران با هم همسو نمیباشد و این که کارگزاران (مدیران) ممکن
است در جهت منافع شخصی خود به منافع سهامداران آسیب رسانند ،ضرورت وجود حسابرسی بیشتر احساس شده است (تورچیا 2و
همکاران .)8537 ،دوره تصدی حسابرس به عنوان یکی از شاخص های کمی اندازه گیری کیفیت حسابرسی محسوب میشود.
هرچه دوره تصدی حسابرس بیشتر باشد ،شناخت او از صاحبکار و تخصص او در آن صنعت خاص باالتر رفته و موجب افزایش
کیفیت حسابرسی خواهد شد .البته در این خصوص توافق نظر کاملی وجود ندارد به طوری که در برخی تحقیقات نظیر تحقیق
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دیویس 3و همکاران ( )8555افزایش دوره تصدی حسابرس را موجب از بین رفتن استقالل حسابرس و نهایتا کاهش کیفیت
حسابرسی دانسته اند (نمازی و همکاران .)3195 ،سان )8532( 8بیان کردند که یک رابطه مثبت بین کیفیت حسابرسی که با دوره
تصدی بلندمدت حسابرس سنجیده میشود و کیفیت سود شرکت ها وجود دارد .در مقابل لی )8551( 1بیان نمود که شرکتهای
کوچک یا شرکتهای با نظارت ضعیف حسابرسان خود مواجه هستند یک رابطه منفی بین دوذه تصدی و محافظه کاری وجود دارد.
دوره حسابرسی اجازه اجرای موثر حسابرسی را میدهد ،برای اینکه شرکت میتواند داده های الزم را در کوتاه ترین زمان آماده کند
و با ارائه زمانی است که ممیزی طوری آماده میشود که روند حسابرسی آسان تر باشد .در حالیکه بر طبق گزارشات ریتا)8538( 2
حسابرسی که بیشتر از یکسال طول بکشد ،نتایج و توصیه های منسوخ ارائه میدهد (ریتا )8538 ،و همچنین یکی از استراتژی
های سطح شرکت ،استراتژی تصاحب و ادغام شرکت ها است .تصاحب و ادغام شرکت ها به منظور خلق ارزش افزوده و افزایش
ثروت صاحبان سهام اتخاذ می گردد .انگیزه ها و دالیل متعددی ،مدیران عالی شرکت ها را به تصاحب شرکت ها تشویق می نماید
که مهمترین آن ها کسب ارزش افزوده اقتصادی است (دیاز 0و همکاران.)8532 ،
با منطق اقتصادی و برای سطح مشخصی از کیفیت خدمات حسابرسی صاحب کاران به دنبال موسساتی هستند که حداقل
هزینه را به آنها تحمیل نمایند .تحقیقات در کشورهای مختلف این عامل را دارای اثری مثبت در تغییر حسابرسان اثبات نمودند؛ اما
در صورتی که ساز و کارهای منطقی در یک جامعه نهادینه نشده باشد ممکن است صاحب کار تمایل داشته باشد حقالزحمه
بیشتری را برای کیفیت کمتر پرداخت نماید و در مقابل از مزایای ناکامی حسابرس بهره غیر قانونی برد .چنانچه تغییر حسابرس از
مؤسسات حسابرسی کوچک به مؤسسات حسابرسی بزرگ باشد تغییر در ارزش سهام بسیار کم و ناچیز میباشد و اگر تغییر در
موسسه حسابرسی بزرگ به کوچک باشد آنگاه بایستی با احتیاط و احتمال خرید اظهار نظر برخورد کرد و تغییر در ارزش سهام با
اهمیت و زیاد است (ترابی وسطی کالئی .)3193 ،حقالزحمه های حسابرسی شامل هرگونه وجهی است که بابت ارائه خدمات
حسابرسی و طبق توافق یا قرارداد به حسابرس یا مؤسسات حسابرسی پرداخت میشود .در واقع بهای هر خدمت یا کاال قیمتی
است که مصرف کننده برای استفاده از آن حاضر به پرداخت است اما در عمل این فرمول در کشورهای فاقد اقتصاد رقابتی ،کارایی
نداشته و قیمت را با انحصارات یا حداقل مزد معیشتی تعیین می کند (پورحیدری و همکاران.)3192 ،
مشتریانی که درحسابرسی وجود دارند ،دارای توانایی بسیار باالیی میباشند .در واقع آنها میتوانند که در حسابرسی ،دامنهی
حسابرسی و حتی برخی از ابعاد کیفیت حسابرسی را انتخاب کنند .مدیران اغلب با حسابرسان در مورد برنامههای حسابرسی مذاکره
می کنند .حقالزحمه حسابرسی در برنامه ریزی و اجرای مناسب و با کیفیت کار حسابرسی مالی موثر است .کیفیت پایین حسابرسی
موجب کاهش اعتماد استفاده کنندگان صورت های مالی می شود و این امر نه تنها منجر به ناکامی از دستیابی به اهداف حسابرسی
می شود ،بلکه موجب کاهش اعتبار فرایند حسابرسی در ابعاد کالن خواهد شد و مانع از تخصیص بهینه سرمایه در بازار اورق بهادار
و افزایش هزینه سرمایه و تامین مالی میشود (یزدانی کچویی و همکاران )3129 ،شیوههای متفاوتی به جهت تعیین حقالزحمه-
های حسابرسی وجود دارد که میتوان به منظور محاسبه آن استفاده نمود اما در ایران شیوه ای که به منظور تعیین حقالزحمه
حسابرسی استفاده میشود ،به معضل تبدیل شده و آشفتگی قیمتگذاری خدمات حسابرسی ،موجب شده هیچ مبنای مشخصی
برای تعیین حقالزحمه حسابرسی مالی وجود نداشته باشد و بعضاً قضاوتهای حرفهای حسابرسان منجر به پیشنهادهای ضد و
نقیضی گردد که تناسبی با یکدیگر ندارد (نیکبخت و همکاران.)3129 ،
پژوهشگران معتقدند که طول دوره تصدی از جمله عوامل موثر بر حقالزحمه حسابرسی میباشد و بیانگر تعداد سال هائی
است که حسابرسان خدمات حسابرسی صورت های مالی را به مشتریان ارائه و بطور مستمر با صاحبکار قرارداد حسابرسی منعقد
میکنند (گل 7و همکاران .)8551 ،در ایران تا قبل از تشکیل جامعه حسابداران رسمی بخش عمده حسابرسیها توسط سازمان
حسابرسی صورت می گرفت .شیوه قیمت گذاری سازمان حسابرسی حالت بودجه ای داشت .بدین صورت که ابتدا کار توسط
سرپرست ارشد یا مدیر ،ارزیابی میشد و برای کار ،برآورد زمانی صورت می گرفت .سپس به کارگیری نیروها در رده های مختلف با
برآورد ساعات الزم برای هر رده تعیین می شد .پس از برآورد این زمان ها ،هزینههای پرسنلی (نرخ شارژها) مشخص میگردید.
سپس درصدی به مبلغ فوق به عنوان سربار اضافه میگردید که درنهایت قیمت خدمات و مبلغ قرارداد مشخص میشد .در حال
حاضر نیز بعضی از مؤسسات حرفه ای تحت نظر جامعه حسابداران رسمی از این روش استفاده میکنند .برخی دیگر نیز بنا به ادعای
خود بر اساس مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک ،با توجه به ریسک موجود در حساب ها ،مبلغ حقالزحمه حسابرسی را تعیین می
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کنند .عدهای نیز به صورت مقطوع اقدام به عقد قرارداد حسابرسی مینمایند .با توجه به عدم وجود یک روش رسمی و منطقی در
مورد نحوه مبنای محاسبه حقالزحمه حسابرسی و رقابت موجود بین مؤسسات حسابرسی در گرفتن کار حسابرسی شرکتها ،این
مؤسسات نیازمند ابزارهای الزم جهت برآورد صحیح حقالزحمه حسابرسی خود میباشند (شعبان زاده و همکاران.)3190 ،

 -3ادبیات و پیشینه تحقیق

سال سوم ،شماره ( 4پیاپی  ،)9زمستان (دی)  ،1991جلد دو

فراهانی و همکاران ( )3192در پژوهشی به بررسی نقش تعدیلی دوره تصدی و تخصص در صنعت حسابرس بر ارتباط توانایی
مدیریتی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی پرداختند .جامعه آماری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است که
بر اساس شرایط در نظر گرفته برای انتخاب نمونه 01 ،شرکت به روش حذف سیستماتیک طی سالهای  3121تا  ،3197انتخاب و
اطالعات آن ها جمع آوری و با استفاده از رگرسیون چندگانه آزمون گردیده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که رابطه منفی و
معنارداری بین توانایی مدیریتی و حقالزحمه حسابرسی برقرار است؛ اما این ارتباط در شرکتهایی که حسابرسان متخصص در
صنعت مسئول رسیدگی آن ها بوده است این رابطه مثبت و معنادار است .همچنین دوره تصدی حسابرس تاثیر بر ارتباط بین
توانایی مدیریتی و حقالزحمه حسابرسی ندارد .حسابرسان متخصص در صنعت احتماال با تردید بیشتری به شرکت و مدیریت
نگریسته و میزان ریسک حسابرسی را باال ببرند و خدمات حسابرسی ارائه شده را با قیمت باالتری انجام دهند .احتماال حسابرس
ارزیابی خود در مورد توانایی مدیریتی در طول سالهای دوره تصدی به روز نمیکنند و از معیار شناخت اولیه در اولین دوره تصدی
خود را در مدل برآورد ریسک حسابرسی و محاسبه حقالزحمه خدمات حسابرسی استفاده مینمایند.
الری دشت بیاض و همکاران ( )3197در پژوهشی به بررسی رابطه بین دوره تصدی و دانش مالی مدیر عامل با حقالزحمه
حسابرسی پرداختند .جامعة آماری پژوهش شامل  389شرکت است و دورة مطالعه ،سالهای  3121تا  3192را در بر می گیرد .بر
اساس نتایج آزمون فرضیة اول پژوهش ،بین دورة تصدی مدیرعامل و حق الزحمة حسابرسی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .به
بیان دیگر ،هرچه تعداد سالهای حضور مدیرعامل در شرکت افزایش یابد ،حق الزحمة حسابرسی بیشتر میشود .با بررسی فرضیة
دوم پژوهش مشاهده شد که بین دانش مالی مدیرعامل و حق الزحمة حسابرسی رابطة منفی و معناداری برقرار است .این نتیجه
نشان میدهد شرکتهایی که مدیرعامل آن ها از دانش مالی برخوردارند ،نسبت به سایر شرکت ها حق الزحمة حسابرسی کمتری
پرداخت میکنند.
شیخی نژاد و همکاران ( )3197در پژوهشی به بررسی رابطه بین توانایی مدیران و حقالزحمه حسابرسی با تاکید بر نوع
گزارش حسابرسی و دوره تصدی حسابرس در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .جهت آزمون فرضیه
های فوق نمونه ای متشکل از  387شرکت از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی  3122تا
 3192انتخاب گردید .نتایج نشان میدهد که توانایی مدیریت بر حقالزحمه حسابرسی تاثیر منفی و معناداری دارد؛ به عبارت دیگر،
در صورت افزایش توانایی مدیریت ،حقالزحمه حسابرسی کاهش مییابد .همچنین نتایج نشان میدهد که نوع گزارش حسابرسی بر
رابطه بین توانایی مدیریت و حقالزحمه حسابرسی تاثیر منفی و معنی داری دارد.
قایدی و همکاران ( )3198در پژوهشی به بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرسی و صرف ریسک سهام در بورس اوراق
بهادار تهران پرداختند .این پژوهش رابطه ی میان دوره تصدی حسابرسی و صرف ریسک سهام را در مورد  20شرکت پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  3121تا  3195مورد بررسی قرار میدهد .در این پژوهش برای آزمون وجود رابطه بین
متغیر مستقل (دوره تصدی حسابرس) و متغیر وابسته (صرف ریسک سهام) از مدل رگرسیونی خطی بوون و همکاران()8552
استفاده شده است و برای معناداری همبستگی بین متغیرهای پژوهش از آزمون (.sig) P-Valueو آزمون همبستگی پیرسون
بهره گرفته است .نتایج پژوهش بیانگر عدم وجود رابطه بین دوره تصدی حسابرس و صرف ریسک سهام درسطح اطمینان 90
درصد است؛ بنابراین فرضیه ی پژوهش تایید نمی گردد.
کاشانی پور و همکاران ( )3193در پژوهشی به بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و اقالم تعهدی اختیاری پرداختند .این
پژوهش به بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و اقالم تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران می پردازد .برای برآورد اقالم تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهاداربوده که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه 875 ،شرکت طی دوره  3120تا
 3129انتخاب گردید .برای تجزیه و تحلیل اطالعات از تجزیه و تحلیل پانلی استفاده شده است .نتایج حاصل از آزمون فرضیه
پژوهش نشان میدهد که بین اقالم تعهدی اختیاری و دوره تصدی حسابرس در کلیه شرکتهای مورد مطالعه رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد.
سینق 3و همکاران ( )8539در پژوهشی به بررسی تاثیر دوره تصدی حسابرسی و حقالزحمه غیر حسابرسی بر کیفیت
حسابرسی پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش ،بیانگر آن است که دوره تصدی حسابرسی و حقالزحمه غیر حسابرسی بر کیفیت
1 -Singh

4

حسابرسی تاثیر معناداری دارد .ویلسون 3و همکاران ( )8532در پژوهشی به بررسی رابطه تصدی شرکت حسابرسی ،آشنایی
حسابرس و اعتماد :تأثیر در اهداف گزارشگری پرداختند .نتایج نشان میدهد که افزایش تصدی ،در سطح بین سازمانی یا شرکت و
سطح بین فردی ،نشان میدهد که اعتماد به نفس را افزایش میدهد؛ و عالوه بر این ،اعتماد به نفس کارکنان ارتباط مثبت دارد و
افزایش تصدی شرکت حسابرسی و آشنایی حسابرس منجر به افزایش اعتماد به نفس میشود .میسون 8و همکاران ( )8537در
پژوهشی به بررسی رابطه بین کاهش پاداش هیئتمدیره و حقالزحمه حسابرسی پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش بیانگر رابطه
مثبت و معنادار بین کاهش پرداخت  CEOبیش از حد است و این منطق با اجرت حسابرسی در رابطه است.

 -4فرضیات تحقیق
-

بین دورهی تصدی حسابرس و حقالزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
بین دانش مالی اعضای هیئتمدیره و حقالزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.

 -5روش تحقیق

)(1

𝜀 𝐿𝑁𝐴𝐹𝐸𝐸𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝐸𝑂𝑇𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐴𝑈𝐷𝐼𝑇𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐿𝑒𝑣𝑖𝑡 +

:𝐿𝑁𝐴𝐹𝐸𝐸itحقالزحمه حسابرسی :برابر است با لگاریتم طبیعی حقالزحمه حسابرسی (هوانگ 1و همکاران8532 ،؛ راچانا 2و
همکاران (.)8537
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این پژوهش ،پژوهشی کاربردی و از نوع پژوهشهای همبستگی است .طرح پژوهشی آن از نوع شبه تجربی و با استفاده از
رویکرد پسرویدادی (از طریق اطالعات گذشته) است .در این پژوهش برای جمعآوری دادهها و اطالعات ،از روش کتابخانهای
استفاده میشود .از بانکهای اطالعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،صورتهای مالی حسابرسی شده ،یادداشتهای
توضیحی و نرم افزارهای رهآورد نوین استفاده شده است .جامعه آماری تحقیق عبارت است از کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شده است .نمونه آماری به روش حذفی سیستماتیک به تعداد  17شرکت انتخاب شدند.
شرکت بین سالهای  3191تا  3191تغییر سال مالی نداده و وقفه عملیاتی بیش از  7ماه نداشته باشد و جزء شرکتهای واسطه
گری مالی نباشند .برای تجزیه و تحلیل آزمون فرضیههای تحقیق از مدل رگرسیون خطی با استفاده از دادههای ترکیبی استفاده
خواهد شد .روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر با استفاده از نرم افزار EViews 9انجام شده است .لذا پژوهش با هدف بررسی
رابطه بین دورهی تصدی حسابرس و دانش مالی اعضای هیئتمدیره با حقالزحمه حسابرسی دارای متغیر و مدل زیر میباشد:

 :𝐴𝑈𝐷𝐼𝑇itدوره تصدی حسابرس :برابر است با تعداد سالهایی که حسابرس ،حسابرسی شرکت را بر عهده داشته است.
برای اندازه گیری این متغیر سال پایه  3191در نظر گرفته شده است.
 :𝐶𝐸𝑂𝑇itدانش مالی هیئتمدیره :در این پژوهش حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های مالی به عنوان مدیران
دارای دانش مالی در نظر گرفته شده اند .بن؛ راین اگر اعضای هیئتمدیره شرکت حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های

مالی را داشته باشد عدد  3و در غیر این صورت صفر می گیرد.
 :𝑆𝑖𝑧𝑒itاندازه شرکت برابر است با لگاریتم طبیعی مجموع دارایی های شرکت.
 :𝐿𝑒𝑣itاهرم مالی برابر است با نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام (لی 0و همکاران.)8533 ،
با توجه به سوال اساسی پژوهش در رابطه با اینکه ،آیا بین دورهی تصدی و دانش مالی اعضای هیئتمدیره با حقالزحمه
حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟.

 -6آمار توصیفی متغیرها
در این قسمت به بررسی دست آورد های توصیفی در مطالعه حاضر پرداخته شده است .یافته های توصیفی شامل آماره های
توصیفی می باشند .با توجه به این مسئله که آماره های توصیفی شامل شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی می باشند
1 -Wilson
2 -Mason
3 -Huang
4 -Rachana
5- Lee
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در این قسمت به بررسی شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی پرداخته شده است .شاخص های مرکزی میانگین ،میانه و
 ...میباشد و شاخص های پراکندگی شامل انحراف معیار ،کشیدگی و چولگی میباشد .در ادامه به بررسی هر یک از این شاخص
ها برای تک تک متغیر های موجود در این مطالعه پرداخته شده است.
جدول  .1آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیر
حقالزحمه حسابرسی
دوره تصدی حسابرس
دانش مالی هیئتمدیره
اندازه شرکت
اهرم مالی

میانگین

میانه

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

8/53811

3/993023

1/110855

5/821812

8/830138

8/587137

8

3/881981

3/515025

8/972919

5/200871

5

5/292703

5/319772

3/518823

1/751888

1/711278

5/199833

-5/357885

3/110531

5/717599

5/772222

5/321812

5/511118

3/112115
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با توجه به داده های موجود در جدول شماره  3درباره هر یک از متغیرهای پژوهش میتوان به بررسی هر یک از این شاخص
ها پرداخت .مشاهده میشود که انحراف معیار نشان دهنده پراکنش اکثریت داده ها میباشد و به بیانی دیگر پراکنش اکثریت داده
ها در مقدار میانگین به عالوه و منهای انحراف معیار میباشد .به طور کلی در این قسمت پراکنش نرمال داده ها تایید میشود.
ضریب کجی یا چولگی شاخصی است که مقدار کجی را مشخص می کند .مقدار آن بین  -1و  + 1تغییر می کند .اگر چولگی
صفر باشد ،توزیع متقارن است؛ که برای کلیه متغیرهای پژوهش در بازه استاندارد قرار دارد .مقدار کشیدگی با استفاده از متغیر
 Kortisusبرای تمام متغیرهای پژوهش نیز نرمال میباشد .برای ارزیابی برقراری پیش فرض همگنی ،همسانی یا ثبات واریانس
ها ،از آزمون همسانی وایت با دو معیار فیشر و کای اسکوئر استفاده شده است .در این آزمون ،فرض صفر همسانی واریانس ها در
مقابل عدم تجانس آنها به عنوان فرض مخالف تعریف شده است .نتایج آزمون همسانی واریانس ها در جدول  8خالصه شده است.
جدول  .2آزمون همسانی واریانس ها

نوع آزمون
فیشر
کای اسکوئر

آماره آزمون
84357227
87401231

سطح معنادری
545555
545555

نتیجه آزمون
پذیرش فرض همسانی واریانس ها
پذیرش فرض همسانی واریانس ها

بر مبنای نتایج خالصه شده در جدول شماره  8در ارتباط با آزمون وایت مالحظه میشود که:
آماره آزمون فیشر برابر  84357227و سطح آزمون متناظر با آن تقریب برابر با صفر بوده است.
آماره آزمون کای اسکوئر برابر  87401231و سطح معنی دار متناظر تقریبا برابر صفر بوده است.
با توجه به اینکه سطح آزمون در هر دو آزمون فیشر و کای اسکوئر کمتر از  0درصد بوده است؛ بنابراین در سطح  90درصد
اطمینان میتوان فرض صفر مبنی بر ثبات ،همسانی یا برابری واریانس ها را به عنوان یکی دیگر از پیش فرض های استفاده از
رگرسیون خطی مرکب را جهت تعیین ارتباط بین متغیرها پذیرفت.
فرضیه اول :بین دوره تصدی حسابرس و حقالزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به اینکه داده های پژوهش حاضر داده های ترکیبی است ،در این نوع داده ها به منظور انتخاب بین روش داده های
تابلویی و تلفیقی از آزمون  Fلیمر استفاده شده است .خالصه نتایج این آزمون به شرح جدول  1میباشد.
جدول  .3نتایج آزمون  Fلیمر
آماره F

مقدارمعنی داری

درجه آزادی

3/032187

5/5528

10

نتیجه آزمون

با توجه به مقدار معنی داری که کوچکتر از  5/50است ،در نتیجه روش داده های تابلویی پذیرفته میشود .در روش داده های
تابلویی جهت انتخاب بین روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده شده است.
6

Prob

جدول  .4نتایج آزمون هاسمن
Statistic

Statistic Test
Cross-sechion Random

2/81701
5/5513
آماره کای دو بدست آمده از انجام محاسبات 5/5513است و مقدار Probآن کوچکتر از  5/50است لذا فرض صفر مبنی بر
استفاده از روش های تصادفی رد میشود و در نتیجه روش اثرات ثابت پذیرفته میشود.
جدول  .5نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه اول

ضریب تعیین تعدیل شده

5/251901

سطح معناداری

5/533721

دوربین واتسون3/199121 :
همانگونه که در جدول  0نشان داده شده است ،سطح معناداری به منظور بررسی رابطه دوره تصدی حسابرس کمتر از 5/50
میباشد ،از طرفی مقدار آماره  tبرابر  8/333802میباشد ،لذا میتوان گفت .از آنجا که ضریب حاصل از آزمون برابر 5/5102
میباشد ،لذا میتوان گفت که بین دورهی تصدی حسابرس و حقالزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد .میزان ضریب تعیین
R2برابر  5/230257است و این بدان معنی است که تغییر دوره تصدی حسابرس توانسته است  23/02واحد از تغییرات حقالزحمه
حسابرسی را توضیح دهد .مقدار دوربین واتسون حاصل از آزمون نشان دهنده عدم وجود خود همبستگی بین جزء خطاها می باشد.
لذا میتوان گفت که بین دورهی تصدی حسابرس و حقالزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :بین دانش مالی اعضای هیئتمدیره و حقالزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  .6نتایج آزمون  Fلیمر
آماره F

مقدارمعنی داری

درجه آزادی

3/292331

5/5592
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نتیجه آزمون
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متغیر
دورهی تصدی حسابرس
شرکت اندازه
اهرم مالی
ضریب ثابت
ضریب تعیین

ضریب
5/317272
5/382901
5/833339
3/021222
5/230257

انحراف معیار
5/572287
5/523531
5/317252
5/712217
آماره :f

سطح معناداری
آماره t
5/5102
8/333802
5/5835
8/101210
5/8183
3/397129
5/5382
8/053921
0/538232

با توجه به مقدار معنی داری که کوچکتر از  5/50است ،در نتیجه روش داده های تابلویی پذیرفته میشود .در روش داده های تابلویی جهت
انتخاب بین روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده شده است.

Prob

جدول  .7نتایج آزمون هاسمن
Statistic

5/5592

2/31088

Statistic Test
Cross-sechion Random

آماره کای دو بدست آمده از انجام محاسبات 5/5592است و مقدار Probآن کوچکتر از  5/50است لذا فرض صفر مبنی بر
استفاده از روش های تصادفی رد میشود و در نتیجه روش اثرات ثابت پذیرفته میشود.
جدول  .8نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه دوم

متغیر
دانش مالی اعضای هیئتمدیره
شرکت اندازه
اهرم مالی
ضریب ثابت

ضریب
5/508112
5/833917
5/391155
3/291987

انحراف معیار
5/587085
5/523311
5/317980
5/723532

آماره t
3/995358
8/321011
3/598003
8/975192

سطح معناداری
5/5211
5/5182
5/8101
5/5511
7

ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده

5/232039
آماره :f
سطح معناداری
5/257707
دوربین واتسون3/192171 :

0/227293
5/512809

همانگونه که در جدول  0نشان داده شده است ،سطح معناداری به منظور بررسی رابطه دانش مالی اعضای هیئتمدیره کمتر از
 5/50میباشد ،از طرفی مقدار آماره  tبرابر  3/995358میباشد ،لذا میتوان گفت .از آنجا که ضریب حاصل از آزمون برابر 5/5211
میباشد ،لذا میتوان گفت که بین دانش مالی اعضای هیئتمدیره با حقالزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد .میزان ضریب
تعیین  R2برابر  5/232039است و این بدان معنی است که تغییر دانش مالی اعضای هیئتمدیره توانسته است  23/20واحد از
تغییرات حقالزحمه حسابرسی را توضیح دهد .مقدار دوربین واتسون حاصل از آزمون نشان دهنده عدم وجود خود همبستگی بین
جزء خطاها می باشد .لذا میتوان گفت که بین دانش مالی اعضای هیئتمدیره و حقالزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود
دارد.
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 -7بحث و نتیجه گیری
هدف از انجام پژوهش ،بررسی رابطه بین دورهی تصدی حسابرس و دانش مالی اعضای هیئتمدیره با حقالزحمه حسابرسی
است .به منظور دستیابی به این هدف ،جامعه آماری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شد .با
استفاده از روش حذفی سیستماتیک  17شرکت به عنوان حجم نمونه در بازه زمانی  3191-3191انتخاب شد .سپس به منظور
بررسی اهداف پژوهش مدل رگرسیونی به روش داده های تابلویی برآورد گردید .با استفاده از آماره  tو سطح معناداری ،معناداری
ضرایب برآوردی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از معناداری ضرایب برآوردی میباشد .نتایج نشان دهنده رابطه
بین دورهی تصدی حسابرس و دانش مالی اعضای هیئتمدیره با حقالزحمه حسابرسی است؛ به عبارت دیگر نتایج حاصل از
پژوهش نشان داد که سطح معناداری برای فرضیه اول مبنی بر بین دورهی تصدی حسابرس و حقالزحمه حسابرسی رابطه
معناداری وجود دارد ،کمتر از 5/50میباشد ،لذا میتوان گفت که فرضیه اول مورد تایید است .از طرفی نتایج حاصل از پژوهش
نشان داد که فرضیه دوم مبنی بر بین دانش مالی اعضای هیئتمدیره و حقالزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد ،به علت
داشتن سطح معناداری کمتر از  5/50مورد تایید میباشد .نتایج حاصل از پژوهش با مطالعه فراهانی و همکاران ( ،)3192ون و
همکاران ( ،)8537سینق و همکاران ( )8539همسو میباشد.

 -8پیشنهادات تحقیق
پیشنهاد میشود به منظور بهبود عملکرد حسابرسان ،حقالزحمه آنان نسبت به دانش مالی آن ها و اعضای هیئتمدیره
متناسب سازی شود.
پیشنهاد میشود که شرکت ها جهت بهبود عملکرد اعضای هیئتمدیره خود ،از افراد خبره و دارای تجربه و دانش مالی
کافی استفاده نمایند.
پیشنهاد میشود که در روابطه بین تخصص حسابرسان با حقالزحمه حسابرسان در طی پژوهش های آتی مورد بررسی
قرار گیرد.
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