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مقدمه
امروزه کمتر کسی میتواند اهمیت کمیته های حسابرسی را نادیده بگیرد .کمیته حسابرسی
اثربخش ،به عنوان عاملی تعیینکننده در ارکان راهبری بنگاه درنظر گرفته میشود که از
وجود آن بهترین استفاده را میتوان برای شرکت در نظر گرفت .اعضای این کمیته با هیئت
مدیره که مسئول حفظ منافع سهامداران است همکاری کرده و بر کیفیت و مطلوبیت
صورت های مالی ،حسابداری ،حسابرسی ،کنترل داخلی و فرآیند گزارشگری ،نظارت
میکند .برقراری ارتباط حسابرسان ،کمیته های حسابرسی و هیئتمدیره ،موجب افزایش
جریان اطالعات سودمند ،اثربخش و آگاهیدهنده میشود .این امر به تصمیمگیری
سرمایهگذاران کمک کرده و افزایش پاسخگویی در مقابل سهامداران را نیز در پی خواهد
داشت (علوی و قائمی .)1396 ،تخصص مالی کمیته حسابرسی ،برجستهترین ویژگی
اثربخشی کمیته حسابرسی است که در سالهای اخیر توجه تنظیمکنندگان را به خود جلب
کرده است .در ایاالت متحده ،تعریف اصلی کمیسیون اوراق بهادار و بورس در خصوص
تخصص مالی کمیته حسابرسی که به واسطه قانون ساربنزـاکسلی پیشنهاد شده است ،بیش
از حد محدود و بحثبرانگیز بود؛ زیرا تنها محدود به تخصص مالی حسابداری اعضای
کمیته حسابرسی بود که بهعنوان حسابداران عمومی ،از صالحیت و تجربه برخوردار
هستند؛ یعنی حسابداران حرفهای قسمخورده یا خبره و تحلیلگران مالی خبره.

آشنایی با عوامل مؤثر بر حقالزحمههای حسابرسی برای حسابرسان و صاحبکاران
آنها که سیاستگذاری و قانونمندی در حرفه حسابرسی را دنبال میکنند ،اهمیت دارد.
امروزه رقابت مؤسسههای حسابرسی در بازار حسابرسی بسیار شدید است و مؤسسههایی
موفق خواهند بود که بتوانند با توجه به ویژگیهای واحد مورد رسیدگی ،بهترین برآورد را
از حقالزحمه خود داشته باشند تا ضمن حفظ کیفیت کار ،آن را با کمترین هزینه انجام
دهند .بهطور کلی ،حقالزحمه حسابرسی تابعی از میزان زمان صرفشده در انجام عملیات
حسابرسی و زیان مورد انتظار آینده است و حسابرسان عوامل مؤثر بر این دو مورد را در
قیمتگذاری خدمات حسابرسی ،لحاظ میکنند (نیکینن و همکاران.)2005 ،1
در مطالعات زیادی به بررسی عوامل مؤثر بر حقالزحمه حسابرسی پرداخته شده است.
بر اساس آئین رفتار حرفهای ،حقالزحمه حسابرسی باید بر اساس معیارهای منطقی از قبیل
مدت زمان انجام فرآیند حسابرسی ،هزینههای مرتبط با ارائه خدمات حسابرسی و سود
1. Nikin
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مورد انتظار ،تعیین گردد (عزیزخانی و آقابیگی .)1393 ،ریسکهای محیطی شرکت شامل
ریسک تجاری ،ریسک مالی و ریسک عملیاتی است (چاسوس و اولسن.)2007 ،1
کمیته حسابرسی یک سازوکار کنترلی است که منجر به افزایش قابلیت اطمینان حسابرس
به حسابهای شرکت مورد رسیدگی و کاهش حقالزحمه حسابرسی میشود (سلیمانی و
مقدسی.)1393،
از سوی دیگر ،سازمان بورس اوراق بهادار در راستای بهبود کیفیت گزارشگری مالی
پژوهشهایی انجام داده است .از جمله اینکه پروژه بهبود نظام حاکمیت شرکتی در دستور
کار خود قرار داده که نمونهای از سازوکارهای این نظام تکمیل شده و در قالب
دستورعمل قرار گرفته است .در اواخر سال ،1391سازمان منشور کمیته حسابرسی و واحد
حسابرسی داخلی را تصویب کرد تا در عزم خود به سمت استقرار نظام حاکمیت شرکتی،
مصممتر باشد .با توجه به مطالب بیانشده در همین منشور ،اعضای کمیته حسابرسی برای
انجام موثر وظایف ذکرشده در منشور ،باید تخصص مالی داشته باشند و این تخصص فراتر
از آشنایی صرف با صورتهای مالی است .طبق منشور سازمان سازمان بورس
مصوب ،1391/11/23اهم مسئولیتهای کمیته حسابرسی نسبت به حسابرسی مستقل ،به
شرح زیر است:
" پایش استقالل حسابرس مستقل و نبود تضاد منافع بالقوه با توجه به آیین رفتار حرفهای

حاکم بر حسابرس مستقل ،بررسی کلیه شرایط قرارداد حسابرسی و تناسب حقالزحمه
دریافتی حسابرس مستقل ،ارائه پیشنهاد درباره انتخاب ،چرخش یا تغییر حسابرس مستقل و
بازرس قانونی به هیئتمدیره متناسب با بررسیها و الزامهای پایش ،اثربخشی عملکرد
حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نتایج کار آنها ،مذاکره با حسابرس مستقل و
بازرس قانونی درباره برنامهریزی کلی و راهبرد حسابرسی حسب مورد ،کسب اطمینان
معقول از هماهنگی حسابرسی مستقل ِشرکتهای اصلی و فرعی در مواردی کـه بـیش از
یـک مؤسسۀ حسابرسی درگیر کار حسابرسی است".
مطالعه عوامل مؤثر بر حقالزحمه حسابرسی از نظر تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی،
اهمیت دارد؛ زیرا کیفیت پایین حسابرسی موجب کاهش اعتماد استفادهکنندگان
صورتهای مالی میشود و این امر نهتنها منجر به ناکامیاز دستیابی به اهداف حسابرسی
میشود ،بلکه موجب کاهش اعتبار فرایند حسابرسی در ابعاد کالن خواهد شد و مانع از
1. Chathoth and Olsen
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تخصیص بهینه سرمایه در بازار اوراق بهادار و افزایش هزینه سرمایه و تأمین مالی میشود
(حساس یگانه و رجبی .)1383 ،ریسک ،یکی از عوامل تاثیرگذار بر حقالزحمه حسابرسی
است .حسابرسان با آگاهی از چنین عواملی ،میتوانند خدمات خود را به شکل مناسبی

قیمتگذاری کنند (گیست .)1992 ،1بدینترتیب ،پژوهش حاضر به دنبال آن است که
دریابد چگونه تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی میتواند بر ارتباط میان ریسکهای
محیطی شرکت و حقالزحمه حسابرسی ،اثر گذارد.
در ادامه مقاله ،ابتدا به مبانی نظری ،پیشینه و فرضیههای پژوهش اشاره شده ،سپس
روششناسی و یافتههای پژوهش ارائه و در نهایت به نتیجهگیری و بحث پرداخته شده
است.

مبانی نظری
کمیته حسابرسی ،یکی از سازوکارهایی است که انتظار میرود در راستای حفظ منافع
گروههای مختلف استفادهکننده از اطالعات حسابداری ،موثر واقع شود .ایجاد و استفاده
از این کمیته در پیشگیری از وقوع اعمال خالف غیرقانونی،کنترل ریسک محیطی شرکت،
بهبود فرآیند گزارشگری مالی و همچنین ارائه اطالعات و گزارشهای مالی شفاف و
قابلاتکا که منجر به کاهش حقالزحمه حسابرسی میشود ،موثر است.
تقویت فرهنگ پاسخگویی و ارتقای شفافیت اطاعات در شرکتها و سایر واحدهای
اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه از طریق مردم تامین شده است ،ضرورتی انکارناپذیر
است .بنابراین برای حصول اطمینان از مسئولیت پاسخگویی بنگاههای اقتصادی در مقابل
افراد ذینفع ،باید نظارت و مراقبت کافی بهعمل آید .از سوی دیگر ،برای اعمال این
نظارت و مراقبت کافی ،وجود سازوکاری مناسب الزم است .از جمله این سازوکارها،
طراحی و اجرای نظام راهبری مناسب در شرکتهاست .کمیته حسابرسی باید به نحوی
مناسب برای انجام وظایف خود ایفای نقش کند .یک منشور شفاف و مکتوب به کمیته و
دیگران در درک مسئولیتهای آنها کمک میکند .براساس منشور کمیته حسابرسی
مصوب  1391/11/23سازمان بورس اوراق بهادار ،کمیته حسابرسی از  3تا  5عضو که
اکثریت آنها مستقل و تخصص مالی دارند ،با انتخاب و انتصاب هیئتمدیره ،تشکیل می-
شود .تخصص مالی و مهارت اعضای کمیته حسابرسی ،یکی از ویژگیهای کمیته
1. Gist
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حسابرسی است که با اثربخشی کمیته حسابرسی ،ارتباط تنگاتنگی دارد و موضوع مورد
بحث این پژوهش خواهد بود .ماده  1منشور کمیته حسابرسی ،تخصص مالی را بهصورت
داشتن مدرک دانشگاهی یا مدرک حرفه ای داخلی یا معتبر بین المللی در مسائل مالی
(حسابداری ،حسابرسی ،مدیریت مالی ،اقتصاد ،سایر رشته های مدیریت با گرایش مالی یا
اقتصادی) همراه با توانایی تجزیهوتحلیل صورتها و گزارشگری مالی و کنترل داخلی
حاکم بر گزارشگری مالی(سازمان بورس و اوراق بهادر .)1391 ،تعداد قابلتوجهی از
پژوهشهای انجامشده در مورد کمیته حسابرسی ،بر نیاز اعضای کمیته به دانش و تخصص
مالی و حسابرسی تأکید دارند .طرفداران تئوری نمایندگی استدالل میکنند که حضور
اعضای با تخصص مالی ،توانایی کمیته حسابرسی را برای اطمینان از کار حسابرس
مستقل،کاهش ریسکهای محیطی شرکت و کاهش حقالزحمه حسابرسی ،افزایش می-
دهد (صالحی و همکاران .)1395 ،وجود تخصص مالی برای تقویت حاکمیت شرکتی،
ارتقا و قدرتبخشی سامانه کنترل داخلی ،کمک به مدیریت ریسک راهبردی و کسب
اطمینان از شفافیت در گزارشگری در سطح داخلی و در سطح برونسازمانی ،کنترل
ریسک صاحبکار و کاهش حقالزحمه حسابرسی ،ضرورتی انکارناپذیر است.
شرکتها و سهامداران برای نظارت دقیقتر بر حوزههایی چون ریسک شرکت،
جلوگیری از اتالف منابع شرکت ،صحت گزارشگری مالی ،کاهش حقالزحمه حسابرسی
و رعایت الزامهای قانونی و مقرراتی ،بر قضاوت اعضای کمیته حسابرسی اتکا میکنند .بـه
ایـن ترتیـب ،میتـوان گفـت که عرضـه خدمـات کمیته حسابرسی ماننـد سـایر کاالهـا و
خدمـات تابعـی از شـرایط محیطـی ،سـاختار حاکمیـت شـرکتی و تقاضـای آن از سـوی
مدیـران و سـایر اسـتفادهکننـدگان از ایـن خدمـات اسـت (مهربان پور و همکاران.)1395 ،
در سـالهـای اخیـر کـه پژوهـشهـای زیـادی در رابطـه بـا فـروپاشـی شـرکتهـای
بزرگـی مانند انـرون ،ورلـدکام براثـر تقلـبهـای موجـود در گزارشـگری مالـی ،افزایش
ریسک ،تحریفهای بااهمیت درصورتهای مالی و غیره انجام شده ،بحـث تخصص
مالی کمیته حسابرسی مـورد توجـه ایـن تحقیـقهـا قـرار گرفتـه است .بـا توجـه بـه
رویدادهای پیشگفته ،باید اقدامهایی از قبیـل انجـام اصالحاتـی بـهمنظـور افزایـش
اثـربخشـی تخصص مالی کمیتـه حسابرسـی ،ارتقای سـطح پاسـخگویی کمیته حسابرسی
و مدیـران شـرکت برای اطمینــان از کاهش ریسک محیطی شرکت و کاهش حقالزحمه
حسابرسی و گســترش تحقیــقهــای انجــامشــده در زمینــه تخصص مالی کمیته

 62فصلنامه علمی مطالعات تجربی حسابداری مالی ـ سال  17ـ شماره  67ـ پائیز 1399

حسابرسی ،صـورت گیرد .البته ،حسابرسان هم نیاز به ابزار بهتری برای ارزیابی ریسکهای
حسابرسی دارند؛ در نتیجه ،درک بهتر حسابرسان از نقش ریسک در قیمتگذاری خدمات
حسابرسی ،منجر به تصمیمگیری دقیقتری در ارزیابی آنان خواهد شد (نیکینن و همکاران،
 .)2005در مطالعات زیادی به بررسی نقش ریسکهای ذاتی در قیمتگذاری خدمات

حسابرسی پرداخته شده است .سایمونیک و استین )1996( 1اشاره کردند که حسابرسی
کسبوکاری است که حسابرسان باید ریسک نرخ بازده نامشخصی را در آن درنظر گیرند
و در تصمیمگیری در خصوص قیمتگذاری خدمات حسابرسی ،آن را لحاظ کنند (همان
منبع).
از سوی دیگر،کمیته حسابرسی به عنوان یک سازوکار کنترلی ،نظام کنترل داخلی را
قویتر و کیفیت گزارشهای مالی را بهبود میبخشد .درواقع ،ویژگیهای کمیته حسابرسی
موجب عملکرد بهتر شرکت میشود .طبق نظریه نمایندگی ،کمیته حسابرسی مسئولیت
پاسخگویی به صاحبان سهام در نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی را برعهده دارد .کمیته
حسابرسی یک کمیته فرعی تحت چارچوب حاکمیت شرکتی است که هیئتمدیره برخی
از مسئولیتهای نظارتی را به آن محول میکند (بذرافشان .)1395 ،این نظارت با هدف
جلوگیری از اقدامهای فرصتطلبانه مدیران که موجب زیانهای مالی خواهد شد ،صورت
میگیرد.
تخصص اعضای کمیته حسابرسی باعث میشود آنان روشهای حسابرسی مناسبی را
بهکار گیرند و همچنین ،قادر به شناسایی و پیشگیری ریسکهای غیرمنتظره نیز باشند .این
امر ،ریسک حسابرسی را کاهش میدهد و موجب میشود تا مسئولیت حسابرس کمتر
شود (نگروهو و فوآد .)2017 ،پرسونز )2009( 2بیان کرد که هر چه تخصص مالی کمیته
بیشتر باشد ،احتمال کشف معامالت صوری و اشتباه در صورت های مالی افزایش مییابد.

چوی 3و همکاران ( )2014هم نشان دادند که بازده غیرعادی در شرکتهای دارای کمیته
حسابرسی کمتر است .در مقابل آبرناتی 4و همکاران ( )2013به این نتیجه رسیدند که
رابطهای بین ویژگیهای کمیته و هزینههای تولیدی غیرعادی بهعنوان معیاری از مدیریت
سود مبتنی بر فعالیتهای واقعی ،وجود ندارد.
تخصص مالی به اعضای کمیته حسابرسی امکان میدهد تا شناخت بهتری از مسائل
1. Simunic and Stein
2. Persons
3. Choi
4. Abernathy
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حسابرسی ،ریسک های محیطی شرکت ،خطرها و رویههای حسابرسی پیشنهادی برای
حلوفصل این مسائل و ریسکها داشته باشند .با این نتایج انتظار میرود بین حقالزحمه
حسابرسی و تخصص مالی کمیته حسابرسی ،ریسک های محیطی و حقالزحمه حسابرسی،
ارتباطی مثبت وجود داشته باشد؛ بهطوری که کمیته حسابرسی دارای تخصص مالی قوی
میتواند موجب کاهش ریسک صاحبکار و همچنین ،کاهش حقالزحمه حسابرسی شود.
این مطالعه به دو دلیل انجام شده است؛ نخست ،اعتماد سهامداران با رسواییهای مختلف
حسابداری و ریسکهای محیطی شرکتها و بحرانهای مالی که تنظیمکنندگان و
سازندگان بازار را وا داشت که بر نیاز به اعضای کمیته حسابرسی برای داشتن
تخصص مالی ،تاکید کنند .وجود تخصص مالی بیشتر در کمیته در نهایت بر تصمیمهای

هیئتمدیره ازجمله سیاست کاهش ریسک صاحبکار و کاهش حقالزحمه ،تاثیر می-
گذارد .وجود تخصص مالی در کمیته حسابرسی آنها را از اتهام به ضعف در نقش کاهش
ریسک صاحبکار حفظ کرده و منافع سهامداران را بهتر بهکار میگیرند .دوم ،مفهوم روبه
رشدی وجود دارد که چگونه تخصص مالی در کمیته حسابرسی ،باعث بهبود کارایی
هیئتمدیره درکاهش ریسک های محیطی شرکت و حقالزحمه حسابرسی میشود
بنابراین ،با توجه به اهمیت تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی ،این مورد باید تجزیه-
وتحلیل شود که چگونه تخصص مالی کمیته حسابرسی بر سیاست کاهش ریسک
صاحبکار و بهبود حقالزحمه حسابرسی ،تاثیر میگذارد.
پژوهشگران برای برآورد الگوی حقالزحمه حسابرسی ،از متغیرهای زیادی استفاده
کرده اند .یکی از این موارد ،ریسک محیطی شرکت است .در صورتی که ریسک محیط
شرکت در سطح باالیی برآورد شود ،حسابرس برای رسیدگی به صورت های مالی ،سطح
تردید حرفه ای خود را افزایش میدهد که این امر موجب افزایش حجم رسیدگی
حسابرس و در نتیجه ،افزایش هزینه حسابرسی میشود(گالون .)1982 ، 1بهطور کلی،
حقالزحمه حسابرسی تابعی از مقدار زمان صرفشده در انجام عملیات حسابرسی و زیان
مورد انتظار آینده (از دست دادن شهرت ،از دست دادن مشتری ،دعاوی حقوقی و غیره)
است .ریسک صاحبکار بر این دو عامل اثرگذار است و حسابرسان ریسک صاحبکار را
باید در قیمتگذاری خدمات حسابرسی ،درنظر گیرند .زیان مورد انتظار آینده با افزایش
ریسک ورشکستگی ،افزایش مییابد؛ چراکه احتمال تحریف کشفنشده در شرکتهای
1.Gahlon
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ورشکسته ،خیلی باالتر است .عالوه بر این ،انتظار میرود حسابرسان جهت جلوگیری از
اقامه دعاوی حقوقی ،تالش خود را در برابر شرکتهایی با احتمال ورشکستگی باال،
افزایش دهند (همان منبع) .هامادا ،)1972( 1لو )1974( 2و گاهلون و گنتری )1982( 3نشان
دادند که ریسک شرکت تابعی از اهرم مالی ،اهرم عملیاتی و ریسک تجاری است .از
آنجایی که حقالزحمه حسابرسی تحت تأثیر ریسک شرکت قرار میگیرد ،این سه عامل
باید در قیمتگذاری خدمات حسابرسی در نظر گرفته شود .در حالی که انتظار میرود
همه ابعاد مختلف ریسک تحت تاثیر تصمیمهای مربوط به حقالزحمه حسابرسی قرار
گیرد ،ممکن است سه عامل پیشگفته به یک اندازه در تصمیمگیری قیمتگذاری
حسابرسی ،مهم نباشند (نیکنین و سالستروم.)2015 ،
حقالزحمه حسابرسی در برنامهریزی و اجرای مناسب و باکیفیت کار حسابرسی مالی،
مؤثر است .کیفیت پایین حسابرسی موجب کاهش اعتماد استفادهکنندگان صورتهای
مالی میشود و این امر نهتنها منجر به ناکامیاز دستیابی به اهداف حسابرسی میشود ،بلکه
زمینهساز کاهش اعتبار فرایند حسابرسی در ابعاد کالن است (تنانی و علوی .)1392 ،کمیته
حسابرسی یکی از مهمترین ارکان حاکمیت شرکتی است که نقش مهمیدر فرآیند
حسابرسی و گزارشگری مالی دارد ،در نتیجه ،انتظار میرود بر دامنه حسابرسی ،میزان
تالش حسابرسی و در نتیجه حقالزحمه حسابرسی ،تاثیرگذار باشد .کمیته حسابرسی
کیفیت اطالعات را بهطور مستقیم از طریق نظارت بر گزارشگری مالی و به طور غیرمستقیم
با اعمال مراقبت و توجه به کنترلهای داخلی و حسابرسی مستقل ،افزایش میدهد و در
انتها ،بهبود کیفیت اطالعات و کنترلهای قوی میتواند منجر به افزایش اعتماد و اطمینان
سرمایهگذاران از کیفیت گزارشگری مالی شود (رحیمیان و توکلنیا .)1390 ،بدیهی است
در یک چنین فضای اعتمادی ،حسابرسان مستقل زمان کمتری برای حسابرسی صورتهای
مالی صرف و حق الزحمه کمتری طلب کنند .وجود کمیته حسابرسی منجر به ارتباط
مناسبی بین هیئتمدیره ،حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی میشود (ویندرام و

سونگ .)2004،4این کیمته عملیات حسابرسی را انجام نمیدهد ،بلکه با تاکید بر مسئولیت
و منابع مورد نیاز حسابرسی ،اجرای فرایند حسابرسی را تسهیل میکند (الیوینگستون،5

1. Hamada
2. Lev
3. Gahlon and Gentry
4. Windram
5. Livingston
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.)2005

1

به عقیده ابوت و همکاران ( ،)2003کمیته حسابرسی میتواند از دو طریق بر
حق الزحمه حسابرسی اثر بگذارد؛ نخست از طریق انتخاب حسابرسان و دوم از طریق تاثیر
خود بر برنامه و دامنه حسابرسی .اعضای کمیته حسابرسی باید از دانش و تخصص
حسابداری مالی الزم و کافی برخوردار باشند .اعضای دارای تخصص مالی نقشهای
نظارتی خود را در فرآیند گزارشگری مالی بهطور موثرتری انجام میدهند (دیفوند 2و
همکاران .)2005 ،در مقابل ،یافتههای ویسواناتان و کریشنان ( )2009حاکی از رابطهای
منفی بین تخصص مالی کمیته و حقالزحمه حسابرس است .به عبارت دیگر ،کیفیت باالی
کمیته تالش حسابرسی را کاهش میدهد و در نتیجه ،حقالزحمه کمتری را مطالبه میکند.

پیشینه تحقیق
در این بخش ،مروری کوتاه بر پژوهشهای مرتبط با موضوع تحقیق ارائه شده است.
نگروهو و فواد )2017( 3به بررسی تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی (شامل استقالل کمیته
حسابرسی ،تعداد جلسههای کمیته حسابرسی ،تجربه و دانش مالی اعضای کمیته حسابرسی
و اندازه کمیته حسابرسی) ،پاداش هیئتمدیره و پیچیدگی حسابرسی بر حقالزحمه
حسابرس پرداختند .نتایج حاکی از آن بود که استقالل کمیته حسابرسی و تعداد جلسههای
کمیته ارتباط معناداری با حقالزحمه حسابرسی ندارد؛ در حالیکه تجربه و دانش مالی
اعضای کمیته حسابرسی ،رابطه منفی و معناداری با آن دارند .همچنین ،اندازه کمیته
حسابرسی ،پاداش هیئتمدیره و پیچیدگی حسابرسی اثر مثبتی بر حقالزحمه حسابرسی
دارند.
4
وو ( )2012به بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و حقالزحمه حسابرسی پرداخت.
وی دریافت که میان حاکمیت شرکتی و حقالزحمه حسابرسی ،ارتباط منفی و معناداری
وجود دارد .اما در بررسی نمونهها بهصورت زیرمجموعهای از نمونهی کل ،نتایج حاکی از
آن بود که تأثیر حاکمیت شرکتی بر هزینههای حسابرسی متأثر از رشد شرکت است .به
بیان دیگر ،ارتباط منفی میان حاکمیت شرکتی و حقالزحمه حسابرسی از لحاظ آماری در
گروه شرکتهایی که رشد مالیمی طی دوره مورد آزمون داشتند ،معنادار بود و برای
1. Abbott
2. Defond
3. Nugroho
4. Wu
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شرکتهایی که طی دوره موردنظر رشد سریع یا منفی را تجربه کرده بودند ،معنادار نبوده
است.
نیکنین و همکاران ( ،)2015اثر ریسک بر قیمتگذاری خدمات حسابرسی را در
انگلستان بررسی کردند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که حقالزحمه خدمات حسابرسی
با ابعاد ریسک (ریسک مالی ،ریسک عملیاتی و ریسک تجاری) رابطه مثبتی دارد .طبق
یافتههای پژوهش ،هزینههای نمایندگی ،حجم عملیات شرکت و پیچیدگی حسابرسی ،از
توانایی توصیف حقالزحمه خدمات حسابرسی برخوردار هستند.
زارعی و عبدی ( )1389با بررسی تاثیر وجود حسابرسی داخلی بر کاهش رخداد
تحریفهای مالی و قانونی و مالیاتی در شرکتها به این نتیجه رسیدند که میـان کمیته
حسابرسی ضعیـف و کیفیـت نـازل اطالعات ،تحریـف با اهمیت ،وجـود ریسک محیطی
و ضعـف کنترل هـای داخلی ،رابطـه منفی و معناداری وجـود دارد.
بررسی یافتههای دیگر نیز نشان میدهد که تخصص مالی اعضای کمیته بر رسیک
محیطی شرکت اثر منفی و معناداری دارد (چوی و همکاران .)2014،همچنین ،اثر تخصص
مالی اعضای کمیته با حقالزحمه ،رابطه منفی و معناداری است(کریشنان و
همکاران )2013،و در نهایت ،ریسک و حقالزحمه رابطه منفی و معناداری با یکدیگر
دارند (نیکنین و سالستروم.)2015 ،

فرضیههای پژوهش
حسابرسان جهت قیمتگذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده میکنند.
این عوامل شامل ریسک ،حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی است .در واقع،
حسابرسی حرفهای است که در آن نرخ نامشخص بازده توسط ریسک برآورد و این

ریسک در قیمتگذاری حسابرسی منعکس میشود (سایمونیک و استین .)1996 ،1بمبر و
همکاران )1993( 2عنوان کردند که ریسکهای محیطی شرکت بر حقالزحمه حسابرسی
اثرگذار است.
از سوی دیگر ،کمیته حسابرسی بهعنوان یک سازوکار کنترلی ،نظام کنترل داخلی را
قویتر و کیفیت گزارشهای مالی را بهبود میبخشد .تخصص مالی اعضای کمیته
حسابرسی در پیشگیری و جلوگیری از وقوع اشتباه در فرایند گزارشگری مالی ،میتواند
1. Simunic
2. Bamber
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بهگونهای مؤثر عمل کند (یاتیم و همکاران .)2006 ،1این موضوع باعث میشود کنترل
داخلی صاحبکار به شکلی قویتر عمل کند و همچنین ،ریسک ذاتی حسابرسی را
کاهش دهد .با این وجود ،با توجه به حجم آزمون محتوای مورد نیاز ،حقالزحمه
حسابرسی کاهش مییابد (نگروهو و فوآد .)2017 ،چنین انتظار میرود که هرچقدر کمیته
حسابرسی اثربخشتر باشد (در نتیجه ویژگیهای آن) ،باید ریسک های محیطی و در نتیجه
حقالزحمه کاهش یابد؛ این در حالی است که با وجود پرریسک بودن شرکت و وجود
کمیته حسابرسی ،حسابرس حقالزحمه کمتری را تقاضا خواهد کرد.
بر اساس مبانی نظری و پیشینه مطرحشده ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر طراحی و
تدوین شده است:
فرضیه اول :تخصص مالی کمیته حسابرسی ،با حقالزحمه حسابرسی رابطه منفی و معناداری
دارد.
فرضیه دوم :تخصص مالی کمیته حسابرسی ،با ریسک های محیطی شرکت رابطه منفی و
معناداری دارد.
فرضیه سوم :تخصص مالی کمیته حسابرسی ،رابطه میان ریسک مالی و حقالزحمه
حسابرسی را تضعیف میکند.
فرضیه چهارم :تخصص مالی کمیته حسابرسی ،رابطه میان ریسک عملیاتی و حقالزحمه
حسابرسی را تضعیف میکند.
فرضیه پنجم :تخصص مالی کمیته حسابرسی ،رابطه میان ریسک تجاری و حقالزحمه
حسابرسی را تضعیف میکند.

روششناسی پژوهش
مدل تحلیلی پژوهش
پیش از پرداختن به مدلهای پژوهش ،الزم به ذکر است که تعریف همه متغیرهای مورد
استفاده در مدلهای مذکور ،در جدول ( )1ارائه شده است.
برای آزمون فرضیۀ اول پژوهش از مدل ( )1به شرح زیر استفاده شده است:
𝑡𝑖𝐿𝑁𝐴𝐹𝑒𝑒𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐴𝐶𝐸𝐷𝑈𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑁𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑀𝐵𝑖𝑡 + 𝛽4 ROA
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽5 A_Size𝑖𝑡 +
1.Yatim
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برای آزمون فرضیۀ دوم پژوهش بهترتیب از مدلهای ( )3( ،)2و ( )4بهشرح زیر استفاده
شده است:
𝑡𝑖𝐿𝐸𝑉𝑅𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐴𝐶𝐸𝐷𝑈𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑁𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑀𝐵𝑖𝑡 + 𝛽4 ROA
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽5 A_Size𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝑂𝐿𝑅𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐴𝐶𝐸𝐷𝑈𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑁𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑀𝐵𝑖𝑡 + 𝛽4 ROA
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽5 A_Size𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝐵𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝐶𝐸𝐷𝑈𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑁𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑀𝐵𝑖𝑡 + 𝛽4 ROA
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽5 A_Size𝑖𝑡 +

برای آزمون فرضیۀ سوم پژوهش از مدل ( )2بهشرح زیر استفاده شده است:

𝑡𝑖𝐿𝑁𝐴𝐹𝑒𝑒𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝐸𝑉𝑅𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐴𝐶𝐸𝐷𝑈𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐿𝐸𝑉𝑅𝑖𝑡 ∗ ACEDU
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽4 LNTA𝑖𝑡 +

برای آزمون فرضیۀ چهارم پژوهش از مدل ( )2به شرح زیر استفاده شده است:

𝑡𝑖𝐿𝑁𝐴𝐹𝑒𝑒𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑂𝐿𝑅𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐴𝐶𝐸𝐷𝑈𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑂𝐿𝑅𝑖𝑡 ∗ ACEDU
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽4 LNTA𝑖𝑡 +

برای آزمون فرضیۀ پنجم پژوهش از مدل ( )3به شرح زیر استفاده شده است:

𝑡𝑖𝐿𝑁𝐴𝐹𝑒𝑒𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑂𝐿𝑅𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐴𝐶𝐸𝐷𝑈𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑂𝐿𝑅𝑖𝑡 ∗ ACEDU
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽4 LNTA𝑖𝑡 +

 .1شرکت قبل از سال  1391در بورس پذیرفته شده و تا پایان سال  1397در بورس فعال
باشد.
 .2به دلیل ماهیت متفاوت عملیات و ساختار صورتهای مالی ،شرکت نباید از صنایع
واسطهگری مالی و پولی ،بانکها و موسسات اعتباری ،شرکتهای سرمایهگذاری و
سایر واسطهگریهای مالی باشد.
 .3بهمنظور حذف آثار فصلی و مناسبتی ،سال مالی شرکت منتهی به  29اسفند باشد و طی
بازه زمانی تحقیق تغییر سال مالی نداشته باشد.
 .4اطالعات مالی شرکتها در دسترس باشد.
پس از اعمال محدودیتهای فوق ،تعداد  101شرکت بهعنوان شرکتهای برگزیده،
انتخاب شدند.
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جدول( )1تعريف عملیاتی متغیرهای تحقیق
نام متغیر

نماد

حقالزحمه حسابرسی :عبارت از لگاریتم طبیعی حقالزحمه حسابرسی پرداختی توسط شرکت است
تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی :از تقسیم تعداد اعضایی که دارای مدرک تحصیلی حسابداری
و حسابرسی هستند ،بر تعداد کل اعضای کمیته حسابرسی حاصل شده است
ریسک مالی :از تقسیم جمع بدهیها به ارزش دفتری داراییها به دست آمده است
ریسک عملیاتی :از تقسیم درصد تغییرات سود قبل از بهره و مالیات تقسیم بر درصد تغییرات درآمد
فروش حاصل شده است.
ریسک تجاری :ریسک تجاری در حقیقت تغییرپذیری سود قبل از بهره و مالیات شرکت است
اندازه شرکت :از طریق محاسبه لگاریتم داراییهای شرکت در پایان سال مالی اندازهگیری شده است
رشد شرکت :عبارت از نسبت ارزش بازار سهام شرکت به ارزش دفتری آن است
بازده داراییها :از نسبت سود خالص به مجموع داراییها بهدست میآید.
اندازه موسسه حسابرسی :اگر حسابرس سازمان حسابرسی باشد برابر یک و در غیراینصورت برابر
صفر است

LNAFEE
ACEDU
LEVR
OLR
BR
LNTA
MB
ROA
A_SIZE

تعريف عملیاتی متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته پژوهش ،حق الزحمه حسابرسی است که برای سنجش آن بر اساس سجادی و
همکاران ( )1384از لگاریتم طبیعی حقالزحمه حسابرسی استفاده شده است.
متغیرهای مستقل پژوهش شامل تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی و ریسکهای
محیطی شرکت (شامل ریسک مالی ،ریسک عملیاتی و ریسک تجاری) است .تعریف
عملیاتی این متغیرها عبارت هستند از:
•

متغیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی ،از تقسیم تعداد اعضایی که دارای
مدرک تحصیلی حسابداری و حسابرسی هستند ،بر تعداد کل اعضای کمیته حاصل
شده است (سازمان بورس و اوراق بهادر.)1391 ،

•

برای سنجش ریسک مالی ،از اهرم مالی که از تقسیم جمع بدهی به ارزش دفتری
داراییها به دست میآید ،استفاده شده است .اهرم مالی عامل فزاینده ریسک مالی
است .هر چقدر انحراف (یا احتمال انحراف) از پیشبینی بیشتر باشد ،ریسک مالی

•

شرکت نیز بیشتر است (نیکینن و سالستروم.)2005 ،
برای سنجش ریسک عملیاتی ،از درصد تغییرات سود قبل از بهره و مالیات تقسیم بر
درصد تغییرات درآمد فروش است .اهرم عملیاتی نقش مهمی در محاسبه پیشبینی
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سود قبل از بهره و مالیات و ریسک تجاری دارد .این اهرم به هزینه ثابت عملیاتی
(هزینه ثابت بهجز بهره وامها) بستگی دارد (نیکینن و سالستروم.)2005 ،
•

ریسک تجاری ،بخشی از ریسک شرکت میباشد که مربوط به ترکیب داراییها و
تصمیمهای عملیاتی شرکت است .ریسک تجاری در حقیقت تغییرپذیری سود قبل
از بهره و مالیات شرکت است .هر قدر اهرم عملیاتی بزرگتر باشد ،ریسک تجاری
شرکت نیز بزرگتر است و با تغییر کوچکی در عملیات شرکت ،ریسک تجاری
شرکت تغییر میکند .ریسک تجاری از حاصل تقسیم خالص فروش شرکت بر کل
داراییهای آن بهدست میآید (نیکینن و سالستروم.)2005 ،

در واقع ،ریسک مالی میزان ناتوانی شرکت در رویارویی با بدهیهای خود را نشان
میدهد از طرفی ریسک عملیاتی میزان ناتوانی شرکت در رویارویی با هزینههای ثابت را
نشان میدهد (وستون و همکاران.)2004 ،1
متغیرهای کنترلی این پژوهش نیز عبارت هستند از:
• اندازه شرکت( )LNTAبا محاسبه لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت در پایان سال
•

اندازهگیری شده است (ابوت 2و همکاران2003 ،؛ چان 3و همکاران،)2013 ،
رشد شرکت ( ) MBکه از نسبت ارزش بازار سهام شرکت به ارزش دفتری سهام آن
بهدست میآید،

•

بازده داراییهای ( )ROAکه از نسبت سود خالص به مجموع داراییها بهدست می-
آید ،و

•

اندازه موسسه حسابرسی ( )A_Sizeبرابر یک خواهد بود ،اگر حسابرس مستقل
انتخابشده سازمان حسابرسی باشد؛ در غیراینصورت مقدار آن برابر صفر لحاظ
میشود.

يافتههای پژوهش
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
چنانچه در جدول ( )2مشهود است ،حدود  60درصد اعضای کمیته حسابرسی دارای
تخصص مالی هستند .حداقل و حداکثر این متغیر به ترتیب صفر و یک است .بهطور
1.Weston et all
2. Abbott
3. Chan
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میانگین حدود  58درصد از داراییهای شرکتهای نمونه از طریق بدهیها تامین مالی شده
است .و میانگین خالص فروش شرکت بر کل داراییهای آن نیز در حدود  87درصد می-
باشد .آمار توصیفی متغیرهای پژوهشی بهاختصار در جدول ( )2ارائه شده است.
جدول ( :)2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نام متغیر

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

LNAFEE

707

6/980

6/944

8/408

4.787

0/815

ACEDU

707

0/596

0/667

1

0

0/384

ریسک مالی

LEVR

707

0/583

0/612

0/879

0/184

0/194

حقالزحمه
حسابرسی
تخصص مالی
اعضای کمیته
حسابرسی

نماد

تعداد

انحراف

مشاهدات

معیار

تخصص مالی
اعضای کمیته
حسابرسی*ریسک
مالی

LEVR*ACE
DU

707

0/340

0/339

0/879

0

0/258

ریسک عملیاتی

OLR

706

-4/422

1/171

20/228

-4346/060

164/607

تخصص مالی
اعضای کمیته
حسابرسی*ریسک
عملیاتی

OLR*ACED
U

706

-4/652

0/264

20/228

-4346/060

163/697

ریسک تجاری

BR

706

0/869

0/784

1/679

0/369

0/401

تخصص مالی
اعضای کمیته
حسابرسی*ریسک
تجاری

BR*ACED
U

706

0/518

0/469

1/679

0

0/428

اندازه شرکت

LNTA

707

13/815

13/866

15/347

10/492

0.976

رشد شرکت

MB

707

4/268

3/378

12/604

-114/477

7.430

بازده داراییها

ROA

707

0/131

0/103

0/391

-0/062

0/138

اندازه حسابرس

A_Size

707

0/202

0

1

0

0/402

آزمون پايايی متغیرهای پژوهش
پایایی به این معناست که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس آنها ،در

 72فصلنامه علمی مطالعات تجربی حسابداری مالی ـ سال  17ـ شماره  67ـ پائیز 1399

بین سالهای مختلف ثابت بوده است .بدینمنظور ،از آزمون لوین ،لین و چو 1استفاده شده
و نتایج آزمون مذکور در جدول ( )3نشان داده شده است .بر اساس نتایج حاصل ،متغیر
های پژوهش در دوره بررسی ،پایا بودهاند؛ زیرا احتمال آماره آزمون لوین ،لین و چو برای
تمام متغیرها ،کمتر از سطح خطای  %5بوده است.
آزمون نرمال بودن پسماند مدلهای رگرسیونی
بهمنظور بررسی نرمال بودن پسماند مدلهای رگرسیونی فرضیههای پژوهش از آزمون
جارک-برا در محیط نرمافزاری ایویوز استفاده شده است .با توجه به نتایج آزمون جارک-
برا برای هر سه مدل کمتر از  0/05است ،فرض صفر این آزمون رد میشود .زمانی که
اندازه نمونه به اندازه کافی بزرگ باشد ،انحراف از فرض نرمال بودن بهطور معمول
بیاهمیت و پیامدهای آن ناچیز است .در شرایط مذکور ،با توجه به قضیه حد مرکزی
میتوان دریافت که حتی اگر باقیماندهها نرمال نباشند ،آمارههای آزمون که بهطور مجانبی
از توزیع نرمال پیروی میکنند ،بدون تورش هستند و از کارایی برخوردارند .لذا با توجه به
این مطالب میتوان فرض نرمال بودن جمله خطا را نادیده گرفت.
جدول ( :)3نتايج آزمون پايايی متغیرهای پژوهش
نام متغیر

نماد

حقالزحمه حسابرسی
تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی
ریسک مالی
تخصص مالی اعضای کمیته
حسابرسی*ریسک مالی
ریسک عملیاتی
تخصص مالی اعضای کمیته
حسابرسی*ریسک عملیاتی
ریسک تجاری
تخصص مالی اعضای کمیته
حسابرسی*ریسک تجاری
اندازه شرکت
رشد شرکت
بازده داراییها
اندازه حسابرس

LNAFEE

آماره لوین ،لین و
چو
-420/394
-17/0713
-27/7036

احتمال آماره لوین،
لین و چو
0.0000
0.0000
0.0000

LEVR*ACEDU

-43/0585

0.0000

OLR

-75/8851

0.0000

OLR*ACEDU

-0/39273

0.0000

BR

-35/9573

0.0000

BR*ACEDU

-41/6316

0.0000

LNTA

-15/1460

MB

-10/1973

ROA

-25/4314

A_Size

-2/34177

0.0000
0.0000
0.0000
0.0096

ACEDU
LEVR

1. Levin , Lin & Chu
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آزمون ناهمسانی واريانس
به منظور بررسی ناهمسانی واریانس نیز از آزمون وایت استفاده شده که نتایج آن نشان
میدهد فرضیه صفر آزمون مبنیبر وجود همسانی واریانس در مدل ،رد میشود.
آزمون نبود همخطی
همخطی به معنای وجود رابطه خطی شدید بین متغیرهای توضیحی یک رگرسیون است.
نبود همخطی ،یک حالت کامال ایدهآل است؛ پس در بررسی همخطی ،بحث شدت و
ضعف آن مطرح میباشد .همخطی یک مشکل دروننمونهای است و بررسی آن نیازی به
استنباط آماری ندارد .وجود همخطی شدید بین متغیرهای توضیحی یک مدل ،موجب
تورش ضرایب آن و بیاعتباری آزمون معناداری ضرایب خواهد بود (سوری .)1393 ،یکی
از شیوههای بررسی همخطی ،محاسبه آماره عامل تورم واریانس است .چنانچه این آماره از
عدد  10کوچکتر باشد ،همخطی شدیدی وجود ندارد (مومنی و فعال قیومی .)1391 ،در
جدول ( ) 4مقادیر عوامل تورم واریانس متغیرهای مدل پژوهش ،گزارش شده است .نتایج
نشان میدهد که بین متغیرهای توضیحی مدل رگرسیونی پژوهش ،همخطی شدیدی وجود
ندارد.
جدول ( :)4نتايج آزمون نبود همخطی
متغیر

نماد

عامل تورم واریانس

تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی

ACEDU

2/598059

ریسک مالی
تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی*ریسک مالی
ریسک عملیاتی
تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی*ریسک عملیاتی
ریسک تجاری
تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی*ریسک تجاری
اندازه شرکت
رشد شرکت
بازده داراییها
اندازه حسابرس

LEVR

5/092348
6/73314
6/79923
2/983584
6/153243
1/347081
1/099219
1/540831
1/107494
2/598059

مدلهای رگرسیونی فرضیههای پژوهش
مدل رگرسیونی فرضیه اول

LEVR*ACEDU
OLR
OLR*ACEDU
BR
BR*ACEDU
LNTA
MB
ROA
A_Size
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جدول ( :)5نتايج برازش مدل رگرسیونی اثرات ثابت فرضیه اول پژوهش
𝑡𝑖𝜀 𝐿𝑁𝐴𝐹𝑒𝑒𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐴𝐶𝐸𝐷𝑈𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑁𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑀𝐵𝑖𝑡 + 𝛽4 ROA𝑖𝑡 + 𝛽5 A_Size𝑖𝑡 +

متغیر

نماد

ضرایب رگرسیونی

آماره تی

احتمال
آماره تی

تخصص مالی اعضای
کمیته حسابرسی

ACEDU

-0/234669

10/04311

0/0000

اندازه شرکت

LNTA

0/443989

25/66071

0/0000

رشد شرکت

MB

0/001005

0/576728

0/5643

هابازده دارایی

ROA

-0/316502

3/.667575

0/0003

اندازه حسابرس

A_Size

-0/080529

-1/281064

0/2007

ضریب خطا

C

0/760929

3/134515

0/0018

آماره آزمون اِف لیمر

احتمال آماره آزمون اِف
لیمر

آماره آزمون
هاسمن

احتمال آماره آزمون هاسمن

7/716858

0/0000

17/072150

0/0044

-

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

دوربین  -واتسون

آماره اِف

احتمال آماره
اِف

0/964937

0/958800

1/562144

157/2557

0/0000

رویه تحلیل دو آزمون اِف لیمر و هاسمن چنین است که چون احتمال حاصل در
آزمون اِف لیمر کمتر از سطح خطای  % 5است ،مدل تلفیقی مناسب نیست و باید از یکی
از شیوههای اثرات تصادفی یا ثابت ،استفاده شود .آزمون هاسمن نشان داد که اثرات ثابت،
مدل مناسبی است؛ زیرا سطح احتمال این آزمون از  %5کمتر است.
آماره دوربین -واتسون این مدل در حدود  1/56محاسبه شده است .در واقع با توجه به
اینکه این مقدار بسیار به عدد  2نزدیک است و بین  2/5تا  1/5قرار دارد ،میتوان ادعا کرد
که پسماندهای این مدل خودهمبسته نیستند؛ بنابراین این فرض کالسیک رگرسیون نیز
تایید میشود .مقدار آماره اِف ( )157/255و احتمال آن ( )0/000نیز نشان میدهد که
رگرسیون مورد استفاده معنادار است .همچنین ،مقدار ضریب تعیین تعدیلشده حاکی از
آن است که این مدل  95/88درصد از تغییرات حقالزحمه حسابرسی را توضیح و تبیین
میکند .از سوی دیگر همانگونه که در جدول ( )5ذکر شده ،ضریب متغیر تخصص مالی
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اعضای کمیته حسابرسی در حدود  -0/235و سطح احتمال آن هم  0/000محاسبه شده
است؛ یعنی اثر این متغیر بر حقالزحمه حسابرسی معنادار است.
بدینترتیب بر اساس یافتههای حاصل ،فرضیه اول پژوهش رد نمیشود؛ یعنی ،تخصص
مالی کمیته حسابرسی ،با حقالزحمه حسابرسی رابطه منفی و معناداری دارد.
مدل رگرسیونی فرضیه دوم
جدول ( :)6نتايج برازش مدل رگرسیونی اثرات ثابت فرضیه اول پژوهش

𝑡𝑖𝑘𝑠𝑖𝑅𝐿𝐴𝑇𝑁𝐸𝑀𝑂𝑅𝐼𝑉𝑁𝐸
𝑡𝑖= 𝛽0 + 𝛽1 𝐴𝐶𝐸𝐷𝑈𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑁𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑀𝐵𝑖𝑡 + 𝛽4 ROA𝑖𝑡 + 𝛽5 A_Size
𝑡𝑖𝜀 +
نماد
متغیر
BR
OLR
LEVR
-0/0361
-0/0115
-0/0059
تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی
ACEDU

اندازه شرکت
رشد شرکت
هابازده دارایی
اندازه حسابرس
ضریب خطا
احتمال آماره اِف لیمر
احتمال آماره هاسمن
ضریب تعیین تعدیلشده
دوربین -واتسون
آماره اِف
احتمال (آماره اِف)

LNTA
MB
ROA
A_Size
C

-0/0018
0/9769
-0/0000
0/0507
0/0000
0/0000
0/0000
0/970512
1/607462
221/9851
0/0000

-0/1106
0/0001
0/0000
-0/0075
0/4796
0/0000
0/0000
0/816250
2/174465
5/780909
0/0000

-0/0000
0/0449
0/0000
0/5821
0/0000
0/0000
0/0000
0/941749
1/817889
109/3959
0/0000

رویه تحلیل دو آزمون اِف لیمر و هاسمن چنین است که چون احتمال حاصل در
آزمون اِف لیمر برای هر سه مدل یادشده کمتر از سطح خطای  %5است ،مدل تلفیقی
مناسب نیست و باید از روش اثرات تصادفی یا ثابت استفاده شود .آزمون هاسمن نشان داد
که اثرات ثابت مدل مناسبی است؛ زیرا سطح احتمال این آزمون برای هر سه مدل از %5
کمتر است.
آماره دوربین  -واتسون مدلهای فوق بهترتیب در حدود  2/2 ،1/6و  1/8محاسبه شده
است .در واقع با توجه به اینکه این مقدار بین  2/5تا  1/5قرار دارد ،میتوان ادعا کرد که
پسماندهای این مدل خودهمبسته نیستند؛ بنابراین این فرض کالسیک رگرسیون نیز تایید
میشود .همچنین ،با توجه به اینکه احتمال آماره اِف برای مدلهای فرضیه دوم پژوهش از
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سطح معناداری  0/05کوچکتر است ،میتوان ادعا کرد که مدلهای پژوهش توانسته است
رفتار متغیر وابسته را بهگونهای مناسب برازش کند و این مدل در سطح  %95اطمینان،
معنادار است .همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیلشده در جدول ( ،)6حاکی از آن است
که این مدلها به ترتیب  82 ،97و  94درصد از ریسکهای محیطی شرکت را توضیح و
تبیین میکنند.
بدینترتیب بر اساس یافتههای حاصل ،فرضیه دوم پژوهش رد نمیشود؛ یعنی ،تخصص
مالی کمیته حسابرسی ،با ریسک های محیطی شرکت رابطه منفی و معناداری دارد.
مدل رگرسیونی فرضیه سوم
جدول ( :)7نتايج برازش مدل رگرسیونی اثرات ثابت فرضیه سوم پژوهش
𝑡𝑖𝜀 𝐿𝑁𝐴𝐹𝑒𝑒𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝐸𝑉𝑅𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐴𝐶𝐸𝐷𝑈𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐿𝐸𝑉𝑅 ∗ 𝐴𝐶𝐸𝐷𝑈𝑖𝑡 + 𝛽4 LNTA𝑖𝑡 +

متغیر

نماد

ضرایب رگرسیونی

آماره تی

احتمال آماره
تی

تخصص مالی اعضای کمیته
حسابرسی

ACEDU

-0/356850

4/507909

0/0000

ریسک مالی

LEVR

0/227147

2/109964

0/0353

تخصص مالی اعضای کمیته
حسابرسی*ریسک مالی

LEVR_ACEDU

-0/189642

-1/603090

0/1094

اندازه شرکت

LNTA

0/448787

25/35725

0/0000

رشد شرکت

MB

0/000674

0/386527

0/6992

بازده داراییها

ROA

-0/236074

-2/137272

0/0330

اندازه حسابرس

A_Size

-0/069307

-1/098234

0/2725

ضریب خطا

C

0/542473

2/041623

0/0416

آماره آزمون اِف لیمر

احتمال آماره
آزمون اِف لیمر

آماره آزمون
هاسمن

احتمال آماره آزمون هاسمن

7/679223

0/0000

16/553272

0/0205

ضریب تعیین

ضریب تعیین
تعدیلشده

دوربین  -واتسون

آماره اِف

احتمال
آماره اِف

0/965253

0/959036

1/571989

155/2539

0/0000
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رویه تحلیل دو آزمون اِف لیمر و هاسمن چنین است که چون احتمال حاصل در
آزمون اِف لیمر کمتر از سطح خطای  %5است ،مدل تلفیقی مناسب نیست و باید از یکی از
شیوههای اثرات تصادفی یا ثابت استفاده شود .آزمون هاسمن نشان داد که اثرات ثابت مدل
مناسبی است؛ زیرا سطح احتمال این آزمون از  %5کمتر است.
آماره دوربین  -واتسون این مدل در حدود  1/57محاسبه شده است .در واقع با توجه به
اینکه این مقدار به عدد  2نزدیک است و بین  2/5تا  1/5قرار دارد ،میتوان ادعا کرد که
پسماندهای این مدل خودهمبسته نیستند؛ بنابراین این فرض کالسیک رگرسیون نیز تایید
میشود .مقدار آماره اِف ( )155/25و احتمال آن ( )0/000هم نشان میدهد که رگرسیون
مورد استفاده معنادار است .همچنین ،مقدار ضریب تعیین تعدیلشده حاکی از آن است که
این مدل در حدود  96درصد از تغییرات حقالزحمه حسابرسی را توضیح و تبیین میکند.
جدول ( :)8نتايج برازش مدل رگرسیونی اثرات تصادفی فرضیه چهارم پژوهش
𝑡𝑖𝜀 𝐿𝑁𝐴𝐹𝑒𝑒𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑂𝐿𝑅𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐴𝐶𝐸𝑑𝑢𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑂𝐿𝑅 ∗ 𝐴𝐶𝐸𝐷𝑈𝑖𝑡 + 𝛽4 LNTA𝑖𝑡 +

متغیر

نماد

ضرایب
رگرسیونی

آماره تی

احتمال آماره
تی

تخصص مالی اعضای کمیته
حسابرسی

ACEDU

-0/227457

9/556158

0/0000

ریسک عملیاتی

OLR

0/001115

-1/179181

0/0021

تخصص مالی اعضای کمیته
حسابرسی*ریسک عملیاتی

OLR_ACEDU

0/001195

1/258894

0/2086

اندازه شرکت

LNTA

0/458289

25/18858

0/0000

رشد شرکت

MB

0/000762

0/434099

0.6644

بازده داراییها

ROA

-0/281551

-3/164858

0/0016

اندازه حسابرس

A_Size

-0/082583

-1/333332

0/1829

ضریب خطا

C

0/565988

2/237077

0/0256

آماره آزمون اِف لیمر

احتمال آماره
آزمون اِف لیمر

آماره آزمون
هاسمن

احتمال آماره آزمون هاسمن

7/835368

0/0000

16/405671

0/0217

ضریب تعیین

ضریب تعیین
شدهتعدیل

دوربین  -واتسون

آماره اف

احتمال آماره
اف
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𝑡𝑖𝜀 𝐿𝑁𝐴𝐹𝑒𝑒𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑂𝐿𝑅𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐴𝐶𝐸𝑑𝑢𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑂𝐿𝑅 ∗ 𝐴𝐶𝐸𝐷𝑈𝑖𝑡 + 𝛽4 LNTA𝑖𝑡 +

متغیر

نماد

ضرایب
رگرسیونی

آماره تی

احتمال آماره
تی

0/965035

0/958768

1/568879

153/9906

0/0000

همانگونه که در جدول ( ) 7ذکر شده ،ضریب تعاملی دو متغیر تخصص مالی اعضای
کمیته حسابرسی و ریسک مالی -0/189 ،و سطح احتمال آن  0/109محاسبه شده است .در
واقع اثر تعاملی این دو متغیر بر حقالزحمه حسابرسی معنیدار نیست؛ اما از آنجا که ضریب
این جمله تعاملی منفی است ،میتوان گفت که اثر مثبت ریسک مالی بر حقالزحمه
حسابرسی با افزایش تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی کاهش مییابد.
بدینترتیب بر اساس یافتههای حاصل ،فرضیه سوم پژوهش تایید نمیشود؛ زیرا معنا-
داری ضریب جمله تعاملی بیانگر آن است که تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی،
رابطه بین ریسک مالی و حقالزحمه حسابرسی را تعدیل نمیکند.

مدل رگرسیونی فرضیه چهارم
رویه تحلیل دو آزمون اِف لیمر و هاسمن چنین است که چون احتمال حاصل در آزمون
اِف لیمر کمتر از سطح خطای  %5است ،مدل تلفیقی مناسب نیست و باید از روش اثرات
تصادفی یا ثابت استفاده شود .آزمون هاسمن نشان داد که اثرات تصافی مدل مناسبی است؛
زیرا سطح احتمال این آزمون از  %5بیشتر است.
آماره دوربین  -واتسون این مدل در حدود  1/57محاسبه شده است .در واقع با توجه به
اینکه این مقدار به عدد  2نزدیک است و بین  2/5تا  1/5قرار دارد ،میتوان ادعا کرد که
پسماندهای این مدل خودهمبسته نیستند؛ بنابراین این فرض کالسیک رگرسیون نیز تایید
میشود .مقدار آماره اف ( )153/99و احتمال آن ( ،)0/000نشان میدهد که رگرسیون
مورد استفاده معنادار است .همچنین ،مقدار ضریب تعیین تعدیلشده حاکی از آن است که
این مدل بیش از  96درصد از تغییرات حقالزحمه حسابرسی را توضیح و تبیین میکند.
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جدول ( :)9نتايج برازش مدل رگرسیونی اثرات تصادفی فرضیه پنجم پژوهش
𝑡𝑖𝜀 𝐿𝑁𝐴𝐹𝑒𝑒𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐵𝑅𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐴𝐶𝐸𝑑𝑢𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐵𝑅 ∗ 𝐴𝐶𝐸𝑑𝑢𝑖𝑡 + 𝛽4 LNTA𝑖𝑡 +

متغیر

نماد

ضرایب
رگرسیونی

آماره تی

احتمال آماره
تی

تخصص مالی اعضای کمیته
حسابرسی

ACEDU

-0/102809

1/708206

0/0171

ریسک تجاری

BR

0/066755

-0/014336

0/0000

تخصص مالی اعضای کمیته
حسابرسی*ریسک تجاری

BR_ACEDU

0/113745

2/037657

0/0820

اندازه شرکت

LNTA

0/475196

22/77299

0/0000

رشد شرکت

MB

0/001142

0/640962

0/5218

بازده داراییها

ROA

-0/427217

-4/036794

0/0001

اندازه حسابرس

A_Size

-0/080099

-1/198712

0/2311

ضریب خطا

C

0/364756

1/215937

0/2245

آماره آزمون اف لیمر

احتمال آماره
آزمون اف لیمر

آماره آزمون
هاسمن

احتمال آماره آزمون هاسمن

7/747373

0/0000

20/222370

0/0051

ضریب تعیین

ضریب تعیین
تعدیلشده

دوربین  -واتسون

آماره اف

احتمال آماره
اف

0/962060

0/955260

1/570719

141/4797

0/0000

همانگونه که در جدول ( ) 8ذکر شده ،ضریب تعاملی دو متغیر تخصص مالی اعضای
کمیته حسابرسی و ریسک عملیاتی  0/0011و سطح احتمال آن  0/208محاسبه شده است.
در واقع ،اثر تعاملی این دو متغیر بر حقالزحمه حسابرسی معنادار نیست.
بدینترتیب بر اساس یافتههای حاصل ،فرضیه چهارم پژوهش تایید نمیشود؛ زیرا معناداری
ضریب جمله تعاملی بیانگر آن است که تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی رابطه بین
ریسک عملیاتی و حقالزحمه حسابرسی را تعدیل نمیکند.
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مدل رگرسیونی فرضیه پنجم
رویه تحلیل دو آزمون اِف لیمر و هاسمن چنین است که چون احتمال حاصل در آزمون
اِف لیمر کمتر از سطح خطای  % 5است ،مدل تلفیقی مناسب نیست و باید از یکی از شیوه-
های اثرات تصادفی یا ثابت استفاده شود .آزمون هاسمن نشان داد که اثرات تصافی مدل
مناسبی است؛ زیرا سطح احتمال این آزمون از  %5بیشتر است.
آماره دوربین  -واتسون این مدل در حدود  1/57محاسبه شده است .در واقع با توجه به
اینکه این مقدار به عدد  2نزدیک است و بین  2/5تا  1/5قرار دارد ،میتوان ادعا کرد که
پسماندهای این مدل خودهمبسته نیستند؛ بنابراین این فرض کالسیک رگرسیون نیز تایید
میشود .مقدار آماره اِف ( )51/19و احتمال آن ( )0/000نشان میدهد که رگرسیون مورد
استفاده معنادار است .همچنین ،مقدار ضریب تعیین تعدیلشده حاکی از آن است که این
مدل  96درصد از تغییرات حقالزحمه حسابرسی را توضیح و تبیین میکند.
همانگونه که در جدول ( ) 9ذکر شده ،ضریب تعاملی دو متغیر تخصص مالی اعضای
کمیته حسابرسی و ریسک تجاری  0/113و سطح احتمال آن  0/082محاسبه شده است .در
نتیجه ،رابطه این دو متغیر در سطح اطمینان  %95معنادار نیست .در واقع ،اثر تعاملی این دو
متغیر بر حقالزحمه حسابرسی معنادار نیست.

بدینترتیب بر اساس یافتههای حاصل ،فرضیه پنجم پژوهش تایید نمیشود؛ زیرا معنا-

داری ضریب جمله تعاملی بیانگر آن است که تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی رابطه
بین ریسک تجاری و حقالزحمه حسابرسی را تعدیل نمیکند.

بحث و نتیجهگیری
حسابرسان جهت قیمتگذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده میکنند و
پژوهشهای زیادی نیز در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده است .عواملی
که در اغلب موارد مدنظر قرار گرفتهاند ،شامل عوامل ریسک ،حجم و پیچیدگی عملیات
واحد مورد رسیدگی بوده است .در واقع ،حسابرسی حرفهای است که در آن نرخ
نامشخص بازده توسط ریسک برآورد میشود و این ریسک در قیمتگذاری حسابرسی
منعکس میگردد (سایمونیک و استین .)1996 ،بمبر و همکاران ( )1993عنوان کردند که
ریسکهای محیطی شرکت بر حقالزحمه حسابرسی اثرگذار است .از سوی دیگر ،کمیته
حسابرسی بهعنوان یک سازوکار کنترلی ،نظام کنترل داخلی را قویتر و کیفیت
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گزارشهای مالی را بهبود میبخشد .تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی در پیشگیری و
جلوگیری از وقوع اشتباه در فرایند گزارشگری مالی ،میتواند بهگونهای مؤثر عمل کند
(یاتیم و همکاران .)2006،این موضوع باعث میشود کنترل داخلی صاحبکار به شکلی
قوی تری عمل کند و همچنین ،ریسک ذاتی حسابرسی را کاهش دهد؛ با این وجود ،با
توجه به حجم آزمون محتوای موردنیاز ،حقالزحمه حسابرسی کاهش مییابد (نگروهو و
فوآد.)2017 ،
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان داد که تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی
بهعنوان یکی از ویژگیهای کمیته حسابرسی ،با حقالزحمه حسابرسی رابطه منفی و
معناداری دارد .این نتیجه همسو با نظر ویسواناتان و همکاران ( )2009و برخالف نظر ابوت
و همکاران ( )2003است .نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم بیانکننده آن است که
تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر ریسک مالی ،عملیاتی و تجاری (معیارهای
ریسک های محیطی شرکت) ،ارتباط منفی و معناداری دارد .بر این اساس با تقویت
تخصص مالی کمیته حسابرسی ،ریسک های محیطی کاهش مییابند .این نتایج با نتیجه
پژوهش نیکینن و سالستروم ( )2005همسو و برخالف نظر آبرناتی و همکاران ()2014
است؛ بهگونهای که وجود کمیته حسابرسی موجب افزایش کنترلهای داخلی و افزایش
کیفیت گزارشگری مالی میشود .در نتیجه ،حسابرس برای رسیدگی به صورتهای مالی،
سطح تردید حرفهای خود را میدهد که این امر موجب کاهش حجم رسیدگی حسابرس و
در نتیجه کاهش هزینه حسابرسی میشود(.دوگار و همکاران .)2010
اما باید این نکته را درنظر داشت که کمیته حسابرسی صرفنظر از نحوه طراحی و
تشکیل آن ،تنها میتواند اطمینانی معقول از دستیابی به اهداف از جمله کاهش ریسک-
های محیطی و حقالزحمه حسابرسی برای واحد مورد بررسی تامین کند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم حاکی از آن است که اثر تعاملی متغیر تخصص
مالی کمیته حسابرسی بر رابطه بین ریسک مالی و حقالزحمه حسابرسی ،معنادار نیست؛ اما
از آنجا که ضریب این جمله تعاملی منفی است ،میتوان گفت که اثر مثبت ریسک مالی
بر حق الزحمه حسابرسی با افزایش تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی ،کاهش مییابد.
بنابراین بر اساس شواهد حاصل ،فرضیه سوم تحقیق تایید نمیشود؛ زیرا معناداری ضریب
جمله تعاملی بیانگر آن است که تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی ،رابطه بین ریسک
مالی و حقالزحمه حسابرسی را تعدیل نمیکند.
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یافته های فرضیه چهارم حاکی از آن است که اثر تعاملی متغیر تخصص مالی اعضای
کمیته حسابرسی بر ریسک عملیاتی و حقالزحمه حسابرسی ،معنادار نیست؛ بنابراین ،فرضیه
چهارم تحقیق تایید نمیشود .معناداری ضریب جمله تعاملی بیانگر آن است که تخصص
مالی اعضای کمیته حسابرسی ،رابطه بین ریسک عملیاتی و حقالزحمه حسابرسی را تعدیل
نمیکند.
نتایج آزمون فرضیه پنجم نیز بیانگر آن است که اثر تعاملی متغیر تخصص مالی اعضای

کمیته حسابرسی بر ریسک تجاری ،معنادار نیست .بنابراین ،فرضیه پنجم تحقیق تایید نمی-
شود؛ زیرا معناداری ضریب جمله تعاملی بیانگر آن است که تخصص مالی اعضای کمیته
حسابرسی ،رابطه بین ریسک مالی و حقالزحمه حسابرسی را تعدیل نمیکند.
به طور کلی ،میتوان چنین نتیجه گرفت که با وجود تشکیل کمیته حسابرسی،
ریسک های محیطی (ریسک مالی ،ریسک عملیاتی ،ریسک تجاری) توجه بیشتری از
حسابرس مستقل را جلب میکند  .در این خصوص ،میتوان چنین اظهار داشت که تشکیل
کمیته ،به معنای اثربخش بودن آن نیست .کمیته حسابرسی در ایران از سال  1391به بعد
شکل گرفته است و میتوان ادعا کرد که از دیدگاه کاربران مالی و حتی خود حسابرسان،
هنوز بهصورت خوب و اثربخشی جا نیفتاده است؛ بهگونهای که حسابرسان با وجود
ریسک محیطی شرکت ،اهمیت کمتری به حضور کمیته حسابرسی میدهند .این موضوع
را میتوان با محدودیتهای ذاتی کنترلهای داخلی و یا نوظهور بودن کمیته حسابرسی،
توجیه کرد .با توجه به یافتههای پژوهش علوی و قائمی( ،)1396مواردی چون نظارت
ناکافی سازمان بورس و نامناسب بودن نحوه جبران خدمت اعضای کمیته حسابرسی و نیز
تعلق نگرفتن پاداشی مانند پاداش اعضای هیئتمدیره ،موجب کاهش اثربخشی هر چه
بیشتر کمیتههای حسابرسی میشود
بنابراین ،پیشنهاد میشود که نهادهای ناظر و حرفهای در جهت حذف محدودیتهای
غالب بر فعالیت کمیتههای حسابرسی ،بکوشند و با درنظرگرفتن این موارد در تدوین
منشور کمیته و الزام به رعایت آن ،اقدامات الزم برای اثربخشی و کارایی کمیته را در
راستای بهبود حاکمیت شرکتی ،انجام دهند.
همچینین به محققان پیشنهاد میشود ،اثر سایر ویژگیهای کمیته حسابرسی از قبیل
استقالل کمیته حسابرسی ،اندازه کمیته حسابرسی بر ارتباط آنها را همراه با درنظر گرفتن
تعداد بیشتری از متغیرهای کنترلی ،مورد بررسی قرار گیرد .در ضمن ،در پژوهشهای آتی
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با توجه به اهمیت موارد مرتبط با ارزشهای اخالق حرفهای و اخالق شرکتی ،توجه
بیشتری به این موضوع مبذول شود تا ضمن تایید رابطه مثبت بین سطح اخالق حرفهای و
عملکرد شرکتها ،موجب گسترش اخالق حرفهای شود و روند تاثیرگذاری و نظارت
کمیته حسابرسی بر محیط شرکت با سرعت بیشتری انجام گیرد .برای نمونه ،میتوان
رابطههای اخالق حرفهای و مسئولیت اجتماعی ،پاسخگویی و حتی شفافیت مالی در
شرکتها را بررسی کرد .با توجه به نوظهور بودن کمیته حسابرسی در ایران ،پژوهش های
اندکی در این زمینه انجام شده است ،بنابراین ،پیشنهاد میشود تا در پژوهشهای آتی ،تأثیر
ویژگیهای کمیته حسابرسی بر موضوعهای دیگری از قبیل سازوکارهای حاکمیت
شرکتی ،محدویتهای ذاتی کنترلهای داخلی و کیفیت حسابرسی ،مورد بررسی قرار
گیرد.
یافته های تحقیق حاضر ضمن پر کردن خال پژوهشی موجود در این حوزه ،میتواند
برای مدیران ،سرمایهگذاران ،سیاستگذاران بورس و سایر ذینفعان در امر تصمیم گیری،
راهگشا است.
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