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 )1مقدمه

رشرد و گسرترش فعالیتهای اقتصرادی و توسرعهی شررکتهای سرهامی موجب شررده است
سرهامداران وظیفه اداره و کنترل دارايیهای خود را (شرکت) به مديران حرفهای واگذار کنند.
اين مديران در صررورتی تمام تالش ،کوشررش ،تجربه و تخصررص خود را به کار میگیرند که
بابت تالشهايشررران پاداش مناسررربی دريافت کنند .در دو دههی گذشرررته ،تحقیقهای فراوانی
عوامل تعیین کنندهی خطمشیهای پاداش مديران ،شیوههای انتخاب حسابرسان و حقالزحمهی
خردمرات حسرررابرسررری را بررسررری کردهانرد .امرا ،در مورد ارتبراط بین پاداش هیئت مديره و
حقالزحمهی حسابرس تحقیقهای بسیار اندکی انجام شده است.
انگل و ديگران ( )8161با بررسررری ارتباط بین پاداش کمیتهی حسرررابرسررری و حقالزحمهی
حسررابرسرری مسررتقل شرررکت ،اولین گام را در اين مورد برداشررتند .آنها اسررتدالل کردند میزان
پاداش پرداختی به اعضررای کمیتهی حسررابرسرری در طول زمان و در شرررکتهای مختلف ،بر
اسراس تغییر در تقاضرای ذینفعان برای نظارت بیشرتر و با کیفیتتر بر فعالیتهای گزارشگری
مالی شرررکت ،تغییر خواهد کرد .در اين تحقیق سررعی شررده اسررت که عملکرد مديران از زاويه
ديد حسرابرسان مدنظر قرار گیرد به نحوی که حق الزحمه حسابرسان به عنوان معیاری از میزان
پاداش پرداختی به مديران مورد توجه قرار گرفته است.
حقالزحمهی حسرابرسری مسرتقل را میتوان به عنوان معیاری از پیچیدگی گزارشگری مالی
شرررکتها بکار گرفت .در اين تحقیق با بررسرری تأثیر حق الزحمه حسررابرسرری بر پاداش هیئت
مديره به دنبال بیان اين حقیقت هسررتیم که سرررمايهگذاران ،سررهامداران و سرراير افراد ذينفع به
دنبال اطالعات با کیفیت همزمان با ريسرررک محدودتر میباشرررند و مديران به عنوان نمايندگان
آنهرا برا بهبود برنرامرهها و عملکرد خود و نیز کاهش ريسرررک عدم اطمینان اطالعاتی به دنبال
دريافت حداکثر پاداش ممکن میباشند و حسابرسی به عنوان پل ارتباطی بین اين گروهها نقش
با اهمیتی را ايفا می کند به نحوی که دريافت حق الزحمه حسابرسی باالتر بیانگر نوعی اطمینان
نسبت به عملکرد مديريت و پاداشهای دريافتی توسط مدير است.
در بخش بعدی ،مروری کلی بر حق الزحمه حسابرسی و ارتباط آن با پاداش هیئت مديره را
در طول اين سالها خواهیم داشت .سپس ،عوامل تاثیر گذار بر اين روابط و تحقیقات پیشین را
عنوان میکنیم .در نهرايرت ،برا شرررنراسرررايی فعالیتها و فرصرررتهای مطالعاتی که برای بهبود
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توانايیهای سرررمايهگذاران ،تحلیلگران و محققان در شررناسررايی عوامل موثر بر پاداش هیئت
مديره بکار میروند ،نتیجهگیری خود را به اتمام میرسانیم.
 )٢مبانی نظری تحقیق
از مهمترين ويژگیهای شررکتهای سهامی ،تفکیک مالکیت از مديريت انهاست .بنابراين
بخشری از اطالعات فقط در انحصرار مديريت بوده و سررمايهگذاران و ساير افراد ذينفع ،تنها به
اطالعات مالی منتشررر شررده توسررط مديريت شرررکت دسررترسرری دارند .اهداف حسررابداری و
گزارشرررگری مالی عمدتا برخاسرررته از نیازها و خواسرررتههای اطالعاتی اسرررتفادهکنندگان برون
سازمانی است .هدف اصلی گزارشگری مالی ،بیان وضعیت مالی و عملکرد واحد تجاری برای
اشررخاص بیرون از واحد تجاری ،جهت کمک به آنها در تصررمیمهای مالی و سرررمايهگذاری
اسرت .ابزار اصلی انتقال اطالعات به اشخاص مزبور ،صورتهای مالی اساسی میباشد (خوش
طینرت و خرانی .)6358 ،ضرررمنراً قابل ذکر اسرررت که جدايی مالکیت از مديريت باعث ايجاد
مشکالت نمايندگی شده است ،زيرا مديران با سهامداران و سرمايهگذاران خارج از شرکت در
تضاد منافع هستند (جنسن و مکلینگ.)6391 ،
از طرفی ،يکی ديگر از اهرداف صرررورتهای مالی ،انعکاس وظیفهی مباشررررت مديريت يا
حسرابدهی آنها در قبال منابعی میباشرد که در اختیار آنها قرار گرفته اسرت .استفادهکنندگان
از صرورتهای مالی برای اتخاذ تصمیمهای اقتصادی غالبا خواهان ارزيابی وظیفهی مباشرت يا
حسرررابردهی مرديريرت هسرررتنرد .اين گونره تصرررمیمهرا شرررامرل مواردی نظیر فروش يا حف
سررررمرايهگذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد يا جايگزينی مديران اسرررت (پورحیدری و
همتی.)6353 ،
زمانی که سرررهامداران يک شررررکت وظیفهی تصرررمیمگیری را به مديريت محول میکنند،
مديريت انگیزههايی جهت فعالیتهايی دارد که منافع مورد انتظارش را حداکثر کند ،حتی اگر
اين فعالیتها در جهت منافع سررهامداران نباشررد .مديريت سررود زمانی اتفاق میافتد که مديران
جهت گمراه کردن بعضررری ذينفعان (شرررامل سرررهامداران ،اعتبار دهندگان ،کارکنان ،دولت،
سرمايهگذاران و ،)...درباره ی عملکرد شرکت يا تحت تأثیر قرار دادن نتايج قراردادهايی که به
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ارقام حسررابداری گزارش شررده وابسررته اسررت ،با اعمال قضرراوت خود در گزارشررگری مالی و
ساختار مبادالت ،تغییر ايجاد کنند (رائو و داندال.)8115 ،
در واقع مديريت سررود نوعی اقدام آگاهانه با هدف طبیعی نشرران دادن سررود شرررکت جهت
رسرریدن به يک سررطا مطلوب و مورد نظر میباشررد .از جمله انگیزههايی که موجب اين اقدام
میشرود میتوان به تأثیر بر قیمت سهام ،افزايش حقوق و مزايای مديريت و جلوگیری از نقض
قراردادهرای وام اشررراره کرد .اکثر اين انگیزههرا بره منرافع آتی مراننرد پاداش مربوط میشرررود
(داپنیک.)8115 ،
پیچیدگی شرکت يکی از عوامل افزايش در حقالزحمهی حسابرسان است .شرکتها يی که
دارای عملیات و سراختاری پیچیده هسرتند ،برای ادارهی عملیات شرکت دستمزد بیشتری را به
مديران پرداخت میکنند .از سررويی ،مديرانی که حاشرریه سررود بیشررتری را برای شرررکت ايجاد
میکنند مسرررتحق دريافت پاداش بیشرررتری هسرررتند (فاما .)6351 ،زمانی که عملیات شررررکت
گسرررترده و پیچیده باشرررد ،تقاضرررا برای نظارت بر فرايند گزارشرررگری مالی افزايش می يابد.
شررررکرتهرای برا عملیرات پیچیرده ،نیازمند خدمات حسرررابرسررری زيادی هسرررتند .در نتیجه،
حقالزحمهی بیشرررتری را نیز به اين مؤسرررسرررات حسرررابرسررری پرداخت میکنند .همچنین ،اين
شررررکتها به مديران غیر موظف نیز برای نظارت بر فرايند حسرررابرسررری نیاز دارند؛ لذا پاداش
بیشررتری نیز به مديرانی پرداخت میشررود که عضررو کمیتهی حسررابرسرری هسررتند .به بیان ديگر،
میتوان چنین پیشبینی کرد که با افزايش پیچیدگی عملیات شرررکت ،میزان پاداش مديران نیز
افزايش پیدا خواهد کرد .اين افزايش در پاداش ناشررری از افزايش حاشررریه سرررود و افزايش در
پیچیدگی سیستمهای گزارشگری مالی است (ويسوکی.)8161 ،
برا وجود اختالف نظرهايی که در مورد ارتباط بین ريسرررک و سررراختار پاداش هیئت مديره
وجود دارد ،اجماع عمومی بر اين اسررت در صررورت مسرراوی بودن سرراير شرررايط ،با افزايش
ريسررک غیر قابل کنترل شرررکت ،میزان پاداش پرداختی به مديران نیز به خاطر پذيرش سررطا
باالتری از ريسرک ،افزايش میيابد .در بخش حسرابرسری اين افزايش در ريسک را میتوان با
افزايش نرخ حقالزحمه جبران کرد .به اين معنی که مؤسررسررات حسررابرسرری به منظور تعديل
ريسررک ،حقالزحمهی حسررابرسرری بیشررتری را درخواسررت خواهند کرد (سرریمونیک6351 ،؛
پالمراس6351 ،؛ سررریمونیک و اسرررتین .)6331 ،بايد توجه داشرررت میزان پاداش هیئت مديره

پژوهش های تجربی حسابداری ،سال سوم ،شماره  ،11بهار  ،1131جلد دوم

43

میتواند تصرمیمهای سرمايهگذاری مديريت را که بر ريسک نیز تأثیر دارند ،تحتالشعاع قرار
دهد .با توجه به شررکل پاداشرری که به مديريت تعلق میگیرد میتوان ريسررک را محدود کرد
(جین8118 ،؛ کالس و همکاران.)8111 ،
هرمالین ( )8111معتقد اسررت افزايشهای سرریسررتماتیک در پاداش مديران ارشررد ناشرری از
اسررتحکام حاکمیت شرررکتی و راهبری مديريتی باالتر نسرربت به دورههای مشررابه اسررت .زيرا،
تقويرت نظرام حراکمیت شررررکتی اين احتمال را به وجود میآورد که چنانچه عملکرد مديری
ضرعیف باشد ،از شرکت حذف خواهد شد .با توجه به اين ديدگاه ،مديران ريسک گريز برای
پوشش اين احتمال پاداش بیشتری را درخواست میکنند .نمونهای از اين نوع حاکمیت شرکتی
را میتوان بهکارگیری حسرابرسران متخصرص در صرنعت و انجام مسرتمر و به موقع حسررابرسی
عنوان کرد.
بعضررری ا ز مديران برای کسرررب پاداش بیشرررتر و حف موقعیت شرررغلی خود ،تصرررمیمهای
سرررمايهگذاری را به نحو بهینه اتخاذ میکنند .در برخی مواقع نیز با برقراری ارتباط دوسررتانه با
اعضررای هیئت مديره از جايگاه خود محافظت کرده و پاداش بیشررتری را نیز دريافت میکنند.
اين دسته از مديران برای محافظت از جايگاه خود ،از حسابرسانی دعوت به عمل میآورند که
اظهرار نظری مطرابق برا خواسرررت آنها ارايه دهند .به عبارتی مدير با بهکارگیری اقالم تعهدی
بیشرتر سرعی در پنهان کردن عملکرد ضعیف خود دارد و سپس با پرداخت حقالزحمهی باالتر
به حسرابرس (نوعی رشروه) آنها را متقاعد به پذيرفتن اين اقالم تعهدی سرروال برانگیز مینمايد
(ببچاک و فريد.)8114 ،
پاداش مديران تاکید بر پرداختهای کوتاه مدت (ساالنه) دارد که ممکن است مشکالتی را
برای شرررکت ايجاد کند .با تاکید بر نتايج کوتاه مدت تصررمیمهای سرررمايهگذاری مدير نیز بر
اسراس طرحهای سراالنه صرورت میگیرد و ممکن است مدير ساير طرحها را به خاطر بازدهی
آنها در بلند مدت رد کند ،به عبارتی برای رسرریدن به هدف خود سررود را دسررتکاری کند و
اين عاملی برای افزايش حقالزحمهی حسرابرس در جهت کاهش انگیزههای دسرتکاری سود
مديران برای دريافت پاداش باالتر ،میباشد .يک دلیل برای فرض رابطه مثبت بین پاداش مدير
و حقالزحمهی حسررابرس میتواند اين باشررد که حسررابرسرران مسررتقل انتظار دارند مديرانی که
درصرررد برااليی پراداش بره صرررورت سررراالنره دريافت میکنند ،انگیزههای بیشرررتری نیز برای
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دسررتکاری سررود داشررته باشررند .با افزايش پیچیدگیها و ريسررک شرررکت ،حسررابرسرران نیز
حقالزحمهی باالتری را درخواسرررت میکنند .دلیل ديگر میتواند اين باشرررد که هیئت مديره
حسررابرسرران مسررتقل با کیفیت کار باال را برای محدود کردن دسررتکاری سررود توسررط مدير
انتخاب میکند .بنابراين ،افزايش در مديريت سرود که منجر به افزايش پاداش مديران میشود،
حقالزحمهی باالتری را نیز برای حسابرسان به دنبال خواهد داشت (ويساکی.)8161 ،
ديدگاه ديگر اين اسرررت که اگر توافقهای مربوط به پاداش به نحو مناسررربی تعیین و تدوين
شرده باشرد ،مديران برای انجام درسرت وظیفه راهبريشران در شررکت دارای انگیزه میشوند و
ممکن اسررت نیاز به خدمات حسررابرس مسررتقل برطرف شررود .با اين توصرریف میتوان رابطهی
معکوسرری را بین پاداش و حقالزحمه متصررور شررد .تنوع در طرحهای پاداش میتواند راهبردی
ديگر برای ايجاد انگیزه در مديران باشرد و با کاهش انگیزه مدير برای دسرتکاری سود هزينه
کمتری صرف حسابرسی خواهد شد (ويساکی.)8161 ،
در شررکتها يی که مديران از جايگاه باالتری برخوردار هستند ،توانايی ترغیب هیئت مديره
برای بکارگیری حسرابرسران با کیفیت حسرابرسری پايینتر را دارند و از طرفی ،سرهامداران اين
شررررکتها نیز مايل به کاهش نظارت خارجی بر تصرررمیمات اتخاذ شرررده در درون شررررکت
میباشررند .بنابراين ،کاهش کیفیت حسررابرسرری انجام شررده توسررط حسررابرسرران يکی از راههای
کاهش اين نظارت اسرررت (خواجوی و زارع .)6331 ،در شررررکتهای ايرانی مديران مايل به
انتخاب حسرابرسرانی هسرتند که ديدگاههای هماهنگ با آنها را داشرته باشند و با توجه به نبود
قوانین محکم حسررابرسرری ،در صررورت مخالف بودن ديدگاههای حسررابرسرران ،هیئت مديره در
سرررالهرای بعرد همکراری خود را برا آنهرا قطع میکننرد .زيرا ،شررررکتها برای کنارگذاری
حسابرسان نساز به پاسخگويی ندارند.
مديرانی که متمايل به اسرررتفاده از روشهای حسرررابداری سرررودافزا هسرررتند به دنبال کسرررب
همکاری حسابرسانی برای تايید روش مذکور میباشند (رجبی.)6353 ،
ديدگاه مقابل بیان میکند شررررکتها يی که انگیزه بیشرررتری برای متعهد نشررران دادن خود و
برائت از هرگونه سو استفاده دارند ،معموالً موسسات حسابرسی بزرگتر و مشهورتر را انتخاب
میکنند (رضازاده و زارعی.)6355 ،
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زمرانی که پاداش مديران بر اسررراس عملکرد آنها باشرررد ،مديران تمايل دارند در طرحهای
سررمايهای و بلند مدت سرررمايهگذاری کنند .زمانی که اهداف مديريت بلندمدت باشررند انگیزه
او برای دسرتکاری سرود کاهش يافته و نیاز به خدمات اضرافی حسابرسان کاهش میيابد .در
نهايت اگر به مديران طرحهای پاداشری مثل اختیار خريد سرهام اعطا شود میتوان انتظار داشت
که دستکاری سود و پرداخت اضافی به حسابرسان کاهش میيابد (وافیس و ويگلین.)8119 ،
هنگامی که دريافت پاداش بر مبنای عملکرد حسرابداری يا همان سرودآوری باشد به احتمال
زياد مديران سررعی در دسررتکاری اقالم برآوردی و تعهدی برای دسررتيابی به سررود باالتر را
دارند زيرا ،میخواهند ارزش پاداش خود را حداکثر سازند (جیانگ و همکاران .)8113 ،انتظار
میرود ارتباط مثبتی بین اقالم تعهدی و حقالزحمهی حسابرسی وجود داشته باشد و اين ارتباط
در سرررطوح باالی پرداخت پاداش بر مبنای عملکرد حسرررابداری ،معنادارتر میشرررود (گال و
همکاران .)8113 ،پاداش انگیزهای میشررود که مديران ،گزارشهای مالی را با کیفیت باالتری
ارائه کرده و نیز مؤسرسرات حسابرسی با کیفیت کار باال را برای کشف اشتباهات و ضعفهای
بااهمیت بکار گیرند (هويتاش.)8113 ،
فرانسیس و کريشنان ( )6333بیان میکنند حسابرسان چندين راه برای مديرت ريسک بالقوه
ناشرری از دسررتکاری سررود دارند که از جمله آنها میتوان افزايش تالش ،حقالزحمه و نوع
اظهارنظر آنها عنوان کرد.
زمانی که پرداخت پاداش براسراس سرودآوری باشد علی رغم مزايای باالی آن ممکن است
که موجب دسررتکاری سررود شررود .با دسررتکاری سررود ،حسررابرسرران با برای کشررف موارد
دستکاری شده ريسک باالتری مواجه میشوند (هنینگر8116 ،؛ پالمروس و شولز .)8114 ،به
دلیل ريسک مديريت سود و تأثیر آن بر پاداش مديريت ،استانداردهای پذيرفته شده حسابرسی
آمريکا بیان میکند حسرابرسران بايد پاداشهای مديران را بررسری کنند .هدف از اين شناخت
تعیین ريسرک اشتباهات بااهمیت است .بنابراين ،حسابرس بايد تالش خود را بر مبنای تجزيه و
تحلیلش از مراهیرت پراداش تعديل کند (ويتینگتون و پانی .)8114 ،مدل زير بیانگر اين ارتباط
است:
حرررقالرررزحرررمررره
حسابرسی

دسرررتکاری
سود

پاداش مديريت
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مديران ممکن اسرت برای دستيابی به دارايیها و ايجاد ساختار حاکمیتی دارای انگیزههای
مالی يا غیر مالی باشند .برخی از مديران میتوانند برای رياست سازمانهای گسترده درخواست
پاداش بیشرتری کنند .در جريان ايجاد اين ساختار حاکمیتی ،پیچیدگی سازمان ممکن است که
بیشتر شود .اين ساختار بیان میکند که پیچیدگی سازمان نتیجهی مشکالت نمايندگی مديريت
اسررت که از درون شرررکت نشررأت میگیرد .صرررف نظر از جايگاه ايجاد سرراختار حاکمیتی،
حقالزحمههای حسرابرسی نیز به خاطر افزايش پیچیدگیهای شرکت افزايش میيابد .بنابراين،
سررراخترار حاکمیتی مديريت باعث ايجاد اين ذهنیت میشرررود که پاداش مدير با حقالزحمهی
حسابرس مرتبط است (ويسوکی.)8161 ،
 )3پیشینهی تحقیق
پاداش ممکن اسررت مديران را به دسررتکاری سررود تحريک کند .بنابراين امکان دارد ،رابطه
مثبتی بین افزايش پاداش مديران و تالش (حقالزحمه) حسررابرسرران وجود داشررته باشررد .هیلی
( )6351به اين نتیجه رسید پاداش بر مبنای درآمد ساالنه مديران را تحريک به دستکاری سود
میکند؛ زيرا آنها می خواهند ارزش پاداش دريافتی خود را حداکثر سازند.
گاور و همکاران ( )6331و هولثاوسررن و همکاران ( )6331شررواهدی يافتند که مديران در
دورهای که پاداش بااليی دريافت میکنند سرود را در جهت کاهش آن دستکاری میکنند و
از اين طريق میتوانند برای دورههای بعدی نیز پاداش را حف کنند.
گرال و همکراران ( )8113دريرافتنرد با افزايش پاداش پرداختی به مديران ،انگیزه آنها برای
دسرتکاری اقالم تعهدی و به عبارتی سود بیشتر شده است که حسابرسی با کیفیت باالتر و در
نتیجه حقالزحمهی پرداختی باالتری را ايجاب میکند.
فاتیما ( )8166به اين نتیجه رسررید اقالم تعهدی تنها در صررورتی حقالزحمهی حسررابرسرری را
افزايش میدهند که باعث افزايش سود شرکت شوند.
شررکتهايی که حقالزحمهی حسرابرسری مسرتقل بیشرتری دارند (که نشان از تقاضای بیشتر
برای نظارت بر گزارشرگری مالی توسرط افراد متخصرص اسرت) ،دسرتمزد و پاداش بیشتری به
کمیتهی حسابرسی پرداخت کردهاند (انگل و همکاران.)8161 ،
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برگسرترسر و فیلیپون ( )8111نتیجهگیری میکنند که استفاده از اقالم تعهدی برای دستکاری
سررود گزارش شررده در شرررکتها يی که حقوق و مزايای مديران اجرايی تابعی از ارزش سررهام
است ،بیشتر میباشد.
هیلی ( )6351به اين نتیجه رسررید طرحهای پاداش بر مبنای عملکرد کوتاه مدت (در فاصررله
يک سراله) بر تصمیمات سرمايهگذاری مدير تأثیر دارد .به نحوی که مديران در تالش برای به
دست آوردن حداکثر پاداش در آن سال هستند.
آشررربراق و همکاران ( )8113به اين نتیجه رسررریدند که به کارگیری حسرررابرس باکیفیتتر
هنگامی که سهام شرکت در اختیار سهامداران با درصد مالکیت باال است ،کاهش میيابد.
کرارپف و همکراران ( )6331دريافتند که شررررکتهای دارای سرررهامداران کنترل کننده به
منظور پنهان کردن اقدامات فرصررت طلبانه خود در جهت دريافت سررود و پاداش باالتر ،تمايل
بیشتری به موسسههای حسابرسی با کیفیت پايینتر دارند.
بدارد و جانسررون ( )8114به اين نتیجه رسرریدند با افزايش پاداش پرداختی به مديران بر مبنای
حاشرریه سررود شرررکت ،احتمال دسررتکاری سررود افزايش يافته و حسررابرسرران نیز برای انجام
حسررابرسرری با کیفیت باال و کشررف موارد دسررتکاری حقالزحمهی باالتری را درخواسررت
میکنند.
 )4فرضیه تحقیق
با توجه به مبانی نظری و پیشرررینهی تحقیق مبنی بر اين که با افزايش ريسرررک غیر قابل کنترل
شرکت ،میزان پاداش پرداختی به مديران نیز به خاطر پذيرش سطا باالتری از ريسک ،افزايش
میيابد .در بخش حسابرسی اين افزايش در ريسک را میتوان با افزايش نرخ حقالزحمه جبران
کرد .به اين معنی که مؤسرسرات حسرابرسری به منظور تعديل ريسرک ،حقالزحمهی حسابرسی
بیشتری را درخواست خواهند کرد ،فرضیه تحقیق به شکل زير تدوين شده است:
حقالزحمهی حسابرس با پاداش هیئت مديره رابطه معنیداری دارد.

45

رابطهی بین حقالزحمهی حسابرسی و پاداش هیئت مدیره

 )5روش تحقیق
اين تحقیق برا توجره بره عردم امکران کنترل کلیه متغیرهای مربوط نمیتواند از نوع تحقیقات
تجربی محض باشرررد اما ،با توجه به تجزيه و تحلیل اطالعات گذشرررته ،از نوع تحقیقات شررربه
تجربی اسرررت .همچنین ،با توجه به اينکه نتايج بدسرررت آمده از تحقیق به حل يک مشرررکل يا
موضروع خاص میپردازد ،از لحا هدف کاربردی و از لحا روش نیز از نوع تجزيه و تحلیل
همبستگی -رگرسیونی است.
 )1-5جامعه و نمونهی آماری
جامعهی آماری تحقیق ،کلیه شرررکتهای پذيرفته شررده در بورس اوراق بهادار تهران و بازه
زمانی تحقیق  6354تا  6355میباشد .در اين تحقیق ،برای تعیین نمونهی آماری از روش نمونه
گیری هدفمند اسرتفاده شد؛ بدين صورت که در هر مرحله ،از بین کلیهی شرکتهای موجود،
شررکتهايی که دارای شررايط زير نبودهاند ،حذف شرده و شرکتهای باقی مانده برای انجام
آزمون انتخاب شدند:
• شرکتها بايد در طول دورهی مورد بررسی تداوم فعالیت داشته باشند.
• نمونهی آماری شامل شرکتهای تولیدی و صنعتی باشد.
• شرکتهايی که سال مالی آنها به انتهای اسفند ماه ختم میشود.
در نهايت ،نمونهای به تعداد  98شرکت برای انجام آزمون فرضیههای تحقیق انتخاب شدند.
 )٢-5روش گردآوری دادهها
در اين تحقیق گردآوری اطالعات در دو مرحله انجام شرررده اسرررت .در مرحلهی اول برای
تردوين مبانی نظری تحقیق از روش کتابخانهای و در مرحلهی دوم ،برای گردآوری دادههای
مورد نظر از ماهنامههای بورس و سرررايتهای بورس و نرم افزارهای اطالعات مالی شررررکتها
اسرتفاده شده است .سپس ،برای آماده سازی اطالعات از نرم افزار اکسل استفاده شده است ،به
اين ترتیب که پس از اسررتخراج اطالعات مربوط به متغیرهای مورد بررسرری از منابع ذکر شررده،
اين اطالعات در کاربرگهای ايجاد شده در محیط اين نرم افزار وارد شده و سپس ،محاسبات
الزم برای دستيابی به متغیرهای مورد بررسی انجام شده است.
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 )3-5تجزیه و تحلیل اطالعات
در بخش آمار توصرریفی ،تجزيه و تحلیل دادهها با اسررتفاده از شرراخصهای مرکزی همچون
میانگین ،میانه و شراخصهای پراکندگی انحراف معیار انجام شده است .همچنین ،برای آزمون
فرضررریهها از الگوی رگرسررریون دادههای ترکیبی اسرررتفاده شرررده اسرررت .برای انتخاب از بین
روشهرای الگوهای رگرسررریونی ترکیبی و الگوی دادههای تابلويی با اثرات ثابت از آزمون F

لیمر اسررتفاده شررده اسررت .اگر در آزمون  Fلیمر روش دادههای ترکیبی انتخاب شررود ،کار به
انجام میرسررد .اما اگر روش دادههای تابلويی با اثرات ثابت انتخاب شررد الزم اسررت تا آزمون
هاسررمن نیز انجام شررود .از آزمون هاسررمن برای تعیین اسررتفاده از الگوی اثرات ثابت در مقابل
الگوی اثرات تصادفی استفاده میشود( .افالطونی ونیکبخت.)6353 ،
به عالوه با توجه به اينکه شرررکتهای مورد اسررتفاده در اين تحقیق مربوط به صررنايع مختلف
بوده و از روش دادههای ترکیبی اسررتفاده شررده اسررت .امکان وجود ناهمسررانی واريانس وجود
دارد که برای رفع اين مشکل از روش رگرسیون کمترين مربعات تعمیم يافته برای برازش الگو
اسرتفاده شرد .افزون بر اين ،پس از برازش الگو به منظور بررسی عدم وجود خود همبستگی در
باقیماندههای الگو ،از آماره ،دوربین واتسون استفاده شد.
 )4-5الگوی تحقیق
مطالعهی حاضرررر با به کارگیری روش دادههای تابلويی ،به بررسررری رابطه بین حقالزحمهی
حسرابرسی و پاداش هیئت مديره پرداخته است .مدل بکارگرفته برای اين منظور به صورت زير
است:
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝐹𝑒𝑒𝑖,𝑡 + 𝛼2 𝑅𝑒𝑡𝑖,𝑡 + 𝛼3 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 +
𝑡𝛼4 𝐵⁄𝑀 𝑖,𝑡 + 𝜖𝑖,
 )5-5متغیرهای تحقیق
 )1-5-5متغیر وابسته

 :TotalCompعبارت اسررت از مبلپ پاداش هیئت مديره مسررتخرج از يادداشررتهای همراه
صورتهای مالی میباشد.
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 )٢-5-5متغیر مستقل تحقیق

 :AuditFeeحقالزحمهی حسرابرس مستقل است که برای اندازهگیری آن از لگاريتم طبیعی
هزينهی حسرابرسری اسرتفاده شررده اسرت (نیکبخت و تنانی6353 ،؛ رجبی و محمدی خشرروئی،
6359؛ فرگوسن و تیلور 8119 ،و گريفن و همکاران.)8113 ،
 )3-5-5متغیرهای کنترل تحقیق

متغیرهای کنترل تحقیق به شرح زير هستند.
 :Retبازده قیمتی سهام از ابتدای سال t-1تا پايان سال  tمیباشد .بازده سهام به اين دلیل برای
دو سال در نظر گ رفته شده است که پاداش پرداختی به هیئت مديره از عملکرد گذشته شرکت
نیز تأثیر میپذيرد (ويسوکی.)8161 ،
 :Sizeبرای اندازهگیری اندازه شررکت از گگاریت بیییی داراییهای شررکت استااده شده
است.
 B/M:نسربت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام است .به عنوان معیاری برای
بیان فرصتهای سرمايهگذاری مدنظر قرار میگیرد.
 )6نتایج تحقیق
ارتباط بین متغیرهای مورد مطالعه به صورت نمودار زير میباشد:
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ارتباط بین پاداش هیئت مدیره و حق الزحمه
حسابرسی
50000
40000
مبلغ

fee

30000
20000
10000

com

0
85

86

87

89

88

91

90

سال

همانطور که مشراهده میشررود نتايج آمار توصرریفی متغیرهای تحقیق در نگارهی شرماره ()6
نشان داده شده است.
نگاره ( :)1آمارههای توصیفی متغیرهای الگو
متغیر

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف معیار

پاداش مديريت

8/638

1/15

389/5

1

65/151

حقالزحمهی حسابرسی

8/43

8/44

3/49

6/31

1/83

بازده سهام

-1/1169

-1/611

8/31

-6/16

1/95

اندازه شرکت

1/19

1/11

9/11

4/81

1/11

نسبت ارزش دفتری به ارزش

1/11

1/14

8/19

-1/11

1/43

بازار

میانگین استفاده پاداش برابر با  8/638میباشد که نشاندهندهی اين است که پاداش پرداختی
بیشرتر از حق الزحمه پرداختی به حسرابرسران میباشد .نگاره فوق بیانگر ارزش  8/43برای حق
الزحمه حسررابرسرری میباشررد .ارزش میانگین برای نسرربت ارزش دفتری به ارزش بازار ،1/11
اندازه شرکت  1/19و برای بازده سهام  -1/1169میباشد.
آماره های ضررريب کشرریدگی و چولگی نیز به منظور بررسرری نرمال بودن توزيع دادهها بکار
گرفته میشروند .با بررسی ضريب کشیدگی دادهها میتوان اظهار داشت که دادههای مربوط به
متغیرهای مسرتقل و وابسته از توزيع نرمال برخوردار هستند زيرا ،متغیرها دارای حداقل فاصله از
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ارزش ارايه شرده برای کشریدگی میباشند .با توجه به نتايج بدست آمده از آمارههای توصیفی
متغیرهای تحقیق میتوان بیان کرد که کلیه متغیرها از توزيع مناسررربی برخوردار هسرررتند .متغیر
پاداش م ديريت نیز متناسرب با افزايش در حق الزحمه حسرابرسی افزايش يافته است ولی میزان
پراکندگی پاداش نسبت به ديگر متغیرها از نوسان پذيری بیشتری برخوردار است .ساير متغیرها
يکنواختی بیشتری دارند.
 )٢-6آمار استنباطی

قبل از تخمین الگو الزم اسرررت آزمون  Fلیمر به منظور بررسر ری اسرررتفاده از روش دادههای
تابلويی با اثرات ثابت در مقابل روش دادههای ترکیبی برای الگوی باال انجام شررود .فرضرریات
اين آزمون به صورت زير است:

دادهای ترکیبی معمولی H :
0

دادههای تابلويی با اثرات ثابت H :
1

نتايج حاصل از آزمون  Fلیمر در نگارهی شماره ( )8نمايش داده شده است.
نگاره ( :)٢نتایج آزمون  Fلیمر
آماره

سطا خطا

روش پذيرفته شده

8/31

1/1488

روش دادههای تابلويی با اثرات ثابت

نتايج حاکی از رد فرض  H0اسرررت .در نتیجه الگوی ،داده های تابلويی با اثرات ثابت روش
ارجا اسرت .در ادامه از آزمون هاسمن نیز به منظور انتخاب از میان روشهای دادههای تابلوی
با اثرات ثابت در مقابل روش دادههای تابلويی با اثرات تصرادفی نیز انجام شود .فرضیههای اين
آزمون به صورت زير است:

دادهای تابلويی با اثرات تصادفی H :
0

دادههای تابلويی با اثرات ثابت H :
1

نتايج حاصل از آزمون هاسمن در نگارهی شماره ( )3نمايش داده شده است.
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نگاره ( :)3نتایج آزمون هاسمن

آماره

سطح خطا

روش پذيرفته شده

26/26

3/3200

روش دادههای تابلويی با اثرات ثابت

نتايج حاکی از رد فرض  H0اسرررت؛ در نتیجه الگوی ،دادههای تابلويی با اثرات ثابت روش
ارجا اسرررت .در ادامه نتايج تخمین الگوی تحقیق در نگارهی ( )4با روش دادههای تابلويی با
اثرات ثابت نشان داده شده است.
نگاره ( :)4نتایج تخمین الگوی تحقیق
آزمون دادههای ترکیبی

متغیر توضیحی
ضريب

آماره t

میناداری

حقالزحمهی حسابرسی

331/3864

8/334513

1/1131

بازده سهام

684/9111

3/815319

1/1163

اندازه شرکت

386/4619

1/118684

1/1111

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

833/5314

3/939834

1/1118

عرض از مبدأ

- 1635/111

- 1/434311

1/1111

آمارهF

3/864651

میناداری

1/1111

ضریب تییین

1/915939

ضریب تییین تعديل شده

1/136563

آمارهی دوربین واتسون

6/186418

با اسرررتفاده از آمارهی فیشرررر ( )Fمیتوان معناداری کل مدل را تعیین کرد .بر اسررراس نتايج
تخمین مدل ارائه شررده در نگاره ( ،)3مدل تحقیق در سررطا اطمینان  33درصررد معنادار اسررت؛
زيرا مقدار احتمال مربوط به آمارهی  Fبرابر  1/1111اسرررت که کمتر از پنج درصرررد اسرررت.
همچنین ،به منظور بررسرری خودهمبسررتگی در باقیماندههای الگو از آمارهی دوربین واتسررون
استفاده شده است که نتايج بیانگر عدم وجود خودهمبستگی در باقیماندهها است.
با توجه به نتايج نگارهی ( )4در سرررطا خطای قابل پذيرش  1درصرررد ،متغیر حقالزحمهی
حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری با پاداش مديريت دارد.
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حسابرسان مستقل انتظار دارند مديرانی که درصد بااليی پاداش دريافت میکنند ،انگیزههای
بیشرتری نیز برای دسرتکاری سرود دارند .با افزايش پیچیدگیها و ريسک شرکت ،حسابرسان
نیز حقالزحمهی باالتری را درخواسررت میکنند .همچنین ،هیئت مديره ،حسررابرسرران مسررتقل با
کیفیت کار باال را برای محدود کردن دسرتکاری سرود توسط مدير انتخاب میکند .بنابراين،
افزايش در مديريت سررود که منجر به افزايش پاداش مديران میشررود ،حقالزحمهی باالتری را
نیز برای حسررابرسرران به دنبال خواهد داشررت (ويسرراکی .)8161 ،هنگامی که دريافت پاداش بر
مبنای عملکرد حسابداری يا همان سودآوری باشد به احتمال زياد مديران سعی در دستکاری
اقالم برآوردی و تعهدی برای دسرررتيابی به سرررود باالتر را دارند زيرا ،به دنبال حداکثر نمودن
پاداش خود هسرتند (جیانگ و همکاران .)8113 ،با افزايش اقالم تعهدی در شرکت صاحبکار،
ريسرک تقلب و هموارسرازی منفی سرود افزايش میيابد ،حسابرسان نیز برای تعديل ريسک و
رسررراندن آن به سرررطحی معقول و نیز جلوگیری از اقامهی دعاوی احتمالی در آينده علیه انها،
کار حسرابرسری را با دقت و سررپرستی بیشتری انجام داده است .ساعات کار بیشتری را صرف
بررسررری حسرررابها و صرررورتهای مالی صررراحبکار میکنند در نتیجه حق الزحمهی آنها نیز
افزايش میيابد.
 )7نتیجهگیری
هدف از اين تحقیق بررسی رابطهی بین حقالزحمهی حسابرسی مستقل و پاداش هیئت مديره
شررکت بود .نتايج تحقیق نشران داد بین حقالزحمهی حسرابرسری مستقل و پاداش هیئت مديره
رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .پاداش ،مديران را برای دستکاری سود تحريک میکند
(گوردون .)8118 ،بنابراين ،با افزايش پاداش پرداختی به مديران انگیزه آنها برای دستکاری
اقالم تعهدی و به عبارتی سررود بیشررتر شررده که نیازمند حسررابرسرری با کیفیت باالتر و در نتیجه
حقالزحمهی پرداختی باالتری میباشررد .از طرفی ،برگسررترسررر و فیلیپون ( )8111نتیجهگیری
میکنند که اسررتفاده از اقالم تعهدی برای دسررتکاری سررود گزارش شررده در شرررکتهايی که
حقوق و مزايای مديران اجرايی تابعی از ارزش سررهام اسررت ،بیشررتر میباشررد .در نتیجه رابطهی
معنادار بین حقالزحمهی حسابرسی و پاداش تأيید شد.
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 )8پیشنهادات
 )6پیشرنهاد می شود برای کاهش ريسک تقلب در شرکت و ايجاد اطمینان در سرمايهگذاران
نسربت به اخذ تصرمیمات کارا و بهینه توسرط مديريت ،طرحهای پاداشی مبتنی بر عملکرد بلند
مدت برای مديران در نظر گرفته شود.
 )8افشای اطالعات مرتبط با حق الزحمه حسابرسی در يادداشتهای همراه صورتهای مالی
به منظور فراهم آوردن امکان پیشبینی ريسرک اطالعاتی شرکت توسط سرمايهگذاران و ساير
افراد ذينفع.
پیشنهاد برای تحقیقهای آینده

 )6پیشرنهاد می شرود برای بررسری پاداش معیارهای ديگری از جمله ريسک ،محدوديتهای
قانونی ،انگیزهها و سازوکارهای مديريتی نیز مدنظر قرار گیرد.
 )8در اين مقاله محور اصرررلی مبلپ پاداش اسرررت بنابراين میتوان با تفکیک انواع طرحهای
پاداشی تأثیر آن را بر حقالزحمهی حسابرسی ارزيابی کرد.
 )3برای بررسررری پاداش میتوان از متغیرهای ديگری از جمله پیچیدگی سرررازمان و کیفیت
گزارشگری مالی نیز استفاده کرد.
 )11محدودیتهای تحقیق
الف) عدم افشای جداگانه حق الزحمه حسابرسی در يادداشتهای همراه صورتهای مالی
ب) سراختار حاکمیت شرکتی مانند توزيع سهامداران يا تعداد اعضای غیر موظف و ...نیز بر
پاداش هیئت مديره اثرگذار است ولی در اين مقاله از ديگر معیارها استفاده شده است.
منابع
پورحیدری ،امید و داوود همتی" .)6353( .بررسی اثر قراردادهای بدهی ،هزينههای سیاسی ،طرحهای
پاداش و مالکیت بر مديريت سود در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،
بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،سال يازدهم ،شمارهی  ،31صص.49-13 .

11

رابطهی بین حقالزحمهی حسابرسی و پاداش هیئت مدیره
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