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هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کارایی هیئت مدیره شرکت و هزینه های حسابرسی
شرکت میباشد .پژوهش حاضر از لحاظ روش پژوهش توصیفی پس رویدادی و از لحاظ هدف از
نوع کا ربردی است چراکه نتایج آن مورد استفاده بهره وران قرار خواهد گرفت .جامعه آماری این
پژوهش کلیه شرکتهای سرمایه گذاری ،م الی و بیمه فعال در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد
 40شرکت هستند که با روش حذف سیستماتیک تعداد  33شرکت حجم نمونه را تشکیل داده
است .به منظور جمع آوری دادهها اطالعات مالی موردنیاز ،از طریق صورتهای مالی طی بازه
زمانی  5ساله  1393-1397به شیوه پنل دیتا استخراج شده که بوسیله نرمافزار  SPSSو ایویوز
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .برای تحلیل استنباطی متغیرها به منظور تجزیه و تحلیل
آماری دادهها از آزمون های مختلف آماری شامل رگرسیون استفاده شده است .سه فرضیه بررسی
شده است و نتایج نشان داد که بین اندازه هیأت مدیره ،تعداد مدیران مستقل هیأت مدیره و
کارایی کمیته حسابرسی و حقالزحمه حس ابرسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .و فرضیه-
های پژوهش تأیید شدند.

واژگان کليدي :مدیران مستقل هیأت مدیره ،کارایی کمیته حسابرسی ،حقالزحمه
حسابرسی.
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شرکت هاي سرمایه گذاري پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال ششم)

بررسی رابطه بين کارایی هيات مدیره و حق الزحمه حسابرسی در
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مقدمه
هدف از صدور دستورالعمل های حاکمیت شرکتی این است که روشی برای فهم حاکمیت شرکتی داشته باشیم و بتوان
برای رسیدن به موفقیت درازمدت در آن کسب و کار ،نظارت بر شیوه های مدیریت ،پاسخگو بودن و شفافیت را بهبود ببخشید.
زنجیره ای از دستورالعمل های حاکمیت شرکتی از نتایج کاربردی گرفته تا آخرین دستورالعمل های حاکمیت شرکتی بریتانیا،
همه بر اهمیت ترکیب هیأت مدیره در عملکرد موثر کسب و کار تاکید دارند .از آن جایی که هیأت مدیره به دوام عمرآن
شرکت ،اهمیت زیادی می دهد به دنبال انتشاراطالعات با کیفیت و قابل اطمینان برای طیف گستردهای از سهامداران هست
تا بتواند شکاف عدم اطمینان را محدود و مسئله عدم تقارن اطالعات را مدیریت کند( .جیزیو دیکسون .) 2017 ،بنابراین ،نقش
حسابداری عمومی برای تأمین اطمینان درمورد صورت های مالی اراِئه شده و دور بودن آن صورت ها از اشتباهات اصولی،
ضروری است .نظرات حسابرسی نادرست و استفاده مخرب از برآوردهای مدیری تی می تواند از طریق حضور یک هیأت مدیر
فعال موثر از روسا و یک کمیته ی حسابرسی سختگیر به منظور کیفیت بهتر حسابرسی ،به حداقل برسد .به عالوه اعمال چنین
ساز وکارهای های نظارتی ای مشابه آن چه اشاره شد می تواند به حفظ استقالل مسئولین حسابرسی هم کمک کند( .زمان و
همکاران .) 2011 ،وظایفی که باید توسط حسابرسان خارجی انجام شود با توجه به ماهیت ،مقیاس و مسئولیت آن ها همیشه
موضوع بحث برانگیزی بوده است .بنابرآخرین دستورالعمل های حاکمیت شرکتی هیأت مدیره مسئول انتضاب حسابرسان
خارجی ،مشارکت با آن ها در پروژه های غیرحسابرسی ،انتصاب دوباره ی حسابرسان خارجی ،تشکیل کمیته های حسابرسی
برای همراهی با آن ها و موافقت با حق الزحمه حسابرسی است .مدیران متخصص کمیته های حسابرسی برای نیل به نتایج
حسابرسی بهتر ،معموال سعی می کنند حسابرسان خارجیای که در صنایع تخصص دارند را به کار گیرند .کمیت ه های حسابرسی
موثر و شورای مستقل نیاز به کیفیت بهتری دارند که این مساله منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسی می شود( .ابوت و
پارکر .) 2000 ،شکاف های بالقوه با حسابرسان خارجی با تحمیل هزینه های کمتر مربوط به نمایندگی مرتبط با حضور شورای
مستقل کاهش می یابد(وانگ و همکاران .) 2006 ،اگر مشکل نمایندگی به حداقل نرسد یک تاثیر جدی بر روی حسابرسان
خارجی خواهد داشت .اخیرا مطالعات بسیاری عواملی را که بر حسابرسی و عملکرد حسابرسان و در نتیجه بر حرفه ی
حسابرسی /حسابداری و همچنین حسابرسان تاثیر می گذارد ،را مشخص کرده اند( .لین و لیو.) 2009 ،
یکی از مسائل اصلی که در این پژوهش مدنظر است این است که بازار بورس اوراق بهادار به دلیل ماهیت خود یک بازار
پویا و پررقابت است که سرمایه گذاران نیاز به اطالعات شفاف و روشن از سمت کمیته حسابرسی دارند تا بتوانند به جا و مناسب
در بازار هدف خود سرمایهگذاری کنند و اگر شرکتها نتوانند این خواسته مهم سرمایه گذاران را مرتفع سازند بالطبع آنان
جذب شرکتهای رقیب خواهند شد و شرکتها با کاهش سرمایهگذار نمیتوانند به اهداف سازمانی خود دست یابند و این امر
منجر به کاهش حاشیه سود و کاهش سهم بازار رقابتی خواهد شد لذا سوال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه آیا بین
کارایی هیأت مدیره شرکت و حق الزحمه حسابرسی شرکت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟

مبانی نظر ي تحقيق
پيشينه تحقيق
حق الزحمه حسابرسی :حق الزحمهای است که در گزارشهای مالی افشا میشود و مرتبط با صورتهای مالی سال مالی
قبل است(ابوت و همکاران .) 2013 ،حق الزحمه حسابرسی شامل هرگونه وجهی است که بابت ارائه ی خدمات حسابرسی و
طبق توافق یا قرارداد به حسابرس یا موسسه ی حسابرسی پرداخت میشود (امانی و دوانی.) 1388 ،
کمیته حسابرسی :کمیته حسابرسی ک میته ای است مسئول اجرای نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل ،پیشنهاد
حسابرسان مستقل به مجمع عمومی صاحبان سهام به منظور انتصاب ،تعیین حقالزحمه و عزل حسابرسان مستقل ،بررسی
دفعات حسابرسی ،دریافت گزارش حسابرسی و نیز کسب اطمینان از انجام اقدامات اصالحی به موقع و صحیح توسط مدیریت
برای کنترل ضعفها و کاستیها ،عدم تطابق با سیاست ها ،قوانین و مقررات و سایر مشکالت شناسایی شده از سوی حسابرسان
است .حق الزحمه حسابرسی بازتابی از کیفیت حسابرسی برای استفاده کنندگان برون سازمانی از صورت های مالی است.
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حسابرسی مستقل بخشی مه م از نظام گزارشگری مالی را تشکیل میدهد .گزارش حسابرس مستقل میتواند بیانگر ایفای
تعهدات مدیریت صاحب کار نسبت به سرمایه گذاران باشد و حق الزحمه حسابرسی را میتوان هزینه ای در نظر گرفت که
صاحب کار در ازای ایفای این تعهدات به حسابرس پرداخت میکند (بزرگ اصل.) 1388 ،
حق الزحمه حسابرسی به عامل های متعددی بستگی دارد که میزان اهمیت این عامل ها در کشورهای مختلف متفاوت
است .یکی از مناقشات اصلی حرفه حسابرسی در حال حاضر تعیین کم ترین نرخ حق الزحمه حسابرسی و نرخ شکنی برخی
از موسسات حسابرسی است اما در نظر گرفتن حسابرسی ب ه عنوان یک کاالی همگن و قیمت گذاری غیر رقابتی آن ،استقالل
و کیفیت خدمات حسابرسی را به خطر می اندازد .هم چنین ،باید به این نکته توجه کرد که حسابرسی مستقل اساس شفافیت
اقتصادی ،اعتماد مردم به بازار سرمایه و پاسخ گویی دولت به مردم است .لذا ،نباید همانند کاال و خدمات معمولی با آن برخورد
شود (بزرگ اصل.) 1388 ،
عامل های موثر بر حق الزحمه حسابرسی در بسیاری از پژوهش ها به دو گروه اصلی به شرح زیر تقسیم شده است:
عامل های مربوط به عرضه کنندگان خدمات حسابرسی مانند حسابرس متخصص در صنعت ،شهرت و اعتبار موسسه
حسابرسی ،استقال ل حرفه ای موسسه حسابرسی ،اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی.
عامل های مربوط به متقاضیان خدمات حسابرسی مانند دعاوی حقوقی مطرح شده علیه شرکت صاحب کار ،شهرت و
اعتبار شرکت صاحب کار ،اندازه شرکت صاحب کار وخطر شرکت صاحب کار (الهرشانی.) 2018 ،
تحقيقات خارجی
نهمه و جیزی  ) 2018 (1پژوهشی تحت عنوان" کارایی هیأت مدیره شرکت و حق الزحمه حسابرسی شرکت :مطالعه
موردی موسسات مالی" انجام دادند .هدف از این پژوهش ارزیابی ارتباط بین سازوکارهای مختلف حاکمیت شرکتی و تاثیر آن
بر کیفیت حسابرسی و گزارشگری بوده است .جنبه های مختلف عامل جنسیتی معرفی شده است تا هر گونه تأثیر حضور زن
در کیفیت صورت های مالی را برجسته نماید .نمونه ای از موسسات مالی لیست شده در  FTSE-350برای سال های 2011
تا  2015را بررسی کردند و نتایج نشان می دهد که هیأت مدیره با اندازه بزرگتر و استقالل بیشتر ،حق الزحمه حسابرسی
بیشتری را برای افزایش ظرفیت نظارت و محافظت از گروه وسیعی از سهامداران پرداخت می کنند .نتایج همچنین نشان داد
که زنان در هیأت مدیره احتماال ریسک دستکاری صورت های مالی را کاهش می دهند ،چرا که زنان صداقت ،احتیاط و
محافظه کاری بیشتری دارند .عالوه براین ،نتایج گزارش شده نشان می دهد که کمیته های حسابرسی که دارای اعضای مستقل
بیشتری هستند مایل به انجام حسابرسی با کیفیت باالتر به منظور افزایش کیفیت گزارشگری هستند.
دیســندر و همکــاران( ) 2016در بررســی ارتبــاط بــین ویژگیهای حاکمیت شرکتی وحق الزحمه حسابرسی به
ایــن نتجیــه رســیدند کــه خــدمات حسابرســی و استقالل هیأت مدیره زمانی که مالکیت پراکنده اسـت مکمل هم
هستند ،که به این اشـاره دارد کـه مالکیـت متمرکز و ترکیب هیاتمدیره در نظارت بـر مـدیریت جانشینهای مناسبی برای
هم هستند و همچنین نتیجه گرفتند که بین ترکیبه ـای هیـات مـدیره(اسـتقالل و دوگانگی مدیرعامل) وحقالزحمه
حسابرسـی ارتبـاط وجود دارد.
کیم و همکاران(  ) 2015انگیزه مالکیت مـدیرعامل و حقالزحمه حسابرسی بررسی کردند ،کـه آیـا انگیـزه مالکیت
مدیرعامل روی حـق الزحمـه حسابرسـی اثـر خواهــد داشــت؟ تحقیقات قبلــی نشــان میدهــد کــه مالکیت مدیر عامل،
انگیزههای مدیران اجرایـی را در مدیریت سـود بـرای سـودهای مـالی شخصـی زیـاد میکند  .حسابرس اگر انگیزههای
مالکیت مدیر عامـل در ارتباط با سودهای هنگفت مشـاهده کنـد ،ریسـک دستکاری و دیگر ریسکها را در تصمیمگیری
درباره حقالز حمه ترکیب مـی کنـد .آنهـا انتظـار داشـتتد کـه ارتباط بین انگیزه مالکیت مدیر عامـل و حـقالزحمـه حسابرسی
مثبت باشد .نتایج با بیشبینی آنها هماهنگ است آن ها نشان دادند که اختیـار خریـد سـهام مـدیر عامل به طور مثبت با
حقالزحمه حسابرسـی پـس از کنترل اقالم تعهد ی غیر عادی و دیگـر عوامـل تعیـینکننده حقالزحمه حسابرسی در ارتباط
Nehme and Jizi
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است .عالوه بر این ،آنها نشان دادند که رابطه مثبت بین اهدای اختیار خرید سهام مدیرعامل و حقالزحمه حسابرسی برای
شرکتهایی با حاکمیت شرکتی کاراتر کاهش می یابد.
تحقيقات داخلی
ابراهیمی و همکاران(  ) 1393پژوهشی تحت عنوان" بررسی تاثیر ساختار مالکیت شرکت بر هزینه حسابرسی و اظهارنظر
حسابرسان مستقل شرکت ها" انجام دادند .هدف اصلی این پژوهش ،بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی و
اظهارنظر حسابرسان مستقل در شرکت های پذیرفته شده د ر بورس اوراق بهادار تهران بوده است .با آزمون فرضیههای جداگانه
پژوهش و با استفاده از رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی برای  69شرکت در دوره زمانی  1390 -1385مشخص
گردید که مالکیت سهام توسط سرمایه گذاران نهادی ،تاثیر مثبت معناداری بر حق الزحمه حسابرسی شرکت ها دارد .همچنین
نتایج پژوهش نشان می دهد که مالکیت سهام توسط سرمایه گذاران نهادی با صدور اظهارنظر مشروط حسابرسی دارای رابطه
منفی معناداری می باشد .و بین مالکیت مدیریت با هزینه حسابرسی و اظهارنظر مشروط حسابرسان رابطه معناداری مشاهده
نگردید.
کیانی فر و وحیدی الیزانی(  ) 1392پژوهشی تحت عنوان" بررسی تاثیر ویژگیهای هیأت مدیره و کیفیت حسابرسی بر
عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران" انجام دادند .در پژوهش ایشان ،رابطه میان برخی از ویژگیهای هیأت مدیره به
عنوان یکی از ساز و کارهای نظام راهبری شرکتها و عملکردشرکتها (بازده دارایی و کیوتوبین) مورد بررسی قرار گرفته است.
آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آماری دادههای ترکیبی و برای دوره زمانی  1381الی  1391با استفاده از اطالعات 121
شرکت منتخب به روش نمونه گیرى حذف سیستماتیک انجام شده است .نتایج نشان داد در شرکتهای با تعداد بیشتر اعضای
هیأت مدیره به ویژه اعضای غیرموظف ،میزان بازدهی و عملکرد شرکت افزایش می یابد.همچنین پاداش هیأت مدیره و نوع
موسسه حسابرسی (کیفیت حسابرسی) نیز باعث افزایش بازدهی میشوند .اما در شرکتهایی که مسئولیت رئیس هیأت مدیره
و مدیر عامل از یکدیگر تفکیک نشده باشد رابطه منفی با عملکرد شرکت وجود دارد.

ملکان و همکاران(  ) 1390پژوهشی تحت عنوان" بررسی رابطه برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی ،حقالزحمه
حسابرسی و میزان مالکیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" انجام دادند .تحقیق حاضر به بررسی ارتباط
بین برخی از ساز وکارهای حاکمیت شـرکتی ،حـقالزحمـه حسابرسـی و میـزان مالکیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران میپردازد .میـزان و ماهیـت حـق الزحمـه حسابرسـی مستقل به عوامل کلیدی ،اندازه شرکت ،پیچیدگی
عملیات و ریسـک حسابرسـی مربـوط اسـت .حاکمیـت شـرکتی مجموعهای از نظامها ،فرآیندها و ساختارهایی است که با
استفاده از سازوکارهای درون سازمانی ،نظیر :هیات مـدیره ،کنترلهای داخلی اداری و حسابداری ،کمیته حسابرسی و نیز
سازوکارهای برون سازمانی ،مانند :نظارت قانونی ،نظـام حقوقی ،بازار سرمایه و حساب رسی مستقل در پی کسب اطمینان از
رعایـت حقـوق ذینفعـان ،پاسـخگویی ،شـفافیت وعدالت در واحد تجاری است .تحقیقات نشان دادند که ساختار حاکمیت
شرکتی ضعیف با کیفیت گزارشگری مـالی پایین و مشکل کنترل داخلی در ارتباط است .حاکمیت شرکتی ضعیف احتماالً
میزان ارزیابی ریسک ذاتـی و ریسـک کنترل را افزایش میدهد .افزایش این ریسکها روی بودجه زمـانی حسابرسـی اثـر
مـیگـذارد ،کـه باعـث افـزایش حقالزحمه حسابرسی مستقل میشود .بر این اساس 78 ،شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهـران در طـی دوره زمانی  88 – 84به عنوان نمونه انتخاب گردیـد .یافتـههـای تحقیـق در خصـوص ارتبـاط بـین
برخـی از سـاز وکارهای حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی بیانگر وجود رابطه منفی بین حـقالزحمـه حسابرسـی و
درصـد اعضای غیرموظف هیات مدیره و رابطه مثبت بین دوگانگی مـدیرعامل بـا حـقالزحمـه حسابرسـی در شـرکتهـای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بـوده اسـت .همچنـین ،رابطـه بـین دوگـانگی مـدیرعامل و حـقالزحمـه حسابرسی
هنگامی که مالکیت پراکنده است ،قویتر است.
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فرضيه هاي تحقيق
بین اندازه هیأت مدیره و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
ب ین تعداد مدیران مستقل هیأت مدیره و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
بین کارایی کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.

روش تحقيق
روش پژوهش به عنوان یک فرآیند نظامند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسأله می باشد و در این باره
آمده است «روش پژوهش مجموعهای از قواعد ،ابزار و راههای معتبر(قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها ،کشف
مجهوالت و دستیابی به راه حل مشکالت است» (خاکی .) 1388 ،پژوهش حاضر روش هر پژوهش به اعتقادات نظری خاص
محقق و شیوه نگرش او به واقعیات اجتماعی همراه با مقتضیات خاص هر موضوع متکی است.
این پژوهش از نظر طبقه بندی به لحاظ هدف ،پژوهشی کاربردی است و از نظر روش ،شبه آزمایشی و ازنوع پس رویدادی
می باشد .از ن ظر طبقه بندی پژوهش برحسب روش و نحوهی گردآوری دادهها ،این پژوهش توصیفی و باتوجه به نحوه جمع
آوری داده ها از روشهای پس رویدادی است
قلمرو تحقيق
جامعه و نمونه آماري
جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای سرمایه گذاری ،مالی و بیمه فعال در بورس اوراق بهادار تهران هستند.
نمونه آماري
نمونه آماری شامل شرکتهای سرمایه گذاری ،مالی و بیمه فعال هستند که از شرایط زیر برخوردار باشند:
 -1شرکتهایی که حداکثر تا تاریخ  1392 /12 /29در بورس اوراق بهادر تهران پذیرفته شده اند.
 -2شرکتهایی که سال مالی آنها به  29اسفند ختم میشود.
 -3شرکتهایی که طی سالهای  1393تا  1397فعالیت نموده اند.
همانطور که بیان شد روش نمونهگیری بصورت حذف سیستماتیک است.
روشها و ابزار گردآوري اطالعات:
جمع آوری اطالعات برای هر نوع پژوهشی از اهمیت ویژهای برخوردار است در این پژوهش برای جمعآوری اطالعات
موردنیاز مباحث تئوری از روش کتابخانهای (کتب ،نشریات ،مقاالت حرفهای و تخصصی و پایاننامههای دانشگاهی) استفاده
خواهد شد .همچنین برای جمع آوری اطالعات مالی در جهت آزمون فرضیه هااز اطالعات و ارقام موجود در پایگاه داده بورس
اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد .اطالعات موردنیاز از طریق صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها مورد رسیدگی،
صورتهای مالی پنج ساله گزارش عملکرد (طی سالهای  1393تا  ) 1397جمعآوری خواهد شد.
در مورد اطالعات مورد استفاده در این پژوهش با ید گفت تماماً از نوع اطالعات ثانویه است ،چراکه از طریق صورتهای
مالی و یادداشتهای صورتهای مالی شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری خواهد شد .لذا در کل میتوان
بیان کرد اطالعات موردنیاز پژوهش حاضر عمدتاً به روشهای زیر جمعآوری خواهد شد.
جدول منابع اطالعاتی

نوع اطالعات موردنیاز

منابع تامین اطالعات

اطالعات مربوط به موضوع پژوهش و مباحث نظری

منابع کتابخانهای از قبیل کتب ،پایان نامههای کارشناسی ارشد و
دکترا و مجالت داخلی

اطالعات مربوط به وضعیت مالی شرکتها

گزارشها و صورتهای مالی ارائهشده توسط شرکتها
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مدل و نحوه اندازه گیری متغیرها:
در این بخش با استفاده از روش داده های ترکیبی (پنل دیتا) به برآورد دو مدل زیر پرداخته شده است.
مدل اول:
𝑡𝐸𝑍𝐼𝑆 𝐿𝐴𝐹𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1 𝐵𝑆𝑡 + 𝛽2 𝐵𝐼𝑡 + 𝛽3 𝑊𝐵𝑡 + 𝛽4 𝐴𝐶𝐸𝑡 + 𝛽5 𝐵𝑀𝑡 + 𝛽6 𝑅𝑂𝐴𝑡 + 𝛽7 𝐿𝑒𝑣𝑡 +𝛽8
𝜀 + 𝛽9 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 +

مدل دوم:
𝑡𝑀𝐵 𝐿𝐴𝐹𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1 𝐵𝑆𝑡 + 𝛽2 𝐵𝐼𝑡 + 𝛽3 𝑊𝐵𝑡 + 𝛽4 𝐴𝐶𝑆𝑡 + 𝛽5 𝐴𝐶𝐹𝐸𝑡 + 𝛽6 𝐴𝐶𝐼𝑡 + 𝛽7 𝐴𝐶𝑀𝑡 + 𝛽8
𝜀 + 𝛽9 𝑅𝑂𝐴𝑡 + 𝛽10 𝐿𝑒𝑣𝑡 +𝛽11 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑡 + 𝛽12 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 +
که  iتعداد شرکتها و  tبیانگر دوره زمانی  1391تا  1397میباشد.

قبل از تخمین (برآورد) مدلهای فوق به بررسی پیشفرضهای زیر پرداخته میشود.
آزمون نرمال بودن توزیع داده ها
برای نرمال کردن متغیرها از نرم افزار مینی تب با استفاده از تبدیل کاکس باکس استفاده شده.
برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای اصلی پژوهش از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده شده است .نتایج آزمون
در جدول زیر آمده است.
آزمون تعيين نرمال بودن متغيرهاي اصلی پژوهش
*

متغیر

آماره کلموگروف -اسمیرنوف

مقدار p

لگاریتم هزینههای حسابرسی
تعداد اعضای هیأت مدیره

1 /082
0 /987

0 /193
0 /651

تعداد اعضای کمیته حسابرسی

1 /163

0 /212

تعداد کارشناسان مالی متخصص در کمیته حسابرسی
تعداد جلسات برگزار شده کمیته حسابرسی

0 /957
1 /168

0 /611
0 /214

کارایی کمیته حسابرسی

0 /794

0 /816

هزینه های غیرحسابرسی

2 /106

0 /061

بازده داراییها

1 /398

0 /401

تعداد جلسات اعضای هیأت مدیره
اهرم مالی

0 /949
0 /794

0 /328
0 /816

اندازه شرکت

2 /106

0 /061

ضریب شیب رگرسیون بازده
انحراف استاندارد بازده سهام روزانه

1 /398
2 /091

0 /401
0 /319

* (significance) p-value

قبل از اینکه نتایج جدول فوق تفسیر شود ،ذکر این نکته ضروری است که اگر مقدار pی متغیرها بیشتر از سطح معناداری
 0 /05باشد نتیجه می شود که توزیع آن متغیر نرمال است .بنابراین با توجه به این نکته ،نتایج خروجی جدول فوق نشان میدهد
که مقدار pی مربوط به آزمون کلموگروف اسمیرنوف در نمرات تمام متغیرها بیشتر از  0 /05می باشد ،بنابراین نتیجه میشود
که توزیع تمام متغیرها نرمال است.
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تجزیه و تحليل آماري
آمار توصیفی در پژوهش حاضر ابتدا آمارهای توصیفی برای متغیرهای مدل رگرسیون ارائه میشود .شاخصهای توصیف
دادهها ،شامل شاخصهای مرکزی)مانند میانگین و میانه( ،شاخصهای پراکندگی(مانندواریانس و انحراف معیار( و شاخصهای
شکل توزیع) مانند شاخص چولگی و کشیدگی) برای تک تک متغیرهای پژوهش محاسبه خواهد شد .این آمارهها شمای کلی
از تک تک متغیرهای مدل بدست میدهد.
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش که با استفاده از دادههای  33شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران ،طی دورههای
زمانی بین سالهای  1393تا  1397اندازهگیری شده اند ،شامل تعداد مشاهدات ،میانگین ،انحراف معیار ،حداقل ،حداکثر،
ضریب چولگی و ضریب کشیدگی است که در جدول  4-1ارائه شده است.
شاخص هاي توصيف کننده متغيرهاي پژوهش ،شاخص هاي مرکزي ،شاخص هاي پراکندگی و شاخص هاي شکل

LEV SIZE
Beta

NAF
BM

ACE
ROA

ACM

165

ACFE

165

ACS

165

BS

)LOG(LAF

165

0/962

1/467

165

1/004 4/210 0/494

165

0/167 16 /691 0/690 14/142 0/312

0/085 11/209 0/405 2/006

0/879

3/039 8/980 2/642 9/093

165

0/034

0/642

-0/687

8/127

165

2/861

0/722

0/004

5/367

4/003 19/249 6 /944

165

2/515

0/801

-0/621

2/169

45

165

3/830

2/832

1/065

2/584

165

4/939 5/121

0/239 0/425

0/239 -1/202

3/638

165

23/627

4/095

0/426

3/683 6 /202

0/455

2/551

1/766

6

6
4

ضریب شیب رگرسیون بازده

4

30/134

اندازه شرکت

اهرم مالی

0/108 10/505 -3/582

تعداد جلسات اعضای هیأت
مدیره

0

بازده داراییها

0/025

هزینه های غیرحس ابرسی

-2/456

کارایی کمیته حسابرسی

1

تعداد جلسات برگزار شده
کمیته حسابرسی

1

تعداد کارشناسان مالی
متخصص در کمیته حسابرسی

0

تعداد اعضای کمیته
حسابرسی

2

تعداد اعضای هیأت مدیره

12

لگاریتم هزینههای حس ابرسی

4

نام متغیر

نماد

تعداد

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

حداکثر

حداقل
14/886

توزیع(آماري)
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Volatility

165

0/090

0/069

2/025

9/054

0/435

انحراف استاندارد بازده سهام
روزانه

0/006
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شاخص هاي توصيف کننده دیگرمتغيرهاي پژوهش (آماري)

نام متغیر

نماد

تعداد

درصد فروانی یک

درصد فروانی صفر

تعداد اعضای مستقل هیأت مدیره

BI

165

86.9%

13.1%

اندازه زنان هیأت مدیره
تعداد اعضای مستقل کمیته حسابرسی

WB

165
165

4.8%
29.5%

95.2%
70.5%

ACI

در جدول فوق  ،برخی از مفاهیم آمار توصیفی متغیرها شامل میانگین ،میانه ،حداقل مشاهدات ،حداکثر مشاهدات ،انحراف
معیار ،چولگی و کشیدگی ارائه شده است .در این میان ،پارامترهای مرکزی ،دستهای از پارامترهای توصیفکنندهی یک توزیع
آماری هستند که ویژگی دادهها را نسبت به مرکز توزیع بیان می کنند .میانگین به عنوان نقطه تعادل و مرکز ثقل یک توزیع
آماری ،یکی از شاخصهای مرکزی مناسب برای نشان دادن مرکزیت دادههاست .در جدول فوق تعداد مشاهدات مربوط به
شرکتهای موردمطالعه  33 ( 165شرکت در  5سال) می باشد .همچنین مشاهده میشود که میانگین و انحرافمعیار متغیرهای،
لگاریتم هزینههای حسابرسی  ،23 /627 ±4 /095تعداد اعضای هیأت مدیره  ،4/0 ±939 /239کارایی کمیته حسابرسی
 ،3 /2±830 /832بازده داراییها  ،0 /167 ±0 /085تعداد جلسات هیأت مدیره  ،16/11±691 /209اهرم مالی ،0/690±0 /405
اندازه شرکت  14/142 ±2 /006و انحراف استاندارد بازده سهام روزانه  0 /0 ±090 /069می باشد.
دستهای دیگر از پارامترهای توصیف کننده ی جامعه ،پارامترهای پراکندگی هستند .پارامترهای پراکندگی ،معیاری برای
تعیین میزان پراکندگی دادهها از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است .از جمله مهمترین پارامترهای
پراکندگی ،انحراف معیار است .هرچقدر میزان انحراف معیار یک توزیع آماری بیشتر باشد ،نشاندهندهی این است که این
دادهها ،دارای پراکندگی بیشتری هستند .در میان متغیر های این پژوهش تعداد جلسات اعضای هیأت مدیره بیشترین پراکندگی
و بازده داراییها کمترین پراکندگی را دارد .اما نکته ای که باید به آن توجه داشت عدم یکسان بودن واحد سنجش این دو
متغیر است و لذا اختالفی که در میزان بیشترین و کمترین انحراف معیار متغیرها مشاهده میشود ،دلیلی بر عدم مناسب بودن
داده ها برای برآورد نیست .چولگی بیانگر عدم تقارن منحنی فراوانی است .اگر ضریب چولگی صفر باشد جامعه کامالً متقارن
است و چنانچه ضریب مثبت باشد ،چولگی به راست و اگر منفی باشد ،چولگی به چپ وجود دارد .با در نظر گرفتن ضریب
چولگی انواع متغیرها ،مشخص می شود که توزیع متغیرهای پژوهش بجز چولگی تعداد اعضای کمیته حسابرسی ،تعداد جلسات
برگزار شده کمیته حسابرسی و هزینههای غیرحسابرسی به طور کلی از چولگی به سمت راست (چولگی مثبت) برخوردار است؛
این بدان معناست که توزیع جامعه ،توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر باالتر بوده است.
کشیدگی نشان دهنده ارتفاع یک توزیع است .به عبارت دیگر کشیدگی معیاری از بلندی منحنی در نقطه ماکزیمم است
و مقدار کشیدگی برای توزیع نرمال برابر  8می باشد .کشیدگی مثبت یعنی قله توزیع مورد نظر از توزیع نرمال باالتر و کشیدگی
منفی نشانه پایینتر بودن قله از توزیع نرمال است .که در اینجا کشیدگی اکثر متغیرهای پژوهش مثبت میباشد.

آمار استنباطی
آمار استنباطی شامل روشهایی است که با استفاده از آنها ،اطالعات موجود در نمونه ،به کل جامعه تعمیم داده میشود.
مهمترین هدف آمار ،انجام استنباطهایی در مورد مشخصههای جامعه ،با توجه به اطالعات موجود در نمونه است .معدودی از
مسایل آماری در مرحله آمار توصیفی پایان می پذیرند ،ولی بیشتر مسایل آماری شامل استنباط در مورد مشخصه یک جامعه
با بهرهگیری از اطالعات قابل دسترس در یک نمونه است(یزدانی.) 1391 ،
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پایایی متغيرها
یکی از مهمترین مشکالت عمده در تحلیل دادههای مالی ،وجود ریشه واحد است .وجود ریشههای واحد به معنی نامانا
بودن دادهها است و این امر به بروز مشکالتی در اعتبار آزمونهای انجام شده منجر میشود .به عبارتی اگر متغیرها مانا نباشند
دچار رگرسیون کاذب می شویم .بنابراین قبل از برآورد مدل ،برای اطمینان از ساختگی نبودن و در پی آن داشتن نتایج
نامطمئن ،الزم است از مانا بودن متغیرها اطمینان حاصل کنیم.آزمون ریشه واحد ،یکی از معمولترین آزمونهایی است که
برای تشخیص مانایی متغیرها مورد استفاده قرار می گیرد که برای این منظور از روش دیکیفولر( ) ADFاستفاده شده است.
فرض صفر :ریشه واحد وجود دارد و متغیر موردنظر نامانا است.
فرض مقابل :ریشه واحد وجود ندارد و متغیر موردنظر مانا است.
نتایج آزمون مانایی براي متغيرهاي مدل ها

متغیر

آماره آزمون

مقدار

*p

نتیجه

لگاریتم هزینههای حسابرسی
تعداد اعضای هیأت مدیره

-7 /278
-4 /726

0 /000
0 /000

پایا
پایا

تعداد اعضای کمیته حسابرسی

-3 /897 /

0 /003

پایا

تعداد کارشناسان مالی متخصص در کمیته حسابرسی

-12 /480

0 /000

پایا

تعداد جلسات برگزار شده کمیته حسابرسی

-3 /897

0 /003

پایا

کارایی کمیته حسابرسی
هزینه های غیرحسابرسی

-7 /439
-13 /097

0 /000
0 /000

پایا
پایا

بازده داراییها

-4 /580

0 /000

پایا

تعداد جلسات اعضای هیأت مدیره
اهرم مالی

-3 /425
-7 /166

0 /011
0 /000

پایا
پایا

اندازه شرکت

-13 /290

0 /000

پایا

ضریب شیب رگرسیون بازده

-11 /352

0 /000

پایا

انحراف استاندارد بازده سهام روزانه

-12 /519

0 /000

پایا

)* p-value (prob
قبل از تفسیر نتایج جدول فوق ذکر این نکته قابل توجه است که در آزمون ریشه واحد ،فرض صفر بیانگر نامانایی متغیرها
است .در این صورت چنانچه مقدار  pکمتر از سطح معناداری  0 /05باشد فرض صفر رد خواهد شد .به این ترتیب نتایج حاصل
از آزمون مانایی برای دادههای ترکیبی (پانل) در جدول  3 -4نشان از ما نا بودن تمام متغیرهای موردمطالعه می باشد.

خالصه نتایج فرضيه هاي تحقيق
سه فرضیه در این پژوهش بررسی شده است و ارتباط بین اندازه هیئت مدیره ،استقالل هئیت مدیره و کارایی کمیته
حسابرسی با حق الزحمه حسابرسی بررسی شده است و در نهایت نتایج زیر به دست آمده است:
تفسیر فرضیه اول :نشان داد که نتایج فرضیه اول پژوهش حاکی از آن است که با توجه به مقدار مثبت اندازه هیئت مدیره
ضریب رگرسیونی اندازه هیئت مدیره میتوان نتیجه گرفت که اندازه هیئت مدیره با حقالزحمه حسابرسی ،شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت (مستقیم) معناداری دارند(  .) p<0 /05بنابراین فرضیه اول مورد تأیید می باشد.
این نتیجه را میتوان اینگونه تفسیر نمود که هیئت مدیره هایی که اعضای بیشتری دارند ازگوناگونی بیشتری از تجارب مدیران
بهره مند خواهند شد .که این موضوع به افزایش توانایی کنترل مدیریت کمک می کند .در حالی که هیات مدیره هایی با اعضای
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کمتر احتماال در موضوع هماهنگی و ارتباطات نتیجه ی بهتری میگیرند تعداد افراد هیئت مدیره یکی از ویژگیهای مستقل
حاکمیتی است که به دنبال گزارشهای با کیفیت می باشد .نیازهای حسابرس ی و مشاوره ای با اندازه ی تعداد اعضای هیات
مدیره رابطه ای مستقیم دارد که در آن کیفیت گزارشگری بهتری هم مورد نیاز است .فعالیت های بیشتر حسابرسان خارجی،
به عنوان یک نتیجه ی کیفیت بهتر حسابرسی منجر به افزایش هزینه های حسابرسی میشود .نتیجه این پژوهش با نتایج
پژوهشگرانی همچون ملکان و همکاران(  ) 1390و کیم و همکاران(  ) 2015همراستا میباشد.
تفسیر فرضیه دوم :نشان داد که نتایج فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن است که با توجه به مقدار مثبت استقالل هئیت
مدیره ضریب رگرسیونی استقالل هئیت مدیره میتوان نتیجه گرفت که استقالل هئیت مدیره با لگاریتم حقالزحمه حسابرسی،
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت (مستقیم) معناداری دارند(  .) p<0 /05بنابراین فرضیه دوم
مورد تأیید می باشد .میتوان اینگونه بیان کرد که از آن جایی که اعضای مستقل نسبت به زیان های اعتباری و مالی محتاط
تر هستند ،شرکت هایی که مدیران مستقل بیشتری دارند ،حسابرسان بهتری به کار می گیرند .زمانی که درهیات مدیره،
مدیران مستقل بیشتری وجود دارند ،حسابرسان با سابقه تری مورد نیاز است در مقایسه با مدیران اجرایی ،تعداد بیشتری از
اعضای هیئت مدیره ی مستقل نگران کیفیت حسابرسی هستند این امر موجب «خرید» سرویس حسابرسی با کیفیتتری
برای حفاظت از اطالعات مالی قابل اطمینان می شود و در نتیجه افزایش حق الزحمه حسابرسی را دربردارد .که این نتایج با
نتایج پژوهشگرانی همچون کیانی فر و وحیدی الیزانی(  ) 1392و د یســندر و همکــاران ( ) 2016همراستا می باشد.
تفسیر فرضیه سوم :نشان داد که نتایج فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن است که با توجه به مقدار مثبت کارایی کمیته
حسابرسی ضریب رگرسیونی کارایی کمیته حسابرسی میتوان نتیجه گرفت که کارایی کمیته حسابرسی با لگاریتم حقالزحمه
حسابرسی ،شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت (مستقیم) معناداری دارند(  .) p<0 /05بنابراین
فرضیه سوم مورد تأیید میباشد .میتوان این نتیجه را اینگونه تفسیر نمود که در شرکتهای سرمایهگذاری و مالی فعال در
بورس کمیته میتواند برای حوزههایی که میزان اختالف ،عدم قطعیت یا ریسک آنها بیشتر است؛ رویههای حسابرسی اضافی
افزون بر برن امه اولیه حسابرسی درخواست کند (یا از درخواست حسابرس حمایت کند ) این بدان معنا است که رؤسای کمیته
حسابرسی مستقل خواستار سطح باالتری از اطمینان حسابرسی هستند و در طول مذاکره با مدیران بر سر دامنه حسابرسی،
احتماالً پشتیبانی قویتری از حسابرسان انجام میدهند .این موضوع در نهایت میتواند باعث افزایش حقالزحمه حسابرسی گردد
که این نتایج با نتایج پژوهشگرانی همچون نهمه و جیزی (  ) 2018همراستا میباشد.
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