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چكيده
پاسخگویی به عموم ،الزمه عملی کردن فرآیند دموکراسی است ،اما یکی از ابزارهای اصلی پاسخگویی در عرصه فعالیت های
اقتصادی ،حسابرسی و حسابدهی است .به رغم وسعت کارهای حسابرسی و کاربرد آن از باالترین سطح اداره کشور تا کوچکترین
واحد تجاری ،عوامل تعیینکننده حق الزحمه این خدمت هنوز ناشناخته است .نتایج پژوهشهای اخیر نشان میدهد یکی از مهمترین
عوامل تعیینکننده حق الزحمه حسابرسی ،مفهوم توانایی مدیریت است .در ادبیات حسابداری ،توانایی مدیریت یکی از ابعاد سرمایه
انسانی شرکتهاست که به عنوان دارایی نامشهود طبقهبندی میشود .برخی پژوهشگران توانایی مدیریت را به عنوان کارایی مدیران
نسبت به رقبا در تبدیل منابع شرکت به درآمد تعریف می کنند .هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر حقالزحمه
حسابرسی است .جامعه آماری پژوهش را  501ش رکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  5831تا 5838
تشکیل می دهد .سنجه توانایی مدیریت ،بخشی از کارایی شرکت است که تحت تأثیر عوامل ذاتی شرکت قرار نمیگیرد .به منظور
محاسبه و تحلیل اطالعات توانایی مدیران از مدل ارائه شده توسط دیمرجان و همکاران ( )2058 ،2052استفاده شده است .آزمون
فرضیههای پژوهش نیز با استفاده از روش های آماری رگرسیون خطی چند متغیره و الگوی تحلیل پوششی دادهها صورت گرفته است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان می دهد توانایی مدیریت تأثیر منفی معناداری بر حقالزحمه حسابرسی دارد .به
عبارت دیگر ،مدیران تواناتر حقالزحمه حسابرسی کمتری پرداخت میکنند .نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش نیز بیانگر آن است که
اندازه مؤسسه حسابرسی رابطه بین توانایی مدیریت و حقالزحمه حسابرسی را تضعیف میکند .بر اساس بررسیهای بیشتر،
متغیرهای اهرم مالی ،اندازه شرکت و نرخ بازده داراییها ارتباط معناداری با حق الزحمه حسابرسی دارند.
واژههای كليدی :توانایی مدیریت ،حق الزحمه حسابرسی ،اندازه مؤسسه حسابرسی ،ریسک حسابرسی و ریسک گزارشگری مالی.
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 -1مقدمه
قیمتگذاری خدمات حسابرسی ،یکی از موضوعهای موورد
عالقه بسیاری از محققان حسابرسی است و تواکنون مطالعوات
زیادی در این زمینه انجام شده است کوه بوه برخوی از آنهوا در
بخش پیشینه پژوهش اشاره شده است .اگر چوه روش تحقیوق
مورد استفاده در این مطالعات تا حدودی بوا یکودیگر متفواوت
است ،ولی اکثر آنها یک هدف عموده را دنبوال مویکننود و آن
تشخیص عوامل مؤثر بر حقالزحمه حسابرسی است .آگواهی از
این عوامل هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مفید اسوت.
برای بسیاری از صاحبکاران ،هزینوه حسابرسوی رقموی درخوور
توجه است .اگر چه ممکن است در شرکتهای بزرگ بوا حجوم
فروش و نقدینگی باال یوا برخوی شورکتهوای دولتوی ،توانوایی
پرداخت این هزینه به راحتی میسر باشد ،ولی اکثر شرکتهوای
تجاری کوچک یا آنهایی که از وضعیت مالی مناسبی برخووردار
نیستند ،رقم هزینه می تواند بسیار با اهمیوت و سونگین باشود
هزینه ای که ناگزیرند آن را پرداخت کننود .در نتیجوه از منظور
صوواحبکار ،بووا شووناخت عواموول مووؤثر ب ور میووزان حووقالزحمووه
حسابرسی ،هم با مذاکره و چانهزنی بر سر آنها و هم بوا کنتورل
این عوامل در داخل سازمان ،میتوان موجبوات کواهش چنوین
هزینه ای را فراهم آورد و تحمل آن را آسانتر نمود (نیکبخوت و
تنانی .)5833 ،حسابرسان نیز با دانستن این عوامل مویتواننود
خدمات خود را به شکل مناسبی قیمتگوذاری کننود .اهمیوت
این موضوع به خصوص در سوالهوای اخیور و پوز از تشوکیل
جامعوه حسوابداران رسومی ایووران در کشوور موا بیشوتر دیووده
می شود ،زیرا پز از تشکیل جامعه ،انحصار بازار کار حسابرسی
شکسته شده و رقابت شدیدی بوین حسابرسوان شوکل گرفتوه
است رویدادی که مدتها قبل در اغلب کشورهای توسعهیافته
اتفاق افتاده است .از اوایل دهه هفتاد مویالدی توا اوایول سوال
 2000میالدی ،تمرکز اکثر مؤسسات حسابرسی بر رشود خوود
بوده اسوت توا بور ارزشهوای حرفوهای (زف .)2008 ،شورکای
مؤسسووات حسابرسووی بوورای یووافتن مشووتریان جدیوود ،حف و
مشتریان موجود و خدم ات مشواوره ،تحوت فشوار زیوادی قورار
گرفتهاند و عدم تحقق این نوع اهوداف توسوعهای در مؤسسوات
حسابرسی ،عواقب بدی ،از جمله برکناری از کار را برای آنان در
پی داشته است .به عبارت دیگر ،میتوان گفت در بیسوت سوال
اخیر ،حرفه حسابرسی تغییرات سریع و درخور تووجهی داشوته
است .کاهش مقوررات در بوازار کوار حسابرسوی ،بوه مؤسسوات
حسابرسی اجازه داد بیشتر اهداف اقتصادی را دنبال کنند و در
جستجوی رشد درآمود خوود و کواهش هزینوههوا در هور کوار
حسابرسی باشند (هیلی و پالپو.)2008 ،
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در اغلب پژوهشهایی که تاکنون بوا هودف تبیوین عوامول
مووؤثر بوور حووقالزحمووه حسابرسووی صووورت گرفتووه ،تأکیوود بوور
ویژگی های خاص شرکت صاحبکار و مؤسسه حسابرسوی بووده
است این در حالی است که پوژوهشهوای اخیور ویژگوی هوای
شخصیتی مدیران را به عنوان یکی از مهمترین عوامول تعیوین
کننده حقالزحمه حسابرسی بررسی میکند (کریشنان و وانگ،
 .)2051نتایج پژوهش های پیشین (کریشنان و وانگ)2051 ،
نشان میدهد یکی از عوامل تأثیرگذار بر حقالزحمه حسابرسی،
مفهوم توانایی مدیریت  5است .امروزه ،دارایی نامشهود به منبعی
نیرومند برای بهبود عملکرد کسب وکارها تبودیل شوده اسوت.
استاندارد شماره  51حسابداری ایوران ،دارایوی نامشوهود را بوه
عنوان یک دارایی پولی قابول تشوخیص بودون وجوود فیزیکوی
تعریف میکند که برای اسوتفاده در تولیود یوا عرضوه کاالهوا و
خدمات یا اجواره بوه سوایرین و یوا بورای سوایر مقاصود اداری
نگهداری میشود .دارایی نامشهود را بوه سوه دسوته مویتووان
تقسوویمبنوودی نمووود (بلیوور و والموون )5 :)2000 ،آن دسووته از
دارایی های نامشوهود کوه شورکت بوه طوور شوفاف دارای حوق
مالکیت آنها بوده و دارای بازار خریود و فوروش مویباشوند)2 .
داراییهای نامشهودی که تحوت کنتورل شورکت هسوتند ،اموا
تعریف درستی از آنهوا در دسوت نیسوت و ممکون اسوت حوق
مالکیت قانونی برای آنها وجود نداشته باشد .همچنین برای آنها
یا بازاری وجود ندارد و یا دارای بازار غیرفعال و ضعیف هستند.
مخووارت تحقیووق و توسووعه ،سیسووتمهووای موودیریت اموووال و
فرآیندهای تجاری نمونههایی از ایون قبیول دارایویهاسوت)8 .
داراییهای نامشهودی که شرکت کنترل کموی بور آنهوا دارد و
بازار فعال برای آنها وجود ندارد .این داراییها به نیروی انسوانی
شرکت مربوط مویباشوند (نموازی و غفواری .)5831 ،یکوی از
سرمایه های انسانی ،که نقش مهمی در تبدیل منابع شرکت بوه
درآموود و خلووق ثووروت بوورای سووهامداران را دارد ،موودیران
شرکت های تجاری هستند .اطالعات مرتبط با قابلیوت مودیران
شرکتهوا ،از قبیول توانوایی آنهوا در اسوتفاده از فرصوتهوای
سرمایه گذاری ،تأمین منابع ،تخصیص بهینه منوابع ،و دانوش و
تجربه آنها ،یکی از ابعاد مهم و ارزشمند دارایویهوای نامشوهود
شرکتهای تجاری محسوب میشوند (نمازی و غفاری.)5831 ،
با توجه به موارد یاد شده ،سؤال اصلی که این پوژوهش بوه
دنبال یافتن پاسخ آن میباشد ،این است کوه آیوا بوین توانوایی
مدیریت و حقالزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفتوه شوده در
بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟ در
صورت وجود رابطه معنادار ،نووع رابطوه چگونوه مویباشود؟ در
پژوهش حاضر سعی بر آن است که توأثیر توانوایی مودیریت بور
حقالزحمه حسابرسی مورد آزمون تجربی قرار گیرد.
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 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
بر اساس استانداردهای حسابرسی ،حسابرس هنگام ارزیابی
ریسک حسابرسی باید شناختی از محیط کنترلی شامل نگورش
و شیوة اجرایی مدیریت کسوب کنود .یوک ارزیوابی مناسوب از
وضعیت کلی به منظور شناسایی و بورآورد ریسوک حسابرسوی
شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است .این شناخت و ارزیابی
از پیشووینه و فرهنووگ نیووز تووأثیر موویپووذیرد (کوووزو .)2058 ،2
پژوهشهای اخیر بیانگر آن اسوت حوقالزحمو حسابرسوی  8بوا
طرح های پرداخت پاداش به مدیران در ارتباط است .این طرح-
ها باعث تغییر در ریسکپوذیری مویشوود (کوانن و همکواران،
 2051کیم و همکاران .)2051 ،مطالعه ادبیات موضوعی نشان
می دهد که ارتباط مثبتی بین برخی از مفاهیم ریسک و حوق-
الزحمه حسابرسی وجود دارد .بنوابراین ،حسابرسوان در تعیوین
حقالزحمه حسابرسی ،مشخصههای ریسک صاحبکار خود را در
نظر گرفته و ریسکهای مربوط را از طریوق حوقالزحموههوای
باالتر جبران میکننود .همچنوین ،نتوایج نشوان مویدهود کوه
حسابرسان نباید تنها روی ریسک مربوط به صورتهوای موالی
تأکید کنند ،بلکه باید دید وسیعتری نسبت بوه رفتوار تجواری
صاحبکار داشته باشند (بودارد و جانسوون .)2001 ،ادبیوات در
حووال رشوود ،مربوووط بووه عواموول تعیووینکننووده قیمووتگووذاری
حسابرسی اثبات کرده است که حقالزحمه حسابرسی به عوامل
ریسووک موورتبط بووا ویژگووی هووای صوواحبکار از قبیوول انوودازه و
پیچیوودگی صوواحبکار (سوویمونیک 5330 ،فرانسوویز5331 ،
پوووالمروس ،)5331 ،کیفیوووت کنتووورل داخلوووی (هووووگ و
هووولینگزورس ،)2055 ،ریسووک تجوواری (بنتلووی و همکوواران،
 )2058و راهبری شرکتی (زینگز )2052 ،مرتبط است .شواهد
بیشتر نشان میدهد که حقالزحمه حسابرسی نسبت به عوامل
ریسووک در دوران پووز از قووانون سوواربنز آکسوولی حساسوویت
بیشتری داشته است .با وجود این ،مطالعات اندکی بوه بررسوی
اینکه حسابرسان چگونه به عوامل ریسوک مورتبط بوا مودیریت
ارشد صاحبکار خود واکنش نشان میدهند ،انجام شوده اسوت.
چن و همکاران ( )2051استدالل میکنند که حسابرسان حق-
الزحمه بیشتری از شرکتهای با مدیران ریسوکپوذیر دریافوت
میکنند .کریشنان و وانگ ( )2051مطالعات قبلی را گسوترش
و بررسی کردند که آیا حسابرسان به عوامل ریسوک مورتبط بوا
مدیران صاحبکار واکنش نشان میدهند یا خیر؟ آنهوا بوه ایون
نتیجه رسیدند که توانایی مدیران توأثیر معنواداری بور قیموت-
گذاری خدمات حسابرسی دارد.
در ادبیات حسابداری ،توانایی مدیران یکی از ابعاد سورمایه
انسانی شرکتهاست که به عنوان دارایی نامشهود طبقه بنودی
میشود .به عنوان مثال دیمرجان و همکواران ( )2052توانوایی

مدیریت را به عنوان کارایی مدیران نسبت بوه رقبوا در تبودیل
منابع شرکت به درآمد تعریف میکنند .این منابع تولید درآمود
در شرکتها شامل بهای موجودیها ،هزینههای اداری و توزیوع
و فروش ،داراییهای ثابوت ،اجوارههوای عملیواتی ،هزینوههوای
تحقیوق و توسوعه و دارایویهووای نامشوهود شورکت موی شووود
(دیمرجان و همکاران .)2052 ،توانایی مدیریتی باالتر میتوانود
منجر به مدیریت کاراتر عملیات روزانه شرکت شود ،خصوصاً در
دورههای بحرانی عملیات ،که تصمیمگیریهای مدیریتی موی-
تواند تأثیر به سزایی بر عملکرد شرکت داشته باشود .افوزون بور
آن ،در دورههایی که شرکت با بحران روبهروست ،مدیران تواناتر
تصمیمگیری مناسب تری در ارتباط با تأمین منوابع موورد نیواز
خواهند داشوت (آنودرو و همکواران .)2058 ،سورمایه گوذاری
مناسبتر در پروژههای با ارزشتر و مدیریت کارای کارکنان نیز
از ویژگیهای مدیران توانمند اسوت .در نتیجوه در کوتواهمودت
انتظار می رود ،مدیران تواناتر بتوانند درآمد بیشتری با اسوتفاده
از سطح معینی از منابع کسب کننود ،یوا بوا اسوتفاده از منوابع
کمتر ،بوه سوطح معینوی از درآمود دسوت یابنود (دیمرجوان و
همکاران .) 2052 ،و بالعکز ،تصمیمات ضعیف و مهارت پایین
مدیریت در رهبری میتواند شرکت را بوه سومت ورشکسوتگی
سوق دهد .همچنین مدیران توانمندتر دانش و آگاهی بیشوتری
در ارتباط با مشتریان و شرایط کالن اقتصادی دارنود و قادرنود
درک بهتری در ارتباط با استانداردهای پیچیدهتر داشته و آنهوا
را به درستی اجرا کننود (دیمرجوان و همکواران .)2058 ،ایون
مدیران قادر به انجام قضاوت صحیح و همچنوین انجوام پویش-
بینیهای دقیق نسبت به سایر افراد بوده و توانایی ترکیب بهتور
اطالعات را جهت انجام پیشبینیهای قابل اعتمادتر ،که منجور
به گزارشهای با کیفیتتر میشوود ،دارنود (نموازی و غفواری،
.)5831
حقالزحم حسابرسی براساس ریسک بورآوردی حسوابرس
از صوواحبکار ،رقابووت در بووازار حسابرسووی ،و مووذاکرات بووین
حسابرس و صاحبکار تعیین میشود .حسابرس ،هنگام برناموه-
ریزی حسابرسی باید خطر تحریف بوا اهمیوت (شوامل ارزیوابی
صالحیت و شایستگی مدیریت ،جو اخالقی سازمان ،قابلیتهای
حساب ها و افشای تحریف با اهمیت) را شناسایی و برآورد کند.
این عوامل بر توانایی حسابرس در کشف تحریف بوا اهمیوت در
سطح صورتهای مالی که یک ریسک عمده و قابل توجه بورای
مؤسسه حسابرسی محسوب میشود ،تأثیر مویگوذارد .معمووالً
حسابرسان به منظوور کواهش ریسوک عودمکشوف تحریوف بوا
اهمیت شواهد بیشتری جمعآوری میکننود کوه ایون موضووع
سبب افزایش هزین حسابرسی میشود .این هزین افزایشیافته
را می توان به صاحبکاران تحمیل کرد ،که البتوه ایون موضووع
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تحت تأثیر محدودیتهای رقابت در بوازار حسابرسوی و قودرت
چانه زنی بین حسابرس و صاحبکار اسوت .سویمونیک ()5330
در این رابطه بیوان مویکنود کوه هنگوامی ریسوک حسابرسوی
افزایش مییابد ،حسابرسان حقالزحم بیشوتری مطالبوه موی-
کنند ( 1کریشنان و همکاران .)2052 ،ریسک گزارشگری موالی
یکی از مهمترین عوامل ریسک مؤثر بر قیمتگوذاری خودمات
حسابرسی است .پژوهشهای قبلی نشان میدهد که با افوزایش
خطر مدیریت سود ،تالشهای حسابرسی برناموهریوزی شوده و
نرخهای صورتحساب حسابرسی افزایش مییابود و یوک رابطو
مثبت بین ریسک مدیریت سود ،سواعات برناموهریوزی شوده و
میزان حق الزحم حسابرسوی وجوود دارد (بودارد و جانسوتون،
 .)2001چارلز و همکاران ( )2050نیز دریافتند بوه طوور کلوی
انتخوواب حسووابرس یووک تصوومیم اقتصووادی اسووت "صوواحبکار
خدمات حسابرس را در سوطح کیفیوت موورد انتظوار خوود بوا
کمتوورین هزینووه از فروشوونده (حسووابرس) موویخوورد و تغییوور
حسابرس پاسخی به تغییر در مقدار و نوع خودمات موورد نیواز
صاحبکار است" .عالوه بر این نتایج پوژوهشهوای قبلوی نشوان
میدهود طورح هوای پرداخوت پواداش بوه مودیران بور ریسوک
گزارشگری مالی توأثیر معنواداری دارد و همچنوین بوا افوزایش
ریسک این طرحها ،حق الزحم حسابرسی نیز افزایش مییابود
(کانن و همکاران 2051 ،کیم و همکاران.)2051 ،
حسابرسی خدمتی متمایز است که در آن صاحبکاران می-
توانند تا حدودی حسابرس ،دامن حسابرسی ،و حتوی انودازه و
کیفیت حسابرسی را تعیین کنند .پژوهشها نشان میدهد کوه
حق الزحمو حسابرسوی بوا سواعات کواری حسابرسوان ارتبواط
مستقیم دارد و صواحبکار بوا حسوابرس در موورد برناموههوای
حسابرسی ،و دامن حسابرسی مذاکره میکند توا حوق الزحمو
حسابرسی را کاهش دهود (بوال و همکواران .)2052 ،مودیران
تواناتر به این دلیل که به فرآیند گزارشگری مالی شورکت هوای
خود اطمینوان دارنود توالش مویکننود توا بوا موذاکره ،دامنوه
حسابرسی را کم کرده و حقالزحمه حسابرسی کمتری پرداخت
کنند .همچنین نتایج پژوهشهای اخیر در موورد مودیرانی کوه
خواستار خدمات حسابرسی کمتری هستند بیانگر آن است کوه
حق الزحم حسابرسوی بوه صوورت غیرعوادی در دوره قبول از
تجدیود ارائو صوورتهوای مووالی کواهش موییابود (بلنکلووی و
همکاران .)2052 ،کاهش حقالزحمه میتواند به دلیل کواهش
تالشهای حسابرسی یا تخمین کمتر از حد ریسوک صواحبکار
توسط حسابرس باشد .بنابراین توانایی مدیران میتوانود سوبب
شود مدیریت حق الزحمه حسابرسوی کمتوری پرداخوت کنود.
آنمول و همکاران ( )2051دریافتند که حقالزحمه حسابرسوی،
بیشتر نشاندهنده کیفیت حسابرسی باالتر است ،به ایون دلیول
08

که حسابرسی انجام شده با تالش بیشتر حسابرسان همراه شده
است .کریشنان و همکاران ( )2052معتقدند که توا حودی کوه
حقالزحمه حسابرسی نشاندهنده تالش حسابرس باشد ،رابطه
مثبت بین حقالزحموه حسابرسوی و عوامول ریسوک در سوطح
صاحبکار وجود دارد و بیانگر آن است که حسابرسان تالشهای
خود را واکنش به افزایش ریسک صاحبکار افزایش میدهند.
پژوهشهای پیشین نشان دادهاند که ریسوک کسوب وکوار
صواحبکار بووا ریسووک حسابرسوی در ارتبوواط اسووت (جانسووون،
 .)2000عالوه بر این ،پژوهشهای گستردهای پیراموون ارتبواط
میان ریسک حسابرسوی و قیموتگوذاری خودمات حسابرسوی
وجود دارد که نشان میدهد بوین ریسوک حسابرسوی و حوق-
الزحمه حسابرسی ارتباط مثبتی وجود دارد (های و همکواران،
 .)2001مدیران تواناتر میتوانند ریسک عدم موفقیت شرکت را
کاهش دهند (کریشنان و وانگ .)2051 ،دناهو و نکل ()2051
اعتقاد دارند که مدیران شرکت میتوانند با تغییر سیاستهوای
اعتباری فروش ،عالوه بر مدیریت سود واقعی ،مقاصود مالیواتی
نیز داشته باشند .از آنجا که این اعمال ،ریسک تحریف و تجدید
ارائه صورتهای مالی را افزایش میدهند ،حسابرسوان توالش و
متعاقب آن ،حقالزحمه خود را تعدیل میکنند .خالصه اینکوه،
در فرایند حسابرسی ،عوامل ریسک صواحبکار بوا حوقالزحموه
حسابرسی ارتباط دارد ،چرا که این عوامل بر فعالیتهوای اجورا
شده حسابرس طی فرایند حسابرسی تأثیرگذار است .بوا توجوه
به این جوانب ،توانایی مودیریت بوا کواهش ریسوک حسابرسوی
باعث میشود که حسابرسوان نیوز از ایون طریوق حوقالزحموه
کمتری مطالبه کنند (کریشنان و وانگ .)2051 ،از سوی دیگر،
نتایج پژوهشهای پیشین نشان میدهد توانایی مدیریت سوبب
افووزایش کیفیووت گزارشووگری مووالی موویشووود .کیفیووت بوواالی
گزارشگری مالی از طریق کاهش عدم تقارن اطالعواتی ،امکوان
گزینش نادرست و خطر اخالقی را کاهش داده ،بر اثور افوزایش
توانایی سهامداران و وامدهندگان در کنترل و تحت نظر گرفتن
فعالیت مدیران منجر به کاهش هزینههای پایش مودیریت و در
نتیجه کاهش ریسک گزارشگری مالی و هزینههای تأمین موالی
شرکت میشود (دیمرجان و همکاران .)2058 ،بنابراین ،توانایی
مدیریت با کاهش ریسک گزارشگری مالی موجب کاهش حوق-
الزحمه حسابرسی پرداختی میشود (کریشنان و وانگ.)2051 ،
تأثیرگذاری منفی توانایی مدیریت بر حقالزحمه حسابرسی نیز
بودین دلیول اسوت کوه توانوایی مودیریت بواال ،بیوانگر ریسوک
حسابرسی پایین تر برای حسابرسان است .نخست ،اینکه توانایی
مدیریت موجب مدیریت کاراتر عملیات شرکت و کاهش ریسک
ورشکستگی شرکت میشود .به عبارت دیگر ،انتظار میرود کوه
مدیریت توانمندتر ریسک ورشکستگی شرکت و ریسوک توداوم
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فعالیت را کاهش دهد ،زیرا توانایی مدیریت با عملکرد فعلوی و
آتی شرکت ارتباط مستقیمی دارد .دوم ،پژوهشهوای پیشوین
نشان می دهد که احتمال تجدیود ارائوه صوورتهوای موالی در
شرکتهای با مدیران توانمنودتر کواهش موی یابود .همچنوین،
مدیران تواناتر در مورد شرکت و صنعتی که در آن مشوغول بوه
فعالیت هستند ،دارای آگواهی بیشوتری هسوتند و بوا ترکیوب
مناسب اطالعات به منظور انجام برآوردهای قابل اتکا ،بهتر قادر
به برآورد اقالم تعهدی بوده ،و در نتیجه میتوانند سوودهای بوا
کیفیتتری را گزارش کننود (کریشونان و وانوگ .)2051 ،ایون
عوامل بیانگر آن است که ریسک کار حسابرسی  1در شرکتهای
با مدیران توانواتر کواهش موییابود و حوق الزحموه حسابرسوی
کمتری مطالبه مویشوود (کریشونان و وانوگ .)2051 ،چون و
همکاران ( )2051به این نتیجه رسیدند که حسابرسان ،زموانی
که انگیزههای مدیران برای حف یا افزایش قیمت سهام بیشوتر
مشهود است ،ریسک بیشتری برآورد می کنند به عبارت دیگر،
حسابرسان حقالزحمه بیشتری از شرکتهای با مدیران اجرایی
که حساسیت بیشتری نسبت به نوسانات بازده سهام نشان می-
دهنوود ،دریافووت موویکننوود .از سوووی دیگوور ،توانووایی مؤسسووه
حسابرسی برای ارزیابی ریسک مرتبط به توانایی مدیریت نیز به
احتمال زیاد ،درک حسابرسان از ریسک را تحت تأثیر قرار می-
دهد .برخی از مطالعات نشان می دهد که مؤسسات حسابرسی
بزرگ ،حسابرسی با کیفیت باالتری را ارائه می کنند (دیآنجلو،
 .) 5335در نتیجه ریسوک مورتبط بوا توانوایی مودیریت بورای
شرکتهایی که توسط مؤسسات حسابرسی بوزرگ ،حسابرسوی
میشوند کمتر است (بیلز و همکاران.)2051 ،
 -1-2پيشينه پژوهش
کِوستر و همکاران ( )2051در پژوهشی بوه بررسوی توأثیر
توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی پرداختند .نتایج پژوهش آنها
نشان داد ،مدیران توانمند به دلیل درک بواالیی کوه از محویط
عملکردی شرکت ها دارند ،میتواننود تصومیمات تجواری را بوا
استراتژی های مالیواتی همسوو نماینود .آنهوا بوه شوواهد قابول
اعتمادی مبنی بر مشوارکت مودیران توانمنود در فعالیوتهوای
اجتناب مالیاتی (که پرداخت مالیات نقدی شرکتها را کواهش
می دهد) دست یافتند .کریشنان و وانگ ( )2051در پژوهشوی
به بررسی توأثیر توانوایی مودیریت بور حوقالزحموه حسابرسوی
پرداختند .نتوایج پوژوهش آنهوا نشوان داد شورکتهوای دارای
مدیران تواناتر ،حقالزحمه حسابرسی کمتری پرداخت میکنند.
مطابق نتایج پژوهش بیلز و همکواران ( )2051انودازه مؤسسوه
حسابرسی تأثیر منفی معناداری بر رابطه بین توانایی مدیریت و
حق الزحمه حسابرسی دارد .همچنین ،نتایج پژوهش آنها نشوان

داد که عدم قطعیت مدیریت تأثیر مثبوت معنواداری بور حوق-
الزحمه حسابرسی دارد .چن و همکاران ( )2051به این نتیجوه
رسیدند که حسابرسان ،زمانی که انگیزههای مدیران برای حف
یا افزایش قیمت سهام بیشتر مشوهود اسوت ،ریسوک بیشوتری
برآورد مویکننود بوه عبوارت دیگور ،حسابرسوان حوقالزحموه
بیشوتری از شوورکت هوای بووا موودیران اجرایوی کووه حساسوویت
بیشتری نسبت به نوسانات بازده سهام نشان میدهند ،دریافوت
میکنند .دوئلمن و همکاران ( )2051در پژوهشوی بوه بررسوی
ارتبوواط بوویشاطمینووانی موودیریت و حووقالزحم و حسابرسووی
پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد شرکتهای بوا مودیران
بیش اطمینان ،حقالزحم حسابرسوی کمتوری پرداخوت موی-
کنند .آنها همچنین دریافتند مدیران بیشاطمینان بوا احتموال
کمتووری از حسووابرس متخصووص صوونعت اسووتفاده موویکننوود.
جانسون و همکاران ( )2058دریافتند که بین اعتماد به نفوز
بیش از حد مدیریت و برآورد ریسک حسابرسی ارتبواط مثبوت
معناداری وجود دارد .لذا اگر حسابرس این ویژگوی شخصویتی
مدیران را تشخیص دهد و ریسک گزارشگری مالی را به دلیول
بیش اطمینانی مدیران بیش از حد برآورد نماید ،میتواند حوق-
الزحم باالتری را مطالبه کند تا از این طریوق بتوانود اقودامات
حسابرسی خود را به منظور کاهش ریسک عدمکشوف تحریوف
بااهمیت کامل کند .آندرو و همکاران ( )2058در پژوهشی بوه
بررسی رابطه توانایی مدیریت و عملکرد شرکت در طول بحران
مالی سال  2003پرداختند .آنها با بررسی دادههای مربووط بوه
 2811شرکت بین سالهای  2003توا  ،2055بوه ایون نتیجوه
رسیدند که توانایی مدیریت با عملکرد شورکت رابطوه مسوتقیم
دارد و در طول بحران  2003مودیران توانواتر ،منوابع شورکت،
بدهیها و مخارت سرمایهای را نسبت به مدیران دارایی توانوایی
پایینتر ،به صوورت کواراتری مودیریت کوردهانود .دیمرجوان و
همکاران ( )2058در پژوهش خود نشان دادند که کیفیت سود
شرکت هوا ،رابطوه مثبوت و معنواداری بوا توانوایی مودیریت آن
شرکت دارد .مدیران تواناتر منجر بوه ایجواد درآمودهای بواالتر،
کیفیت سود بیشتر ،خطای کمتر در توأمین موالی نامناسوب از
طریق استقراض میشووند .لووک و همکواران ( )2051بوا ایون
استدالل که مدیرعامل جدید غالبواً در زموان شوروع ،تغییورات
عمدهای انجام می دهنود کوه بوه احتموال زیواد چشومانوداز و
استراتژی شرکت را تغییر و به طور قابل توجهی بر گزارشوگری
مالی و عملیاتی و همچنین تصمیمگیریهوا توأثیر مویگوذارد،
بیان نمودند که مدیرعامل شرکت به طور قابل توجهی بر حوق-
الزحمه حسابرسی تأثیر دارد .چوو و آتوا ( )2052در پژوهشوی
اقدام به بررسی این موضوع کردند که آیا توانایی مدیران ،امکان
ارائه اطالعات مفید در موورد سوودهای آتوی شورکت بوه بوازار
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سرمایه را دارد؟ نتایج حواکی از آن اسوت کوه بوازده سوهام در
شرکتهای با مدیران توانا نسوبت بوه شورکتهوای بوا مودیران
ضعیف منعکز کننده سودهای آتی بیشتری هستند .همچنین
آنها نشان دادنود کوه توانوایی مودیران بور روی اظهارنظرهوای
تحلیلگران در مورد شرکت ،تأثیر مثبت گذاشته و باعث ترغیب
سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در شورکت مویشوود .لوورتی و
گووریز ( )2052نیووز بووا بکووارگیری تحلیوول پوششووی دادههووا
دریافتند توانایی بواالتر مودیران در شورکت منجور بوه کواهش
احتمال ورشکستگی خواهد شود .کموانورا و پواگلیز ()2001
نشان دادند که شرکتهایی که توسط مدیران بوا کیفیوت اداره
میشوند در عرضه اولیه سهام ،مجبور به فروش سهام خوود بوه
قیمتی پایین تر از قیمت بازار نبوده و همچنین سورمایهگوذاران
نهادی معتبر ،عالقه زیادی به خرید سهام آنهوا دارنود کوه ایون
خود منجر به کاهش هزینههای پذیرهنویسوی سوهام مویشوود.
شهرت مدیریت باعث کاهش مشکالت نمایندگی بوین مودیر و
مالک شده که این امر مدیران را تشویق بوه جموعآوری منوابع
مووالی کوورده کووه در نهایووت منجوور بووه حووداکثر شوودن منووافع
سرمایه گذاران میشود.
پژوهشهای درخور توجهی در رابطه بوا تشوخیص عوامول
مؤثر بر حق الزحموه حسابرسوی در کشوورهایی ماننود آمریکوا،
انگلستان ،استرالیا ،فرانسه ،کانادا ،ژاپن ،تایوان و سنگاپور انجوام
شده است .به دلیل گستردگی و تعداد بسیار زیاد این پژوهش-
ها ،تشابه روش آماری (عموده آنهوا از روش آمواری رگرسویون
استفاده کرده اند) و پرهیز از اطاله مطلب ،صرفاً به ارائه فهرستی
از آنان بسنده شوده اسوت .از جملوه مویتووان بوه سوایمونیک
( ،)5330پووالمروس ( ،)5331تیلووور و بیکوور ( ،)5335چووان و
همکوواران ( ،)5338فرانسوویز ( ،)5331فرانسوویز و اسووتاک
( ،)5331مارک و میشل ( ،)2001ملت و همکواران ( )2001و
فرد و دیوش ( )2003اشواره کورد .ریشوه و اسواس هموه ایون
پژوهشها ،مطالعه سایمونیک ( )5330است که در قالب رساله
دکتری خود در آمریکوا انجوام داده اسوت .بوه طوور کلوی ایون
پژوهشها را میتوان به چهار دسته تقسیم کورد )5 :پوژوهش-
هایی که به صورت کلی عوامل مؤثر بر حقالزحمه حسابرسی را
جستجو کردهاند )2 .پژوهشهایی کوه نقوش شوهرت و قودمت
مؤسسه حسابرسی و تخصص آن در صونعت مربووط را بررسوی
کردهاند )8 .پژوهشهایی که به ریسوک حسابرسوی یوا عوامول
مرتبط با آن پرداختهاند )1 .پژوهشهایی که بر سایر عوامول ،از
جمله کیفیت حسابرسوی ،ارتبواط بوین خودمات حسابرسوی و
غیرحسابرسی و غیره متمرکوز شودهانود (نیوکبخوت و تنوانی،
 .)5833بررسی پژوهشهای صورتگرفته در داخل کشوور نیوز
نشان می دهد تاکنون هیچ پژوهشی در رابطه با توانایی مدیریت
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و تأثیر آن بر حق الزحمه حسابرسی انجام نشده است .در اداموه
به بعضی از پژوهشهای داخلی مربوط اشاره میگردد.
مشایخی و عظیمی ( )5831در پژوهشی به بررسوی توأثیر
تواناییهای مودیریت بور رابطوه بوین مودیریت سوود واقعوی و
عملکرد آتی شرکت پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد بین
مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت رابطه منفوی وجوود
دارد و تواناییهای مدیریت این رابطه منفی را کاهش نمیدهد.
سپاسی و همکاران ( )5831در پژوهشوی تحوت عنووان توأثیر
توانایی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای موالی بوا تأکیود بور
انگیزههای فرصت طلبانه ،دریافتند که فقط هنگامی بین توانایی
مدیریت با تجدید ارائه صورتهای مالی رابطه معناداری وجوود
دارد که نوع رفتار فرصت طلبانه باشد و در انواع مختلوف رفتوار
غیر فرصتطلبانه (غیر فرصتطلبانه افزایشوی و غیور فرصوت-
طلبانه کاهشی) رابطوه معنواداری وجوود نودارد .بوزرگاصول و
صالحزاده ( )5831در پژوهشی به بررسی رابطه توانایی مدیریت
و پایداری سود با تأکید بر اجزای تعهدی و جریانهوای نقودی
پرداختند .نتایج نشان داد که بین توانایی مدیریت بوا پایوداری
سود و پایداری اجزای تعهدی و نقدی سود رابطه مثبت وجوود
دارد .همچنین رابطه بوین توانوایی مودیریت و پایوداری بخوش
تعهدی نسبت به بخش نقدی قویتور اسوت .بور اسواس نتوایج
پژوهش نمازی و غفاری ( ،)5831اطالعات مربووط بوه توانوایی
مدیران در انتخاب سبد سهام مطلوبتر و بهینهتر توأثیر مثبوتِ
معنادا ری دارد .حساس یگانه و همکاران ( )5831در پژوهشوی
نشان دادند بیش اطمینانی مدیریت توأثیر منفوی معنواداری بور
حقالزحمه حسابرسی دارد .بزرگاصل و صوالحزاده ( )5838در
پژوهشی دیگور رابطوه بوین توانوایی مودیریت و کیفیوت اقوالم
تعهدی را بررسی کردند .در این پژوهش معیوار کیفیوت اقوالم
تعهدی ،درجه نقدشوندگی این اقالم و به منظوور انودازهگیوری
توانایی مدیریت از بخش از کارایی شرکت که تحت تأثیر عوامل
ذاتی شرکت نباشد ،استفاده شد .نتایج به دست آمده حواکی از
عدم وجود رابطه معنادار بین توانایی مودیریت و کیفیوت اقوالم
تعهودی بوود .واعو و همکواران ( )5838نشوان دادنود توداوم
انتخاب حسابرس و اندازه مؤسسوه حسابرسوی رابطوه مثبوت و
معناداری با حقالزحموه حسابرسوی دارنود .رجبوی و محمودی
( )5831به بررسی رابطه بین هزینههوای نماینودگی و قیموت-
گذاری خدمات حسابرسی مستقل بر روی شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج حاصل از این
پووژوهش نشووان داد ،متغیرهووای متوسووط جمووع دارایوویهووا و
درآمدهای عملیاتی ،درصد سهم اولین سوهامدار عموده ،پایوان
سال مالی و نوع حسابرس بوا حوقالزحموه حسابرسوی ارتبواط
معناداری دارند .حساسیگانوه و علووی طبوری ( )5832نشوان
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دادنوود حووقالزحمووه حسابرسووی مسووتقل بووا پیچیوودگی بنگوواه
اقتصادی مرتبط است و افزایش منابع صرف شده بورای بخوش
حسابرسی داخلی بنگاه موجب کاهش حوقالزحموه حسابرسوی
مستقل میشوود و ایون کواهش در بنگواه هوای اقتصوادی کوه
حسابرسان داخلی به سوطوحی بواالتر از معواون اداری و موالی
گزارش میکنند ،بیشتر است.
 -3فرضيههای پژوهش
با در نظر گرفتن مبانی نظری ،پژوهشهای گذشته و نتایج آنها،
فرضیههای پژوهش بدین شرح مطرح میشود:
 )5توانایی مدیریت تأثیر معناداری بر حوقالزحموه حسابرسوی
در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهوادار تهوران
دارد.
 )2اندازه مؤسسه حسابرسی توأثیر معنواداری بور رابطوه بوین
توانایی مدیریت و حقالزحموه حسابرسوی در شورکتهوای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
 -4روششناسی پژوهش
جامعه آماری این پژوهش را شرکتهای پذیرفتوه شوده در
بورس اوراق بهوادار تهوران طوی سوال هوای  5831توا 5838
تشکیل داده است .در پژوهش حاضور جامعوه آمواری براسواس
شروط نظاممندی تعدیل شدهاند .بنابراین ،در انتخاب شرکتها
ویژگی های زیر مورد توجه قرار گرفت:
الف) شرکت مورد نظر جزو بانوکهوا ،واسوطهگوری موالی،
لیزینگ و شرکت های بیمه نباشد (به دلیل تفاوت در ترازنامه و
ماهیت خاص فعالیت) .ب) سهام شورکت در طوول هور یوک از
سال های دورة پژوهش حداقل یک بوار در سوال معاملوه شوده
باشد .پ) از منظر افزایش قابلیوت مقایسوه ،پایوان سوال موالی
شرکت ،منتهی به پایان اسفند مواه باشود .ت) طوی سوالهوای
مورد مطالعه تغییر سال مالی یا فعالیت نداده باشد .ث) شرکت
مورد نظر از ابتدا تا انتهوای پوژوهش در فهرسوت شورکتهوای
پذیرفته شده در بورس باشد .ت) تمامی دادههای مورد نیواز آن
در طی سالهای  5831الی  5838در دسترس باشود .پوز از
بررسی شرکتها از لحاظ ویژگیهای مذکور ،در مجمووع 501
شرکت به عنوان نمون مورد مطالع این پوژوهش انتخواب شود.
در گردآوری دادهها از نرمافزار رهآورد نووین و بانوک اطالعواتی
سازمان بورس و اوراق بهوادار (کودال) و پایگواههوای اینترنتوی
مرتبط با بورس اسوتفاده شود .آزموون فرضویههوا نیوز پوز از
گردآوری دادههای مورد نیاز ،به کمک نرمافزار  Eveiws 6انجام
گرفت .الگوی رگرسیونی که برای آزموون فرضویه اول پوژوهش

استفاده شده است ،مطابق پژوهش کریشونان و وانوگ ()2051
به شرح رابطه ( )5است:
رابطه )5
(

)

∑

بوورای آزمووون فرضوویه دوم پووژوهش نیووز مطووابق پووژوهش
کریشنان و وانگ ( )2051و بیلز و همکاران ( )2051از الگوی
رگرسیونی به شرح رابطه ( )2استفاده شده است:
رابطه )2
)
)

()
(

(
∑

حووقالزحمووه حسابرسووی،
کووه در موودل فوووق
انووووووودازه مؤسسوووووووه حسابرسوووووووی و
بیانگر توانایی مدیریت است .هر یک
از متغیرهای پژوهش در ادامه معرفی شدهاند.
 -5متغيرهای پژوهش و نحوه اندازهگيری آن
حقالزحمة حسابرسیی :در ایون پوژوهش حوقالزحمو
حسابرسی متغیر وابسته است که برای محاسوب آن از لگواریتم
طبیعی حق الزحم حسابرسی اسوتفاده شوده اسوت اطالعوات
مربوط به حقالزحم حسابرسی از یادداشتهای همراه صورت-
های مالی بخش هزینههای اداری و عمومی یا سوایر هزینوههوا
استخرات شده است.
اندازه مؤسسه حسابرسی :یک متغیر موهومی است کوه
اگر شرکت از سوی سوازمان حسابرسوی موورد رسویدگی قورار
گرفته باشد ،عدد یک و در غیر این صورت عودد صوفر را موی-
پذیرد (حساسیگانه و آذینفر .)5833 ،نتایج پژوهشهای قبلی
(دی آنجلو )5335 ،نشان میدهود انودزه مؤسسوه حسابرسوی
دارای رابطه مثبت با حقالزحموه حسابرسوی اسوت .دیآنجلوو
( )5335استدالل میکنود کوه مؤسسوات حسابرسوی بزرگتور،
خدمات حسابرسی با کیفیت باالتری ارائه میدهند .حسابرسان
شرکتهای بوزرگ ،زموان بیشوتری بورای بررسوی و رسویدگی
اطالعات صرف میکند و هر مؤسسه حسابرسی بزرگ میتوانود
حق الزحمه باالتری را به خاطر نام تجاری یا قودرت بوازار خوود
درخواست کنند .سازمان حسابرسی در ایران به عنوان مؤسسوه
حسابرسی دولتی به ارائه خدمات حرفهای حسابرسی میپردازد
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و به نسبت سوایر مؤسسوات حسابرسوی ،از حجوم صواحبکاران
باالتری برخوردار است .به عالوه ،بوه واسوطه سواختار دولتوی و
انتخاب قهری ،این سازمان در پذیرش کار و تعیین حقالزحموه
خدمات حرفه ای از حاشیه ایمنی برخوردار است و توانسوته در
عرصه رقابت با سایر مؤسسات غیردولتی ،جایگاه ویوژهای را بوه
خود اختصاص دهد .بنابراین ،انتظار میرود این سازمان ،ماننود
چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی دنیا که به نسبت سوایر رقبوا در
عرصه بینالمللی دارای صرفی در حقالزحمه خدمات حرفوهای
هستند ،در بازار خدمات حسابرسی در ایوران بوه نسوبت رقبوا،
حق الزحمه بیشتری دریافت نماید (رجبی و محمدی خشووئی،
.)5831
توانایی مدیریت :در پژوهش حاضر به منظور اندازهگیری
توانایی مدیریت از مدل دیمرجان و همکاران ( )2052اسوتفاده
شده است .در این مدل ،با استفاده از اندازهگیری کارایی شرکت
و سپز وارد کردن آن در رگرسویون خطوی چنود متغیوره بوه
عنوان متغیر وابسته و کنترل ویژگیهای ذاتی شرکت ،توانوایی
مدیریت محاسبه مویگوردد .بوه منظوور انودازهگیوری کوارایی
شرکت ،دیمرجان و همکاران ( )2052از مدل تحلیل پوششوی
دادهها ( )DEAاستفاده کردهاند .مدل تحلیل پوششی داده هوا،
نوعی مدل آماری است که برای اندازهگیری عملکرد سیستم بوا
استفاده از دادههای ورودی و خروجی کاربرد دارد.
رابطه )8
𝜃

 :بهای کاالی فوروش رفتوه در سوال ،t
در این مدل،
 :هزینووههووای عمووومی ،اداری و فووروش در سوووال ،t
 :مانوده خووالص اموالک ،ماشووینآالت و تجهیووزات در
 :هزینوه اجواره عملیواتی در سوال ،t
ابتدای سال ،t
 :سورقفلی
 :هزینه تحقیق و توسعه در سوال ،t
 :مانده خوالص دارایوی
خریداری شده در ابتدای سال ،t
1
 :میزان فروش  .در این مدل
نامشهود در ابتدای سال  tو
برای هر یک از متغیرهوای ورودی ضوریب خواص ( ) در نظور
گرفته شده است ،زیرا اثر همه متغیرهوای ورودی بور خروجوی
(فروش) یکسان نمیباشد .مقدار محاسوبه شوده بورای کوارایی
شرکت در محدوده صفر تا  5قرار میگیرد .شرکت های با نمره
کارایی یک ،شورکتهوایی هسوتند کوه بسویار کوارا هسوتند و
شرکتهایی که نمره کارایی آنها کمتر از یوک اسوت ،زیور مورز
کارایی قرار دارند و باید با کاهش هزینهها یا با افزایش درآمدها
به مرز کارایی برسند .هدف از محاسبه کارایی شرکت ،سونجش
توانایی مدیریت اسوت و از آنجوا کوه در محاسوبات مربووط بوه
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کارایی ،ویژگیهای ذاتی شرکت نیز دخالوت دارنود ،نمویتووان
توانایی مدیریت را به درستی اندازهگیری کرد .زیرا متأثر از این
ویژگیها ،بیشتر یا کمتر از مقدار واقعی محاسبه میشود.
دیمرجان و همکاران ( )2052به منظور کنترل اثر ویژگی-
های ذاتی شرکت در مدل خود کارایی شرکت را بوه دو بخوش
جداگانه ،یعنی کارایی بر اسواس ویژگویهوای ذاتوی شورکت و
توانایی مدیریت تقسیم کرده اند .آنها این کوار را بوا اسوتفاده از
کنترل پنج ویژگی ذاتوی شورکت (انودازه شورکت ،سوهم بوازار
شرکت ،جریان نقدی شرکت ،عمر پذیرش شورکت در بوورس و
فروش خارجی (صادرات)) انجام دادهاند .هور یوک از ایون پونج
متغیر به عنوان ویژگیهای ذاتی شرکت ،میتوانند به مودیریت
کمک کنند تا تصمیمات بهتری اتخاذ نماید یا در جهت عکوز
عمل کرده و توانایی مدیریت را محدود کنند .در مدل زیور کوه
توسط دیمرجان و همکاران ( )2052ارائه شده ،این پنج ویژگی
کنترل شده اند.
رابطه )1

 :اندازه شرکت و برابر بوا لگواریتم طبیعوی
که در آن
 :سهم بازار شرکت
مجموع داراییهای شرکت،
و برابوور بووا نسووبت فووروش شوورکت بووه فووروش کوول صوونعت،
 :ایوون متغیوور در صووورت
مثبت بودن جریانهای نقدی عملیاتی برابور یوک و در صوورت
 :عمور
منفی بودن برابر صفر در نظور گرفتوه شوده اسوت،
پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار و برابر با لگاریتم طبیعوی
تعداد سال هوایی کوه شورکت در بوورس پذیرفتوه شوده اسوت،
 :متغیر مجازی است که بورای
شرکتهایی که صادرات (فروش با ارز خارجی) داشتهاند برابر 5
و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته شده است و باقیمانوده
مدل نیز نشان دهنده میزان توانایی مدیریت است (دیمرجان و
همکاران 2052 ،بوزرگاصول و صوالحزاده 5831 ،سپاسوی و
همکاران.)5831 ،
متغيرهای كنترلی پژوهش
اقالم تعهدی اختيیاری :بورای محاسوبه اقوالم تعهودی
اختیاری از مدل تعدیلشدة جونز استفاده میشوود .پژوهشوگر
برای تفکیک اقالم تعهدی اختیاری از غیراختیاری ابتدا باید در
یک دورة پیشبینی مدل اقالم تعهدی را برآورد کنود و پوز از
آن براساس داده های واقعی در دورة رویداد بوه محاسوبه اقوالم
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تعهدی اختیاری بپردازد .دلیل استفاده از این متغیر ،کنترل اثر
رویههای گزارشگری متهوران شرکت است (دوئلمن و همکاران،
 )2051مدل تعدیل شدة جونز در رابط  1نموایش داده شوده
است.
رابطه )1
)

(

(

)

)

(

افووزایش موویدهوود (سوویمونیک 5330 ،بووه نقوول از دوئلموون و
همکاران)2051 ،
اندازة شركت :بورای محاسوبه انودازة شورکت از لگواریتم
ارزش بازار سهام شرکت (حاصلضرب قیموت سوهام در تعوداد
سهام) در پایان سال استفاده شده اسوت نتوایج پوژوهشهوای
پیشین نشان میدهد اندازة شورکت یکوی از مهمتورین عوامول
تعیینکنندة حقالزحم حسابرسی است.
بتا :در این پژوهش با توجه به نتوایج پوژوهشهوای قبلوی،

 :برابر است با کل اقوالم تعهودی شورکت،
که در آن
 :برابور
 :درآمد سال  tمنهای درآمود سوال ،t-1
 :برابور
است با اموال ماشوینآالت و تجهیوزات شورکتها،
 :برابر
است با تغییرات در حسابهای دریافتنی در سال ،t
است با کل داراییها شرکت در سال .t-1

طول دوره تخموین بتوا  8سوال در نظور گرفتوه شوده و بتوای
شرکت های مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار پارس پرتفولیوو
(رهاورد) محاسبه گردیده است
نرخ بازده داراییها :از تقسیم سود قبل از بهره و مالیوات
به میانگین داراییها به دست میآید .سودآوری بواالتر ،ریسوک
حسابرسی را کاهش میدهد (های و همکاران.)2001 ،

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقیو ایاحبان
سهام :7این متغیر از تقسیم ارزش بازار حقوق صاحبان سوهام

 -6یافتههای پژوهش

شرکت به ارزش دفتری آن در پایان سال موالی محاسوبه موی-
شود .ارزش بازار حقوق صاحبان سوهام از حاصولضورب تعوداد
سهام عادی در قیمت سهام در پایان سال مالی به دسوت موی-
آید .ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام نیز از ترازناموه شورکت
حاصل میشود

 -1-6آمار توايفی

اهرم مالی :8از طریق تقسویم جموع بودهیهوا بور جموع
داراییها به دست میآید .اهرم مالی باال ،ریسوک حسابرسوی را

جوودول ( )5مقووادیر میووانگین ،میانووه و انحووراف معیووار
متغیرهای استفاده شده را نشوان مویدهود .نتوایج جودول ()5
نشان می دهد میانگین مشاهدات و میان آنها اخوتالف انودکی
دارند .نزدیک بودن مقادیر میانگین و میانه مشخص میکند که
دادهها از توزیوع نرموال برخوردارنود .همچنوین انحوراف معیوار
متغیرهای استفاده شده صفر نیست ،لذا می توان متغیرهای مد
نظر را در مدل وارد کرد.

جدول  -1آمار توايفی متغيرهای پژوهش
متغيرها

نماد متغير

ميانگين

ميانه

بيشينه

كمينه

انحراف معيار

توانایی مدیریت

Managerial Ability

0/055

0/003

0/113

-0/135

0/373

اقالم تعهدی اختیاری

DAcc

0/018

0/013

0/551

-0/015

0/155

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق
صاحبان سهام

MTB

2/812

5/113

51/035

0/815

0/235

اهرم مالی

Lev

0/183

0/115

0/311

0/508

0/192

اندازه شرکت

Size

55/111

55/131

58/112

50/511

0/624

بتا

Beta

0/111

0/835

8/333

-2/233

0/463

نرخ بازده داراییها

ROA

0/518

0/553

0/311

-0/211

0/288

حقالزحمه حسابرسی

AuditFees

20/511

53/111

22/335

51/111

0/217
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 -2-6بررسی ضرایب همبستگی
یکی از مشکالتی که در تحلیلهای رگرسیونی بوروز موی-
کند ،مسأله همخطی شدید بین متغیرهای مستقل در مدلهای
رگرسیون است .بسیاری از محققان اتفاقنظر دارنود کوه بورای
مسأله همخطی راهحلی وجود ندارد و تنها راه اطمینان از نبوود
همخطوی شوودید بووین متغیرهوای توضوویحی ،بررسووی ضوورایب
همبستگی پیرسون است (گجراتی و پورتر .)2003 ،بوه منظوور
اطمینان از نبود همخطی ،آزمون ضرایب همبسوتگی پیرسوون
برای هم متغیرهای توضیحی مدلهای رگرسیونی انجوام شود.

براساس نتایج حاصل از این آزمون چون تموام ضورایب بورآورد
شده معنادار و تفکیکپذیر بودنود ،بوین متغیرهوای مسوتقل و
تعودیلکننوده خودهمبسووتگی دیوده نشوود .همچنوین بررسووی
همبسووتگی بووین متغیرهووای توانووایی موودیریت و حووقالزحمووه
حسابرسوی ( )-0/503نیوز حکایوت از همبسوتگی منفوی بوین
توانایی مدیریت و حقالزحمه حسابرسی دارد .همبستگی منفی
بین توانایی مدیریت و حقالزحمه حسابرسوی مویتوانود بیوانگر
تأیید تأثیر منفی توانایی مدیریت بر حق الزحمه حسابرسوی در
محیط ایران باشد.

جدول  -2ماتریس همبستگی بين متغيرهای پژوهش
متغير 1
متغیر  :5اقالم تعهدی اختیاری

متغير 2

متغير 3

متغير 4

متغير 5

متغير 6

متغير 7

5

متغیر  :2نسبت ارزش بازار به ارزش دفتوری
حقوق صاحبان سهام

0/551

5

متغیر  :8اهرم مالی

0/538

0/021

5

متغیر  :1اندازة شرکت

-0/011

-0/223

0/518

5

متغیر  :1بتا

0/558

-0/215

0/853

0/805

5

متغیر  :1نرخ بازده داراییها

0/031

0/855

-0/123

-0/581

0/535

5

متغیر  :1توانایی مدیریت

0/081

0/013

-0/023

0/501

0/115

-0/521

5

متغیر  :3حقالزحمه حسابرسی

-0/015

0/513

-0/081

-0/551

0/018

0/015

-0/503

 -3-6آزمون فرضيههای پژوهش
ماهیت دادههای رگرسیونی این پوژوهش ترکیبوی از داده-
های سری زمانی و مقطعی است که میتوان آنها را بوه صوورت
تلفیقی یا تابلویی برازش کورد .نتوایج آزموون چواو مودلهوای
رگرسیونی پژوهش برای تعیین نوع آزمون (تلفیقی یا داده های
تابلویی) مقدار احتمال آمارة اف.لیمر را به ترتیب عدد  0/083و
( 0/022کمتر از  1درصود) نشوان داد .در نتیجوه ،اولویوت در
استفاده از روش دادههوای توابلویی اسوت .همچنوین از آزموون
هاسمن برای تعیین نوع روش دادههای تابلویی (اثرات ثابت یوا
اثرات زمانی) استفاده شد که طبق نتایج ،استفاده از روش داده-
های تابلویی با اثرات ثابت در اولویت قرار گرفت .عالوه بر ایون،
از آزمون جارک  -برا  3نیز به منظور تشخیص نرمال بودن توزیع
اجزای اخالل مدلها استفاده شده است .احتمال آمارة جارک -
برا به ترتیب برابر با  0/125و  0/853محاسوبه شوده اسوت ،از
آنجا که این مقدار بیشتر از  0/01به دست آموده اسوت فورض
صفر مبنی بر نرمال بودن اجزای اخالل را نمی توان رد کرد لذا
توزیع اجزای اخالل نرمال است .با وجود ایون ،براسواس قضوی
حد مرکزی ،ضرایب در دادههای با تعداد مشاهدات بواال نرموال
00

متغير 8

5

محسوب می شوند ،هر چند توزیع اجزا نرموال نباشود (گورین،
 .)2055بووه منظووور آزمووون فرضووی اول پووژوهش بوورای موودل
رگرسیونی مورد نظر ،از نتایج برآورد رگرسویون ارائوه شوده در
جدول ( ) 8استفاده شده است .نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش
نشان میدهد که ضریب متغیر توانایی مدیریت برابر با -0/833
است .با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از  0/01به دسوت
آمده است ،فرض صفر مبنی بر صفر بوودن ایون ضوریب تأییود
نمی شود به بیان دیگر این ضریب در سطح خطوای  1درصود
معنادار است و تأثیر متفواوتی از صوفر بور متغیور حوقالزحموه
حسابرسی دارد که با توجه به عالمت منفی آن میتووان گفوت
بین توانایی مدیریت و حوقالزحموه حسابرسوی ارتبواط منفوی
معناداری وجود دارد .بنابراین فرضی پژوهش تأیید مویگوردد.
لذا میتوان نتیجوه گرفوت افوزایش توانوایی مودیران بوه طوور
معناداری منجر به کاهش حقالزحمه پرداختی میشود.
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جدول  -3نتيجه آزمون فرضيه اول پژوهش
متغيرها

سطح معناداری

آمارة t

خطای استاندارد

ضریب بتا

توانایی مدیریت

0/055

-1/812

0/035

-0/833

اندازة شرکت

0/028

8/525

0/523

0/108

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

0/511

-0/338

0/551

-0/505

اهرم مالی

0/001

1/511

0/013

0/815

نرخ بازده داراییها

0/002

-1/053

0/585

-0/133

بتا

0/533

-0/132

0/511

-0/031

اقالم تعهدی اختیاری

0/185

0/853

0/151

0/588

مقدار ثابت مدل

0/033

2/188

0/152

5/211

سطح معناداری آمارة فیشر

0/000

آمارة دوربین  -واتسون

2/053

ضریب تعیین

0/88

ضریب تعیین تعدیل یافته

0/21

دیگر ،ضریب برآورد شده برای متغیر انودازه شورکت در سوطح
خطای  1درصد مثبت است یعنی اندازه شرکت بر حقالزحموه
حسابرسی تأثیر مثبت معنواداری دارد .ضوریب تعیوین تعودیل
شده مدل نشان میدهد که حدود  21درصد از تغییرات متغیور
وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلوی تبیوین موی شوود.
آماره دوربین – واتسون به میزان  2/053نشوان مویدهود کوه
خطاها یا تفاوت بین مقادیر واقعی و پیشبینی شده بوه وسویله
مدل رگرسیونی ،از یکدیگر مستقل هسوتند .احتموال آمواره F
برای الگو نیز نشان از تأیید الگوی رگرسیونی پژوهش بوه طوور
کلی در سطح معناداری  33درصد دارد.

همچنین ضریب متغیر نسبت اهرم موالی برابور بوا 0/815
است .با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از  0/01به دسوت
آمده است ،فرض صفر مبنی بر صفر بودن این ضریب نیز تأییود
نمیشود به بیان دیگر این ضریب در سوطح خطوای  1درصود
معنادار است و تأثیر متفواوتی از صوفر بور متغیور حوقالزحموه
حسابرسووی دارد و موویتوووان گفووت اهوورم مووالی ،حووقالزحمووه
حسابرسی را تحت تأثیر خود قرار میدهود .تأثیرگوذاری اهورم
مالی بر سطح حقالزحمه حسابرسوی بیوانگر وجوود حساسویت
حقالزحمه حسابرسی نسبت به اهرم مالی است .عالوه بور ایون،
یافتهها نشان می دهد سطح معناداری محاسبه شده برای متغیر
اندازه شرکت کمتر از سطح خطوای  1درصود اسوت .از سووی

جدول  -4نتيجه آزمون فرضيه دوم پژوهش
متغيرها

سطح معناداری

آماره t

خطای استاندارد

ضریب بتا

توانایی مدیریت

0/001

-1/312

0/550

-0/181

اندازه شرکت

0/053

8/135

0/033

0/821

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

0/511

-0/158

0/501

-0/011

اهرم مالی

0/001

1/351

0/011

0/211

نرخ بازده داراییها

0/051

-1/011

0/553

-0/130

بتا

0/253

-0/111

0/011

-0/081

اندازه مؤسسه حسابرسی

0/058

1/531

0/511

0/103

اقالم تعهدی اختیاری
توانایی مدیریت  اندازه مؤسسه حسابرسی

0/131
0/022

0/231
-8/153

0/533
0/551

0/011
-0/833

مقدار ثابت مدل

0/031

2/111

0/832

0/312

سطح معناداری آمارة فیشر

0/000

آمارة دوربین  -واتسون

5/311

ضریب تعیین

0/23

ضریب تعیین تعدیل یافته

0/21
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نتایج جدول  1در رابطوه بوا آزموون فرضویه دوم پوژوهش
نشان میدهود سوطح معنواداری متغیور بورهمکنشوی توانوایی
مدیریت و اندازه مؤسسه حسابرسی )0/022( ،کمتر از  1درصد
بوده و این مقودار ،حکایوت از آن دارد کوه بوین ایون متغیور و
حق الزحمه حسابرسی رابطه معنادار وجود دارد .همانگونوه کوه
در جدول  1مالحظه میشود ،مقدار آماره  tمتغیر برهم کنشی
توانایی مدیریت و اندازه مؤسسه حسابرسوی ( )8/153کمتور از
مقدار آماره  tمتغیر توانایی مدیریت ( )1/312است .ایون بودان
مفهوم است که اندازه مؤسسوه حسابرسوی منجور بوه تضوعیف
رابطه بین توانایی مدیریت و حق الزحمه حسابرسی موی شوود.
لذا فرضیه دوم پژوهش (تأثیر اندازه مؤسسه حسابرسی بر رابطه
بین توانایی مدیریت و حوقالزحموه حسابرسوی) رد نمویشوود.
ضریب تعیین تعدیل شده مدل نشان مویدهود کوه حودود 21
درصد از تغییرات متغیر وابسوته توسوط متغیرهوای مسوتقل و
کنترلی تبیین می شود .آمواره دوربوین – واتسوون بوه میوزان
 5/311نشان می دهد که خطاها یا تفاوت بین مقوادیر واقعوی و
پیشبینی شده به وسیله مدل رگرسویونی ،از یکودیگر مسوتقل
هستند .احتمال آماره  Fبرای الگوو نیوز نشوان از تأییود الگووی
رگرسیونی پژوهش به طور کلی در سطح معناداری  33درصود
دارد .از بین متغیرهای کنترلی ،متغیرهای اندازه شرکت ،اهورم
مالی و نرخ بازده دارایویهوا رابطوه معنواداری بوا حوقالزحموه
حسابرسی نشان میدهد.
 -7نتيجهگيری و بحث
پژوهشهای پیشین نشان دادهاند که ریسوک کسوب وکوار
صواحبکار بووا ریسووک حسابرسوی در ارتبوواط اسووت (جانسووون،
 .)2000عالوه بر این ،پژوهشهای گستردهای پیراموون ارتبواط
میان ریسک حسابرسوی و قیموتگوذاری خودمات حسابرسوی
وجود دارد که نشان میدهد بوین ریسوک حسابرسوی و حوق-
الزحمه حسابرسی ارتباط مثبتی وجود دارد (های و همکواران،
 .)2001مدیران توانمندتر موی تواننود ریسوک عودم موفقیوت
شرکت را کواهش دهنود (کریشونان و وانوگ .)2051 ،مطالعوه
ادبیات موضوعی نشان می دهد در فراینود حسابرسوی ،عوامول
ریسک صاحبکار با حقالزحمه حسابرسی ارتباط دارد ،چرا کوه
این عوامل بر فعالیت هوای اجورا شوده حسوابرس طوی فراینود
حسابرسی تأثیرگذار است .بوا توجوه بوه ایون جوانوب ،توانوایی
مدیریت ریسک کار حسابرسی را کاهش میدهد و حسابرسوان
نیز از این طریق حقالزحمه کمتری مطالبه میکنند (کریشنان
و وانگ .)2051 ،عالوه بر این ،نتایج پژوهشهای پیشین نشوان
می دهد توانایی مدیریت سبب افزایش کیفیت گزارشگری موالی
میشود .کیفیت باالی گزارشگری مالی از طریوق کواهش عودم
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تقارن اطالعاتی ،امکوان گوزینش نادرسوت و خطور اخالقوی را
کاهش داده ،بر اثر افزایش توانایی سهامداران و وامدهندگان در
کنترل و تحت نظر گرفتن فعالیوت مودیران منجور بوه کواهش
هزینههای پایش مدیریت و در نتیجه کاهش ریسک گزارشگری
مالی و هزینههای تأمین موالی شورکت مویشوود (دیمرجوان و
همکاران .)2058 ،ریسک گزارشگری موالی یکوی از مهمتورین
عوامل ریسک مؤثر بر قیمتگذاری خودمات حسابرسوی اسوت.
بنابراین ،توانایی مدیریت بوا کواهش ریسوک گزارشوگری موالی
موجووب کوواهش حووقالزحمووه حسابرسووی پرداختووی موویشووود
(کریشنان و وانگ .)2051 ،چون و همکواران ( )2051بوه ایون
نتیجه رسیدند که حسابرسان ،زمانی کوه انگیوزههوای مودیران
برای حف یا افزایش قیمت سهام بیشتر مشهود است ،ریسوک
بیشتری برآورد میکنند بوه عبوارت دیگور ،حسابرسوان حوق-
الزحمه بیشتری از شرکتهای با مدیران اجرایی که حساسویت
بیشتری نسبت به نوسانات بازده سهام نشان میدهند ،دریافوت
میکنند .از سوی دیگر ،توانایی مؤسسه حسابرسی برای ارزیابی
ریسک مرتبط به توانایی مدیریت نیوز بوه احتموال زیواد ،درک
حسابرسان از ریسک را تحوت توأثیر قورار مویدهود .برخوی از
مطالعووات نشووان موویدهوود کووه مؤسسووات حسابرسووی بووزرگ،
حسابرسی با کیفیوت بواالتری را ارائوه موی کننود (دیآنجلوو،
 .)5335در نتیجه ریسوک مورتبط بوا توانوایی مودیریت بورای
شرکت هایی که توسط مؤسسات حسابرسی بزرگ ،حسابرسوی
میشوند کمتر است (بیلز و همکاران .)2051 ،هودف پوژوهش
حاضر بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر حق الزحموه حسابرسوی
است .در ادبیوات حسوابداری ،توانوایی مودیریت یکوی از ابعواد
سرمایه انسانی شرکت هاست کوه بوه عنووان دارایوی نامشوهود
طبقهبندی میشود .برخی پژوهشگران توانوایی مودیریت را بوه
عنوان کارایی مدیران نسبت به رقبا در تبدیل منابع شرکت بوه
درآمد تعریف میکنند .در پژوهش حاضر ،به منظور اندازهگیری
توانایی مدیریت از مدل دیمرجان و همکاران ( )2052اسوتفاده
شده است .در این مدل با استفاده از اندازهگیری کارایی شرکت
و سپز وارد کردن آن در رگرسویون خطوی چنود متغیوره بوه
عنوان متغیر وابسته و کنترل ویژگیهای ذاتی شرکت ،توانوایی
مدیریت محاسبه گردید.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان مویدهود،
توانایی مدیریت تأثیر منفی معناداری بر حقالزحمه حسابرسوی
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهوران دارد.
به عبارت دیگر ،مدیران تواناتر ،حق الزحموه کمتوری پرداخوت
میکنند .این نتیجهگیری با این فرض که توانوایی مودیریت بوا
کاهش ریسک گزارشگری موالی و کواهش ریسوک حسابرسوی
موجب کاهش حقالزحمه حسابرسی پرداختی میشود ،در یک
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راستاست .در واقع نتایج نشان میدهد که حسابرسان در تعیین
حق الزحمه حسابرسی ،مشخصههای ریسک صواحبکار خوود را
در نظر میگیرد .عالوه بور ایون ،توانوایی مودیریت از آنجوا کوه
موجووب موودیریت کوواراتر عملیووات شوورکت موویشووود ،ریسووک
ورشکستگی و ریسک تداوم فعالیت شرکت را کاهش میدهود
زیرا توانایی مدیریت با عملکورد فعلوی و آتوی شورکت ارتبواط
مستقیمی دارد .نتایج فرضیه دوم پژوهش نیز نشان موی دهود
اندازه مؤسسه حسابرسی رابطه بوین توانوایی مودیریت و حوق-
الزحمه حسابرسی را تضعیف میکند .این یافته نشان مویدهود
که توانایی مؤسسه حسابرسی برای ارزیوابی ریسوک مورتبط بوا
توانایی مدیریت ،به احتمال زیاد درک حسابرسان از ریسوک را
تحت تأثیر قرار موی دهود و در نتیجوه آن ،ریسوک مورتبط بوا
توانووایی موودیریت بوورای شوورکت هووایی کووه توسووط مؤسسووات
حسابرسی بزرگ حسابرسی مویشووند کمتور اسوت .همچنوین
یافتهها نشاندهنده تأثیر اهرم مالی بر حوقالزحموه حسابرسوی
است .تأثیرگذاری اهرم مالی بر حق الزحموه حسابرسوی بیوانگر
وجود حساسیت حقالزحمه حسابرسی نسوبت بوه اهورم موالی
است .یافتههای پوژوهش حاضور در موورد رابطوه بوین توانوایی
مدیریت و حقالزحمه حسابرسی با نتوایج پوژوهش کریشونان و
وانگ ( )2051مطابقت دارد .همچنین ،نتایج پژوهش حاضر در
مورد تأثیرگذاری اندازه مؤسسه حسابرسی بر رابطه بین توانایی
مدیریت و حقالزحمه حسابرسی در انطبواق بوا نتوایج پوژوهش
بیلز و همکواران ( )2051و کریشونان و وانوگ ( )2051اسوت.
نتایج پژوهش حاضر در مورد رابطه بین اهرم مالی و حقالزحمه
حسابرسی در عدم انطباق با نتایج پژوهش دوئلمن و همکواران
( ) 2051است .همچنین نتایج این پژوهش در مورد رابطه بوین
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و بتا با
حق الزحمه حسابرسوی بوا نتوایج پوژوهش کریشونان و وانوگ
( )2051مطابقت ندارد.
یافته های ایون پوژوهش ادبیوات حووزه مورتبط بوا ریسوک
حسابرسوی را بوه عنووان عواموول تعیوینکننوده قیموتگووذاری
حسابرسی و عامل ریسک مهم مربوط بوه حسابرسوی مودیریت
صاحبکار (توانایی مدیریت) که مؤسسات حسابرسی در ارزیوابی
آنها واکنش نشان میدهند ،بسط میدهد .بوا توجوه بوه نتوایج
آزمون فرضیههای پژوهش مبنی بر تأثیرگذاری توانایی مدیریت
بر حق الزحمه حسابرسی ،پیشنهاد می شوود حسابرسوان ایون
نکته را در تصمیمگیریهای خود بورای حسابرسوی واحودهای
تجاری مدنظر قرار دهند .یافتوههوای ایون پوژوهش مویتوانود
سهامداران و هیأت مدیره شرکت را ترغیب نماید که در انتخاب
مدیران ،به توانایی مدیران با توجه به سوابق آنهوا توجوه کوافی
داشته باشند و همچنین به جهوت کسوب بیشوترین بوازده کوه

هدف نهایی شرکت میباشد ،پیشنهاد میشود نظارت مستمری
بر مدیران نیز وجود داشته باشد .به سازمان بورس اوراق بهوادار
تهران پیشنهاد میشود که بانک اطالعاتی ویژه مدیران شرکت-
ها راهاندازی شود تا سرمایهگذران بوالقوه و بالفعول و همچنوین
اعتباردهندگان بتوانند از آن در تصمیمگیریهای خود استفاده
کنند .به ویژه آنکه در ایران به دلیل عدم دسترسی به اطالعوات
مربوط به مدیران ،پژوهشهای بسویار کموی در رابطوه بوا ایون
موضوعات صورت گرفته و هنووز مودیران در کشوور موا جزئوی
مبهم از اجزای شرکتها هستند .افوزون بور ایون ،بوا توجوه بوه
اهمیت تحلیل اطالعات مرتبط با توانایی مودیران ،حسوابداران،
شرکتهای پردازش اطالعات و شورکتهوای مشواور سورمایه-
گذاری در بورس اوراق بهادار تهران بهتر است نسبت به تهیوه،
تحلیل و ارائه این اطالعات بورای شورکتهوای مختلوف اقودام
نمایند تا زمینه استفاده هور چوه بهتور از ایون اطالعوات بورای
سرمایه گذاران و مدیران در بوورس اوراق بهوادار تهوران فوراهم
شود .به جامعه حسابداران رسمی ایران و اعضوای آن پیشونهاد
میشود بر تعیین میوزان حوقالزحموههوا و نحووه محاسوبه آن
نظارت داشته باشند تا ضمن مشخص کوردن معیارهوای ثابوت
برای تعیین حقالزحمه ،حداقلهوایی بورای محاسوبه و تعیوین
مبلغ قرارداد درنظر گرفتوه شوود .همچنوین ،کوارگروه کنتورل
کیفیت ،نحوه نورخگوذاری و نورخ قراردادهوا را نیوز در هنگوام
مراجعه به مؤسسات (و شاغالن انفرادی) بررسی کند .بوا توجوه
به نتایج پژوهش ،موضوعات زیر برای پژوهشهای آتی پیشنهاد
میگردد :بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بوین توانوایی
مدیریت و حق الزحمه حسابرسوی ،مطالعوه توأثیر سوازوکارهای
نظام راهبری شرکتی بر رابطوه بوین توانوایی مودیریت و حوق-
الزحمه حسابرسی ،همچنین پوژوهش حاضور در موورد صونایع
مختلف به تفکیک صنعت خواص انجوام شوود و نتوایج حاصول
مقایسه گردد.
هر پژوهشی متاثر از عوامل کالن و محدودیتهوایی اسوت
که قابل کنترل نیستند .برخی از محدودیتهوایی کوه بایود در
تعمیم یافتههای پژوهش حاضر به آنها توجه نمود بودین شورح
میباشد .نخستین محودودیت کوه مویتووان گفوت مهمتورین
محدودیت نیز به شمار میآید ،ویژگی خاص پژوهشهای نیموه
تجربی است که در حوزه حسوابداری متوداول اسوت .بوه بیوان
دیگر ،تأثیر متغیرهای دیگری که کنترل آنها خارت از دسوترس
محقق است و امکان تأثیرگذاری آنها بر نتایج پوژوهش منتفوی
نیست .متغیرهایی مانند شرایط سیاسی نمونهای از متغیرهوایی
است که ممکن است اثرگذار باشند .در نتیجه ،یافتوههوای ایون
پژوهش باید با توجه به این شرایط استفاده شوود .محودودیت-
های اعمال شده بورای انتخواب نمونوه آمواری از بوین اعضوای
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جامعه آماری ،تعمیم نتایج پژوهش به آن گروه از شورکتهوای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای ویژگیهای
متفاوتی با نمونه موردنظر هستند (شوامل شورکتهوای موالی،
سرمایهگذاری و بانکها) را دشوار میسازد .در دسترس نبوودن
داده های مورد نیاز و قابل اتکا برای محاسبه متغیرهای پژوهش
در مورد برخی از شرکتها ،موجب حذف آنها از نمونوه آمواری
شد که این امر بر قابلیت تعمیم نتایج به جامعوه آمواری توأثیر
میگذارد .اگر ایون محودودیت وجوود نداشوت امکوان بررسوی
شرکتهای بیشتری میسر میشد .تعدیالت سنواتی و برخوی از
بندهای شرط مندرت در گزارشهای حسابرسی از جمله عوامل
موثر بر اندازهگیری سود است .اما به دلیول عودم دسترسوی بوه
اطالعات الزم ،تعدیل بابت این اقالم دشوار بود .لذا ایون مووارد
می تواند نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد.
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