Journal of Capital Market Analysis.

Vol.1, No.3.

Winter 2022.

Assess The Relationship Between the Cost of Auditing and The Overlap of
Board Committees
Ali Khozin
Assistant Professor of Accounting, Aliabad ktoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad
Katoul, Iran.
Mustafa Siyahi (Corresponding author).
PhD Student in Accounting, Department of Accounting, Gorgan Branch, Islamic Azad
University, Gorgan, Iran.
Mostafa.sayyahi@gmail.com
Abstract
Changes that have taken place in recent years have increased the independence of auditors in the
face of management. One of these changes is the expansion of the use of audit committees in
companies. In this article, the situation of overlap of specialized committees of the board of
directors is examined and their impact on the audit fee of companies is evaluated. The main
question of this study was whether there is a significant relationship between the audit fee and
the overlap of the audit committee. The results showed that the effect of the overlap of the audit
committees and the salary and benefits committee and the expertise of the members of the audit
committee on the audit fee was inverse and significant. In other words, increasing the overlap of
the specialized committees of the board of directors will reduce the amount of auditing fees; On
the other hand, increasing the expertise of the members of the audit committee increases the
amount of audit fees.
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چکیده:
تغییراتی که در سالهای اخیر رخ داده است ،موجب افزایش استقالل حسابرسان در رو در رویی با
مدیریت شده است .یکی از این تغییرات،گسترش استفاده از کمیته های حسابرسی در شرکتها است.
در این مقاله وضعیت همپوشانی کمیته های تخصصی هیات مدیره را مورد بررسی قرار گرفته و
میزان تاثیرگذاری آنها را بر حق الزحمه حسابرسی شرکت ها ارزیابی شده است .سوال اصلی این
تحقیق این بوده است که آیا بین حق الزحمه حسابرسی و همپوشانی کمیته حسابرسی رابطه معناداری
وجود دارد یا خیر .نتایج به دست آمده نشان داد که تاثیر همپوشانی کمیتههای حسابرسی و کمیته
حقوق و مزایا و تخصص اعضای کمیته حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی معکوس و معنادار بوده
است .به عبارت دقیقتر افزایش همپوشانی کمیته های های تخصصی هیات مدیره باعث کاهش میزان
حق الزحمه حسابرسی خواهد شد؛ از طرفی افزایش تخصص اعضای کمیته حسابرسی باعث افزایش
میزان حق الزحمه حسابرسی می گردد.
واژگان کلیدی:حق الزحمه حسابرسی ،کمیته های تخصصی هیات مدیره ،همپوشانی
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 .1مقدمه
تغییراتی که در سالهای اخیر رخ داده است ،موجب افزایش استقالل حسابرسان در رو در رویی با
مدیریت شده است .یکی از این تغییرات ،گسترش استفاده از کمیته های حسابرسی در شرکتها
است .اعضای این کمیته های حسابرسی از بین اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب میشوند که در
بهترین شکل آن از مدیران غیرموظف است .از زمانیکه استانداردهای حسابداری و حسابرسی از
طریق هیات تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی تهیه و الزم االجرا شده است ،لزوم نیاز به تحول
اصولی و اساسی در سازماندهی شرکتهای سهامی عام و خاص ،بویژه شرکتها و سازمانهای دولتی
احساس می شود .شرکت ها شروع به اخذ مشاوره های مالی در زمینه پیاده سازی استانداردها و
بکار گیری نیروی انسانی تحصیل کرده نموده اند .سر و کار داشتن با استانداردها دغدغه شرکت ها
شده است و در این میان اهمیت حسابرسی به عنوان سیستم اعتباردهی و افزایش کیفیت حسابداری
نیز بیشتر شده است نقش و وظایف حسابرسان برای مدیران غیر مالی و خصوصا مدیران ارشد
سازمان روشن تر از سابق شده است و قابلیت پاسخگویی مناسب مالی به حسابرسان مستقل نه تنها
از جنبه اجرای قانون و مقررات و پاسخگویی برون سازمانی بلکه از جنبه دارا بودن کیفت الزم
اطالعات حسابداری به عنوان یکی از سیستم های اطالعاتی مدیریت اهمیت روزافزون یافته است
(رشیدی باغی و همکاران.)1392 ،
شرکت بورس اوراق بهادار تهران در مسیر تحقق باالترین استانداردهای اخالقی،
اطالعرسانی دقیق و شفاف ورعایت کامل قوانین ،مقررات و آییننامههای حاکم بر امور شرکت
آییننامه راهبردی شرکتی را تدوین کرده است .این آییننامه به صورت مجموعهای از انتظارات به
هیاتمدیره شرکت و کمیتههای تخصصی آن در اجرای وظایفشان کمک میکند .در همین رابطه
سه کمیته تخصصی ،حسابرسی ،مدیریت ریسک و جبران خدمات یا حقوق و مزایا برای ایفای
کارآمد وظایف هیاتمدیره تعریف شدهاند که هر یک وظایفی را برعهده دارند (منشور نمونه کمیته
حسابرسی سازمان بورس تهران.)1391 ،
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در این پژوهش وضعیت همپوشانی کمیته های تخصصی هیات مدیره را که به آن اشاره
شده را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می دهیم و
میزان تاثیرگذاری آنها را بر حق الزحمه حسابرسی شرکت ها مورد ارزیابی قرار می دهیم.
 .2پیشینه تحقیق و مبانی نظری
ادبیات بررسی اثر کمیته حسابرسی و یا ویژگی های هیئت مدیره با حق الزحمه حسابرسی بخوبی
اثبات شده است؛ به عنوان نمونه می توان به پژوهش جواد اورادی ( )2021با عنوان منشاء جانشینی
مدیرعامل ،تاخیر گزارش حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی اشاره کرد که در آنحق الزحمه
حسابرسی برای شرکت هایی که افراد خودی را به سمت مدیرعاملی ارتقا می دهند ،بیشتر از شرکت
هایی است که مدیران عامل خارجی را استخدام می کنند .جرج دراگالس و همکاران ( )2021در
رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و ویژگی های کمیته حسابرسی به این نتیجه رسیدند که ویژگی
های کمیته حسابرسی رابطه مثبتی با حق الزحمه حسابرسی دارد و هیئت مدیره به طور مثبت با
حقالزحمه حسابرسی مرتبط است .همچنین ،در پژوهش های کارسلو ،هرماسن و یی)2011( 1؛
کارسلو ،هرماسن ،نیلی ورایلی )2002( 2ابوت ،پارکر و راگوناندن ،)2003( 3های ،کنچل و وانگ

4

( ،)2006زیمن ،هادیاب و هنیفا )2011(5و بلیس )2011(6اشاره نمود؛ این مطالعات بیشتر بر ویژگی
های کمیته حسابرسی از قبیل استقالل ،تخصص ،و سعی و کوشش تمرکز داشته اند کریم 7و
همکاران.)2019( ،
از میان پژوهش های دیگر نیز میتوان به مواردی چون :بررسی همپوشانی وظایف هیات
حسابرسی واعضای هیات غرامت گیرنده (هویتاش ،)2009، 8بررسی ارتباط بین پاداش کمیته
1. Carcello, Hermanson, and Ye
2 .Prior, Hermanson, Neal, and Riley
3. Abbott, Parker, Peters, and Raghunandan
4 .Hay, Knechel, and Wong
5. Zaman, Hudaib, and Haniffa
6. Bliss
7 Karim
8Hoitash
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حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی مستقل شرکت (انگل و همکاران ،)2010 ،بررسی رابطه بین
تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی و ویژگیهای سود پیشبینی شده توسط تحلیلگران (هرمن
وهمکاران ،)2016 ،بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر افشای داوطلبانه (عثمان 1و
همکاران ،)2018 ،بررسی اثرات کمیته حسابرسی مشوق نظارت و کمیته جبران خدمات با حق
الزحمه حسابرسی (کریم و همکاران ،)2019 ،ویژگی های کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی:
شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (الری دشت بیاض و اورادی )1398 ،و بررسی رابطه
ویژگیهای کمیته حسابرسی و حقالزحمه خدمات حسابرسی (عباس زاده و همکاران )1399 ،اشاره
کرد.
همچنین اسفندیار ملکیان کله بستی ،میثم طالب تبار ) )1390در مورد ارتباط بین ترکیب
هیات مدیره و حقالزحمه حسابرسی ،عنوان نموده که هیاتمدیرهای با استقالل بیشتر ،عالقه زیادی
به تایید کارایی نقش نظارتی خود دارد و از این رو کار حسابرسی خارجی را بیشتر مورد حمایت
قرار میدهد .این قبیل هیات مدیرهها ،خواهان تکمیل نقش نظارتی خود بوسیله افزایش دامنه
حسابرسی هستند ،حقالزحمه حسابرسی افزایش مییابد .از نقطه نظر دیگر ،چنان بیان میدارد که
هیات مدیرهای با استقالل بیشتر بر کنترل محیط تاکید دارد و ارزیابی حسابرس از ریسک کنترل و
همچنین وسعت روشهای حسابرسی کاهش مییابد ،بنابراین حقالزحمه نیز کاهش پیدا میکند.
در جایی دیگر مران جوریو همکاران ( )1399به بررسی ارتباط بین نظارت هیات مدیره و
حق الزحمه ی حسابرسی با نقش تعدیل کنندگی دوگانگی وظیفه مدیر عامل در شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران که نقش نظارت هیات مدیره از ویژگی هایی شامل :اندازه هیات
مدیره و تخصص مالی کمیته ی حسابرسی استفاده شده است و معیار حق الزحمه ی حسابرسی ،می
باشد ،پرداخته است لذا نتایج پژوهش نشان داد ،بین اندازه ی هیات مدیره و حق الزحمه ی حسابرسی
رابطه منفی و معناداری وجود دارد .بین اندازه کمیته حسابرسی ،تخصص مالی اعضای کمیته
حسابرسی با حق الزحمه های حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
Othman
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از این رو در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا بین حق الزحمه حسابرسی و
همپوشانی کمیته حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد؟
در این پژوهش برای اولین در بازار ایران به ارزیابی همپوشانی کمیته های تخصصی هیات مدیره می
پردازیم .در واقع در این مقاله فرضیات زیر مطرح هستند که به دنبال بررسی آنها هستیم:
 فرضیه اول :بین حق الزحمه حسابرسی و همپوشانی کمیته های تخصص هیات مدیره رابطه
معناداری وجود دارد.
 فرضیه دوم :بین حق الزحمه حسابرسی و تخصص اعضای کمیته حسابرسی (و تعیین
کمیتههای تخصصی آن) رابطه معناداری وجود دارد.
 .3روش تحقیق
این تحقیق در حوزه تحقیقات اثباتی مالی قرار می گیرد و با توجه به این که از اطالعات تاریخی
شرکت ها برای آزمون فرضیات آن استفاده می شود ،در گروه تحقیقات شبه آزمایشی قرار میگیرد.
هم چنین از آن جا که پژوهش به بررسی تاثیر حق الزحمه حسابرسی و همپوشانی کمیته حسابرسی
شرکت می پردازد ،با توجه به ماهیت و روشی که در آن استفاده می شود ،نوعی تحقیق توصیفی-
همبستگی به شمار می رود .پژوهش ،به لحاظ معرفت شناسی از نوع تجربه گرا ،سیستم استدالل آن،
استقرایی و از جهت نوع مطالعه ،میدانی -آرشیوی می باشد .به منظور جمع آوری داده ها و اطالعات،
از روش کتابخانه ای استفاده شده است .قسمت مبانی نظری از کتب ،مجالت و سایت های تخصصی
فارسی و التین ،و داده های مالی مورد نیاز با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین ،گردآوری شده اند.
با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره،فرضیه های پژوهش که در قسمت قبل بیان گردیدند ،مورد
بررسی قرار گرفته است.
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در این پژوهش جامعه مورد بررسی کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در
قلمرو زمانی  99-95است .به منظور آزمون فرضیه ها شرکت های عضو نمونه از بین شرکت های
جامعه آماری باید دارای شرایط زیر باشند:
 .1به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه .دوره مالی آن ها منتهی به اسفند ماه باشد و در طول
دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشند.
 .2جزو شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی و بیمه نباشند.
 .3حداقل یکی از اعضای هیات مدیره عضو کمیته های تخصصی شرکت باشد.
 .4داده های مورد نظر در دسترس باشد.
آزمون فرضیههای تحقیق به کمک نرم افزار  ،Eviewsو به شرح طرح آزمون آماری فرضیه
ها که در بخش های بعد ارائه می شود ،صورت پذیرفته است .برای تحلیل رگرسیون ،ابتدا با استفاده
از تحلیل واریانس معنی داری مدل رگرسیونی تعیین شده ،و سپس با بهره گیری از آن ،فرضیههای
آماری در سطح خطای  %5بررسی شدهاند .در جدول شماره  1متغیرها و دادههای مورد نیاز برای هر
یک از متغیرهای تحقیق به صورت خالصه ارائه شده است.
جدول  .1شرح چگونگی بررسی و اندازهگیری متغیرها
نام متغیر
حق الزحمه
حسابرسی
همپوشانی
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نوع

نماد متغیر

شیوهی محاسبه

وابسته

) 𝑡𝐿𝑁(𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑖.

لگاریتم حق الزحمه حسابرسی

مستقل

𝑡𝑂𝑉𝐿𝐴𝑃𝑖.

متغیر

دادههای مورد

منبع

نیاز

گردآوری

حق الزحمه
حسابرسی

ترازنامه

نسبت تعداد اعضایی از هیات مدیره که

اطالعات

گزارش

در هر دو کمیته حسابرسی و جبران

مدیران

فعالیت هیات

خدمات (پاداش) وجود دارند.

شرکتها

مدیره
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نام متغیر

نوع
متغیر

نماد متغیر

شیوهی محاسبه
درصد اعضا کمیته حسابرسی که دارای

تخصص
کمیته

سال یکم ،شماره سوم.

مستقل

𝑡𝐴𝐶𝐸𝑋𝑃𝐸𝑅𝑇𝑖.

حسابرسی

تخصص مرتبط در یکی از رشته های
حسابداری ،حسابرسی ،اقتصاد و
مدیریت مالی میباشد
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دادههای مورد

منبع

نیاز

گردآوری
گزارش

مدرک

فعالیت هیات

تحصیلی

مدیره و

مدیران

یاداشت های
پیوست
گزارش

اندازه

متغیر مجازی که اگر حسابرسی شرکت
کنترلی

BIGi.t

نسبت جاری

کنترلی

𝑡𝐶𝑅𝑖.

رشد شرکت

کنترلی

Growthi.t

کنترلی

𝑡𝐼𝑁𝑉𝑖.

کنترلی

𝑡𝐿𝐸𝑉𝑖.

کنترلی

𝑡𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖.

کنترلی

𝑡𝑅𝐸𝐶𝑖.

حسابرس

سازمان حسابرسی باشد یک و در غیر
این صورت صفر؛

نام حسابرس
شرکت

فعالیت هیات
مدیره و
یاداشت های
پیوست

نسبت
موجودی
اهرم مالی
شاخص
درآمد
نسبت
مطالبات
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دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های
جاری
تفاضل فروش سال  tو فروش شرکت
در سال t -1

دارایی های
جاری و بدهی
های جاری
فروش

نسبت کل موجودی تقسیم بر کل

کل موجودی

دارایی

و کل دارایی

نسبت بدهی به کل داراییها.

دارایی و بدهی

متغیر مجازی که در صورتی که شرکت
زیان ده باشد عدد  1و در غیر این
صورت عدد 0

سود و زیان
شرکت

کل مطالبات تقسیم بر کل داراییشرکت

کل مطالبات و

 iدر سال t

کل دارایی

صورت های
مالی
صورت تولید
و فروش
صورت سود
و زیان -
ترازنامه
ترازنامه
صورت سود
و زیان -
ترازنامه
ترازنامه

فصلنامه تحلیل بازار سرمایه.

نوع

نام متغیر

زمستان .1400

سال یکم ،شماره سوم.

نماد متغیر

شیوهی محاسبه

بازده داراییها

کنترلی

𝑡𝑅𝑂𝐴𝑖.

سود خالص شرکت به کل داراییها

اندازه شرکت

کنترلی

𝑡𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖.

لگاریتم طبیعی کل داراییها

متغیر

دادههای مورد

منبع

نیاز

گردآوری

سود خالص،
داراییها
کل داراییها

صورت سود
و زیان -
ترازنامه
ترازنامه

 .4یافته های پژوهش
در این پژوهش در دوره  5ساله 163 ،شرکت بررسی شده اند .بنابراین به طور کلی  815سال–
شرکت مورد مطالعه قرار گرفته اند .نتایج جدول شماره  2بیانگر آن است که تمام اطالعات مورد
نیاز در این پژوهش به طور کامل استخراج شده و مشاهده گم شده در تحقیق وجود ندارد.
جدول  .2آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش
تعداد

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

میانگین

انحراف نعیار

چولگی

نام متغیر

815

4/795

9/788

6/981

0/998

0/048

815

0/166

0/600

0/332

0/110

-0/226

815

0

1

0/367

0/460

0/516

815

0/076

6/087

0/896

0/525

3/382

( )Growthi.t

815

-67/173

78/863

-4/915

116/21

-25/881

نسبت موجودی

815

0/025

0/730

0/246

0/130

0/843

حق الزحمه حسابرسی
() 𝑡)𝐿𝑁(𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑖.
همپوشانی
( 𝑡)𝑂𝑉𝐿𝐴𝑃𝑖,
تخصص کمیته حسابرسی
( 𝑡)𝐴𝐶𝐸𝑋𝑃𝐸𝑅𝑇𝑖.
نسبت جاری
( 𝑡)𝐶𝑅𝑖.
رشد شرکت
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( 𝑡)𝐼𝑁𝑉𝑖.
اهرم مالی
( 𝑡)𝐿𝐸𝑉𝑖.
نسبت مطالبات
( 𝑡)𝑅𝐸𝐶𝑖.
بازده داراییها
( 𝑡)𝑅𝑂𝐴𝑖.
اندازه شرکت
( 𝑡)𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖.

815

0/0901

4/002

0/611

0/272

3/677

815

0/0022

0/838

0/297

0/182

0/669

815

-1/063

1/544

0/099

0/159

0/283

815

11/035

19/374

14/319

1/415

0/944

الزم است توزیع متغیر وابسته مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار گیرد .در انجام این پژوهش
به منظور تخمین پارامترهای مدل رگرسیونی از روش حداقل مربعات استفاده نمودهایم و این روش
بر این فرض استوار است که باقیماندههای مدل رگرسیونی نرمال باشد و این موضوع در صورتی که
متغیر وابسته پژوهش دارای توزیع نرمال باشد ،رخ خواهد داد؛ بهطوری که توزیع غیرنرمال متغیر
وابسته منجر به تخطی از مفروضات این روش برای تخمین پارامترها شده و نتایج درستی را ارائه
نمیدهد .از اینرو در ادامه الزم است ،نرمال بودن توزیع متغیر لگاریتم حق الزحمه حسابرسی مورد
آزمون قرار گیرد که در این پژوهش ،با کمک آماره جارگ برا این موضوع انجام شده است .فرض
صفر و فرض مقابل در این آزمون بهصورت زیر میباشد:
متغیر لگاریتم حق الزحمه حسابرسی شرکت دارای توزیع نرمالاند𝐻0 :

{
متغیر لگاریتم حق الزحمه حسابرسی شرکت دارای توزیع نرمال نمی باشد𝐻1 :
خالصه نتایج آزمون فوق در جدول شماره  3ارائه شده است.
جدول  .3خالصه نتایج آزمون جارگ  -برا
آماره آزمون
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حق الزحمه حسابرسی () 𝑡)𝐿𝑁(𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑖,
اطالعات اولیه

اطالعات تبدیل شده
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سال یکم ،شماره سوم.

زمستان .1400

19/256

1/055

0/000066

0/243

نتایج جدول فوق بیانگر آن است که سطح معناداری متناظر با آزمون مذکور برای اطالعات
تعدیل شده در متغیر وابسته بیشتر از  0/05میباشد لذا با اطمینان  0/95فرض نرمال بودن مشاهدات
متناظر با متغیر لگاریتم حق الزحمه حسابرسی بعد از تعدیل اثر مشاهدات دور افتاده تائید میشود
( ) >𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 0/05با عنایت به ارزیابی توصیفی مشاهدات و پذیرش نرمال بودن متغیر وابسته
بعد از تبدیل مناسب و تعدیل مشاهدات دور افتاده ،در بخش آتی مدل رگرسیونی را به مشاهدات
برازش نموده و در خصوص فرصیه ها اظهار نظر مینمائیم.

𝑡𝐿𝑁(𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑖.𝑡 ) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑂𝑉𝐿𝐴𝑃𝑖.𝑡 + 𝛽2 𝐴𝐶𝐸𝑋𝑃𝐸𝑅𝑇𝑖.𝑡 + 𝛽3 𝐵𝐼𝐺𝑖.𝑡 + 𝛽4 𝐶𝑅𝑖.
𝑡+ 𝛽5 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖.𝑡 + 𝛽6 𝐼𝑁𝑉𝑖.𝑡 + 𝛽7 𝐿𝐸𝑉𝑖.𝑡 + 𝛽8 𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖.𝑡 + 𝛽9 𝑅𝐸𝐶𝑖.
𝑡+ 𝛽10 𝑅𝑂𝐴𝑖.𝑡 + 𝛽11 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖.𝑡 + 𝜀𝑖.

که در آن ) 𝑡 :𝐿𝑁 (𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑖.لگاریتم حق الزحمه حسابرسی،

𝑡 : 𝑂𝑉𝐿𝐴𝑃𝑖.همپوشانی،

𝑡 : 𝐴𝐶𝐸𝑋𝑃𝐸𝑅𝑇𝑖.تخصص کمیته حسابرسی : BIGi.t ،اندازه حسابرس : 𝐶𝑅𝑖.𝑡 ،نسبت جاری،
 : Growthi.tرشد فروش شرکت  iدر سال  : 𝐼𝑁𝑉𝑖.𝑡 ،tنسبت موجودی شرکت :LEVi.t ،اهرم
مالی شرکت  iدر سال  : 𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖.𝑡 ،tشاخص درآمد (معیار زیان ده بودن شرکت) :𝑅𝐸𝐶𝑖.𝑡 ،کل
مطالبات تقسیم بر کل داراییشرکت  iدر سال  :ROAi.t ،tبازده داراییها مالی شرکت  iدر سال ،t
 : sizei.tاندازه شرکت و 𝑡 𝜀𝑖.خطای مدل رگرسیونی می باشد.
آزمون های تشخیصی مدل رگرسیونی
با عنایت به استفاده از داده های ترکیبی در گام اول اجرای مدل رگرسیونی با استفاده از آزمون F
لیمر میتوان وجود ناهمگنی را در بین مقاطع مشخص کرد .فرضیه صفر آماره  Fمبتنی بر همگن
بودن مقاطع (پولینگ دیتا بودن دادههای آماری) است .چنانچه فرضیه صفر رد شود ،فرضیه مقابل آن
مبتنی بر وجود ناهمگنی بین مقاطع (پانل دیتا بودن دادههای آماری) پذیرفته میشود .اگر  Fلیمر
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محاسبه شده از  Fلیمر جدول کوچکتر باشد از دادههای تلفیقی و در غیر این صورت ازدادههای
تابلویی استفاده میشود.
جدول  .4آزمون  Fلیمر برای تعیین روش پانل یا پولینگ
آمار آزمون

درجه آزادی

سطح معناداری

نتیجه

1/857

()162 ،641

0/0001

پانل دیتا

نتایج آزمون  Fلیمر در جدول مذکور بیانگر رد فرضیه صفر و وجود ناهمگنی بین مقاطع
در سطح  5درصد می باشد .در واقع بیانگر مناسب بودن روش پانل دیتا برای برآورد مدل میباشد.
بنابراین برای تعیین اثرات ثابت یا اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده نموده ایم که نتایج آن در
جدول زیر ارائه شده است.
جدول  .5آزمون هاسمن برای تعیین پانل دیتا الگوی اثرات ثابت یا تصادفی
آمار آزمون

درجه آزادی

سطح معناداری

نتیجه

26/695

11

0/0055

اثرات ثابت در اجرای مدل مناسب است

از آزمون هاسمن برای مشخص شدن اثر ثابت یا تصادفی استفاده میشود؛ در آزمون
هاسمن ،فرضیه صفر آن مبتنی بر تصادفی بودن خطاهای برآوردی است که نتایج آن در جدول فوق
انعکاس یافته است .نتایج بیانگر آن است که در این مورد فرضیه صفر رد شده و اثرات ثابت برای
برآورد مدل مناسب است.
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نتایج برازش مدل رگرسیونی
بر اساس نتایج آزمون های تشخیصی مدل رگرسیونی به روش پانل دیتا با اثرات ثابت به مشاهدات
برازش داده شده که در جدول زیر برآورد ضرایب رگرسیونی برای هر یک از متغیرهای پیش بین
ارائه شده است.
جدول  .6خالصه نتایج برازش مدل رگرسیونی و برآورد ضرایب
نماد

خطای

آماره t

سطح معناداری

ضریب ثابت

𝛽0

4/573

2/335

1/958

0/0506

همپوشانی( 𝑡)𝑂𝑉𝐿𝐴𝑃𝑖.

𝛽1

-0/802

0/213

-3/766

0/0002

معکوس و معنادار

𝛽2

0/242

0/093

2/588

0/0098

مستقیم و معنادار

اندازه حسابرس( 𝑡)𝐵𝐼𝐺𝑖.

𝛽3

-0/230

0/230

-0/999

0/3178

معنادار نیست

نسبت جاری( 𝑡)𝐶𝑅𝑖.

𝛽4

0/275

0/165

1/667

0/0960

معنادار نیست

رشد شرکت( )Growthi.t

𝛽5

-0/00022

0/0003

-0/729

0/4660

معنادار نیست

نسبت موجودی( 𝑡)𝐼𝑁𝑉𝑖.

𝛽6

0/915

0/325

2/816

0/0050

مستقیم و معنادار

اهرم مالی( 𝑡)𝐿𝐸𝑉𝑖.

𝛽7

-0/487

0/219

-2/221

0/0266

معکوس و معنادار

شاخص درآمد( 𝑡)𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖.

𝛽8

0/208

0/139

1/491

0/1363

معنادار نیست

نسبت مطالبات( 𝑡)𝑅𝐸𝐶𝑖.

𝛽9

-0/162

0/366

-0/444

0/6570

معنادار نیست

بازده داراییها( 𝑡)𝑅𝑂𝐴𝑖.

𝛽10

-0/426

0/420

-1/015

0/3104

معنادار نیست

اندازه شرکت( 𝑡)𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖.

𝛽11

0/156

0/027

5/658

/0001

مستقیم و معنادار

ضریب تعیین تعدیل شده

0/3443

آماره 𝐹

4/208

آماره دوربین واتسون

2/362

سطح معناداری

0/001

متغیرها

تخصص کمیته حسابرسی
( 𝑡)𝐴𝐶𝐸𝑋𝑃𝐸𝑅𝑇𝑖.

نتایج کلی مدل
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ضریب

ضرایب

استاندارد

نتیجه

فصلنامه تحلیل بازار سرمایه.

سال یکم ،شماره سوم.

زمستان .1400

نتایج جدول شماره  6نشان می دهد که آماره فیشر (  ) Fdf1,df2 =4/208و بیشتر از
آماره متناظر در جدول فیشر می باشد لذا مدل برازش داده شده معنادار می باشد= 0/001 < 0/05( .
 .) p − valueضریب تعیین تعدیل شده در مدل رگرسیونی نشان می دهد که  34/43درصد
تغییرات حق الزحمه حسابرسی شرکت ها بر اثر تغییرات در همپوشانی کمیته های تخصصی هیات
مدیره ،تخصص اعضای کمیته حسابرسی و متغیرهای کنترلی می باشد .البته نتایج اجرای مدل
رگرسیونی در صورتی دارای اعتبار است که پیش فرض های زیر بنایی مدل رگرسیونی برقرار باشد
که در ادامه مورد سنجش قرار می گیرد.
بررسی اعتبار مدل رگرسیونی
برای بررسی اعتبار مدل رگرسیونی پس از اجرای مدل ،پیش فرض های زیر بنایی مدل رگرسیونی
را مورد ارزیابی قرار می دهیم .در صورتی مدل رگرسیونی دارای اعتبار است که باقیمانده های
(خطای مدل) نرمال بوده و شرط عدم خود همبستگی بین مقادیر خطا برقرار باشد .ضمناً یکی دیگر
از شرایط اعتبار مدل رگرسیونی عدم وجود ترکیب خطی بین متغیرهای توضیحی (مستقل و کنترل)
می باشد.
 نرمال بودن خطای مدل رگرسیونی:
برای ارزیابی نرمال بودن خطای مدل رگرسیونی از آماره جارگ – برا به همراه نمودار هیستوگرام
استفاده می نمائیم که برای مدل تحقیق به صورت زیر مطابق شکل  1می باشد.

61

فصلنامه تحلیل بازار سرمایه.

سال یکم ،شماره سوم.

زمستان .1400

شکل ( .)1نمودار هیستوگرام و آمازه جارگ برا برای مدل رگرسیونی پژوهش

یافته های نمودار فوق نشان می دهد که سطح معناداری در آزمون جارگ – برا  0/890و بیش از
 0/05میباشد لذا با اطمینان  0/95نرمال بودن خطای مدل رگرسیونی تائید می شود.
 عدم خود همبستگی خطای مدل رگرسیونی:
یکی از شروط اعتبار مدل رگرسیونی عدم وجود همبستگی بین خطاهای مدل رگرسیونی می باشد
که با آماره دور بین واتسون مورد ارزیابی قرار میگیرد .آماره دوربین واتسون عددی بین صفر تا 4
می باشد در صورتی که این عدد بین  1/5تا  2/5باشد فرض عدم خود همبستگی خطای مدل
رگرسیونی تائید می شود .آماره دوربین واتسون در مدل رگرسیونیمذکور  2/362می باشد بنابراین
فرض عدم خود همبستگی برای خطا مدل رگرسیونی تائید می گردد.
 عدم همبسته بودن متغیرهای پیش بین یا همخطی (عدم ترکیب خطی متغیرهای پیش بین):
برای ارزیابی وجود ترکیب خطی متغیرهای پیش بین از آماره عامل تورم واریانس VI F1استفاده می
نمائیم.

1 . variance inflation factor
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جدول  .7نتایج بررسی هم خطی متغیرهای پیش بین
متغیر

آماره آزمون

همپوشانی( 𝑡)𝑂𝑉𝐿𝐴𝑃𝑖.

1/211

تخصص کمیته حسابرسی ( 𝑡)𝐴𝐶𝐸𝑋𝑃𝐸𝑅𝑇𝑖.

1/425

اندازه حسابرس( 𝑡)𝐵𝐼𝐺𝑖.

1/712

نسبت جاری( 𝑡)𝐶𝑅𝑖.

1/412

رشد شرکت( )Growthi.t

1/126

نسبت موجودی( 𝑡)𝐼𝑁𝑉𝑖.

1/924

اهرم مالی( 𝑡)𝐿𝐸𝑉𝑖.

1/397

شاخص درآمد( 𝑡)𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖.

1/088

نسبت مطالبات( 𝑡)𝑅𝐸𝐶𝑖.

1/637

بازده داراییها( 𝑡)𝑅𝑂𝐴𝑖.

1/231

اندازه شرکت( 𝑡)𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖.

1/985

عامل تورم واریانس شدت همخطی چندگانه را در تحلیل رگرسیون کمترین مربعات
معمولی ارزیابی میکند .در واقع یک شاخص معرفی می گردد که بیان میدارد چه مقدار از تغییرات
مربوط به ضرایب برآورد شده بابت همخطی افزایش یافته است .شدت همخطی چندگانه را با
بررسی بزرگی مقدار  VI Fمی توان تحلیل نمود .اگر آماره آزمون VI Fبه یک نزدیک بود نشان
دهنده عدم وجود همخطی است .به عنوان یک قاعده تجربی مقدار  VI Fبزرگتر از  5باشد
همخطی چندگانه باال میباشد .برای محاسبه این ضریب توجه شود که تنها از متغیرهای مستقل
(توضیحی) استفاده می گردد .یافتههای جدول فوق نشان می دهد که متغیرهای پیش بین مشکل هم
خطی را نداشته و مدل دارای اعتبار میباشد .بنابراین نتایج به دست در خصوص مدل رگرسیونی
پژوهش تائید می گردد.
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آزمون فرضیه های تحقیق
در ادامه با برآورد ضرایب رگرسیونی ،محاسبه آماره  tو سطح معناداری متناظر با هر یک از ضرایب
فرضیههای پژوهش را مورد ارزیابی قرار میدهیم.
 فرضیه اول :بین حق الزحمه حسابرسی و همپوشانی کمیته های تخصصی هیات مدیره
رابطه معناداری وجود دارد.
در جهت تصمیم گیری در فرضیه فوق ،آزمون فرضیه اول به شکل زیر مورد بررسی قرار میگیرد:
.بین حق الزحمه حسابرسی و همپوشانی کمیته های تخصصی هیات مدیره رابطه معناداری وجود ندارد 𝐻0 :
{
بین حق الزحمه حسابرسی و همپوشانی کمیته های تخصصی هیات مدیره رابطه معناداری وجود دارد 𝐻1 :
ضریب رگرسیونی متناظر با همپوشانی کمیته های تخصصی هیات مدیره  𝛽1 = -0/802و سطح
معناداری متناظر با آن  0/0002می باشد لذا در صورت افزایش میزان همپوشانی کمیته های تخصصی
هیات مدیره میزان حق الزحمه حسابرسی شرکت کاهش خواهد یافت؛ لذا رابطه بین همپوشانی
کمیته های تخصصی هیات مدیره و حق الزحمه حسابرسی معکوس و معنادار می باشد .با عنایت به
اینکه سطح معناداری کمتر از  0/05است ()<𝑝0/05؛ فرضیه اول پژوهش مبنی بر اینکه " بین حق
الزحمه حسابرسی و همپوشانی کمیته های تخصصی هیات مدیره رابطه معناداری وجود دارد ".با
اطمینان  0/95تائید میشود.
جدول  .8برآورد ضرایب رگرسیونی متناظر با فرضیه اول
متغیر
همپوشانی( 𝑡)𝑂𝑉𝐿𝐴𝑃𝑖.
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𝛽1

ضرایب
-0/802

خطای
استاندارد
0/213

آماره t
-3/766

سطح
معناداری
0/0002

نتیجه
معکوس و معنادار
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 فرضیه دوم :بین حق الزحمه حسابرسی و تخصص اعضای کمیته حسابرسی رابطه
معناداری وجود دارد.
ضریب رگرسیونی متناظر با همپوشانی کمیته های تخصصی هیات مدیره  0𝛽2 =/242و سطح
معناداری متناظر با آن  0/0098می باشد لذا در صورت افزایش میزان تخصص اعضای کمیته
حسابرسی میزان حق الزحمه حسابرسی شرکت نیز افزایش خواهد یافت؛ لذا رابطه بین تخصص
اعضای کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی مستقیم و معنادار می باشد .با عنایت به اینکه سطح
معناداری کمتر از  0/05است ()<𝑝0/05؛ فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه "بین حق الزحمه
حسابرسی و تخصص اعضای کمیته حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد ".با اطمینان  0/95تائید
میشود.
جدول  .9برآورد ضرایب رگرسیونی متناظر با فرضیه دوم
متغیر
تخصص کمیته حسابرسی
( 𝑡)𝐴𝐶𝐸𝑋𝑃𝐸𝑅𝑇𝑖.

نماد
ضریب
𝛽2

ضرایب
0/242

خطای
استاندارد
0/093

آماره t

سطح معناداری

2/588

0/0098

نتیجه
مستقیم و
معنادار

بنابراین در این بخش با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره به روش پانل دیتا ( روش کمترین
مربعات) مشخص شد که تاثیر همپوشانی کمیته های حسابرسی و کمیته حقوق و مزایا بر حق الزحمه
حسابرسی معکوس و معنادار و تاثیر تخصص اعضای کمیته حسابرسی بر حقالزحمه حسابرسی
مستقیم و معنادار بوده است.
 .5نتیجه گیری
مطالعات گذشته نتایج متناقضی پیرامون رابطه بین تخصص اعضای کمیته حسابرسی ،همپوشانی
کمیته های تخصصی هیات مدیره با حق الزحمه حسابرسیارائه داده اند .چندی از مطالعات با استناد
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به نقش تاثیرگذاری تخصص اعضای کمیته حسابرسی ،همپوشانی کمیته های تخصصی هیات مدیره
با حق الزحمه حسابرسیتاکید داشته و چندی دیگر از این مطالعات اظهار داشته اند که رابطه بین
متغیرهای مذکور معنادار نمی باشد؛ با توجه به این تناقض ،در این پژوهش ،به بررسی رابطه بین
متغیرهای فوق با محوریت مسائل نوع رابطه ،شناسایی شرایط عدم وجود رابطه و شناسایی شرایط
وجود رابطه منفی ،پرداخته شد.
به طور خالصه میتوان گفت که در این پژوهش بر اساس مبانی نظری بیان شده دو فرضیه مورد
ارزیابی قرار گرفته است که با عنایت به یکسان بودن شرکت ها در سال های مورد مطالعه از مدل
رگرسیونی پانل دیتا در اجرای مدل های رگرسیونی استفاده شد و نتایج به دست آمده نشان داد که
تاثیر همپوشانی کمیته های حسابرسی و کمیته حقوق و مزایا و تخصص اعضای کمیته حسابرسی بر
حق الزحمه حسابرسی معکوس و معنادار بوده است .به عبارت دقیقتر افزایش همپوشانی کمیته های
های تخصص هیات مدیره باعث کاهش میزان حق الزحمه حسابرسی خواهد شد؛ از طرفی افزایش
تخصص اعضای کمیته حسابرسی باعث افزایش میزان حق الزحمه حسابرسی می گردد.
فهرست منابع
رشیدی باغی ،محسن؛ سجادی ،سید حسین ،ابوبکری ،عبدالرحمن؛ شیرعلی زاده ،محسن ( .)1392رابطه بین
حق الزحمه حسابرسی و پاداش هئیت مدیره ،پژوهش های تجربی حسابداری ،سال پنجم ،شماره  ،17صص
 39تا .58
عباس زاده ،محمدرضا؛ فکور ،حسین؛ قناد ،مصطفی ( )1398بررسی رابطه ویژگی های کمیته حسابرسی و
حق الزحمه خدمات حسابرسی ،دانش حسابداری مالی ،دوره  ،4شماره  ،3صص  47تا .64
الری دشت بیاض ،محمود و اورادی ،جواد ( .)1399ویژگی های کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی:
شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ،پژوهش های تجربی حسابداری ،دوره ( ،)6شماره  ،22صص  69تا
.94
منشور نمونه کمیته حسابرسی سازمان بورس تهران.1391 ،
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