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چکیده
در این پژوهش رابطه بیش¬اعتمادی و هزینه حق¬الزحمه حسابرسی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نقش
میانجیگری نوع موسسه حسابرسی مورد بررسی قرار می¬گیرد .این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی -همبستگی می باشد .برای برآورد
مدل و آزمون فرضیه های پژوهش ،از  480شرکت با روش حذفی سیستماتیک  128شرکت طی دروه  1389تا  1396به عنوان نمونه تعیین
گردید .یافته¬های پژوهش نشان داد؛ در مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه¬های پژوهش آماره¬ی اف به ترتیب برای هر سه فرضیه
پژوهش برابر  2/49 ،2/50، 2/36و سطح معنی¬داری این آماره کمتر از  0/05میباشد که نشان دهنده¬ی مناسب بودن برازش انجام شده
می¬باشد .همچنین آماره دوربین واتسون به ترتیب برابر با  2/15 ،2/16، 2/15بوده و بنابراین احتمال وجود خودهمبستگی سریالی در مدل
وجود ندارد .ضریب تعیین این مدل¬ها نیز به ترتیب برابر با  0/26 ،0/26 ،0/25بوده است که نشان دهنده¬ی مناسب بودن برازش مدل
رگرسیونی می¬باشد .با توجه به آماره¬های ارائه شده هر سه فرضیه¬ پژوهش مورد تایید می¬باشد و میتوان بیان داشت که بین اطمینان
مدیران و انتخاب نوع موسسه حسابرسی ،بین نوع موسسه حسابرسی و هزینه حسابرسی و همچینین بین اطمینان مدیران و هزینه حق
الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
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مقدمه
بیش اطمینانی یا اعتماد بیش از حد به خود می تواند اعتقاد بی اساس درباره توانایی های شناختی ،قضاوتها و استدالل شهودی فرد
تعریف شود .بیش اطمینانی یکی از مهم ترین ویژگیهای شخصیتی مدیران است که بر ریسک پذیری تأثیر می گذارد .اتخاذ سیاست-
های تأمین مالی توسط مدیران ،نقش بسزایی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهامداران دارد( .حسنی القار و رحیمیان .)1396 ،بیش
اطمینانی 1یکی از مهم ترین ویژگی های شخصیتی مدیران است که بر ریسک پذیری تاثیر می گذارد .بیش اطمینانی یا اعتماد به نفس
بیش از حد ،یکی از مهم ترین مفاهیم مالی رفتاری مدرن است و یکی از مهم ترین یافته های علم روانشناسی در حوزه قضاوت و
تصمیم گیری است .پژوهشگران دریافتند که افراد معموال درباره توانایی های خود ،از جمله قدرت پیش بینی ،ادراک اطالعاتی و دانش
خود ،اغراق می کنند .به بیان دیگر ،به توانایی ها و دانش خود اعتماد بیش از حد دارند ،البته ممکن است این احساس درونی را اظهار
نکنند یا حتی خود نیز از ان غافل باشند (دارابی و زارعی .)1396 ،تجهیز وتخصیص بهینه منابع نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه
اقتصادی کشور دارد .الزمه این کار تقویت بازوهای نظارتی بر این منابع است که در این بین نیز حسابرسی ،عمده ترین ابزار نظارت
محسوب می شود .از سوی دیگر ،پاسخگویی به عموم ،الزمه عملی کردن فرآیند دموکراسی است ،اما یکی از ابزارهای اصلی
پاسخگویی  ،حسابرسی و حسابد هی است .در واقع حسابرسی و حسابدهی در بعد نظارتی هر سیستمی جای دارد و به شکلی گسترده
از باالترین سطح اداره کشور تا کوچکترین واحد تجاری ،کاربرد دارد .یرا هر سیستمی برای اینکه دوام داشته باشد ،به نظارت و
بازخورد نیاز دارد ،اما علیرغم و سعت کارهای حسابرسی باتوجه به ضرورت آن نحوه تعیین حق الزحمه این خدمت در کشور ما بر یک
مدل علمی استوار نیست و در قالب یک مدل منطقی و قابل دفاع نمی توان گفت این کار با توجه به ویژگی های واحد مورد رسیدگی،
با چه هزینه ای قابل انجام است .هرچه حق الزحمه حسابرسی دقیق تر و شفاف تر تعیین شود،امکان اجرای مناسب کار ،بیشتر فراهم
می گردد،زیرا یکی از اولین سواالتی که حسابرس با آن روبرواست ،نحوه استفاده از نیروی انسانی در مراحل مختلف کار با توجه به
بودجه در اختیار می باشد.لذا اگر حق الزحمه حسابرسی دقیق و شفاف و مبتنی بر مبانی علمی و منطقی باشد ،حسابرس در اجرای
کار ،کمتر دچار سر درگمی می شود واز تطابق کار با استانداردهای حسابرسی  ،اطمینان بیشتری به دست می آورد .طبق
استانداردهای حسابرسی و موازین آیین رفتار حرفه ای،حسابرسان باید پیش از شروع کار حسابرسی قراردادی تنظیم کنند،تنظیم
قرارداد حسابرسی پیش از شروع کار هم به نفع صاحبکار و هم به نفع حسابرس است،زیرا از هرگونه برداشت نادرست از کارحسابرسی
جلوگیری می کند.قرارداد حسابرسی متنی است که حسابرس برای صاحبکار می فرستد و در آن پذیرش کار،هدف و دامنه
حسابرسی،حدود مسئولیت خود نسبت به صاحبکار و نیز مبلغ قرارداد خدمات را مشخص و مستند می کند .در واقع قرارداد حسابرسی
هنگامی تهیه می شود که بین صاحبکار و حسابرس توافق نهایی صورت گرفته باشد(.نیکبخت و تنانی  .)1389بیش اطمینانی مدیر
اغلب منجر به تصمیمات مالی غیر بهینه شرکت های بزرگ می شود (مالمندیر و تیت .)2005 2،در مقابل ،برخی از نظریه های مالی
رفتاری (شفرین ،2007 3هکبارت )2009 4پیشنهاد دادند که بیش اطمینانی مدیر می تواند با کاهش مشکالت شرکت (مثل زیر بار
قرض بودن یا مشکل سرمایه گذاری کم) تاثیر مثبت داشته باشد .با این حال ،تحلیل های تجربی از محدود بودن تاثیر مثبت بیش
اطمینانی حمایت می کند .بیش اطمینانی مدیر می تواند باعث افزایش قابل توجه در مشکل سررسید بدهی ها شود .این نتیجه موافق با
کاهش هزینه های بدهی بلند مدت شرکت با بیش اطمینانی مدیر ،یعنی مشکل سرمایه گذاری کم است (مییرز .)1977 5،در دنیای
مبتنی بر اطالعات امروز ،مخصوصاً در بازار تجارت و بورس که تمام تصمیم گیریها باید براساس اطالعات دقیق صورت پذیرد ،نقش
حسابرسان به عنوان اعتبار بخشندگان اصلی و مهم به صورت های مالی شرکتها ،نقشی اجتناب ناپذیر است و استفاده کنندگان براساس
این اطالعات معتبر است که تصمیم گیری نهایی به عمل می آورند .بدیهی است که مدیران شرکتهای صاحبکار (شرکتهای مسمول
حسابرسی) با توجه به دانش خود ،نقش عمده ای در انتخاب حسابرسان ایفا می کنند .بعضی از مدیران شرکت ها با تکیه بر حسابرسان
داخلی خود و بهینه کردن کنترل های داخلی در شرکت ،قبل از حضور حسابرسان مستقل صورت های مالی ،موانع و مشکالت سازمان
خود را مرتفع کرده و تا حدود زیادی می توانند اطمینان داشته باشند که با اتکاء بر حسابرسان داخلی خود ،نتیجه کار حسابرس داخلی
نهایتاً به چه گزارشی منجر خواهد شد .البته تخصص مدیریت شرکت صاحبکار در اینکه تا چه میزان بر امور مالی تخصص و تجربه
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داشته باشد در این خصوص بسیار موثر است .در مقابل ،مدیران دیگری هستند که بدون بکارگیری حسابرسان داخلی قوی و یا سیستم
کنترل داخلی منسجم و کارا (و یا اطمینان بدون پشتوانه به آنها) با اطمینان بیش از حد به خود بر ریسک پذیری شرکت تآثیر می
گذارند.
مساله اصلی تحقیق ،عدم شفافیت نوع و شدت تاثیر میزان بیش اعتمادی شرکتها بر انتخاب نوع موسسه حسابرسی است که بر می
گزینند .همچنین اعتقاد عموم بر آن است که لزوما نوع موسسه حسابرسی و هزینه حق الزحمه حسابرسی رابطه ای مستقیم و معنادار
وجود دارد .حتی با فرض وجود رابطه میان نوع موسسه حسابرسی و هزینه حق الزحمه حسابرسی کماکان تاثیر بیش اعتمادی و هزینه
حق الزحمه حسابرسی در عمل مورد بررسی قرار نگرفته و مبهم می باشد .با توجه به موارد مذکور ،این تحقیق در پی شفاف نمودن و
قابل پیش بینی و ارزیابی نمودن هزینه حق الزحمه حسابرسی از طریق میزان بیش اعتمادی شرکتهای حسابرسی شونده می باشد .به
عبارتی دیگر ،امکان تبیین یکی از ویژگیهای مهم رفتاری مدیران (اطمینان به سیستمهای داخلی شرکت) را با تبعات هزینه ای آن از
طریق متغیر میانجی نوع موسسه حسابرسی یا کیفیت حسابرسی فراهم می نماید .یک از موارد مورد بحث دراین پژوهش بررسی ارتباط
بین اطمینان و هزینه حسابرسی با توجه به نقش نوع موسسه حسابرسی است .منظور از نوع موسسه حسابرسی ،سابقه موسسه
حسابرسی و حسن شهرت آن می باشد که این موضوع به صورت مستقیم بر کیفیت حسابرسی و قابل اتکا بودن گزارشهای مورد
استفاده استفاده کنندگان آن تاثیر گذار خواهد بود .مدیران بیش اطمینان احتمال وقوع هر رویداد ،مخصوصا در ارتباط با سود دهی
شرکت حتی با احتمال خیلی پایین را قطعی تر برآورد می نمایند که این خود باعث باال رفتن ریسک مدیریت و ریسک عملیات شرکت
خواهد شد .در این راستا ،بهره گیری از موسسات حسابرسی با تجربه باال و نیروهای ماهر و آموزش دیده برای حسابرسی شرکتهایی که
مدیران بیش اطمینان و یا بیش اعتماد دارند می تواند تا حد معقولی ریسک حسابرسی و خطر عدم کشف را کاهش دهد و ریسک
گزارش حسابرسی با ضریب اتکاء باال را گزارش نماید .مضافاً اینکه حق الزحمه حسابرسی در برنامه ریزی و اجرای مناسب و کیفیت کار
حسابرسی موثر است ،کیفیت پایین حسابرسی موجب کاهش اعتماد استفاده کننده گان از صورتهای مالی می شود و این امر منجر به
ناکامی در دستیابی به اهداف حسابرسی خواهد شد و متعاقب آن موجب کاهش اعتبار فرآیند حسابرسی در ابعاد کالن می گردد و مانع از
تخصیص بهینه سرمایه در بازار اوراق بها دار و افزایش هزینه سرمایه و تامین مالی می شود .در کشور ما ،نحوه تعیین حق الزحمه
حسابرسی به نظر از یک منطق اساسی پیروی نمی نماید و شاید گاهاً مدیران بیش اطمینان به دلیل همان عدم رعایت محافظه کاری و
احتیاط در انتخاب حسابرس خود نیز همان شرایط را اعمال کنند به نحوی که به دلیل شرایط پیچیده ریسک مدیریت در عملیات و
فعالیتهای تجاری ،قضاوت حسابرسان هم منجر به پیشنهادی ضد و نقیض شود که واقعاً نتیجه واقعی گزارش حسابرسی تابعی از
ریسکهای مختلف شرکت در ریسک حسابرسی و عدم کشف باشد.
می توان گفت افرادی که اعتماد بیش از حد به خود دارند ،خود را از آنچه در واقعیت هستند ،باهوش تر می پندارند و بر این باورند
که اطالعات بهتری در اختیار دارند  .برای مثال ،هنگام تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری در شرکتی خاص ،اغلب انتظار زیان را
نادیده می گیرند و اگر شرکت عملکرد ضعیفی داشته باشد ،احساس تعجب یا نارضایتی می کنند( .پمپین )2006 ،مدیران بیش
اطمینان در نتیجة این باور که آنها اطالعات ویژه ای در اختیار دارند و دیگران از آن بی بهره اند ،دقت اطالعات و به تبع آن ،سودها
و جریان های نقدی آتی واحد تجاری خود را بیش از حد تخمین می زنند و چشم انداز مثبتی از ریسک و بازده آتی شرکت دارند .
مدیران بیش اطمینان احتمال و تأثیر رویدادهای مطلوب را بر جریان های نقدی شرکت بیشتر از واقعیت تخمین می زنند و آن را
برای رویدادهای منفی کمتر از واقعیت ارزیابی می کنند .اطمینان یا اعتماد بیش از حد به خود را می توان اعتقادی بی اساس دربارة
توانایی های شناختی ،قضاوت ها و استدالل شهودی فرد تعریف کرد .مفهوم بیش اطمینانی در مجموعة وسیعی از بررسی ها و
آزمایش های روان شناسانه از نوع شناختی بررسی شده است که نشان می دهد افراد هم دربارة توانایی هایشان در پیش بینی و هم
دربارة دقت اطالعات شان ،برآوردی بیش از اندازه دارند .همچنین در تخمین احتماالت ،ضعیف عمل می کنند و اغلب رویدادهایی با
احتمال وقوع بسیار کمتر از قطعیت را حتمی می دانند .این گونه افراد خود را از آنچه در واقعیت هستند ،باهوش تر می پندارند و بر
این باورند که اطالعات بهتری در اختیار دارند .بیش اطمینانی در مدیریت شرکتها از اهمیت خاصی برخوردار است .اطمینان بیش از
حد مدیران همیشه منجر به اتخاذ تصمیمات درست نخواهد شد .تکیه بیش از حد مدیران بر نظر شخصی ممکن است منجر به وقوع
اشتباه های بزرگ در هنگام اتخاذ تصمیمات استراتژی شود .مدیران دارای اطمینان بیش از حد معموالً بر این باوردند که دسترسی به
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سودهای مورد انتظار نیازمند تالش های کمتری از سوی آن ها در مقایسه با سایر رقبا است (اینگل مایر )2004 1،اطمینان بیش از حد
مدیران همچنین می تواند برکیفیت ارائه اطالعات مالی مدیران به بازار سرمایه نیز اثرگذار باشد )شراند و زچمن )2011 2،همچنین
مشاغل نیازمند به قضاوت و مشاغلی که افراد در آن متخصص تر باشند بیش از سایر مشاغل دچار بیش اطمینانی می شوند( .مالمندیر
و تیت.)2005 ،
دی آنجلو )1981( 3معتقد است ارتقای کیفیت حسابرسی باعث ارتقای جایگاه این حرفه در جامعه میگردد و زمینه اعتماد
عمومی بیشتر به حرفه حسابرسی را فراهم میسازد چون حرفه حسابرسی برای بقا به این اعتماد و اعتبار نیاز مبرم دارد .یکی از
مکاتبی که در سالهای اخیر در حوزه روانشناسی و حسابرسی مورد توجه قرارگرفته و تأثیرات ویژگیهای شخصیتی در روانشناسی را
بر حسابرسی مطرح کرده ،مکتب تردید گرایی یا شک گرایی است .دیآنجلو پس از بررسیهای متعدد ،اندازهی مؤسسات حسابرسی را
به عنوان شاخصی برای سنجش کیفیت حسابرسی مورد استفاده قرار داد به اینگونه که مؤسسات حسابرسی عضو مجموعهی مؤسسات
بزرگ را به عنوان شرکتهای بزرگ در نظر گرفتند .این شرکتها به لحاظ شهرت حرفهای ،از مهارتی باال در ارائهی خدمات مشاوره،
از تعداد قراردادهای حسابرسی بیشتر ،و از کارمندان و حقالزحمه باالتر و لذا از کیفیت باالتری برخوردارند (دیآنجلو ( .)1981با توجه به
جایگاه و نقش مؤسسات حسابرسی در تصمیمات استفادهکنندگان ،کیفیت کار مؤسسات حسابرسی عاملی کلیدی در تهیه گزارش
حسابرسی قلمداد میشود .برای افزایش کیفیت کار و حفظ استقالل مؤسسات حسابرسی راهکارهای مختلفی از سوی مراجع حرفهای و
صاحبنظران حرفهای ارائهشده است که یکی از راهکارهای مورد توصیه آنها ،تغییر ادواری مؤسسات حسابرسی میباشد (جعفری،
جعفری ،رسائیان و پو رحسینی.)1391 ،

چهارچوب نظری پژوهش
دی آنجلو ( )1981معتقد است که در یک بازار رقابتی ،تفاوت میان حق الزحمه موسسات حسابرسی بیانگر تفاوت در کیفیت این
مؤسسات در نظر گرفته می شود و تقاضا برای خدمات حسابرسان با کیفیت باال برای این مؤسسات یک صرفه حق الزحمه ایجاد می
کند .چن،الی ،لیو و مک وی )2014( 4در پژوهشی به بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر کنترل های داخلی پرداختند .آنها نتیجه
گرفتند که احتمال حفظ کنترل های داخلی بی اثر در شرکت هایی با مدیران بیش اطمینان بیشتر است .ولی در شرکتهایی با مدیران
بیش اطمینان و حاکمیت شرکتی قوی ،احتمال حفظ کنترلهای داخلی موثر بیشتر است .چایز ،گایتنر ،کوثر و واتسون )2014( 5در
پژوهشی به بررسی تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریت بر اجتناب مالیاتی پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که اطمینان بیش از حد
مدیریتی بر اجتناب مالیاتی تاثیر مثبت و معنا داری می گذارد .از نتایج دیگر اطمینان بیش از حد مدیریتی این است که نرخ موثر مالیات
نقدی را  6/6درصد کاهش می دهد و بر تفاوت سود مشمول مالیات  1/5درصد می افزاید .فرناندو ،چیترو و اوگنیا )2015( 6به بررسی
اعتماد به نفس کاذب مدیریتی و مدیریت ریسک شرکت های بزرگ پرداخته اند .نتایج بررسی آنها نشان می دهد که اعتماد به نفس
کاذب مدیریتی است که برای نفوذ در تعدادی از تصمیم گیری شرکت های بزرگ یافت شده است ،بر تصمیم گیری مدیریت و بر
ریسک شرکت های بزرگ نیز تاثیر می گذارد .دوئلمن هارویتز و سان )2015( 7به بررسی ارتباط بیش اطمینانی مدیریت و حق الزحمه
حسابرسی پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشا ن داد شرکت های که مدیران بیش اطمینانی دارند برای حسابرسی حق الزحمه کمتری
پرداخت می کنند .همچنین مدیران بیش اطمینان با احتمال کمتری از حسابرس متخصص صنعت استفاده می کنند .کیم ،وانگ و
ژانگ )2016( 8در پژوهشی که به بررسی اطمینان بیش از حد مدیریتی و ریسک سقوط سهام پرداخته اند نشان دادند که پس از کنترل
مدیریت سود حاصل از مسائل نمایندگی ،ویژگی اطمینان بیش از حد مدیریت ،احتمال سقوط قیمت سهام را افزایش می دهد .آنها
دریافتندک ه مدیران اجرایی با بیش اعتمادی باال در مقایسه با مدیران با بیش اعتمادی کمتر شرکت را بیشتر در معرض خطر سقوط قرار
می دهند .آنها معتقدند که تاثیر بیش اعتمادی بر سقوط قیمت سهام در بین تیم مدیریتی برای مدیران ارشد ،برجسته تر از بقیه مدیران
غیر ارشد می باشد .عرب صالحی ،امیری ،و کاظمی نوری ( )1393به بررسی تاثیر هزینه های نمایندگی و ذخایر نقدی بر رابطه میان
Englmaier, F.
Schrand, C.M. & Zechman, S.L.C.
3 DeAngelo L.E.
4 Chen, S.-S., Lai, S.-M., Liu, C.-L., & McVay
5 Chyz, J. Fabio Gaertner, Asad Kausar, & Luke Watson
6 Fernando, A.T.R., Chitru S. & Golubeva, Evgenia
7 Duellman, S., Hurwitz, H. & Sun, Y.
8 Kim, Jeong-Bon, Zheng, Wang & Zhang, Liandong
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اعتماد به نفس بیش از حد مدیران ارشد و حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی پرداختند .معیار آنها برای محاسبه بیش اعتمادی،
تفاوت سود پیش بینی شده ساالنه توسط مدیریت و سود واقعی محاسبه شده بوده است .براساس نتایج آزمون ،اعتماد به نفس بیش از
حد مدیران ارشد باعث افزایش حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی می شود .همچنین وجود موجودی نقد باالتر تاثیر اعتماد به
نفس بیش از حد مدیران ارشد بر حساسیت سرمایه گذاری -جریان های نقدی -در شرکت هایی که هزینه های نمایندگی باالتری
دارند شدیدتر است .علی نژاد سارو کالیی و صبحی ( )1395به بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر ارزش دفتری و ارزش بازار
ساختار سرمایه پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش حاکی از این است که میزان بیش اعتمادی مدیران تاثیری بر ارزش دفتری ساختار
سرمایه ندارد ،این در حالی است که در این پژوهش تاثیر بیش اعتمادی بر روی ارزش بازار ساختار سرمایه مشاهده شد .بومان و
راتزینگر ) 2017( 1به بررسی تجربی این موضوع پرداختند که چگونه حضور حسابرسانی که در گذشته در موسسات حسابرسی مشغول به
کار بودند در کمیته حسابرسی شرکتها ،بر کیفیت حسابرسی ،تاخیر در گزارشهای حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی تاثیر گذار است.
نتایج نشانگر این بود که میان حسابرسان مستقل در کمیته حسابرسی با سطح حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد .ولی
حضور این حسابرسان مستقل در کمیته های حسابرسی با کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری دارد و با تاخیر در گزارهای
حسابرسی رابطه منفی و معناداری دار .این درحالی است که نتایج تحقیقات مهربان پور ،وقفی ،آهنگری ،و فیاض ( )1396نشان داد که
وجود کمیته حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر تاثیر مدیریت ریسک (عدم اطمینان محیطی) و بر
ارزش شرکت تغییر معناداری نمی دهد.
علیرغم وسعت ،اهمیت ،ضرورت و اهمیت کار حسابرسی ،تعیین حق الزحمه حسابرسی در کشور از یک مدل علمی معینی پیروی
نمی کند و اساساً نمی توان گفت که یک کار حسابرسی در یک شرکت خاص با چه هزینه ای قابل انجام است .بدیهی است در یک
توافق حسابرسی ،هر چه هزینه حسابرسی دقیق تر و شفاف تر برآورد شود ،امکان دسترسی به یک گزارش دقیق تر و انجام یک کار
حسابرسی با کیفیت تر فراهم می گردد ،زیرا حسابرسان ابتدا نیروی انسانی خود را برای یک کار حسابرسی تعیین و سپس حق الزحمه
را لحاظ می کنند .حق الزحمه حسابرس بر اساس بهای تمام شده خدمات بکار رفته در فرآیند حسابرسی و برآوردی از زیانهای آتی
ناشی از مسئولیت حسابرس در برابر گزارش صادر شده ،تعیین خواهد شد .اجرای این فرآیند در سه مرحله انجام می شود .مرحله اول،
ارزیابی حسابرس از وقوع زیان آتی ناشی از قضاوت حسابرس است که در آینده یک ذینفع (نظیر سهامدار) متحمل می شود .مرحله
دوم ،بکارگیری منابع در اجرای عملیات حسابرسی نظیر نیروی انسانی است .در نهایت ،حسابرس قیمتی را تعیین می کند تا این که
هزینه حسابرسی را پوشش دهد .یک انگیزه برای انجام مطالعات پیرامون حق الزحمه حسابرسی نگرانی از این امر است که موسسات
حسابرسی بزرگتر در نتیجهی قدرت انحصاری شان ،حقالزحمههای حسابرسی بیشتری را مطالبه مینمایند .این موضوع به طور
ضمنی بر کیفیت حسابرسی داللت دارد زیرا فرض بر آن است که حسابرسی انحصاری ،تعداد تقاضای حسابرسی مستقل را کاهش
میدهد و نهایتاً این امر به کیفیت حسابرسی پایینتر و سیستمهای مالی پرهزینهتر منجر میگردد .به طورکلی ،وجود رابطهای مثبت
بین کیفیت حسابرسی و حقالزحمههای حسابرس با نظریهپردازی اکثر پژوهشگران هماهنگ است .یعنی اگر موسسات حسابرسی
بزرگتر حقالزحمههای حسابرسی بیشتری را دریافت مینمایند ،این امر کیفیت باالتر خدمات حسابرسی آنها را بازتاب میدهد.
جهت نیل به اهداف پژوهش و بر مبنای پیشینه نظری و تجربی ارائه شده و مساله اصلی تحقیق ،مدل مفهومی پژوهش به شرح شکل
 1ارایه گردیده است.

شکل .1مدل تحلیلی پژوهش(نگارنده)
Baumann, M.F. & Ratzinger-Sakel, N.
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همانگونه که در شکل 1مشاهده می شود ،می توان انتظار داشت که بین میزان بیش اعتمادی و نوع موسسه حسابرسی (با کیفیت یا بی
کیفیت) ،بین نوع موسسه حسابرسی (کیفیت حسابرسی) و هزینه حسابرسی ،و بین بیش اعتمادی و هزینه حق الزحمه حسابرسی بطور
مستقیم ارتباط وجود داشته باشد.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی ،شبهآزمایشی ،پسرویدادی در حوزة پـژوهش هـای اثباتی حسابداری و مالی است که با
بهره مندی از رگرسیون چندمتغیره و مدلهـای اقتصادسـنجی ،اجـرا شده است .فرضیههای پژوهش بر اساس داده های تلفیقی /ترکیبی
آزمون شدند و تحلیل آمـاری بهکمک نسخة نهم از نرم افزار  E-viewsانجـام شـده اسـت .بـهمنظـور تعیـین مـدل مناسـب
رگرسیونی ،آزمونهای  Fلیمر و هاسمن به اجرا درآمد .در تمام موارد با توجه بـه اینکـه احتمـال آزمونهای  Fلیمر و هاسمن کمتر از 5
درصد بود ،از مدل پانل اثرهای ثابت استفاده شد.
جامعة آماری این پژوهش را کلیة شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار تهـران شـکل داده است و نمونة آماری شامل
شرکتهایی است که از ویژگیهای زیر برخوردارند:
 .1طی سالهای  1389-1396در بورس فعالیت داشته باشند؛
 .2جزء شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی نباشند؛
 .3شرکتها طی سالهای مطالعه ( )1396-1389سال مالی خود را تغییر نداده باشند؛
 .4تا پایان اسفند  1389در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
بر اساس اعمال معیارهای فوق 128 ،شـرکت بـرای بررسـی شناسـایی شـد .اطالعـات پـژوهش از بانکهـای اطالعـاتی بـورس اوراق
بهـادار تهـران ،نـرمافزارهـای رهآورد نـوین و تـدبیرپرداز و نشریههای بورس جمعآوری شده است.
متغیر وابسته :متغیر وابسته در این پژوهش ،حق الزحمه یا هزینه حسابرسی شرکتهای نمونه است.
متغیر مستقل :در این پژوهش میزان بیش اعتمادی به منزله متغیر مستقل اصلی و اولیه انتخاب شده است و اثر مستقیم آن بر حق
الزحمه یا هزینه حسابرسی شرکت مورد بررسی قرار می گیرد .سپس در تحلیل اثرات غیر مستقیم یا با واسطه متغیر مستقل میزان
اطمینان مدیران ،نوع موسسه حسابرسی یا کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر میانجی ،ابتدا نقش متغیر وابسته را در برابر متغیر مستقل
میزان اطمینان ایفا نموده ،و در مرحله بعد به عنوان متفیر میانجی اثراتش بر حق الزحمه یا هزینه حسابرسی مورد تجزیه و تحلیل قرار
می گیرد .سه معیار متداول برای اندازه گیری اطمینان بیش از حد مدیران در ادبیات تحقیق عبارتند از.:
خطای تخمین سود( :کمپل ،گالیر ،جانسون ،روترفورد و استانلی :)2011 1،اگر  EPSواقعی شرکت از  EPSپیش بینی شده در
شرکتی بیش تریا برابر آن باشد عدد صفر را به خود گرفته و نشانگر عدم اطمینان بیش از حد مدیران در آن شرکت خواهد بود و اگر
EPSواقعی کمتر از  EPSپیش بینی شده باشد عدد یک را اخذ می نماید.
افزایش مخارج سرمایه گذاری :مدل (احمد و دوئلمان :)2013 2،این مدل ،دارایی های ثابت مشهود را تقسیم بر جمع کل دارایی های
شرکت کرده سپس میانه نتایج بدست آمده تمامی شرکت ها را گرفته و بر همین اساس ،در بین تمامی شرکت ها ،نسبت مخارج
سرمایه گذاری را با میانه بدست آمده مقایسه می نماید .اگر عدد حاصله بزرگتر از میانه باشد ،نشانگر اطمینان بیش از حد مدیران در
آن شرکت می باشد و عدد یک را می گیرد و اگر عدد حاصله کمتر از میانه یا برابر با آن باشد ،عدد صفر را گرفته که نشانگر عدم
اطمینان بیش از حد مدیران در آن شرکت می باشد.
سرمایه گذاری بیش از حد( :شراند و زچمن :)2011 ،این شاخص که میزان سرمایه گذاری در دارایی ها را نشان می دهد ،از باقیمانده
رگرسیون رشد کل دارایی ها بر کل فروش ها به دست می آید .اگر خطای باقی مانده رگرسیون بدست آمده شرکتی بزرگتر یا مساوی
صفر باشد اطمینان بیش از حد مدیران در آن شرکت تأیید می شود و عدد یک را به خود اختصاص می دهد و در صورتی هم که
خطای باقی مانده رگرسیون شرکتی منفی باشد نشانگر عدم اطمینان بیش از حد مدیران در آن شرکت است .در شرکت هایی که
دارایی ها با نرخ باالتری نسبت به فروششان رشد می کنند ،مدیران نسبت به همتاهای خود ،بیشتر در شرکت سرمایه گذاری می
کنند.

Campbell, T. C., Galleyer, M., Johnson S. A., Rutherford, J. & Stanley, B. W.
Ahmed, Anwer S. & Duellman, S.
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در این پژوهش برای سنجش بیش اطمینانی مدیران شرکتها از معیار کمپل ،گالیر ،جانسون ،روترفورد و استانلی ( )2011بهره گرفته
شده است.
متغیرهای کنترلی :متغیرهای کنترلی در این پژوهش ،اندازه شرکت و نسبت اهرمی می باشند.
اندازه( :)SIZEدر تحقیق حاضر به منظور کنترل اثر اندازه شرکت بر حق الزحمه حسابرسی ،از لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکت
استفاده شده است.
نسبت اهرمی ) :(LEVاین نسبت از تقسیم بدهی شرکت به ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت به بدست می آید.

یافتههای پژوهش
نتایج آمار توصیفی ،آزمون مانایی و همبستگی متغیرها
جدول  1نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را ارایه می نماید .این جدول ،اطالعات مربوط به مقادیر میانگین ،میانه ،بیشینه،
کمینه ،انحراف معیار ،ضریب چولگی و ضریب کشیدگی متغیرهای پژوهش را نشان میدهد .نتایج مندرج در جدول  1نشان می دهد که
میانگین مشاهدات و میانة آنها اختالف اندکی دارند .نزدیک بودن مقادیر میانگین و میانه مشخص می کند که داده ها از توزیع نرمال
برخوردارند.
جدول .1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش

کشیدگی
چولگی
انحراف معیار
کمینه
بیشینه
میانه
میانگین
هزینه حق الزحمه حسابرسی 2/418268 0/189024 0/127879 0/223773 0/795107 0/457077 0/440486
)(Y1
1/233583 0/062321 0/113326
0/2351
0/22
0/12502 0/332365
میزان بیش اعتمادی X1
1/241698 0/054357 0/103826
0/2046
0/5046
0/3046 0/322796
لگاریتم اندازه شرکت X2
1/096073 -0/02486 0/10095
0/2704
0/5294
0/4704 0/388937
نسبت اهرمی X3
1/093063 0/006722 0/101498
0/2704
0/5294
نوع موسسه حسابرسی یا 0/3327 0/387227
کیفیت حسابرسی X4
منبع :یافته های پژوهش
نتایج آزمون بررسی پایایی دادهها نیز حاکی از آن است که داده ها طی دورة زمانی ( 1389تا  )1396پایا بوده اند.
برای اطمینان از نبود مشکل همخطی ،آزمون ضرایب همبستگی پیرسون برای همة متغیرهای توضیحی مدلهای رگرسیونی اجرا شد.
جدول  2نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای مدل پژوهش را نشان می دهد .همانگونه که مالحظه می شود ،گرچه در برخی موارد
همبستگی ها معنی دار می باشند اما شدت همبستگی ها بین متغیرهای مستقل کمتر از مقداری است که احتمال وجود همخطی در
مدل وجود داشته باشد.
جدول  3نتایج آزمون تورم واریانس برای معادالت رگرسیونی مورد بررسی در این پژوهش را نشان می دهد .همانگونه که در جدول 3
مشخص گردید ،با توجه به آماره بدست آمده برای تورم واریانس مدل ها  ،همخطی در مدلها وجود ندارد.
جدول  .2همبستگی بین متغیرهای متغیرهای مدل پژوهش
X4

X3

X2

X1

Y1

احتمال همبستگی

1/0000

1/0000
--------037299

1/0000
--------0/075162
0/0161
002922

1/0000
--------0/130922
0/0000
0/138352
0/0000
0/038947

Y1
X1
X2
X3
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1/0000
---------

--------0/025753
0/4104

0/9256
0/23230
0/054660
0/003713
0/0804
0/9055
منبع :یافته های پژوهش
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0/2130
0/103530
0/0009

X4

جدول .3نتیجه آزمون تورم واریانس برای معادالت رگرسیونی پژوهش

نتیجه
تایید عدم همخطی در مدل رگرسیونی
تایید عدم همخطی در مدل رگرسیونی
تایید عدم همخطی در مدل رگرسیونی

آماره تورم واریانس
شماره مدل رگرسیونی
1/10
مدل رگرسیونی ()1
1/09
مدل رگرسیونی ()2
1/11
مدل رگرسیونی ()3
منبع :یافته های پژوهش
نتایج آزمون فرضیه های و مدلهای پژوهش
با توجه به متغیرهای معرفی شده سه معادله رگرسیونی به شرح ذیل معرفی میشوند.
معادله اول:
Y1=α+β1* X1+ β2* X2+ β3* X3 +ε
معادله دوم:
Y1=α+β1* X2+ β2* X3+ β3* X4+ε
معادله سوم:
Y1=α+β1* X1+ β2* X2+ β3* X3+ β4* X4+ε

آزمون فرضیه های پژوهش از طریق تخمین مدل رگرسیونی انجام می شود .در ادامه ،مدل رگرسیونی مورد برازش قرار گرفته و
سپس فرضیه ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت .در ابتدا برای تشخیص اینکه استفاده از روش پانل در برآورد مدل کارآمدتر است یا
روش داده های تلفیقی ،از آزمون چاو ( اف لیمر) استفاده میشود .نتایج آزمون چاو ( اف لیمر) در جدول  4ارایه شده است.
جدول  .4نتایج آزمون چاو برای مدل رگرسیونی

مدل رگرسیونی
مدل اول برای بررسی فرضیه اول
مدل دوم برای بررسی فرضیه دوم
مدل سوم برای بررسی فرضیه سوم
منبع :یافته های پژوهش

آماره آزمون
2/15
2/38
2/82

درجه آزادی
()127 ، 886
()127 ، 886
()127 ، 886

سطح معناداری
0/000
0/000
0/000

نتیجه
استفاده از مدل پانل دیتا
استفاده از مدل پانل دیتا
استفاده از مدل پانل دیتا

فرض صفر در آزمون چاو ( اف لیمر) بر عدم استفاده از پانل دیتا ( یعنی استفاده از داده های تلفیقی ) استوار است و در این
خصوص ،فرضیه های آماری را می توان بشرح زیر نوشت:
 :H0در تخمین نمی توان از روش پانل دیتا استفاده کرد (باید از روش داده های تلفیقی استفاده کرد)
 :H1در تخمین می توان از روش پانل دیتا استفاده کرد.
رد فرضیه صفر و تایید استفاده از پانل دیتا وقتی است که سطح معنی داری کمتر از  0/05باشد .همانطورکه در جدول  4مالحظه
میشود ،سطح معناداری آزمون چاو ( اف لیمر) برای هر سه مدل پژوهش کمتر از  α=0/05محاسبه شده لذا با اطمینان  %95امکان
برآورد مدل با استفاده از روش پانل تأیید میشود .با توجه به اینکه فرض صفر آزمون چاو ( اف لیمر) مبنی بر برابری عرض از مبدأها رد
شد ،در ادامه به منظور تشخیص وجود اثرات ثابت یا وجود اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده میشود.
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جدول  .5نتایج آزمون هاسمن مدل رگرسیونی پژوهش

مدلهای رگرسیونی
مدل اول رگرسیونی
مدل دوم رگرسیونی
مدل سوم رگرسیونی
منبع :یافته های پژوهش

آماره آزمون
0/000
0/000
0/000

درجه آزادی
10
10
10

سطح معناداری
1/000
1/000
1/000

نتیجه
اثرات ثابت
اثرات ثابت
اثرات ثابت

فرض صفر در آزمون هاسمن بر عدم استفاده از روش اثرات ثابت (یعنی استفاده روش اثرات تصادفی) استوار است و فرضیه های
آماری را می توان بشرح زیر نوشت:
 :H0در تخمین نمی توان از مدل اثرات ثابت در روش پانل دیتا استفاده کرد (باید از مدل اثرات تصادفی در روش پانل دیتا
استفاده کرد)
 :H1میتوان در تخمین از مدل اثرات ثابت در روش پانل دیتا استفاده کرد.
برای رد فرضیه صفر و تایید استفاده از اثرات ثابت می بایست سطح معنی داری کمتر از  0/05باشد .اما اگر سطح معنی داری
آزمون هاسمن  prob=1/000محاسبه شود آزمون هاسمن توانایی تشخیص بین اثرات ثابت و تصادفی را ندارد .بنابراین باید از معیار
دیگری برای انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی استفاده کرد .همانگونه که در جدول  5مشاهده می شود ،سطح معنی داری آزمون
هاسمن برابر یک است .در جدول  6انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی موذد مقایسه قرار گرفته است.
جدول  .6درصد توانایی اثرات تصادفی

مدل رگرسیونی
مدل اول رگرسیونی
مدل دوم رگرسیونی
مدل سوم رگرسیونی

ناتوانی اثرات تصادفی
توانایی اثرات تصادفی
64%
36%
63%
37%
90%
10%
منبع :یافته های پژوهش

نتیجه
استفاده از اثرات ثابت
استفاده از اثرات ثابت
استفاده از اثرات ثابت

همانطورکه در جدول  6مالحظه میشود ،اثرات تصادفی در هر سه مدل قادر به توضیح کافی نیستند و باید از اثرات ثابت استفاده
شود.
جهت آزمون فرضیه های پژوهش سه مدل رگرسیونی ارایه گردیده است .جدول  7نتایج برازش مدل رگرسیونی اول برای بررسی
فرضیه اول پژوهش به روش پانل با استفاده از اثرات ثابت ( پانل دیتا) را ارایه می نماید.
جدول  .7نتایج برازش مدل رگرسیونی اول برای بررسی فرضیه اول پژوهش ( اثرات ثابت)

متغیرهای مستقل
ثابت معادله ()α
میزان بیش اعتمادی شرکت ها
لگاریتم اندازه شرکت
نسبت اهرمی
آماره آزمون 2/36 = F
2/15
آماره دوربین واتسون :

متغیر پاسخ = نوع موسسه یا کیفیت حسابرسی
ضرایب رگرسیونی
آماره آزمون t
15/12
0/38
2/98
0/10
2/17
0/08
-0/63
-0/02
سطح معناداری = 0/000
ضریب تعیین = 0/25

سطح معناداری
0/000
0/002
0/02
0/52

منبع :یافته های پژوهش
مطابق جدول  ،7ضریب اثر گذاری رگرسیونی میزان بیش اعتمادی شرکت ها بر نوع موسسه یا کیفیت حسابرسی برابر 0/10
است و این ضریب از نظر آماری با سطح معنی داری ( 0/002که زیر  0/05است) معنی دار می باشد .بنابراین فرضیه اول مورد تایید
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قرار می گیرد و در سطح اطمینان  ٪95می توان بیان داشت که بین میزان بیش اعتمادی شرکتها و نوع موسسه یا کیفیت حسابرسی
شرکتهای حسابرسی کننده آنها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .به عبارتی دیگر ،شرکتهایی که اطمینان بیش از حد در آنها باالتر
است از موسسات حسابرسی ب کیفیت تر برای حسابرسی خود بهره می گیرند .این در حالی است که متغیر کنترلی نسبت اهرمی با
سطح معنی داری  0/52مورد تایید نمی باشد ولی متغیر کنترلی اندازه شرکت با سطح معنی داری  0/02معنی دار است و ضریب
رگسیونی مثبت آن ( )0/08نشانگر آن است که تاثیر میزان بیش اعتمادی بر نوع یا کیفیت موسسه حسابرسی کننده در شرکتهای
بزرگتر اندکی بیشتر است .همچنین در مدل رگرسیونی اول ،آماره  Fبرابر  2/36و سطح معنی داری آن کمتر از  0/05می باشد که
نشان دهنده ی مناسب بودن برازش انجام شده می باشد .آماره دوربین واتسون مدل نیز برابر با  2/15است و بنابراین احتمال وجود
خودهمبستگی سریالی در مدل وجود ندارد .ضریب تعیین این مدل برابر با  0/25است و نشان دهنده ی این است که متغیر مستقل و
متغیرهای کنترلی این مدل جمعا  25٪تغییرات متغیر وابسته پژوهش یعنی نوع موسسه یا کیفیت حسابرسی را تبیین می نمایند.
جدول  .8نتایج برازش مدل رگرسیونی دوم برای بررسی فرضیه دوم پژوهش ( اثرات ثابت)

متغیر پاسخ = هزینه حق الزحمه حسابرسی
سطح معناداری
ضرایبرگرسیونی
متغیرهای مستقل
آماره آزمون t
0/000
16/34
0/36
ثابت معادله ()α
0/004
2/86
0/09
لگاریتم اندازه شرکت
0/98
-0/01
-0/0006
نسبت اهرمی
0/000
3/44
0/12
نوع موسسه حسابرسی یا کیفیت حسابرسی
سطح معناداری = 0/000
آماره آزمون 2/49 = F
ضریب تعیین = 0/26
آماره دوربین واتسون 2/15 :
منبع :یافته های پژوهش
مطابق جدول  ،8اثر گذاری ضریب متغیر نوع موسسه حسابرسی یا کیفیت حسابرسی بر هزینه حق الزحمه حسابرسی  0/12می
باشد و این ضریب از نظر آماری نیز (با سطح معنی داری  )0/000معنی دار می باشد .بنابراین فرضیه دوم مورد تایید است و در سطح
اطمینان  ٪95می توان بیان داشت که بین نوع موسسه حسابرسی (کیفیت حسابرسی) و هزینه حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و
معنی داری وجود دارد .این در حالی است که متغیر کنترلی نسبت اهرمی با سطح معنی داری  0/98در سطح اطمینان مود نظر تحقیق
(یعنی در سطح اطمینان  ) ٪95مورد تایید نمی باشد ولی متغیر اندازه شرکت با سطح معنی داری  0/04معنی دار است و ضریب مثبت
آن ( )0/09نشانگر آن است که تاثیر نوع موسسه حسابرسی یا کیفیت حسابرسی بر هزینه حق الزحمه حسابرسی در شرکتهای بزرگتر
اندگی بیشتر است .در این مدل رگرسیونی ،آماره  Fبرابر  2/49و سطح معنی داری این آماره کمتر از  0/05می باشد که نشان دهنده ی
مناسب بودن برازش انجام شده می باشد .همچنین آماره دوربین واتسون برابر با  2/15است ،بنابراین احتمال وجود خودهمبستگی
سریالی در مدل وجود ندارد .ضریب تعیین این مدل نیز برابر با  0/26است و نشان دهنده ی این است که متغیر مستقل و متغیرهای
کنترلی جمعا  ٪26تغییرات متغیر وابسته پژوهش یعنی هزینه حق الزحمه حسابرسی را تبیین می نمایند.
جدول  . 9نتایج برازش مدل رگرسیونی سوم برای بررسی فرضیه سوم ( اثرات ثابت)

متغیر پاسخ = هزینه حق الزحمه حسابرسی
ضرایب رگرسیونی
متغیرهای مستقل
0/33
ثابت معادله ()α
0/10
میزان بیش اعتمادی شرکت ها
0/09
لگاریتم اندازه شرکت
-0/01
نسبت اهرمی
0/12
نوع موسسه حسابرسی یا کیفیت حسابرسی
آماره آزمون 2/50 = F
آماره دوربین واتسون 2/16 :
منبع :یافتههای پژوهش
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سطح معناداری
آماره آزمونt
0/000
12/80
0/002
3/04
0/01
2/55
0/63
-0/47
0/000
4/01
سطح معناداری = 0/000
ضریب تعیین = 0/26
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مطابق با جدول  ،9هر دو متغیر مستقل میزان بیش اعتمادی شرکت ها و نوع موسسه حسابرسی یا کیفیت حسابرسی به تر تیب با
سطح معنی داری  0/002و  0/000دارای تاثیری مثبت و معنی دار بر هزینه حق الزحمه حسابرسی می باشند .بنابراین ،فرضیه سوم
مورد تایید است و می توان بیان داشت که بین میزان بیش اعتمادی و نوع موسسه حسابرسی یا کیفیت حسابرسی با هزینه حق الزحمه
حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد .در این مدل ،متغیر کنترلی نسبت اهرمی با سطح معنی داری  0/63مورد تایید نمی باشد ولی
متغیر اندازه شرکت با سطح معنی داری  0/01معنی دار بوده و ضریب مثبت آن ( )0/09نشانگر آن است که تاثیر میزان بیش اعتمادی و
نوع موسسه حسابرسی یا کیفیت حسابرسی بر هزینه حق الزحمه حسابرسی در شرکتهای بزرگتر اندکی بیشتر است .در این مدل
رگرسیونی ،آماره  Fبرابر  2/50و سطح معنی داری این آماره کمتر از  0/05می باشد که نشان دهنده ی مناسب بودن برازش انجام شده
می باشد .همچنین آماره دوربین واتسون برابر با  2/16است ،بنابراین احتمال وجود خودهمبستگی سریالی در مدل وجود ندارد .ضریب
تعیین این مدل نیز برابر با  0/26است و نشان دهنده ی این است که متغیرهای مستقل و کنترلی جمعا  ٪26تغییرات متغیر وابسته
پژوهش یعنی هزینه حق الزحمه حسابرسی را تبیین می نمایند.

بحث و نتیجه گیری
صورت های مالی بخش عمده ای از اطالعات مورد نیاز سرمایه گذاران و اعتباردهندگان یک شرکت را تامین می کند .براساس
چنین سطح اعتمادی به صورت های مالی ،نقش حسابرسان نیز حیاتی است .حسابرسی صورت های مالی امری ضروری است ،زیرا
صورت های مالی حسابرسی شده می تواند این اطمینان را برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان فراهم کند که اطالعاتی معتبر و قابل
اتکا در اختیار آنها قرار می گیرد .بنابراین ،حسابرسی صورت های مالی می تواند ارزش افزوده اقتصادی را برای یک شرکت به وجود
بیاورد .یکی از مهم ترین ویژگی های شخصیتی مدیران بیش اطمینانی است .این مدیران نسبت به سودها و جریانهای نقدی آتی واحد
تجاری خود خوش بین هستند و چشم انداز مثبتی از ریسک و بازده آتی شرکت دارند .چنانچه حسابرس این ویژگی شخصیتی مدیران
را تشخیص دهد و ریسک گزارشگری مالی را بهدلیل بیش اطمینانی مدیران ،بیش از حد برآورد کند ،می تواند حق الزحمه بیشتری را
مطالبه کند و اقدامهایش را بهمنظور کاهش ریسک عدم کشف کامل کند .از سوی دیگر ،چون مدیران بیش اطمینان به فرایند
گزارشگری مالی شرکت اطمینان دارند ،تالش می کنند از طریق مذاکره ،دامنه رسیدگیهای حسابرسی را کم کنند و حق الزحمه
کمتری پرداخت کنند .ریسک گزارشگری مالی یکی از مهم ترین عوامل ریسک مؤثر بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی است  .نتایج
پژوهش های قبلی نشان می دهد با افزایش خطر مدیریت سود ،تالش های حسابرسی برنامه ریزی شده و نرخ های صورتحساب
حسابرسی افزایش می یابد و در نتیجه می توان گفت بین ریسک مدیریت سود ،ساعت های برنامه ریزی شده و میزان حق الزحمة
حسابرسی ،رابطة مثبت وجود دارد .با در نظر گرفتن اهمیت خدمات حسابرسی و عدم امکان مشاهده ی مستقیم کیفیت حسابرسی ،پیدا
کردن روشی اثربخش برای کنترل کیفیت حسابرسی امری ضروری است .مهم ترین جنبه کنترل و مدیریت کیفیت حسابرسی را می
توان حق الزحمه حسابرسی دانست .حق الزحمه خدمات حسابرسی شرط ضروری برای اطمینان نسبت به کیفیت حسابرسی است .اگر
چه حق الزحمه بیشتر حسابرسی همیشه بیانگر هزینه حسابرسی با کیفیت باالتر نیست اما ،عالوه بر داشتن کیفیت حسابرسی مناسب،
موسسات حسابرسی هزینه استانداردی را برای انجام کار خود در نظر می گیرند که بطور طبیعی حق الزحمه دریافتی آنها بیشتر از این
هزینه هاست .در صورت وجود رقابت در بازار ،موسسات حسابرسی عالوه بر دریافت حق الزحمه کمتر ممکن است صاحبکاران خود را
نیز از دست بدهند .در صورتی هم که موسسات حسابرسی حق الزحمه بیشتری را نسبت به هزینه های صرف کرده برای انجام خدمات
حسابرسی درخواست کنند ،دیدگاه جامعه نسبت به کیفیت کار آنها با تردید همراه خواهد شد .بنابراین می توان مشاهده کرد که
تحقیقات تجربی در رابطه با حق الزحمه حسابرسی شرکت های بورسی در ایران ،اطالعات مناسبی را برای سرمایه گذاران به منظور
تفسیر حق الزحمه حسابرسی فراهم می آورد .نتایج این تحقیق که جهت بررسی رابطه میان اطمینان مدیران ،نوع و کیفیت موسسات
حسابرسی و هزینه های حسابرسی طرحریزی شده است حاکی از این است که بین بیش اعتمادی مدیران و نوع موسسه حسابرسی،
بین بیش اعتمادی مدیران و هزینه های حسابرسی ،و بین نوع موسسه حسابرسی و هزینه های حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
گرچه روابط بین سه مولفه اطمینان مدیران ،نوع موسسه حسابرسی و هزینه های حسابرسی در کنار متغیرهای کنترلی به اثبات رسید
ولی الزم به ذکر است که تنها بین  25الی  26درصد هزینه های حسابرسی توسط این متغیرها قابل تبیین می باشد که نشانگر نقش
سایر متغیرهای بررسی نشده در این پژوهش می باشد .در نهایت میتوان بیان کرد که به دلیل چشم انداز خوش بینانة مدیران به بیش
اطمینانی نسبت به سود دورههای آتی ،احتمال پیش بینی اشتباه آنها بیشتر است.
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جدول  10نتایج تحقیقات مرتبط با این تحقیق را بطور خالصه بیان می نماید.
جدول  .10خالصه نتایج مقایسه ای این پژوهش با سایر پژوهشهای مرتبط

رفرنس
Duellman,
S.,
Hurwitz, H. Sun,
)Y. (2015

یگانه،
حساس
یحیی ،حسنی القار،
مسعود؛ مرفوع ،محمد،
(.)1394

یافته های این پژوهش
یافته های سایر محققین
مدیران بیش اطمینان با احتمال کمتری از حسابرس طبق فرضیه اول پژوهش
متخصص صنعت استفاده می کنند( .بین بیش اطمینانی و مطابق جدول ،7بیش
مدیران و کیفیت حسابرسی رابطه معکوس وجود دارد) اطمینانی مدیران تاثیری
مثبت و معنی دار بر
کیفیت حسابرسی دارد.
بیشاطمینانی مدیریت بر استفاده از حسابرس
متخصص صنعت ،تأثیر معناداری ندارد( .بین بیش
اطمینانی مدیران و کیفیت حسابرسی رابطه معنی داری
وجود ندارد)

مقایسه یافته ها
یافته های این
پژوهش با یافته
های دویلمن و
همکاران در تضاد
است.
یافته های این
پژوهش با یافته
های حساس یگانه
و همکاران در تضاد
است.
یافته های این
پژوهش با یافته
های در آنجلو
منطبق است.

) De Angelo (1981در یک بازار رقابتی ،تفاوت میان هزینه موسسات طبق فرضیه دوم پژوهش
حسابرسی بیانگر تفاوت در کیفیت این مؤسسات است و مطابق جدول  ،8تاثیر
و تقاضا برای خدمات حسابرسان با کیفیت باال برای نوع موسسه حسابرسی بر
این مؤسسات یک صرفه حق الزحمه ایجاد می کند .هزینه حسابرسی معنی دار
(بین کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی رابطه و مثبت است،
مستقیم وجود دارد)
یافته های این
سجادی و راعی تخصص موسسه حسابرسی در تعیین حق الزحمه
پژوهش با یافته
حسابرسی موثرند( .بین کیفیت حسابرسی و حق الزحمه
()1386
های سجادی و
حسابرسی رابطه مستقیم وجود دارد)
راعی منطبق است.
یافته های این
پورحیدری و همکاران مؤسسات حسابرسی بزرگتر )مؤسسات با کیفیت تر(
پژوهش با یافته
هزینه حسابرسی بیشتری نسبت به سایر مؤسسات
()1394
های پورحیدری و
دارند.
همکاران منطبق
است.
S.,
 Duellman,شرکت های با مدیران بیش اطمینان حق الزحمه طبق فرضیه سوم پژوهش یافته های این
Hurwitz, H. Sun,
کمتری را برای حسابرسی پرداخت می کنند( .بین بیش و مطابق جدول ،9بیش پژوهش با یافته
)Y. (2015
اطمینانی مدیران و حق الزحمه حسابرسی رابطه اطمینانی مدیران تاثیری های دویلمن و
مثبت و معنی دار بر هزینه همکاران در تضاد
معکوس وجود دارد)
است.
حسابرسی دارند.
یافته های این
یگانه ،بین بیشاطمینانی مدیریت و حقالزحمة حسابرسی
حساس
پژوهش با یافته
یحیی ،حسنی القار ،ارتباط منفی معناداری برقرار است.
های حساس یگانه
مسعود؛ مرفوع ،محمد،
و همکاران در تضاد
(.)1394
است.
یافته های این
نیکبخت ،شعبان زاده بیش اعتمادی مدیران بر حق الزحمة حسابرسی تاثیر
پژوهش با یافته
مثبت دارند.
و کلهر ()1395
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های نیکبخت و
همکاران منطیق
است.
با توجه به نتایج آزمون فرضیه ها ،پیشنهادهای زیر ارایه میگردد:
اگر حسابرس این ویژگی شخصیتی مدیران را تشخیص دهد و ریسک گزارشگری مالی را بیش از حد برآورد کند ،می تواند حق
الزحمة بیشتری مطالبه کند و از این طریق اقدام های حسابرسی را به منظور کاهش ریسک عدم کشف تحریف با اهمیت کامل کند.
انتخاب حسابرس نوعی تصمیم اقتصادی است و "صاحبکار" ،خدمات حسابرسی را در سطح کیفیتی که انتظار دارد بها کمترین هزینه
از فروشنده (حسابرس) می خرد و تغییر حسابرس پاسخی به تغییر در مقدار و نوع خدماتی است که صاحبکار نیاز دارد به حسابرسان
پیشنهاد می شود برای قیمت گذاری مناسب خدماتشان ،اطمینان بیش از حد مدیران را به عنوان عاملی موثر بر حق الزحمه حسابرسی
در نظربگیرند .در نتیجه موفقیت بیشتر در فضای رقابتی بین حسابرسان با بهترین برآورد از حق الزحمه با حفظ کیفیت کار و لحاظ
نمودن حداقل هزینه را سرلوحه کار خود قرار دهند.
به سرمایه گذاران (اعتباردهندگان) پیشنهاد می شود برای ارزیابی اعتبار فرآیند حسابرسی به ارتباط میان اطمینان مدیران با حق الزحمه
حسابرسی و ارتباط حق الزحمه حسابرسی با کیفیت حسابرسی توجه نمایند چرا که در صورتی که خدمات حسابرسی با توجه به عوامل
موثر بر آن ،چون اطمینان بیش از حد مدیران ،قیمتگذاری نشود می تواند برای سرمایه گذاران (اعتباردهندگان) معرف کیفیت پایین
حسابرسی باشد و بالتبع اعتماد سرمایه گذاران به کیفیت گزارش های مالی حسابرسی را کاهش دهد.
به سازمان بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می شود جهت پذیرش شرکتها در بورس و ارزیابی صورت های مالی حسابرسی شده
شرکتها به ارتباط اطمینان بیش از حد مدیران با حق الزحمه حسابرسی و ارتباط حق الزحمه حسابرسی با کیفیت حسابرسی توجه
نمایند چرا که در صورتی که قیمتگذاری خدمات حسابرسی با اطمینان بیش از حد مدیران متناسب نباشد ،می تواند هشداری برای
کیفیت پایین کار حسابرسی باشد و بالتبع اعتماد به صورت های مالی حسابرسی شده را کاهش دهد.
به سیاستگذاران و قانونگذاران حرفه حسابرسی پیشنهاد می شود به تاثیر اعتماد بیش از اندازه مدیران در حق الزحمه حسابرسی و
کاهش آشفتگی موجود در قیمت گذاری خدمات حسابرسی در کشور توجه نموده و در نتیجه بتوانند انسجام بازار را افزایش داده و
موجبات کاهش سردرگرمی در حرفه حسابرسی از طریق نظم دهی بیشتر به قضاوت های حرفه ای حسابرسان در تعیین حق الزحمه
های حسابرسی را فراهم نمایند.
مهمترین محدودیتهای این پژوهش به شرح زیر است:
داده های مستخرج از صورت های مالی ،از بابت تورم تعدیل نشده اند .با توجه به متفاوت بودن نرخ تورم در سال های مورد بررسی،
در صورتی که داده های مورد استفاده از این بابت تعدیل می شدند ،ممکن بود نتایج ،متفاوت از نتایج فعلی باشد.
محدودیت در جمع آوری اطالعات :اطالعات برخی از شرکتها ،در بعضی از سالهای دوره تحقیق در دسترس نبوده و یا اصالً این
شرکتها در برخی سالها در بورس اوراق بهادار نبودند که این مسئله منجر به حذف این شرکتها از جامعه آماری و کاهش تعداد نمونه
تحقیق ،شد .محدودیت جامعه ،نتایج بدست آمده در پژوهش حاضر محدود به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشد .لذا
این نتایج قابل تعمیم به شرکتهای خارج از بورس نمیباشد.
شرایط تورمی کشور بر محاسبه ی متغیرهای تحقیق همچون حق الزحمه حسابرسی مؤثر میباشد ،اما به علت عدم انجام این کار در
ایران ،اثر تورم در تحقیق حاضر نادیده گرفته شده است.
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