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الزحمه حسابرسي مستقل رابطه مستقيم و دولتي و شبه دولتي و نوع حسابرس با حق

.ر دارددامعني

الزحمه حسابرسيحق،نسبت مديران غيرموظفنظام راهبري شركتها، :هاي كليديواژه

مقدمهمقدمه
 و رسوايي دو كمپاني نها دهه نود و اوايل هزاره جديد، جهان شاهد بحرااواخر

وقوع اين رسواييهاي مالي . ي كوچكتر بودتهاآساي انرون و وردكام و ديگر شركغول

ارشگري مالي و حسابرسان اين نگشت اتهام به سوي حسابداري، گزباعث نشانه رفتن ا

پيامد اين نگرانيها به شكل تغييرات بنيادين و گسترده در حوزه نظارت بر .  شدشركتها

نظام توان به تفكر تقويت ساختار  و بازار سرمايه نمود يافت كه از آن جمله ميتهاشرك

 و شرايط وقوع تهابررسي عل).1387، بولو(د و قوانين و مقررات اشاره كرراهبري شركتها

فروپاشيها مشخص كرده است كه در موارد نبود نظارت بر مديريت، حاكيمت ناقص 

 و سپردن اختيارات نامحدود به مديران اجرايي، زمينه كارها اداره چگونگيسهامداران بر 

ي وضعيتچنين جلوگيري از بروز . مساعدي براي سوء استفاده آنان را فراهم كرده است

ران از طريق نظارت دقيق بر هيئت مديره و حسابرسي منظم ادمستلزم اشراف صحيح سهام

بنويدي، (شودست كه در مجموع تحت عنوان نظام راهبري شركت شناخته ميتهاشرك

1385.(

 است كه در دامنه علوم مختلفي چون 2اي مبحثي چندحوزه1تهانظام راهبري شرك

 و كاربردي تخصصي است، حسابداري و علوم سياسي مورد توجه حقوق، اقتصاد، مديريت

 است گوناگوناين موضوع و گستردگي آن يكي از داليل وجود تعاريف متعدد و. دارد

هاي اندركاران حوزهستدن و االمللي و متخصصسسات ملي و بينؤكه توسط افراد، م

). 1385رهبري خرازي،(مختلف ارائه شده است

ي ي و ساختارهافرايندهااي از  مجموعهتوان را ميتهاراهبري شرك نظام، كلييدر نگاه

ره، كنترلهاي داخلي يئت مدير هيسازماني نظدرونكارهايوست كه با استفاده از سازدان

ز سازيسك و نيت ريريسابرسي داخلي و مدكميته حسابرسي، حاداري و حسابداري، 
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ه، نظارت يبازار سرمانظارتحقوقي، ني، نظامسازماني مانند نظارت قانووكارهاي برون

ت ينان از رعايبندي درپي كسب اطمسسات رتبهؤو م مستقلاناران عمده، حسابرسدسهام

تأثيردر اين تعريف، .ت و عدالت در واحد تجاري استيي، شفافيحقوق ذينفعان، پاسخگو

ت و ياختار مالك س: قابل تمايز استتهاراهبري شركنظام دو دسته عوامل در چارچوب 

ان يزان جريم. ند هستن عوامل داخلييتركنندهنيين و تعيتر از اصلياعضاي هيئت مديره

ر كشورها و ياس، عرضه سهام در بازار هاي قانونيچارچوبرون به درون، يه از بيسرما

استراهبرينظام  بر ثيرگذارأتروني ي عوامل ب نيز برخي نهادي برونمرزيانگذارهيسرما

). 1387زاده، زعزي(

منجر كارهاي آن به كاهش ريسك حسابرسي وشود نظام راهبري و سازبيني ميپيش

 در واحدهاي  اعمال شده به ارزيابي كيفيت راهبريتوانستد؛ و حسابرسان خواهند شو

اي از نظام راهبري به عنوان مجموعه).1387يگانه و معيري، حساس(تجاري بپردازند 

تواند از طريق كاهش ريسك گزارشگري نامطلوب و خارجي ميكنترلهاي داخلي و 

در واقع . بكنديند حسابرسي كمك قابل توجهي ااقدامات متقلبانه به اثربخشي و كارايي فر

بنابراين انتظار . تواند از حجم كار حسابرسي و ريسك آن بكاهدنظام راهبري بالقوه مي

طريق اثر بر اندازه، ريسك و پيچيدگي رود كه وجود نظام راهبري مناسب بتواند از مي

واحد مورد حسابرسي بر تقاضا براي حسابرسي مستقل واحد مورد حسابرسي اثرگذار باشد

كارهاي نظام راهبري بر وثير سازأپژوهش سعي دارد به بررسي تاين ). 1388شهبازي،(

ر تهران و به ي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادا شركتهاقيمتگذاري خدمات حسابرسي در

لزحمه حسابرسي مستقل اثيرگذار بر حقأعبارت ديگر به شناسايي سازوكارهاي راهبري ت

.در ايران بپردازد

مروري بر پيشينه پژوهش
الزحمه كند كه در خصوص رابطه حقمرور پژوهشهاي انجام شده مشخص مي

وجود رابطه در ادبيات دو ديدگاهارهاي راهبري شركتهاكوحسابرسي مستقل و ساز
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 ديدگاه جانشيني بر اين داللت دارد كه منابع جايگزيني : مطرح استجانشيني و مكمل

اين فرضيه به طور ضمني بر . الزحمه حسابرسي مستقل داردكنترلي، رابطه معكوسي با حق

 را حداقل سامانه است كه ريسك كل  مبتنيسناريوي متشكل از تصميم گيرنده فردي

در اين حالت در واقع . دكنهمه تصميمات مربوط را كنترل تواندميكند و مي

كارهاي كنترلي در سازمان و بين ساز3تواند نوعي بده و بستانگيرنده فردي ميتصميم

طبق . شود ديگري ضعيف مي،ها تقويت شود چنانچه يكي از آنكهطوريبه انجام دهد 

 بين حسابرسي مستقل و ديگر منابع  كه روابط،ر مطالعات قبليبيشتديدگاه رابطه جانشيني، 

گرفتن اند كه اند بر اين فرض استوار بودهرا بررسي كرده) ير حسابرسي داخلينظ(كنترلي 

منجر ه بين يك كنترل با كنترل ديگر جايي بالقوه كاهش ريسك به جابتصميم در مورد

رل داخلي به كارهاي راهبري از جمله كنتوبنابراين منطقي است كه وجود ساز. شودمي

 ديگر سوياز ).20084هي و سايرين( گردد منجرريكمتهاي حسابرسي الزحمهحق

خطور فكري برخي از پژوهشهاي پيشين در خصوص نظام راهبري بيانگر اين است كه 

گونه و لحاظ داران چنداشد كه به خاطر سهامممكن است بين كنترلها، رابطه مكمل ب

در پي دارانش  مثالً شركتي كه سهام،ردي رخ دهدات فكردن منافع و مخارج در تصميم

تري كار كنند در  با هيئت مديره مستقلدتند، بايهسوكارهاي راهبري ها و سازبهبود كنترل

 به دنبال حمايت از  وگذاران ديگر هستندديران به دنبال حفظ منافع سرمايهحالي كه اين م

راتر از تر براي حسابرسي مستقل فيشي تقاضاي بروند و بنابراين به سواعتبار خودشان نيز مي

گفت طبق ديدگاه وجود رابطه توان در نتيجه مي. روندعمليات حسابرسي داخلي مي

 دارد و تقاضا برايتأثيركيفيت حسابرسي  سازوكارهاي راهبري قويتر و بهتر برمكمل،

تري براي كيفيتكند در كنار ساير موارد، منابع با شركت را ملزم ميراهبري قويتر

).2008،نديگرا و هي (مستقل و حسابرسي داخلي فراهم كندحسابرسي 

توان گفت تاكنون شواهد تجربي قابل اتكا و سازگاري در به صورت خالصه مي

ورين سازمهمت.كارهاي راهبري و حسابرسي به دست نيامده استوخصوص رابطه ساز

ظف هيئت مديرهؤا شامل نسبت اعضاي غيرمهراهبري مورد مطالعه در اين پژوهشكارهاي 
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، تعداد اعضاي هيئت مديره، استقالل )گيري استقالل هيئت مديرهمعياري براي اندازه(

عامل از رئيس هيئت مديره، ميزان سهام در دست كميته حسابرسي، تفكيك مدير

.اران و ديگر عوامل استدي قانوني از حقوق سهامداران خرد، حمايتهاسهام

بندي هاي انجام شده در اين زمينه در چارچوب دو ديدگاه مطرح شده قابل طبقهشپژوه

طبق ديدگاه وجود رابطه جانشيني، منابع كنترلي . شود كه در ادامه به آنها اشاره مياست

بيان  در اين خصوص هپژوهشهاي انجام شد.جايگزيني براي يكديگر باشدتواندمي

تر را دهد و گزارشگري با كيفيت كنترل را كاهش ميكنند نظام راهبري بهتر، ريسكمي

كوهن و (يابدكاهش ميالزحمه آن كند كه در نتيجه، ريسك حسابرسي و حقتضمين مي

الزحمه ه حسابرسي داخلي و حقبه رابطه معكوسي بين هزين) 1984( واالس .)6،2000هانو

كوهن و هانو. يافتمريكايي دست ا شركت بزرگ 32تقل در پژوهشي روي حسابرسي مس

كند آزمونهاي  كه راهبري شركت قويتر حسابرسان را قادر ميبه اين نتيجه رسيدند) 2000(

. كاهش دهندرا هاي خود محتوا و رسيدگي

ت داخلي بنگاه و اثر ارتباط بين سازوكارهاي كنترلي و نظار) 2001(7نديگراتسو و 

كنگي طي  شركت هنگ650با بررسي ها آن. الزحمه حسابرسي بررسي كردندآن را بر حق

داري  به اين نتيجه رسيدند كه وجود هيئت مديره مستقل به طور معني1994- 1996سه سال 

دهد هيئت مديره شركت به عنوان سابرسي رابطه دارد و اين نشان مي حكمالزحمه با حق

. ابرسي داردالزحمه حسداري بر تعيين حقسازوكار درون سازماني نظام راهبري، اثر معني

 رابطه بين ريسك نظام مورددر بخشي از پژوهش خود در ) 2004(8استونبدارد و جان

 كه با وجود رفتارهاي مشاهده كردندگذاري حسابرسان مستقل، ريزي قيمتراهبري با برنامه

 كه به صورت ريسك راهبري شركت در نظر ،نامناسب مديريت در گزارشگري مالي

 به عبارت ديگر ؛الزحمه آن افزايش يافت كار حسابرسي و نرخ حقبود، ساعاتگرفته شده 

، افزايش الزحمه حسابرسيحق)  نامناسبكارهايووجود ساز(با افزايش ريسك راهبري 

.يافت
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به بررسي و آزمون چارچوب اقتصادي ) 2008(9نديگرا گريفن و اي ديگر،مطالعهدر 

مريكايي االزحمه حسابرسي در شركتهاي  حق وتهاكننده رابطه بين نظام راهبري شركتبيين

. دهد بهتر، هزينه حسابرسي را كاهش مينتايج پژوهش آنان نشان داد راهبري. پرداختند

دهد كه ايجاد نظام راهبري بهتر به كيفيت آنان اعتقاد دارند اين رابطه از اين جهت روي مي

 اين موضوع حسابرسان را قادر انجامد وتر ميي مالي و كنترلهاي داخلي قويتهار صوربهت

.الزحمه حسابرسي را كاهش دهندسازد قيمت ريسك حسابرسي و در نتيجه حقمي

اين ديدگاه .  مكمل استة مطابق ديدگاه وجود رابط،هاي ديگر نتايج پژوهشدر مقابل،

اي و قانوني اعضاي هيئت مديره با نياز آنان به ارتباطتهاي حرفهن است كه مسئوليايمبين 

ا براي حسابرسي مستقيم با محيط داخلي تركيب شده و ممكن است موجب افزايش تقاض

 10نديگراكارسلو و . دشوها انتظار دارند اعتبار و شهرتشان حفظ  چون آن؛مستقل شود

الزحمه پرداختي به حسابرسان ظف و حقؤبين تعداد مديران غيرمرابطه مستقيمي ) 2002(

هاي الزحمهبه اين نتيجه رسيد كه حق) 2000( 11ساليوان. ددر اياالت متحده مشاهده كردن

. حسابرسي با درصد سهام در كنترل مديران اجرايي رابطه مستقيمي دارد

در بازارهاي نوظهور آسياي شرقي به بررسي تأثير حسابرسان ) 2003 (12فان و وانگ

به منظور كم كردن ) نقش نظام راهبري(كننده كنترلي و نظارتمستقل به عنوان سازوكار

سان مستقل نقش آنها نشان دادند كه حسابر. تضاد منافع ناشي از مشكل نمايندگي پرداختند

در انتخاب حسابرس، اين پژوهشگران . كنندراهبري را در شركتهاي آسياي شرقي ايفا مي

به هاي نمايندگي است، تمايل زماني كه ساختار مالكيت شركتها متضمن هزينهدريافتند 

به عالوه در. مت گرفتن حسابرسان جز پنج مؤسسه بزرگ حسابرسي بيشتر استخد

الزحمه حسابرسي هاي نمايندگي وجود دارد، حق كه هزينه،ي آسياي شرقيشركتها

ها نتيجه گرفتند كه پنج با اين شواهد، آن. زرگ بيشتر بودهاي جز پنج مؤسسه بمؤسسه

. ياي شرقي نقش راهبري شركت را دارندمؤسسه بزرگ حسابرسي در بازارهاي نوظهور آس

به بررسي اثر كميته حسابرسي با ويژگي راهبري قوي بر برون) 2005( 13نديگراابت و 

 در ها گزارش كردندآن. سپاري وظايف حسابرس داخلي به حسابرسان مستقل پرداختند
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 به برسان داخلييي كه كميته حسابرسي با ويژگي راهبري قوي وجود دارد، حساشركتها

اختيارات .  داشتند تمايل كمتريي روزمره خود به حسابرسان مستقلبرون سپاري فعاليتها

.كردتقويت مي را ثيرأ اخراج مدير حسابرسي داخلي اين تبه منظوركميته حسابرسي 

رفته شده در ي پذيتها نمونه از شرك130اي روي مطالعه در )2008 (نديگراهي و 

تر به  قويها و راهبري شركت نشان دادند كه كنترل2005 تا 1995ها بورس نيوزلند طي سال

الگوي كلي نتايج . طور مثبتي با تقاضا براي خدمات حسابرسي مستقل در ارتباط است

 مثبت و پيچيده ميان عناصر مختلف ايكند كه رابطهنها از اين نظريه پيروي ميپژوهش آ

شركت، ماهيت ريسك مربوط و عان نفبين ذي كه اين به دليل وجود روابط هستكنترلي 

.هاي در دسترس استكنترل

 خود به بررسي ميزان رعايت ةطي مطالع) 1383(هاي داخلي، رهبري خرازي در پژوهش

. ي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته استاران در شركتهادحقوق سهام

ق سهامداران به طور عام  پژوهش، اجزاي حقووضعيتهاي پژوهش حاكي بود كه در يافته

علوييگانه و  حساس.زمينه هستي فراواني در اين  و كاستيها استرعايت نشده

شده براي حسابرسي داخلي و مخارج  در پژوهشي رابطه بين منابع صرف،)1383(طبري

شناسايي تأثير وجود حسابرسي  آنانپژوهشهدف. نددكرمطالعهحسابرسي مستقل را

بنگاه اقتصادي و بررسي مفيد بودن مستقلحسابرسيالزحمهقحداخلي در كاهش 

الزحمه  حق دادنشاننتايج. حسابرسان داخلي به عنوان جانشين حسابرسان مستقل بود

كه افزايش منابع صرف  به طوري بنگاه اقتصادي مرتبط بوده؛حسابرسي مستقل با پيچيدگي

شده مستقلحسابرسيالزحمهحقكاهشبنگاه موجباخليشده براي بخش حسابرسي د

ون  كه حسابرسان داخلي به سطوحي باالتر از معا،هاي اقتصادياست و اين كاهش در بنگاه

.كردند، بيشتر بوده استمالي و اداري گزارش مي

،)1387(خشوئيالزحمه حسابرسي، رجبي و محمدي  حقدر مورددر پژوهش ديگر 

. ايران پرداختنددرحسابرسيخدماتگذارييمتو قنمايندگيهايهزينهرابطهبررسيهب

هيئتاعضاي غيرموظفنسبت،يهادارايمجموعبهيهابدهكلنسبتمتغيرها ششآن
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شبهونهادهاي دولتيسهمدرصدعمده،سهامداراولينسهمدرصدكل،بهمديره

نوانعحسابرس را بهرسيدگيموردواحدبودنفرعيواصليوكاركنانتعداددولتي،

برخي ازبيندادآنان نشانپژوهشنتايج. كار گرفتنده بنمايندگيهايهزينهايهشاخص

دارمعنيايرابطهحسابرسيخدماتقيمتگذاريونمايندگيهايهزينهبامرتبطعوامل

.هست

كارهاي و نتايج پژوهشهاي انجام شده در خصوص رابطه ساز،طور كه اشاره شدهمان

 رابطه جانشيني و ،دو ديدگاه متضادطبق  و ،حسابرسي مستقل، متفاوتنظام راهبري و 

كارهاي نظام راهبري و وپژوهش رابطه برخي سازاين در . مكمل به دست آمده است

وبدين منظور ساز. شودي ايراني بررسي ميتهاالزحمه حسابرسي مستقل در شركحق

ده شني نظري موجود استخراج هاي پيشين و مبارهاي نظام راهبري طبق مرور پژوهشكا

.است

متغيرهاي پژوهش
دهدمينشانحسابرسيخدماتقيمتگذاريزمينهدرشدهانجاممطالعاتبررسي

حجمبراثرگذارعواملازاستفادهباحسابرسيخدماتالزحمهحقبراثرگذارعوامل

رجبي و (استشدهحسابرسي تعيينخدماتالزحمهحقمحركعنوانبهحسابرسيكار

. )1387محمدي خشوئي،

) 1387(هاي پيشين انجام شده توسط رجبي و محمديپژوهشپژوهش  مطابق با اين در

پيچيدگي شركت مورد -2اندازه شركت - 1 متغير ، شش)2008(نديگراو هي و 

-6 سال مالي شركت پايان- 5نسبت جاري شركت - 4ريسك حسابرسي - 3رسيدگي 

حسابرسيالزحمهحقبراثرگذارعموميعواملعنوانبهحسابرسيتغيير اخير در مؤسسه 

كه در اين مطالعه به عنوان ،كارهاي نظام راهبري نيزوساز.استشدهكار گرفتهه ب

-2اندازه هيئت مديره -1، شامل ده متغير  استمتغيرهاي مستقل مورد بررسي قرار گرفته

- 5ميزان سهام شناور آزاد - 4دار عمده درصد مالكيت سهام- 3ظف ؤنسبت مديران غيرم
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نوع اظهار -7ها  دريافتي از بانكتسهيالت- 6درصد مالكيت نهادهاي دولتي و شبه دولتي 

پرداخت -10ميزان افشاي معامله با اشخاص وابسته - 9نوع حسابرس -8نظر حسابرس 

پيشينالعاتمطدروداردنظري مبناي  ويژگيهااين.بموقع سود سهام توسط شركت است

انتظارومتغيرهابرخي از اين.  استشدهاستفادهكارهاي نظام راهبريوبه عنوان ساز

.شودميتشريحادامهالزحمه حسابرسي در بر حقآنهااثرگذاريازنظري

اندازه هيئت مديره
هدف اصلي نظام راهبري، .  استعنصري مهمهيئت مديره در نظام راهبري شركت

ا ها رگذاريهاي آنن به سهامداران در اين مورد است كه مديريت، ارزش سرمايهاطمينان داد

 در خصوص تركيب هيئت مديره چهار ويژگي وجود 14به عقيده تريكر. دهدافزايش مي

 هيئت مديره بايد به اندازه كافي بزرگ -2.هيئت مديره بايد داراي تنوع باشد-1: دارد

هيئت مديره - 3.دست بياورد كه خاص اين وظيفه باشدباشد تا كارداني و صالحيتي را به 

ن، ديگرامجتهدزاده و (تجربه باشدهيئت مديره بايد بااعضاي - 4.بايد داراي تصدي باشد

1387.(

كلبهمديرههيئتغيرموظفاعضاينسبت
ف اعضاي غيرموظ. آيد اعضاي هيئت مديره به اجرا در مي توسطتهانظام راهبري شرك

ند، مسئوليت اوليه نظارت بر عملكرد مديريت را بر عهده ، كه از مديريت مستقلرههيئت مدي

ظف و كميته ؤطبق ديدگاه رابطه جانشيني، وجود تعداد زيادي از مديران غيرم. دارند

تر چرا كه نظارت دقيق؛رسي مستقل شودحسابرسي ممكن است باعث كاهش نياز به حساب

اي و قانوني ، مسئوليتهاي حرفهاما در رابطه مكمل. ودش خود هيئت مديره اعمال ميسوياز 

 و شودمياي هيئت مديره با نياز آنان به ارتباط مستقيم با محيط داخلي تركيب عضاي حرفها

ها انتظار دارند چون آن؛ براي حسابرسي مستقل گرددممكن است موجب افزايش تقاضا 

).2008ن،ديگراهي و (اعتبار و شهرتشان حفظ شود
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رصد مالكيت سهامدار عمدهد
گيري در شركت است، ممكن  كه فعاالنه درگير عمليات و تصميم،سهامدار عمده

 باعث كاهش حجم  بنابراين.ي شركت كنترل داشته باشد فعاليتهااست بر كنترل داخلي و

 ديگر، سوياز . دشوالزحمه حسابرسي مستقل رسيدگيهاي حسابرس و در نتيجه كاهش حق

به رسي مستقل ظف ممكن است از اين تأثير براي افزايش حسابوعمده غيرمسهامدار هر 

،ديگرانو هي(هاي وي بر ديگر تصميمات داخلي استفاده كند جبران كمبود كنترلمنظور

2008.(

)سهام در دست سهامداران خرد(ميزان سهام شناور آزاد

ان اقليت است كه دار نظارت سهامسازماني نظام راهبري، كارهاي برونويكي از ساز

داران اقليت، نظارت سهام. اران استت اين سهامدمعيار سنجش آن ميزان سهام در دس

حساس (احترام به حقوق آنان و بيانگر مجاز بودن نظارت اقليت بر فعاليت شركت است

 پوشش دادن منافع خود در مقابل قدرت سهامدار به منظورسهامداران اقليت ). 1385يگانه، 

توان گفت آنان باعث كنند و به اين ترتيب ميابزار حسابرسي مستقل استفاده ميعمده، از 

) 2008ن،ديگراهي و (شوندافزايش تقاضا براي حسابرسي مستقل مي

دولتيشبهودولتينهادهايمالكيتدرصد

عنوانبهدولتكهنقشيچنينهموكشور مااقتصاددولتيساختاردليلبه

نظام راهبري ازايويژهالگوياست،عهده گرفتهبرتهاشركازريدر بسياسهامدار

دليلبهراهبريازخاصالگويايندردولتنقش. به وجود آورده استتهاشرك

بركنترلنوعيآن،مالكيتييتهاسياسهماهنگيوعملياتيانتظاراتبودنمشخص

انتظاركهاستآوردهاهمفررادولتينهادهايودولتسهامداريبايتهاشركفعاليت

. بكاهداقتصاديواحدهايچنينعملياتييهاپيچيدگازبتواندكنترلاينرودمي

اقتصاديواحد هرعملياتيييهاپيچيدگدركاهشكههستاحتمالاين،بنابراين



1390/85تابستان / 5شماره / سال دوم/ مجله دانش حسابداري

رجبي و محمدي خشوئي، (شودحسابرسيخدماتالزحمهحقدركاهشموجب

1387.(

حسابرسنوع
سايرنسبتبهدولتيحسابرسيسسهؤميكعنوانبهايراندرحسابرسيسازمان

 دليلبهاين سازمان.استبرخوردارترييشبصاحبكارانحجمازحسابرسيمؤسسات

خدماتالزحمهحقتعيينوكارپذيرشدرانتخاب غيراختياريودولتيساختار

مؤسساتسايربارقابترصهعدرتوانستهكهاستبرخوردارامنيتيحاشيهازايحرفه

.دهداختصاصخودبهراايهويژجايگاهغيردولتي

ميزان افشاي معامله با اشخاص وابسته و پرداخت بموقع سود سهام توسط شركت

سازماني نظام راهبري، نظارت قانوني است كه شامل  كارهاي برونوديگر سازاز

اساس مفاد قانون نظارت قانوني بر. ستاتدوين، تصويب و استقرار قوانين نظارتي مناسب 

پژوهش اين در ). 1385يگانه، حساس ( شدهوضعتجارت و در برخي از موارد ساير قوانين 

240 قانون تجارت، موضوع افشاي معامله با اشخاص وابسته و مفاد ماده 129از مفاد ماده 

به ع ويب مجم موضوع پرداخت سود سهام حداكثر تا هشت ماه پس از تصياد شدهقانون 

 به عنوان معيارهاي نظارت قانوني بر شركت استفاده تعيين رعايت آن توسط شركتهامنظور 

.شده است

هاي پژوهش فرضيه
كه آيا سازبه دنبال پاسخ اين سؤال است پژوهش اين ،با مرور ادبيات و پيشينه پژوهش

ي ايراني  در شركتهاالزحمه حسابرسي مستقلكارهاي شناخته شده نظام راهبري با حقو

:دش تبيين ذيلهاي  به دنبال پاسخ سؤال پژوهش، فرضيه.رابطه دارد يا خير
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الزحمهحقباتهاراهبري شرككارهايوبين سازاين است كهاصلي پژوهشفرضيه

- معنيايتهران رابطهبهاداراوراقبورسدرشدهپذيرفتهيتهاشركحسابرسيخدمات

يكمستقل پژوهش،متغيردهازيكهرازايبهصليارضيهفآزمونبراي.هستدار

.استشدهارائه1جدول شماره شرحبهفرضيه

هاي فرعي پژوهشفرضيه. 1جدول شماره 

شرحفرضيه

.داري وجود داردمعناالزحمه خدمات حسابرسي مستقل، رابطه بين اندازه هيئت مديره و حق)1(

.هستداري معناالزحمه خدمات حسابرسي مستقل رابطه  حقبين نسبت مديران غيرموظف و)2(

.داري وجود داردمعناالزحمه حسابرسي مستقل رابطه حقعمده ودرصد مالكيت سهامداربين)3(

.هستداري معناالزحمه حسابرسي مستقل رابطه بين ميزان سهام شناور آزاد و حق)4(

الزحمه خدمات حسابرسي مستقل رابطه دولتي و حقبه مالكيت نهادهاي دولتي و شبين درصد )5(

.هستداري معنا

.داردداري وجودمعناالزحمه خدمات حسابرسي مستقل رابطه و حقبانكهادريافتي ازتسهيالتبين)6(

.داري وجود داردمعناالزحمه خدمات حسابرسي مستقل رابطه نظر حسابرس و حقن نوع اظهاربي)7(

.هستداري معناالزحمه حسابرسي مستقل رابطه وع حسابرس و حقبين ن)8(

داري وجود داردمعناالزحمه حسابرسي مستقل رابطه با اشخاص وابسته و حقبين افشاي معامالت)9(

.هستداري معناالزحمه حسابرسي مستقل رابطه بين پرداخت بموقع سود سهام و حق)10(

روش پژوهش
از ميان . ز نوع توصيفي استبندي بر حسب روش ا طبقهپژوهش از لحاظاين 

 به بررسي رابطه خطي پژوهشدر اين .اي توصيفي از نوع پژوهش همبستگي استپژوهشه

الزحمه حسابرسي با استفاده از اعداد و ارقام  حق نظام راهبري و كارهايوبين ساز

اطالعات مربوط به . ت و ساير منابع اطالعاتي پرداخته شده استهاي مالي شركتهاصور
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 شركتهاي مالي حسابرسي شدهتهاصور- 1متغيرهاي مستقل پژوهش از منابع مختلفي چون 

گزارش حسابرس مستقل و - 3رساني سازمان بورس اوراق بهادار تهران  پايگاه اطالع-2

از اثر پرهيزبه منظور .  به دست آمده است1387 براي سال مالي تهابازرس قانوني شرك

يك  و وجود حجم نمونه قابل انتخاب از الگوهاي مختلف در  مربوط به تفاوت سالعوامل

 اطالعات . از اطالعات يك سال مالي استفاده شده استسال مالي در چارچوب شرايط زير

 از طريق مراجعه به سازمان بورس اوراق الزحمه حسابرسي مالي شركتهامربوط به حق

. دآوري شده استبهادار تهران و سازمان حسابرسي گر

:هاي زير برخوردار باشندتهايي است كه از ويژگيجامعه آماري پژوهش، شرك

 در 1387يي كه در سال تهاشرك (1387سال عضويت در بورس اوراق بهادار تهران در) 1

).وده است متوقف نب آنهااند و نماد معامالتيتاالر اصلي و فرعي بورس حضور داشته

هاي مالي به دليل ماهيت متفاوت ا و واسطههگذاري، ليزينگ، بانكي سرمايهتهاشرك) 2

. فعاليت آنها در دامنه بررسي اين پژوهش قرار ندارند

هايدادهو، انتخابپژوهشنمونهعنوان شركت به201يادشده، شرايطبهتوجهبا

.مورد نياز استخراج شده است

ها از رگرسيون خطي چندگانه به ههاي آماري و تحليل داد فرضيه به منظور آزمون

يالگوهاي آماري، ابتدا آزمون فرض.روش حداقل مربعات معمولي استفاده شده است

 و F از آماره الگودار بودن  سپس به منظور آزمون معني ورگرسيون مربوط برآورد شده،

وربه منظ.  استفاده شده استtدار بودن ضرايب رگرسيون از آمارهبراي آزمون معني

هاي اندازه بودن توزيع عادي(هاي رگرسيونالگوآزمون برقراري پيش فرضهاي كالسيك 

به ترتيب از ) 17خطي متغيرهاي مستقل نبود همو16 ناهمساني واريانسنبودن، 15باقيمانده

و آماره عوامل افزايش 19، آزمون لوين18اسميرنوف- روش ترسيمي و آزمون كلموگروف

.است استفاده شده 20واريانس

:استذيلشرحبهشدهاستفادههافرضيهآزمونبرايكه،پژوهشيالگو
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LNASSETSDIVIDENDDISCLUSUREAUDITOROPINION
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1615141312
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665543210.

ي الگويكحسابرسي،خدماتالزحمهحقبرمتعددعواملاثربررسيبراي

وابسته، متغير طراحي شده،يالگودر .استشدهپيشنهادمتغيرهرگرسيون چند 

مستقل مربوط به سازو كارهاي متغيرهاي و)LNAUD.FEE(حسابرسي الزحمهحق

) OUT( نسبت مديران غير موظف - 2)BRD( اندازه هيئت مديره شامل - 1راهبري شامل

) INDUS( درصد سهام شناور آزاد شركت - 4)MAJ(دار عمده درصد مالكيت سهام-3

 تسهيالت دريافتي از بانكها - GOVR (6( درصد مالكيت نهادهاي دولتي و شبه دولتي -5

)BANK(7-نوع اظهارنظر حسابرس مستقل)OPINION(8-نوع حسابرس 

)AUDITOR (9- افشاي معامله با اشخاص وابسته )DISCLUSURE (10- پرداخت 

الگومتغيرهاي مستقل مربوط به عوامل عمومي . است) DIVIDEND(بموقع سود سهام 

(SQSUB)پيچيدگي، -LNASSETS (2( اندازه شركت -1رگرسيون برآوردي شامل

 خاتمه -5(CASCLS) نسبت جاري شركت -4(INVEREC) ريسك حسابرسي -3

)  (SWITCH تغيير اخير در مؤسسه حسابرسي-6 و  (YEAREND)سال مالي شركت

.باشدمي

سسه ؤمياسازمانباقراردادطبقشركت است كه مبلغيحسابرسي،الزحمهحق

اعضاي هيئت تعداد.شودميمتحملمستقلحسابرسيخدماتارائهبه منظور حسابرسي

گيري شده با توجه به پنج يا هفت نفره بودن اعضاي هيئت مديره اندازه) BRD(مديره 

ظف هيئت مديره وغيرماعضايبه صورت نسبت) OUT(ظف و نسبت مديران غيرم.است

)MAJ(درصد مالكيت سهامدار عمده . گيري شده استبه كل اعضاي هيئت مديره، اندازه

 كه در اختيار سهامدار است، سنجش ،رين درصد سهام منتشر شده شركتيشتببه صورت 

به صورت درصدي ) INDUS(شركت معاملهموردآزادشناورسهامدرصد. شده است

گيرد، محاسبه شده  كه در بازار مورد معامله قرار مي،گذاران خرداز سهام متعلق به سرمايه
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به صورت درصد سهام در ) GOVR(ولتي درصد مالكيت نهادهاي دولتي و شبه د. است

درصد تسهيالت دريافتي از . گيري شده استمالكيت نهادهاي دولتي و شبه دولتي، اندازه

. گيري شده استبه صورت نسبت بدهي به بانكها به جمع داراييها اندازه) BANK(بانكها

به صورت مشروط و يا مقبول بودن گزارش) OPINION(نوع اظهارنظر حسابرس 

به ) AUDITOR(نوع حسابرس . حسابرس، به ترتيب با صفر و يك سنجش شده است

هاي خصوصي و سازمان حسابرسي صورت متغير صفر و يك به ترتيب براي مؤسسه

) DISCLUSURE(وابستهاشخاصبامعامالتميزان افشاي. سنجش شده است

ر در صورت عدم  قانون تجارت به صورت متغير صف129نشاندهنده رعايت مفاد ماده 

پرداخت به موقع سود . افشاي كافي و يك در صورت افشاي كافي در نظر گرفته شده است

 قانون تجارت به صورت متغير صفر در 240نشاندهنده رعايت ماده ) DIVIDEND(سهام 

.صورت عدم پرداخت بموقع و يك در صورت پرداخت بموقع، در نظر گرفته شده است

پيش  (الگوو نرمال كردن برخي از متغيرهاي پژوهش در اتنوسان به منظور تعديل

اين . استفاده شده استمتغييرهااينطبيعياز لگاريتم)  رگرسيونيالگوفرض برآورد 

 درصد 10/5 اندازه شركت، 6/1، )متغير وابسته(حسابرسي الزحمهمتغيرها شامل حق

مطالعه براي.استتي از بانكها  تسهيالت درياف10/6مالكيت نهادهاي دولتي و شبه دولتي و 

 نوع10/8 نوع اظهارنظر حسابرس مستقل، 10/7شاملكيفيمتغيرهاياثرگذاري

6/5 پرداخت بموقع سود سهام، 10/10 افشاي معامله با اشخاص وابسته، 10/9حسابرس،

از متغيرهاي تغيير ظرف سه سال در مؤسسه حسابرسي6/6 سال مالي شركت و پايان

گرفتهكاره بتعديالتبدوننيزمتغيرهاساير.استشدهاستفادهر و يكساختگي صف

.استشده

هاي پژوهشيافته
:است2هاي پژوهش به شرح جدول شماره نتايج آمار توصيفي داده
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هاآمار توصيفي داده: 2جدول شماره 

انحراف ميانهميانگينمتغير

معيار

حداكثرحداقلچولگي

LNAUD.FEE(19,219,60,690,9617,9921,88(سابرسي الزحمه ححق

BRD(5,095,00,551,594,007,00(اندازه هيئت مديره 

OUT(0,830,80,575,690,21,0(نسبت مديران غيرموظف 

MAJ(0,480,480,220,170,030,99(درصد مالكيت سهامدار عمده 

درصد مالكيت شركتهاي دولتي 

)GOVR(

0,240,210,340,0160,050,100

BANK(0,290,270,274,90,02,96(نسبت تسهيالت دريافتي از بانكها 

متغير ساختگي

OPIN(12675(نوع اظهار نوع حسابرس

AUD(15249(نوع حسابرس

DISC(11586(ميزان افشاي معامله 

DIV(18714(پرداخت به موقع سود

طور كه در جدول قابل مشاهده است، ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداكثر همان

 براي مثال انحراف ؛ مشاهده خالصه شده است201و چولگي هر كدام از متغيرها براي 

با توجه به حداقل و حداكثر مشاهدات آن، خيلي ) متغير وابسته(الزحمه حسابرسي معيار حق

هاي متغير درصد سهام شناور آزاد با كه پراكندگي دادهدر حالي است 0,7و حدود كم 

.است% 34تر و يشتوجه به حداقل و حداكثر مشاهدات نسبتاً ب

اسميرنوف انجام شد كه - آزمون نرمال بودن متغيرها با استفاده از آزمون كلموگروف

 نهادهاي  درصد مالكيت10/5) متغير وابسته(الزحمه حسابرسي نشان داد سه متغير حق

 كه بدين منظور از تبديل لگاريتمي يست تسهيالت دريافتي از بانكها نرمال ن10/6دولتي و 

ها يكي ديگر از پيش فرضهاي رگرسيوني، آزمون همگوني واريانس باقيمانده. استفاده شد

 آمده است، از 3 بدين منظور، آزمون لوين انجام شد كه نتايج آن در جدول شماره است؛
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 لذا فرضيه است،0,835مقدار احتمال مشاهده شده % 95در سطح اطمينان آنجا كه 

.همگوني واريانسها مورد تأييد است

آزمون همگوني واريانسها: 3جدول شماره 
Sigd.f 2 d.f 1 آماره لوين

0,83519810,043

ن به منظـور اطمينـا  . است5 و  4هاي پژوهش به شرح جداول شماره       نتايج آزمون فرضيه  

نيز از عامل افزايش واريانس     ) پيش فرض رگرسيون  (خطي ميان متغيرهاي مستقل     از نبود هم  

VIF عوامل افـزايش واريـانس   .  استفاده شده است)VIF (  بـرايi    امـين ضـريب رگرسـيون 

VIF=1/(1- Riتواند به صورت مي
Ri  نوشته شود كـه در آن (2

 ضـريب تعيـين چندگانـه    2

 در برابـر سـاير متغيرهـاي مـستقل يعنـي            Xiردن متغيـر     رگرسـيون كـ    ارگرسيون است كه بـ    

(i≠j)   خطي چندگانه در اين رگرسيون مصنوعي بيـشتر  بنابراين هرچه هم. آيدها به دست مي

بـه دسـت   ) VIF (هاياندازه، 5در جدول شماره . كمتر استiβورد ضريب اباشد، دقت بر

.اي مستقل استخطي متغيرههنده عدم همنشاند بنابراين است،10آمده زير 

هاي آزمون فرضيه اصلييافته: 4جدول شماره 

FProb(F) d.f RR2R2فرضيه
adjنتيجه

سازو كارهاي راهبري شركتها    
الزحمـــه حـــسابرسي بـــر حـــق
.استتأثيرگذار 

تأييد 129,60,001980,810,670,66

فرضيه

 از روش تحليل الگودار بودن در بخش پيش اشاره شد كه به منظور آزمون معني

 استفاده tدار بودن ضرايب رگرسيون از آماره  آزمون معنيبرايو ) Fآزمون (واريانس 

كمتر 0. 025 كه از Sigدهد با توجه به مقدار  نشان مي4 نتايج جدول شماره ،شده است

 درصد تأييد شد به اين معنا كه 95داري كل رگرسيون در سطح اطمينان است؛ معني

.ي رگرسيون همزمان با هم صفر نبودضرايب متغيرها
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هاي فرعيهاي آزمون فرضيهيافته: 5جدول شماره 

نتيجهβtProb(t)VIFمتغير مستقلفرضيه

)1(BRD0,04-0,86-0,391,02تأييد نشد

)2(OUT0,07-1,44-0,151,05تأييد نشد

)3(MAJ0,051,000,311,1تأييد نشد

)4(INDUS0,03-0,53-0,591,04تأييد نشد

)5(LNGOVR0,193,790,001,1تأييد شد

)6(LNBANK0,01-0,07-0,951,01تأييد نشد

)7(OPION0,102,060,041,05تأييد نشد

)8(AUD0,4710,70,001,17تأييد شد

)9(DISCL0,08-1,55-0,121,01تأييد نشد

)10(DIVID0,02-0,35-0,721,02تأييد نشد

 نوع 10/8درصد مالكيت نهادهاي دولتي و 10/5 محاسبه شده براي دو متغير  tآماره

.داري مورد قبول استيعني سطح معنيكوچكتر0,025 كه از است0,00حسابرس معادل 

الزحمه حسابرسي و دار بين حق و فرض مقابل مبني بر رابطه معني،بنابراين فرضيه صفر رد

 به 0,47 و 0,19ضرايب دو متغير مزبور به ترتيب . شودييد ميأ تياد شدهتغير مستقل دو م

تر بودن وزن اين متغيرها نسبت به ساير بيشتدست آمد كه نشاندهنده رابطه مستقيم و 

. متغيرهاست
هاي آزمون عوامل عمومي يافته: 6جدول شماره

tProb(t)مقدارβنام متغير
LNASSETS0,5111,680,00
SQSUB0,081,880,05
INVREC0,0340,780,43
CASCLS0,010,240,80
YEAREND0,0030,0780,93
SWITCH0,014-0,31-0,75
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الزحمه حسابرسي در شود از شش عامل عمومي اثرگذار بر حقدر جدول مشاهده مي

به كمتر 0,05 پيچيدگي شركت از 6/2 اندازه شركت و 6/1 دو عامل Sigپژوهش،اين 

دار بين اين دو عامل و درصد، رابطه معني90بنابراين در سطح اطمينان . دست آمده است

.شودييد ميأالزحمه حسابرسي مستقل تحق

مستقلمتغير4ي شامل الگو،21كلي رگرسيون به روش گام به گامالگوآزموننتايج

:استذيلبه شرحوابستهمتغيريكو

SQSUBLNASSETSAUDLNGOVFEELNAUD 09.051.044.011.079.12. ++++=

 اندازه شركت و 6/1 نوع حسابرس، 10/8 درصد مالكيت نهادهاي دولتي، 10/5ضرايب 

 بنابراين تغيير .است0,09 و 0,51، 0,44، 0,11 ميزان پيچيدگي، مثبت و به ترتيب برابر 6/2

ادهاي دولتي، نوع حسابرس، همسو با تغيير در درصد مالكيت نهLNAUD.FEEدر 

) 4جدول شماره (رگرسيون يالگواينهمبستگي.اندازه شركت و ميزان پيچيدگي است

الزحمه حق(وابسته متغيرباالگومستقلمتغيرهايرابطه خطي مستقيم و قوي بيننشاندهنده

شان كه ناست  به دست آمده 0,67برابر ) R2(الگوچنين ضريب تعيين هم. است) حسابرسي

الزحمه حسابرسي توسط متغيرهاي مستقل آمده در  درصد از تغييرات در حق67دهد مي

.شوند تبيين ميالگو

گيرينتيجه
عوامل قالبو كارهاي راهبري شركتها درسازاثره است شدسعيپژوهشدر اين

ن داد پژوهش نشانتيجه. شودمطالعهحسابرسيالزحمهحقبردرون سازماني و برونسازماني

درصد مالكيت نهادهاي -1كننده نظام راهبري در اين پژوهش، دو متغير از متغيرهاي تبيين

دار اثري معنيالزحمه حسابرسي مستقل شركتها  نوع حسابرس بر حق- 2دولتي و شبه دولتي 

؛ به طوري كه هرچه سهام در اختيار نهادهاي  استها مستقيم بودهجهت اين رابطه. دارد
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هاي پژوهشيافتهساير. شودالزحمه حسابرسي بيشتر ميه دولتي بيشتر باشد، حقدولتي و شب

:استشرح زيربه

الزحمه حسابرسيحقبراثرگذارعموميعوامل)الف

:استدهشييد أتالزحمه حسابرسيبا حقآنهارابطهكهمتغيرهايي) 1- الف

با )LNASSETS(يها دارايلگاريتم طبيعي ارزش دفتري مجموعآمارينظراز) 1

از آنجا كه شركتهاي بزرگ با . داردمستقيم رابطه)LNAUD.FEE(حسابرسي الزحمهحق

كنند، حسابرسي  و زيادي ناشي از محيط فعاليتشان برخورد ميخطرپذيريهاي گوناگون

به عالوه در ادبيات نظري اين موضوع مستند . شودري انجام ميبيشتچنين شركتهايي نيز با 

داري با اندازه واحد مورد رسيدگي هاي حسابرسي به طور معنيالزحمهست كه حقشده ا

.ارتباط دارد

گيري متغير پيچيدگي شركت كه با تعداد واحدهاي فرعي در كنترل شركت اندازه) 2

افزايش واحدهاي فرعي در . داردمستقيمرابطهحسابرسيخدماتالزحمهحقشود بامي

الزحمه حسابرسي  حجم كار حسابرسي و موجب افزايش حقكنترل شركت باعث افزايش

.شودمي

:استهشدنييدأتالزحمه حسابرسيحقباآنهارابطهكهمتغيرهايي) 2- الف

ا وع داراييهمجمبهموجوديهاودريافتنيايحسابهمجموعنسبتآمارينظراز)1

)INVREC( حسابرسي ارتباط الزحمه  حسابرسي است با حقخطرپذيري، كه نشاندهنده

.داري نداردمعني

الزحمه حسابرسي ارتباط ؛ بيانگر وضعيت مالي شركت با حق)CASCLS(نسبت جاري ) 2

الزحمه حسابرسي مستقل اين نتايج حاكي است كه در تعيين مبلغ حق. داري نداردمعني

لغ در در نتيجه عوامل ديگري در تعيين اين مب. ياد شده اهميتي نداردشركتها سه نسبت 

. اثرگذار استشركتهاي ايراني
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شايد . داري نداردالزحمه حسابرسي ارتباط معني با حق)YEAREND( سال مالي پايان) 3

 سال مالي آنها به پايانبتوان گفت به دليل پراكندگي سال مالي شركتهاي مورد آزمون، 

. نيسته حسابرسي الزحمكننده در ميزان حقپايان سال شمسي يا مقطعي ديگر، عاملي تعيين

الزحمه حسابرسي ارتباط با حق) SWITCH(تعويض حسابرس ظرف سه سال اخير) 4

.داري نداردمعني

اي راهبري شركتها شاخصه) ب

:الزحمه حسابرسي تأييد شده استمتغيرهايي كه رابطه آنها با حق) 1-ب

مه حسابرسي الزحبا حق) LNGOVR(نظر آماري درصد مالكيت نهادهاي دولتي از ) 1

چنينهموايرانكشوردولتي اقتصادساختاردليلبه. دار داردمستقل رابطه مثبت معني

انتظاراست،گرفتهعهدهبراز شركتهابسياريدرارسهامدعنوانبهدولتكهنقشي

در اين . دولتي وجود داردنهادهايودولتسهامدارباشركتهايفعاليتبركنترلنوعي

ريزي تر را برنامهرس با آگاهي از داشتن سهامدار دولتي، دامنه كار گستردهصورت حساب

ي را بيشترالزحمه  لذا حسابرس حقشود؛بيشتر مي حسابرسي كند و نيز خطرپذيريمي

.كنددرخواست مي

حسابرسيسازمان. داردمستقيمرابطهحسابرسيخدماتالزحمهحقباحسابرسنوع) 2

خدمات الزحمهحقتعيينوكارپذيرشخدمات،ارائهبازاردرتيدولنهاديعنوانبه

سسهؤمچهارهمانندسازمان،اينبا اين شرايط.استبرخوردارامنيتيحاشيهازايحرفه

نبايرقسايرنسبتبهگرفتهصورتمطالعاتازبرخيكه براساس،دنياحسابرسيبزرگ

خدماتبازاردرهستندايحرفهخدماتمهالزححقدرصرفيدارايالملليبينعرصهدر

نوعيبنابراين.كندميدريافتبيشتريالزحمهحقنبايرقنسبتبهايراندرحسابرسي

.داردوجودحسابرسيسازمانتوسطخدماتو قيمتگذاريارائهدرانحصار

:استنشدهييدأتحسابرسيالزحمه خدماتحقباآنهارابطهكهمتغيرهايي) 2-ب
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 طبق مفاهيم .داري نداردالزحمه حسابرسي رابطه معنيبا حق) BRD(اندازه هيئت مديره) 1

نظري، هيئت مديره بايد به اندازه كافي بزرگ باشد تا كارداني و صالحيتي را به دست 

رسد در شركتهاي ايراني تعداد و تركيب به نظر مي. بياورد كه خاص اين وظيفه باشد

باعث اجراي نظارت دقيقتر از سوي هيئت است ها نتوانسته اعضاي هيئت مديره در شركت

.الزحمه حسابرسي را كاهش دهد و حقخودمديره 

)OUT(كل اعضاي هيئت مديره بهمديرههيئتظفوغيرماعضاينسبتآمارينظراز ) 2

نظري، كميتهمفاهيمطبق. ندارددارمعنيرابطهحسابرسيخدماتالزحمهبا حق

ساختارسازمانيبرحاكموضعيتامادارد،رامستقلحسابرسنتخابانقشحسابرسي

نتواند به هيئت مديرهغيرموظفاعضايصوريوجود استشدموجبايران،درركتهاش

عملياتكاهنده پيچيدگيوبازدارندهعامليكهمانندو كار راهبري شركت،عنوان ساز

.ابرسي اثرگذار باشدحسخدماتالزحمهحقبروكندعملاقتصاديواحد

داري الزحمه حسابرسي رابطه معنيبا حق) MAJ(عمده سهامداردرصد سهام اولين) 3

تواند نقش كنترلي گيري است، مي كه فعاالنه درگير عمليات و تصيم،سهامدار عمده. ندارد

الزحمهبر فعاليتها و كنترل داخلي در شركت داشته باشد و به اين وسيله باعث كاهش حق

در شركتهاي ايراني نبود اين رابطه به اين معني است كه وجود . دشوحسابرسي مستقل 

تواند نقش نظارتي و كنترلي در شركت ايفا رغم قدرت نفوذ خود، نميبه سهامدار عمده 

.كند

اين . داري نداردالزحمه حسابرسي رابطه معني با حق)INDUS(درصد سهام شناور آزاد ) 4

نبود رابطه در . استارهاي مربوط به نقش بازار در راهبري شركتها و ك سازءشاخص جز

اين زمينه نشاندهنده عدم تأثيرگذاري سهامداران خرد در سياستهاي كنترلي شركت و نشانه 

. ن سهم دولت در اقتصاد ايران استزياد بودعدم توسعه بازارهاي سرمايه و 

الزحمه حسابرسي  و حق)BANK(داراييها بين نسبت تسهيالت دريافتي از بانكها به جمع ) 5

شبه ياودولتيشكلبهايراندراعتباردهندگانعمده چرا كهنيست؛دار رابطه معني

دولتكالنتصميماتبراساسصرفاًاعتبارتخصيصچگونگيچنينهموهستنددولتي
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عامل باتدراعتباردهندگانيچنيناساساينبر.گيردميصورتمحدوديشكلهايو به

ايجادتوانند موجبنميوارنددمحدودينظارتيوكنترليقدرتاعتبار،متقاضيان

.شوندتجاريواحدهايعملياتپيچيدگيوحجمدرمتفاوتيوضعيت 

. نيستدار الزحمه حسابرسي رابطه معني و حق)OPINION(بين نوع اظهارنظر حسابرس ) 6

هاي دريافتي توسط الزحمهابرس است و اينكه حقاين رابطه بيانگر وجود استقالل حسنبود 

.گيردحسابرس تحت تأثير نوع اظهارنظر آنها قرار نمي

الزحمه حسابرسي رابطه و حق) DISCL(بين ميزان افشاي معامله با اشخاص وابسته ) 7

 قانون تجارت 129رود در صورت افشاي كافي و رعايت ماده انتظار مي. نيستداري معني

خطرپذيري بيشتري را ييد اين موضوع در گزارش حسابرسي، حسابرس أت و تتوسط شرك

.اي را تأييد نكردنتايج پژوهش چنين نتيجه. ودشر يشتالزحمه وي ب و حقبپذيرد

الزحمه حسابرسي  و حق)DIVID(نظرآماري بين ميزان پرداخت بموقع سود سهام از ) 8

.نيستداري رابطه معني

اندازه هيئت ( گفت متغيرهاي مربوط به نقش هيئت مديره تواندر نمايي كلي مي

پرداخت بموقع (، رعايت حقوق سهامداران )ظف هيئت مديرهومديره و نسبت اعضاي غيرم

با ) سهام شناور آزاد شركت(و نقش بازار ) سود سهام و افشاي معامله با اشخاص وابسته

چنين ساختار و ه به اين امر و همبا توج. داري نشان ندادالزحمه حسابرسي رابطه معنيحق

نكه از ايتوان چنين استنباط كرد كه اين سيستم بيش از  راهبري شركتها در ايران، ميامانهس

 برونسازماني و متكي بر رقابت آزاد برخوردار باشد با سيستمهاي درون سامانهويژگيهاي 

ادي موجود و عدم توسعه سازماني مناسبت بيشتري دارد كه اين امر با توجه به وضعيت اقتص

چنين مقوله نظام راهبري هم. بازارهاي سرمايه و نبود اقتصاد رقابتي دور از انتظار نيست

در پژوهشهاي پيشين .  و بخشهايي از آن بخوبي درك نشده است،شركتها در ايران جوان

نيز نتايج مشابهي به) 1385(و رهبري خرازي ) 1387(انجام شده توسط رجبي و محمدي 

دار بين نظام راهبري شركتها در ساير كشورها اغلب پژوهشها رابطه معني. دست آمده است
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شايد دليل اين نتايج، قدمت به كارگيري نظام . ستاالزحمه حسابرسي را نشان دادهو حق

. راهبري در آن كشورها باشد

ي مستقل الزحمه حسابرسبا توجه به اثرگذار نبودن عمده عوامل نظام راهبري بر حق

 كه بر قيمتگذاري خدمات هسترسد عوامل ديگري در شركتهاي ايراني به نظر مي

دهد حسابرسان مستقل در ايران به عواملي غير اين وضعيت نشان مي. حسابرسي تأثير دارد

پژوهش در قيمتگذاري خدمات خود توجه اين از عوامل نظام راهبري آزمون شده در 

الزحمه  و اثرگذاري آنها را بر حقبود به دنبال آنها يندهاي آتوان در پژوهشهمي. كنندمي

.كردحسابرسي مستقل آزمون 

پيشنهادها
الزحمه حقازاوليهوردابربه منظور توانندميحسابرسيسازمانوحسابرسيمؤسسات-1

.كننداستفاده2وردي معادله شماره ا بريالگو از حسابرسيخدمات

الزحمه صد مالكيت نهادهاي دولتي و شبه دولتي با حقطبق نتايج به دست آمده در-2

 با تغيير در مالكيت سرمايه .رسدلذا به نظر مي. حسابرسي به طور مستقيم رابطه دارد

.شركت، هزينه حسابرسي تغيير كند

طور قابلبهحسابرسيسازمانالزحمه دريافتي توسطدهد حقنشان ميپژوهشنتايج-3

نشانگر تواندميموضوعاينهاي حسابرسي بيشتر است،همؤسسسايراي ازمالحظه

يا ريشتبانحصارينرخصورتبهاحتماالًحسابرسي،ارائه خدماتدرانحصارنوعي

به منظوردشوميپيشنهاداساساينبر.باشدحسابرسيسازمانتوسطكمكارايي

حصولورانحصاناهنجارپيامدهايحذفحسابرسي،خدماتبازارشدنرقابتي

دربازنگريقيمتها باشدنواقعيوكيفيتبهبودجملهازرقابتيوضعيت مزاياي 

كنندهارائهشكلازدولتينهاديعنوانبهحسابرسيسازمانو مقرراتقوانين

تغييرحسابرسيخدماتبازاربرنظارتدولتي،مرجعصورتبهخدمات حسابرسي

.كند
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