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 .الزحمه حسابرسیحق

 مقدمه
هاي حسابرسی را نادیده بگیرد. کمیته  تواند اهمیت کمیتهامروزه کمتر کسی می

گرفته می کننده در ارکان راهبري بنگاه درنظرحسابرسی اثربخش، به عنوان عاملی تعیین
توان براي شرکت در نظر گرفت. اعضاي این شود که از وجود آن بهترین استفاده را می

کمیته با هیئت مدیره که مسئول حفظ منافع سهامداران است همکاري کرده و بر کیفیت 
هاي مالی، حسابداري، حسابرسی، کنترل داخلی و فرآیند  و مطلوبیت صورت

هاي حسابرسی و  اري ارتباط حسابرسان، کمیتهکند. برقرنظارت می ،گزارشگري
 شوددهنده میعات سودمند، اثربخش و آگاهیلاموجب افزایش جریان اط ،مدیرههیئت

کرده و افزایش پاسخگویی در مقابل  گذاران کمکگیري سرمایهاین امر به تصمیم.
یته تخصص مالی کم ).1396قائمی،  (علوي وشت سهامداران را نیز در پی خواهد دا

هاي اخیر ترین ویژگی اثربخشی کمیته حسابرسی است که در سالحسابرسی، برجسته
در ایالات متحده، تعریف اصلی ت. کنندگان را به خود جلب کرده استوجه تنظیم

که به  مالی کمیته حسابرسی  در خصوص تخصصس کمیسیون اوراق بهادار و بور
 بود؛برانگیز است، بیش از حد محدود و بحثپیشنهاد شده  اکسلیـواسطه قانون ساربنز

عنوان زیرا تنها محدود به تخصص مالی حسابداري اعضاي کمیته حسابرسی بود که به
اي حسابداران عمومی، از صلاحیت و تجربه برخوردار هستند؛ یعنی حسابداران حرفه

 .رهو تحلیلگران مالی خب خورده یا خبرهقسم
کاران صاحب و حسابرسان يبرا یحسابرس هايالزحمهبا عوامل مؤثر بر حق ییآشنا 

. ، اهمیت داردکنندرا دنبال می یدر حرفه حسابرس يگذاري و قانونمندها که سیاستآن
-هاست و مؤسس دیشد اریبس یدر بازار حسابرس یحسابرس هايهامروزه رقابت مؤسس

 نیبهتر ،یدگیواحد مورد رس هايیژگیبه و جهموفق خواهند بود که بتوانند با تو هایی
 نیآن را با کمتر ،کار تیفکی حفظ ضمن تا باشند داشته خودالزحمه برآورد را از حق

 دهشزمان صرف زانیاز  م یتابع حسابرسیالزحمه حق ،یطور کلانجام دهند. به نهیهز
ر است و حسابرسان عوامل مؤثر ب ندهیمورد انتظار آ انیو ز یحسابرس اتیدر انجام عمل

و  ننیکی(ن کنندیلحاظ م ی،خدمات حسابرس يگذارمتیدو مورد را در ق نیا
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 ).2005، 1همکاران
الزحمه حسابرسی پرداخته شده در مطالعات زیادي به بررسی عوامل مؤثر بر حق  

اید بر اساس معیارهاي بحسابرسی  الزحمهحق، ايبر اساس آئین رفتار حرفهاست. 
هاي مرتبط با ارائه خدمات هزینه، انجام فرآیند حسابرسیمنطقی از قبیل مدت زمان  

هاي ریسک). 1393(عزیزخانی و آقابیگی،  انتظار، تعیین گرددمورد حسابرسی و سود 
محیطی شرکت شامل ریسک تجاري، ریسک مالی و ریسک عملیاتی است (چاسوس و 

 ).2007، 2اولسن
کمیته حسابرسی یک سازوکار کنترلی است که منجر به افزایش قابلیت اطمینان  

شود الزحمه حسابرسی میهاي شرکت مورد رسیدگی و کاهش حقحسابرس به حساب
 ).1393(سلیمانی و مقدسی،

سازمان بورس اوراق بهادار در راستاي بهبود کیفیت گزارشگري  ،از سوي دیگر 
ده است. از جمله اینکه پروژه بهبود نظام حاکمیت شرکتی در هایی انجام داپژوهش مالی

اي از سازوکارهاي این نظام تکمیل شده و در قالب خود قرار داده که نمونهکار دستور 
و  سازمان منشور کمیته حسابرسی، 1391لدستورعمل قرار گرفته است. در اواخر سا

مت استقرار نظام حاکمیت واحد حسابرسی داخلی را تصویب کرد تا در عزم خود به س
اعضاي کمیته  ،شده در همین منشوربا توجه به مطالب بیان .تر باشدشرکتی، مصمم

باید تخصص مالی داشته باشند  ،حسابرسی براي انجام موثر وظایف ذکرشده در منشور
طبق منشور سازمان  هاي مالی است.و این تخصص فراتر از آشنایی صرف با صورت

هاي کمیته حسابرسی نسبت به اهم مسئولیت، 23/11/1391بسازمان بورس مصو
 :حسابرسی مستقل، به شرح زیر است

پایش استقلال حسابرس مستقل و نبود تضاد منافع بالقوه با توجه به آیین رفتار " 
بررسی کلیه شرایط قرارداد حسابرسی و تناسب  اي حاکم بر حسابرس مستقل،حرفه
مستقل، ارائه پیشنهاد درباره انتخاب، چرخش یا تغییر الزحمه دریافتی حسابرس حق

هاي پایش، ها و الزاممدیره متناسب با بررسیحسابرس مستقل و بازرس قانونی به هیئت
اثربخشی عملکرد حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نتایج کار آنها، مذاکره با 

و راهبرد حسابرسی حسب ریزي کلی حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره برنامه

1. Nikin 
2. Chathoth and Olsen 
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هاي اصلی و فرعی مورد، کسب اطمینان معقول از هماهنگی حسابرسی مستقل ِشرکت
 "در مواردي کـه بـیش از یـک مؤسسۀ حسابرسی درگیر کار حسابرسی است.

کیفیت حسابرسی،  بر تأثیر آن نظر از الزحمه حسابرسیعوامل مؤثر بر حق مطالعه 
کنندگان استفاده اعتماد ین حسابرسی موجب کاهشاهمیت دارد؛ زیرا کیفیت پای

 اهداف به دستیابی ازناکامی به منجر تنهانه شود و این امرمی مالی هايصورت
 خواهد کلان ابعاد در حسابرسی فرایند اعتبار کاهش موجب بلکه شود،می حسابرسی

 و سرمایه هزینه افزایش و بهادار اوراق بازار در سرمایه بهینه تخصیص از مانع شد و
). ریسک، یکی از عوامل تاثیرگذار بر 1383شود (حساس یگانه و رجبی، مالی می تأمین
توانند خدمات الزحمه حسابرسی است. حسابرسان با آگاهی از چنین عواملی، میحق

ترتیب، پژوهش ). بدین1992، 1گذاري کنند (گیستخود را به شکل مناسبی قیمت
-که دریابد چگونه تخصص مالی اعضاي کمیته حسابرسی میحاضر به دنبال آن است 

 الزحمه حسابرسی، اثر گذارد. هاي محیطی شرکت و حقتواند بر ارتباط میان ریسک
 سپس شده، اشاره پژوهش هايفرضیه و پیشینه نظري، مبانی به ابتدا در ادامه مقاله، 

پرداخته شده  بحث و گیرينتیجه به نهایت در و ارائه پژوهش هايیافته شناسی وروش
    است.

 مبانی نظري
رود در راستاي حفظ منافع کمیته حسابرسی، یکی از سازوکارهایی است که انتظار می

کننده از اطلاعات حسابداري، موثر واقع شود. ایجاد و هاي مختلف  استفادهگروه
غیرقانونی،کنترل ریسک استفاده از این کمیته در پیشگیري از وقوع اعمال خلاف 

هاي محیطی شرکت، بهبود فرآیند گزارشگري مالی و همچنین ارائه اطلاعات و گزارش
 شود، موثر است.الزحمه حسابرسی میاتکا  که منجر به کاهش حقمالی شفاف و قابل

ها و سایر تقویت فرهنگ پاسخگویی و ارتقاي شفافیت اطاعات در شرکت 
یا بخشی از سرمایه از طریق مردم تامین شده است،  واحدهاي اقتصادي که تمام

ضرورتی انکارناپذیر است. بنابراین براي حصول اطمینان از مسئولیت پاسخگویی 
از عمل آید. هنظارت و مراقبت کافی ب ایدب ،عفنهاي اقتصادي در مقابل افراد ذيبنگاه

م لازري مناسب وجود سازوکا ،براي اعمال این نظارت و مراقبت کافیسوي دیگر، 

1. Gist 
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 .هاستاست. از جمله این سازوکارها، طراحی و اجراي نظام راهبري مناسب در شرکت
نحوي مناسب براي انجام وظایف خود ایفاي نقش کند. یک  کمیته حسابرسی باید به

کند. هاي آنها کمک میمنشور شفاف و مکتوب به کمیته و دیگران در درك مسئولیت
سازمان بورس اوراق بهادار،  23/11/1391 مصوبرسی براساس منشور کمیته حساب

با  ،عضو که اکثریت آنها مستقل و تخصص مالی دارند 5تا  3کمیته حسابرسی از 
و مهارت اعضاي کمیته  مالی شود. تخصصتشکیل می ،مدیرهانتخاب و انتصاب هیئت

 ،حسابرسیهاي کمیته حسابرسی است که با اثربخشی کمیته ویژگی حسابرسی، یکی از 
منشور  1ماده  ارتباط تنگاتنگی دارد و موضوع مورد بحث این پژوهش خواهد بود.

 مدرك دانشگاهی یا مدرك حرفه داشتنصورت هتخصص مالی را ب ،کمیته حسابرسی
حسابداري، حسابرسی، مدیریت مالی، (اي داخلی یا معتبر بین المللی در مسائل مالی 

-همراه با توانایی تجزیه )ا گرایش مالی یا اقتصاديهاي مدیریت ب اقتصاد، سایر رشته
ها و گزارشگري مالی و کنترل داخلی حاکم بر گزارشگري وتحلیل صورت

 شدهانجام هايپژوهش از توجهیقابل ). تعداد1391(سازمان بورس و اوراق بهادر، مالی
 حسابرسی و مالی تخصص و دانش به کمیته اعضاي نیاز بر حسابرسی، کمیته مورد در

 تخصص با اعضاي حضور که کنندمی استدلال نمایندگی تئوري طرفداران. دارند تأکید
-ریسک مستقل،کاهش حسابرس کار از اطمینان براي را حسابرسی کمیته توانایی مالی،
 و صالحی( دهدمی افزایش حسابرسی، الزحمهحق کاهش و شرکت محیطی هاي

براي تقویت حاکمیت شرکتی، ارتقا و  تخصص مالی وجود  ).1395 همکاران،
اطمینان از کسب قدرتبخشی سامانه کنترل داخلی، کمک به مدیریت ریسک راهبردي و 

، کنترل  ریسک سازمانیشفافیت در گزارشگري در سطح داخلی و در سطح برون
 .ضرورتی انکارناپذیر استالزحمه حسابرسی، صاحبکار و کاهش حق

هایی چون ریسک شرکت، تر بر حوزهبراي نظارت دقیقها و سهامداران شرکت 
الزحمه جلوگیري از اتلاف منابع شرکت، صحت گزارشگري مالی ،کاهش حق

هاي قانونی و مقرراتی، بر قضاوت اعضاي کمیته حسابرسی حسابرسی و رعایت الزام
 ی کمیته حسابرسعرضـه خدمـات که تـوان گفـت می ،بـه ایـن ترتیـبکنند. اتکا می

هـا و خدمـات تابعـی از شـرایط محیطـی، سـاختار حاکمیـت الاماننـد سـایر ک
ایـن خدمـات از کننـدگان شـرکتی و تقاضـاي آن از سـوي مدیـران و سـایر اسـتفاده

هـاي هـاي اخیـر کـه پژوهـشدر سـال). 1395(مهربان پور و همکاران،  اسـت
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ورلـدکام براثـر  انـرون، مانندهـاي بزرگـی تزیـادي در رابطـه بـا فـروپاشـی شـرک
هاي بااهمیت ، افزایش ریسک، تحریفهـاي موجـود در گزارشـگري مالـیتقلـب

مـورد  تخصص مالی کمیته حسابرسی بحـث  ده،هاي مالی و غیره  انجام شدرصورت
 گفته، بایدپیش رویدادهايبـا توجـه بـه  .استهـا قـرار گرفتـه توجـه ایـن تحقیـق

تخصص مالی  منظـور افزایـش اثـربخشـیحاتـی بـهلااز قبیـل انجـام اص هاییاقدام
و مدیـران شـرکت  کمیته حسابرسی ارتقاي سـطح پاسـخگویی  کمیتـه حسابرسـی،

و  الزحمه حسابرسی کاهش ریسک محیطی شرکت و کاهش حقاطمینــان از  براي
، تخصص مالی کمیته حسابرسیـده در زمینــه شـهــاي انجــامگســترش تحقیــق

هاي براي ارزیابی ریسک يز به ابزار بهترانیهم حسابرسان البته، صـورت گیرد. 
گذاري حسابرسی دارند؛ در نتیجه، درك بهتر حسابرسان از نقش ریسک در قیمت

ن (نیکین در ارزیابی آنان خواهد شد يترگیري دقیقخدمات حسابرسی، منجر به تصمیم
-هاي ذاتی در قیمتمطالعات زیادي به بررسی نقش ریسک). در 2005و همکاران، 

) اشاره 9619( 1سایمونیک و استین .ه شده استگذاري خدمات حسابرسی پرداخت
 نرخ بازدهکه حسابرسان باید ریسک است وکاري کردند که حسابرسی کسب

گذاري خدمات قیمتخصوص در  گیريتصمیم دردرنظر گیرند و در آن را نامشخصی 
 (همان منبع). آن را لحاظ کنند ،حسابرسی

عنوان یک سازوکار کنترلی، نظام کنترل داخلی را از سوي دیگر،کمیته حسابرسی به 
هاي کمیته درواقع، ویژگی بخشد.ي مالی را بهبود میهاگزارشتر و کیفیت قوي

دگی، کمیته حسابرسی شود. طبق نظریه نماینحسابرسی موجب عملکرد بهتر شرکت می
مسئولیت پاسخگویی به صاحبان سهام در نظارت بر فرآیند گزارشگري مالی را برعهده 

کمیته حسابرسی یک کمیته فرعی تحت چارچوب حاکمیت شرکتی است که  .دارد
). 1395 کند (بذرافشان،هاي نظارتی را به آن محول میمدیره برخی از مسئولیتهیئت

هاي طلبانه مدیران که موجب زیانهاي فرصتگیري از اقداماین نظارت با هدف جلو
 گیرد. مالی خواهد شد، صورت می

هاي حسابرسی مناسبی شود آنان روشتخصص اعضاي کمیته حسابرسی باعث می 
هاي غیرمنتظره نیز کار گیرند و همچنین، قادر به شناسایی و پیشگیري ریسکرا به

شود تا مسئولیت دهد و موجب میکاهش می باشند. این امر، ریسک حسابرسی را

1. Simunic and Stein 
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بیان کرد که هر چه   )2009( 1پرسونز). 2017حسابرس کمتر شود (نگروهو و فوآد، 
تخصص مالی کمیته بیشتر باشد، احتمال کشف معاملات صوري و اشتباه در صورت 

ي ) هم نشان دادند که بازده غیرعاد2014و همکاران ( 2یابد. چويهاي مالی افزایش می
و همکاران  3هاي داراي کمیته حسابرسی کمتر است. در مقابل آبرناتیدر شرکت

هاي تولیدي هاي کمیته و هزینهاي بین ویژگی) به این نتیجه رسیدند که رابطه2013(
 هاي واقعی، وجود ندارد. عنوان معیاري از مدیریت سود مبتنی بر فعالیتغیرعادي به

دهد تا شناخت بهتري از مسائل به اعضاي کمیته حسابرسی امکان می مالی تخصص 
هاي حسابرسی پیشنهادي براي خطرها و رویهریسک هاي محیطی شرکت، حسابرسی، 

-رود بین حقها داشته باشند. با این نتایج انتظار میریسکاین مسائل و  وفصلحل
الزحمه محیطی و حق، ریسک هاي کمیته حسابرسی مالی الزحمه حسابرسی و تخصص

طوري که کمیته حسابرسی داراي شد؛ بهارتباطی مثبت وجود داشته باحسابرسی، 
تواند موجب کاهش  ریسک صاحبکار و همچنین، کاهش تخصص مالی قوي می

  الزحمه حسابرسی شود.حق
 هايرسوایی با سهامداران اعتماد ،نخست انجام شده است؛ دلیل دو به مطالعه این 

کنندگان که تنظیممالی  هايها و بحرانهاي محیطی شرکتو ریسک حسابداري مختلف
براي داشتن  کمیته  حسابرسی نیاز به اعضاي را وا داشت که بر و سازندگان بازار 

-تصمیم بر نهایت در کمیته  در بیشتر مالی  . وجود تخصصکنند تاکید مالی، تخصص
 الزحمه، تاثیراحبکار و کاهش حقکاهش ریسک ص  سیاست ازجمله مدیرههیئت هاي
نقش  ضعف در به اتهام از را آنها کمیته حسابرسی  در مالی تخصص وجود. گذاردمی

، دومگیرند. ر میکابه بهتر را سهامداران منافع و کرده حفظ کاهش ریسک صاحبکار 
باعث  کمیته حسابرسی، مفهوم روبه رشدي وجود دارد که چگونه تخصص مالی در 

الزحمه درکاهش ریسک هاي محیطی شرکت و حق مدیره بهبود کارایی هیئت
، کمیته حسابرسیبنابراین، با توجه به اهمیت تخصص مالی اعضاي  شودمیحسابرسی 

بر سیاست کمیته حسابرسی وتحلیل شود که چگونه تخصص مالی این مورد باید تجزیه
 .گذاردتاثیر می رسی، الزحمه حسابکاهش ریسک صاحبکار و بهبود حق

1. Persons 
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الزحمه حسابرسی، از متغیرهاي زیادي استفاده پژوهشگران براي برآورد الگوي حق 
اند. یکی از این موارد، ریسک محیطی شرکت است. در صورتی که ریسک محیط کرده

شرکت در سطح بالایی برآورد شود، حسابرس براي رسیدگی به صورت هاي مالی، 
دهد که این امر موجب افزایش حجم رسیدگی را افزایش می سطح تردید حرفه اي خود

 ،طور کلیبه  ).1982،  1شود(گالونحسابرس و در نتیجه، افزایش هزینه حسابرسی می
شده در انجام عملیات حسابرسی و  مقدار زمان صرف تابعی از حسابرسی  الزحمهحق

مشتري، دعاوي حقوقی و (از دست دادن شهرت، از دست دادن  زیان مورد انتظار آینده
کار بر این دو عامل اثرگذار است و حسابرسان ریسک حبریسک صا .است )غیره

درنظر گیرند. زیان مورد انتظار  ،گذاري خدمات حسابرسیصاحبکار را باید در قیمت
-یابد؛ چراکه احتمال تحریف کشفآینده با افزایش ریسک ورشکستگی، افزایش می

رود علاوه بر این، انتظار می .خیلی بالاتر است ، ههاي ورشکستنشده در شرکت
هایی تلاش خود را در برابر شرکت ،دعاوي حقوقیاقامه حسابرسان جهت جلوگیري از 

) و 1974( 3)، لو1972( 2هامادا (همان منبع). با احتمال ورشکستگی بالا، افزایش دهند
ز اهرم مالی، اهرم ) نشان دادند که ریسک شرکت تابعی ا1982( 4گاهلون و گنتري

الزحمه حسابرسی تحت تأثیر ریسک عملیاتی و ریسک تجاري است. از آنجایی که حق
گذاري خدمات حسابرسی در نظر گیرد، این سه عامل باید در قیمتشرکت قرار می

هاي رود همه ابعاد مختلف ریسک تحت تاثیر تصمیمگرفته شود. در حالی که انتظار می
گفته به یک حسابرسی قرار گیرد، ممکن است سه عامل پیش الزحمهمربوط به حق

گذاري حسابرسی، مهم نباشند (نیکنین و سالستروم، گیري قیمتاندازه در تصمیم
2015 .( 

ریزي و اجراي مناسب و باکیفیت کار حسابرسی الزحمه حسابرسی در برنامهحق 
کنندگان استفاده اعتماد مالی، مؤثر است. کیفیت پایین حسابرسی موجب کاهش

 اهداف به دستیابی ازناکامی به منجر تنهانه شود و این امرمی مالی هايصورت
است  کلان ابعاد در حسابرسی فرایند اعتبار کاهش ساززمینه بلکه شود،می حسابرسی

ترین ارکان حاکمیت شرکتی است کمیته حسابرسی یکی از مهم). 1392(تنانی و علوي، 

1.Gahlon 
2. Hamada 
3. Lev 
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رود بر فرآیند حسابرسی و گزارشگري مالی دارد، در نتیجه، انتظار میدر که نقش مهمی
الزحمه حسابرسی، تاثیرگذار دامنه حسابرسی، میزان تلاش حسابرسی و در نتیجه حق

طور مستقیم از طریق نظارت بر باشد. کمیته حسابرسی کیفیت اطلاعات را به
هاي داخلی و توجه به کنترل گزارشگري مالی و به طور غیرمستقیم با اعمال مراقبت و

هاي قوي دهد و در انتها، بهبود کیفیت اطلاعات و کنترلحسابرسی مستقل، افزایش می
گذاران از کیفیت گزارشگري مالی تواند منجر به افزایش اعتماد و اطمینان سرمایهمی

). بدیهی است در یک چنین فضاي اعتمادي، 1390نیا، شود (رحیمیان و توکل
الزحمه هاي مالی صرف و حقن مستقل زمان کمتري براي حسابرسی صورتحسابرسا

مدیره، کمتري طلب کنند. وجود کمیته حسابرسی منجر به ارتباط مناسبی بین هیئت
). این کیمته 1،2004شود (ویندرام و سونگحسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی می

ر مسئولیت و منابع مورد نیاز دهد، بلکه با تاکید بعملیات حسابرسی را انجام نمی
  .)2005، 2کند (لایوینگستونحسابرسی، اجراي فرایند حسابرسی را تسهیل می

تواند از دو طریق بر )، کمیته حسابرسی می2003( 3به عقیده ابوت و همکاران 
الزحمه حسابرسی اثر بگذارد؛ نخست از طریق انتخاب حسابرسان و دوم از طریق حق

نامه و دامنه حسابرسی. اعضاي کمیته حسابرسی باید از دانش و تاثیر خود بر بر
تخصص حسابداري مالی لازم و کافی برخوردار باشند. اعضاي داراي تخصص مالی 

دهند طور موثرتري انجام میهاي نظارتی خود را در فرآیند گزارشگري مالی بهنقش
) حاکی 2009ان و کریشنان (هاي ویسوانات). در مقابل، یافته2005و همکاران،  4(دیفوند
الزحمه حسابرس است. به عبارت اي منفی بین تخصص مالی کمیته و حقاز رابطه

الزحمه دهد و در نتیجه، حقدیگر، کیفیت بالاي کمیته تلاش حسابرسی را کاهش می
 کند. کمتري را مطالبه می

 پیشینه تحقیق 
 موضوع تحقیق ارائه شده است. هاي مرتبط بادر این بخش، مروري کوتاه بر پژوهش
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هاي کمیته حسابرسی (شامل استقلال ویژگی تأثیر) به بررسی 2017( 1نگروهو و فواد
هاي کمیته حسابرسی، تجربه و دانش مالی اعضاي کمیته کمیته حسابرسی، تعداد جلسه

و پیچیدگی حسابرسی بر  رهیمدئتیهحسابرسی و اندازه کمیته حسابرسی)، پاداش 
کمیته حسابرسی و  استقلالالزحمه حسابرس پرداختند. نتایج حاکی از آن بود که حق

 کهیحال درالزحمه حسابرسی ندارد؛ هاي کمیته ارتباط معناداري با حقتعداد جلسه
دانش مالی اعضاي کمیته حسابرسی، رابطه منفی و معناداري با آن دارند.  تجربه و

و پیچیدگی حسابرسی اثر مثبتی بر  رهیمدئتیهندازه کمیته حسابرسی، پاداش همچنین، ا
 الزحمه حسابرسی دارند.حق

ی حسابرسالزحمه و حق ی رابطه میان حاکمیت شرکتیبررس) به 2012(2وو 
الزحمه حسابرسی، ارتباط منفی و پرداخت. وي دریافت که میان حاکمیت شرکتی و حق

ي کل، نمونهي از ارمجموعهیزصورت به هانمونهدر بررسی معناداري وجود دارد. اما 
از رشد  متأثري حسابرسی هانهیهزحاکمیت شرکتی بر  تأثیرنتایج حاکی از آن بود که 

الزحمه حسابرسی ، ارتباط منفی میان حاکمیت شرکتی و حقگرید انیب بهشرکت است. 
یی که رشد ملایمی طی دوره مورد آزمون داشتند،  هاشرکتاز لحاظ آماري در گروه 

رشد سریع یا منفی را تجربه  موردنظریی که طی دوره هاشرکتمعنادار بود و براي 
 کرده بودند، معنادار نبوده است.

در را گذاري خدمات حسابرسی )، اثر ریسک بر قیمت2015(نیکنین و همکاران  
الزحمه خدمات دهد که حقنشان می اآنه . نتایج پژوهشکردندانگلستان بررسی 

 مثبتی حسابرسی با ابعاد ریسک (ریسک مالی، ریسک عملیاتی و ریسک تجاري) رابطه
هاي نمایندگی، حجم عملیات شرکت و پیچیدگی هزینه ،هاي پژوهشدارد. طبق یافته

 الزحمه خدمات حسابرسی برخوردار هستند.حسابرسی، از توانایی توصیف حق
) با بررسی تاثیر وجود حسابرسی داخلی بر کاهش رخداد 1389بدي (زارعی و ع 

کمیته میـان ها به این نتیجه رسیدند که هاي مالی و قانونی و مالیاتی در شرکتتحریف
ریسک وجـود  ،با اهمیت تحریـف ،اطلاعاتضعیـف و کیفیـت نـازل  حسابرسی 

 دارد.وجـود منفی و معناداري رابطـه  ،هـاي داخلی و ضعـف کنترلمحیطی 
دهد که تخصص مالی اعضاي کمیته بر رسیک هاي دیگر نیز نشان میبررسی یافته 

1. Nugroho  
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). همچنین، اثر 2014محیطی شرکت اثر منفی و معناداري دارد (چوي و همکاران،
(کریشنان و زحمه، رابطه منفی و معناداري استالتخصص مالی اعضاي کمیته با حق

الزحمه رابطه منفی و معناداري با یکدیگر در نهایت، ریسک و حق ) و2013همکاران،
 ).2015دارند (نیکنین و سالستروم، 

 هاي پژوهشفرضیه
کنند. می استفاده گوناگونی عوامل از حسابرسی خدمات گذاريقیمت حسابرسان جهت

است. در  رسیدگی مورد واحد عملیات و پیچیدگی ریسک، حجم شامل این عوامل
ن نرخ نامشخص بازده توسط ریسک برآورد  و در آ که است ايحرفه حسابرسیواقع، 

). 1996، 1سایمونیک و استینشود (گذاري حسابرسی منعکس میاین ریسک در قیمت
الزحمه هاي محیطی شرکت بر حق) عنوان کردند که ریسک1993( 2و همکاران بمبر

 حسابرسی اثرگذار است.
عنوان یک سازوکار کنترلی، نظام کنترل داخلی را به از سوي دیگر، کمیته حسابرسی 

. تخصص مالی اعضاي کمیته بخشدي مالی را بهبود میهاگزارشتر و کیفیت قوي
-حسابرسی در پیشگیري و جلوگیري از وقوع اشتباه در فرایند گزارشگري مالی، می

شود موضوع باعث می). این 2006، 3ي مؤثر عمل کند (یاتیم و همکاراناگونهبهتواند 
تر عمل کند و همچنین، ریسک ذاتی حسابرسی کار به شکلی قويکنترل داخلی صاحب

الزحمه را کاهش دهد. با این وجود، با توجه به حجم آزمون محتواي مورد نیاز، حق
رود که هرچقدر چنین انتظار می). 2017یابد (نگروهو و فوآد، حسابرسی کاهش می
باید ریسک هاي محیطی  ،هاي آن)(در نتیجه ویژگی تر باشدخشکمیته حسابرسی اثرب

یابد؛ این در حالی است که با وجود پرریسک بودن الزحمه کاهش حقدر نتیجه و 
 الزحمه کمتري  را تقاضا خواهد کرد.شرکت و وجود کمیته حسابرسی، حسابرس حق

شرح زیر طراحی هاي پژوهش به شده، فرضیهبر اساس مبانی نظري و پیشینه مطرح 
 و تدوین شده است:

الزحمه حسابرسی رابطه منفی و فرضیه اول: تخصص مالی کمیته حسابرسی، با حق
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 معناداري دارد.
فرضیه دوم: تخصص مالی کمیته حسابرسی، با ریسک هاي محیطی شرکت رابطه منفی 

 و معناداري دارد.
الزحمه الی و حقتخصص مالی کمیته حسابرسی، رابطه میان ریسک مفرضیه سوم: 

 کند.حسابرسی را تضعیف می
تخصص مالی کمیته حسابرسی، رابطه میان ریسک عملیاتی و فرضیه چهارم: 

 کند.الزحمه حسابرسی را تضعیف میحق
الزحمه تخصص مالی کمیته حسابرسی، رابطه میان ریسک تجاري و حقفرضیه پنجم: 

 کند.حسابرسی را تضعیف می

 شناسی پژوهشروش
 مدل تحلیلی پژوهش 
هاي پژوهش، لازم به ذکر است که تعریف همه متغیرهاي مورد پیش از پرداختن به مدل

 ) ارائه شده است.1هاي مذکور، در جدول (استفاده در مدل
 ) به شرح زیر استفاده شده است:1براي آزمون فرضیۀ اول  پژوهش از مدل (

 
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐿𝐿𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4ROA𝑖𝑖𝑖𝑖

+ 𝛽𝛽5A_Size𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 
شرح زیر ) به4) و (3)، (2هاي (ترتیب از مدلبراي آزمون فرضیۀ دوم  پژوهش به

 شده است:استفاده 
𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐿𝐿𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4ROA𝑖𝑖𝑖𝑖

+ 𝛽𝛽5A_Size𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 
𝑂𝑂𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐿𝐿𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4ROA𝑖𝑖𝑖𝑖

+ 𝛽𝛽5A_Size𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 
𝑀𝑀𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐿𝐿𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4ROA𝑖𝑖𝑖𝑖

+ 𝛽𝛽5A_Size𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 
 

 شرح زیر استفاده شده است:) به2براي آزمون فرضیۀ سوم  پژوهش از مدل (
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ ACEDU𝑖𝑖𝑖𝑖

+ 𝛽𝛽4LNTA𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 
 

 ) به شرح زیر استفاده شده است:2براي آزمون فرضیۀ چهارم پژوهش از مدل (
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𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑂𝑂𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑂𝑂𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ ACEDU𝑖𝑖𝑖𝑖
+ 𝛽𝛽4LNTA𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
 ) به شرح زیر استفاده شده است:3براي آزمون فرضیۀ پنجم پژوهش از مدل (

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑂𝑂𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑂𝑂𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ ACEDU𝑖𝑖𝑖𝑖
+ 𝛽𝛽4LNTA𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
در بورس  1397در بورس پذیرفته شده و تا پایان سال  1391شرکت قبل از سال  .1

 فعال باشد.
هاي مالی، شرکت نباید از صنایع دلیل ماهیت متفاوت عملیات و ساختار صورت به .2

گذاري و هاي سرمایهها و موسسات اعتباري، شرکتگري مالی و پولی، بانکواسطه
 هاي مالی باشد. گريسایر واسطه

اسفند باشد و  29منظور حذف آثار فصلی و مناسبتی، سال مالی شرکت منتهی به به .3
 مانی تحقیق تغییر سال مالی نداشته باشد.طی بازه ز

 ها در دسترس باشد.اطلاعات مالی شرکت .4
 

هاي برگزیده، عنوان شرکتشرکت به 101هاي فوق، تعداد پس از اعمال محدودیت
 انتخاب شدند.

 
 هاي تحقیقریمتغتعریف عملیاتی ) 1(جدول 

 

 نماد نام متغیر
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  تعریف عملیاتی متغیرهاي پژوهش
الزحمه حسابرسی  است که براي سنجش آن بر اساس متغیر وابسته پژوهش، حق

الزحمه حسابرسی استفاده شده ) از لگاریتم طبیعی حق1384سجادي و همکاران (
 است.

هاي شامل تخصص مالی اعضاي کمیته حسابرسی و ریسکمتغیرهاي مستقل پژوهش 
محیطی شرکت (شامل ریسک مالی، ریسک عملیاتی و ریسک تجاري) است. تعریف 

 عملیاتی این متغیرها عبارت هستند از: 
که داراي  تعداد اعضایی تقسیم متغیر تخصص مالی اعضاي کمیته حسابرسی، از •

 کمیته اعضاي کل تعداد رب مدرك تحصیلی حسابداري و حسابرسی هستند،
 ). 1391(سازمان بورس و اوراق بهادر،  حاصل شده است

 دفتري ارزش به بدهی جمع تقسیم از که مالی اهرم از مالی، ریسک سنجش براي •
 مالی ریسک فزاینده عامل مالی اهرم است. آید، استفاده شدهمی دست به هادارایی
باشد، ریسک مالی  بینی بیشترپیش ازانحراف)  احتمال انحراف (یا چقدر هر است.

 ).2005شرکت نیز بیشتر است (نیکینن و سالستروم، 
 بر تقسیم و مالیات بهره از قبل سود تغییرات درصد عملیاتی، از ریسک سنجش براي •

-پیش محاسبه تغییرات درآمد فروش است. اهرم عملیاتی نقش مهمی در درصد
تجاري دارد. این اهرم به هزینه ثابت ریسک  و مالیات و بهره از قبل سود بینی

الزحمه حسابرسی پرداختی توسط شرکت طبیعی حقالزحمه حسابرسی: عبارت از لگاریتم حق
 LNAFEE است

که داراي مدرك تحصیلی  تعداد اعضایی تقسیم ازی: حسابرس تهیکم ياعضا یتخصص مال
 ACEDU حاصل شده است حسابرسی کمیته اعضاي کل تعداد بر حسابداري و حسابرسی هستند،

 LEVR آمده است دست به هادارایی دفتري ارزش به هابدهی جمع تقسیم ریسک مالی: از
تغییرات  درصد بر تقسیم و مالیات بهره از قبل سود تغییرات تقسیم درصد ریسک عملیاتی: از

 OLR درآمد فروش حاصل شده است.

 BR است شرکت مالیات و بهره از قبل سود پذیريتغییر در حقیقت تجاري ریسک تجاري:  ریسک
گیري شده هاي شرکت در پایان سال مالی اندازهلگاریتم داراییاندازه شرکت: از طریق محاسبه 

 LNTA است

 MB رشد شرکت: عبارت از نسبت ارزش بازار سهام شرکت به ارزش دفتري آن است
 ROA آید.دست میها بهسود خالص به مجموع دارایی ها: از نسبتبازده دارایی

 صورتنیاریو در غ کیبرابر باشد  یحسابرسازمان س: اگر حسابرس اندازه موسسه حسابرسی
 استصفر برابر 

A_SIZE 
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 ).2005ها) بستگی دارد (نیکینن و سالستروم، جز بهره وامعملیاتی (هزینه ثابت به
ها و دارایی ترکیب به مربوط که باشدشرکت می ریسک از ریسک تجاري، بخشی •

 قبل سود پذیريتغییر در حقیقت تجاري است. ریسک عملیاتی شرکت هايتصمیم
 تجاري ریسک باشد، تربزرگ اهرم عملیاتی هر قدر است. شرکت مالیات و بهره از

تر است و با تغییر کوچکی در عملیات شرکت، ریسک تجاري بزرگ نیز شرکت
کند. ریسک تجاري از حاصل تقسیم خالص فروش شرکت بر شرکت تغییر می

 ). 2005آید (نیکینن و سالستروم، دست میهاي آن بهکل دارایی
هاي خود را نشان واقع، ریسک مالی میزان ناتوانی شرکت در رویارویی با بدهیدر  

هاي ثابت دهد از طرفی ریسک عملیاتی میزان ناتوانی شرکت در رویارویی با هزینهمی
 ).2004، 1دهد (وستون و همکارانرا نشان می

 متغیرهاي کنترلی این پژوهش نیز عبارت هستند از:
هاي شرکت در پایان سال با محاسبه لگاریتم طبیعی دارایی )LNTAاندازه شرکت( •

 )،2013و همکاران،  3؛ چان2003و همکاران،  2گیري شده است (ابوتاندازه
) که از نسبت ارزش بازار سهام شرکت به ارزش دفتري سهام آن MBرشد شرکت ( •

 آید،دست میبه
دست ها بهداراییسود خالص به مجموع  ) که از نسبتROAهاي (بازده دارایی •

  آید، ومی
) برابر یک خواهد بود، اگر حسابرس مستقل A_Sizeاندازه موسسه حسابرسی ( •

صورت مقدار آن برابر صفر لحاظ شده سازمان حسابرسی باشد؛ در غیراینانتخاب
 شود.می

 هاي پژوهشیافته
 آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش

درصد اعضاي کمیته حسابرسی داراي  60مشهود است، حدود ) 2در جدول (چنانچه 
طور تخصص مالی هستند. حداقل و حداکثر این متغیر به ترتیب صفر و یک است. به

1.Weston et all 
2. Abbott 
3. Chan 

                                                                                                                   



 1399پائیز ـ  67ـ شماره  17سال ـ  یمال يحسابدار یمطالعات تجرب علمی فصلنامه  72

ها تامین مالی هاي نمونه از طریق بدهیهاي شرکتدرصد از دارایی 58میانگین حدود 
 87هاي آن نیز در حدود شده است. و میانگین خالص فروش شرکت بر کل دارایی

) ارائه شده 2اختصار در جدول (باشد. آمار توصیفی متغیرهاي پژوهشی بهدرصد می
 است.

 ): آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش2جدول (

 نماد نام متغیر
تعداد 

 مشاهدات
 حداقل حداکثر میانه میانگین

انحراف 
 معیار

الزحمه حق
 LNAFEE 707 6/980 6/944 8/408 4.787 0/815 حسابرسی

 یتخصص مال
 ACEDU 707 0/596 0/667 1 0 0/384 تهیکم ياعضا
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 آزمون پایایی متغیرهاي پژوهش
کوواریانس آنها، پایایی به این معناست که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و 

  1منظور، از آزمون لوین، لین و چوهاي مختلف ثابت بوده است. بدینلدر بین سا

) نشان داده شده است. بر اساس نتایج 3استفاده شده و نتایج آزمون مذکور در جدول (
اند؛ زیرا احتمال آماره آزمون حاصل، متغیر هاي پژوهش در دوره بررسی، پایا بوده

 بوده است. %5ها، کمتر از سطح خطاي چو براي تمام متغیرلوین، لین و 
  رگرسیونی هايمدل پسماند آزمون نرمال بودن

هاي پژوهش از آزمون رگرسیونی فرضیه هايمنظور بررسی نرمال بودن پسماند مدلبه
افزاري ایویوز استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمون برا در محیط نرم-جارك
شود. است، فرض صفر این آزمون رد می 05/0برا براي هر سه مدل کمتر از -جارك

1. Levin , Lin &  Chu 

یحسابرس  

 LEVR 707 0/583 0/612 0/879 0/184 0/194 ریسک مالی

 یمال تخصص
 تهیکم ياعضا
ک ی*ریسحسابرس

 مالی

LEVR*ACE
DU 707 0/340 0/339 0/879 0 0/258 

 OLR 706 -4/422 1/171 20/228 -4346/060 164/607 ریسک عملیاتی

 یمال تخصص
 تهیکم ياعضا
ک ی*ریسحسابرس

 عملیاتی

OLR*ACED
U 706 -4/652 0/264 20/228 -4346/060 163/697 

 BR 706 0/869 0/784 1/679 0/369 0/401 ریسک تجاري

 یمال تخصص
 تهیکم ياعضا
ک ی*ریسحسابرس

 تجاري

BR*ACED
U 706 0/518 0/469 1/679 0 0/428 

 LNTA 707 13/815 13/866 15/347 10/492 0.976 اندازه شرکت

 MB 707 4/268 3/378 12/604 -114/477 7.430 رشد شرکت

هابازده دارایی  ROA 707 0/131 0/103 0/391 -0/062 0/138 

 A_Size 707 0/202 0 1 0 0/402 اندازه حسابرس
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طور اندازه کافی بزرگ باشد، انحراف از فرض نرمال بودن بهزمانی که اندازه نمونه به
اهمیت و پیامدهاي آن ناچیز است. در شرایط مذکور، با توجه به قضیه حد معمول بی

هاي آزمون که ها نرمال نباشند، آمارهر باقیماندهتوان دریافت که حتی اگمرکزي می
کنند، بدون تورش هستند و از کارایی طور مجانبی از توزیع نرمال پیروي میبه

توان فرض نرمال بودن جمله خطا را نادیده برخوردارند. لذا با توجه به این مطالب می
 گرفت. 

 پژوهش يهاریمتغ ییایآزمون پا جینتا): 3( جدول

تغیرنام م  نماد 
لوین، لین و   آماره

 چو
 احتمال آماره لوین،

 لین و چو
الزحمه حسابرسیحق  LNAFEE -420/394 0000,0  
یسحسابر تهیکم ياعضا یتخصص مال  ACEDU -17/0713 0000,0  

LEVR -27/7036 0000,0 ریسک مالی  
 تهیکم ياعضا یمال تخصص

ی*ریسک مالیحسابرس  LEVR*ACEDU -43/0585 0000,0  

OLR -75/8851 0000,0 ریسک عملیاتی  
 تهیکم ياعضا یمال تخصص
ی*ریسک عملیاتیحسابرس  OLR*ACEDU -0/39273 0000,0  

BR -35/9573 0000,0 ریسک تجاري  
 تهیکم ياعضا یمال تخصص
ی*ریسک تجاريحسابرس  BR*ACEDU -41/6316 0000,0  

LNTA -15/1460 0000,0 اندازه شرکت  
MB -10/1973 0000,0 رشد شرکت  
هابازده دارایی  ROA -25/4314 0000,0  

A_Size -2/34177 0096,0 اندازه حسابرس  
 

 آزمون ناهمسانی واریانس
منظور بررسی ناهمسانی واریانس نیز از آزمون وایت استفاده شده که نتایج آن نشان به

 شود.بر وجود همسانی واریانس در مدل، رد میدهد فرضیه صفر آزمون مبنیمی
 

  خطیمون نبود همآز
معناي وجود رابطه خطی شدید بین متغیرهاي توضیحی یک رگرسیون خطی بههم

آل است؛ پس در بررسی همخطی، بحث است. نبود همخطی، یک حالت کاملا ایده
اي است و بررسی نمونهخطی یک مشکل درونباشد. همشدت و ضعف آن مطرح می
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خطی شدید بین متغیرهاي توضیحی یک وجود همآن نیازي به استنباط آماري ندارد. 
داري ضرایب خواهد بود معنا اعتباري آزمونمدل، موجب تورش ضرایب آن و بی

خطی، محاسبه آماره عامل تورم واریانس هاي بررسی هم). یکی از شیوه1393(سوري، 
خطی شدیدي وجود ندارد کوچکتر باشد، هم 10است. چنانچه این آماره از عدد 

) مقادیر عوامل تورم واریانس متغیرهاي 4). در جدول (1391ومنی و فعال قیومی، (م
دهد که بین متغیرهاي توضیحی مدل مدل پژوهش، گزارش شده است. نتایج نشان می

 خطی شدیدي وجود ندارد.رگرسیونی پژوهش، هم
 خطی): نتایج آزمون نبود هم4جدول (

 عامل تورم واریانس نماد متغیر
یحسابرس تهیکم ياعضا یلتخصص ما  ACEDU 2/598059 

 LEVR 5/092348 ریسک مالی
الیی*ریسک محسابرس تهیکم ياعضا یمال تخصص  LEVR*ACEDU 6/73314 

 OLR 6/79923 ریسک عملیاتی
ملیاتیی*ریسک عحسابرس تهیکم ياعضا یمال تخصص  OLR*ACEDU 2/983584 

 BR 6/153243 ریسک تجاري
جاريی*ریسک تحسابرس تهیکم ياعضا یمال تخصص  BR*ACEDU 1/347081 

 LNTA 1/099219 اندازه شرکت
 MB 1/540831 رشد شرکت
هابازده دارایی  ROA 1/107494 

 A_Size 2/598059 اندازه حسابرس

 
 هاي پژوهشرگرسیونی فرضیه هايمدل

 اول مدل رگرسیونی فرضیه
 اول پژوهش فرضیه): نتایج برازش مدل رگرسیونی اثرات ثابت 5جدول (

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐿𝐿𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4ROA𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5A_Size𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

یضرایب رگرسیون نماد متغیر  آماره تی 
 احتمال 
 آماره تی

 ياعضا یتخصص مال
یحسابرس تهیکم  ACEDU -0/234669 10/04311 0/0000 

 LNTA 0/443989 25/66071 0/0000 اندازه شرکت

 MB 0/001005 0/576728 0/5643 رشد شرکت
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𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐿𝐿𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4ROA𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5A_Size𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

یضرایب رگرسیون نماد متغیر  آماره تی 
 احتمال 
 آماره تی

- ROA -0/316502 هابازده دارایی
3/.667575 0/0003 

- A_Size -0/080529 اندازه حسابرس
1/281064 0/2007 

 C 0/760929 3/134515 0/0018 ضریب خطا

آزمون  اِف لیمر آماره  
اِف آزمون  احتمال آماره 
 لیمر

آزمون   آماره
 هاسمن

 احتمال آماره آزمون هاسمن

7/716858 0/0000 17/072150 0/0044 

شدهلضریب تعیین تعدی ضریب تعیین واتسون -دوربین    آماره اِف 
احتمال آماره 

 اِف

0/964937 0/958800 1/562144 157/2557 0/0000 

 
حاصل در رویه تحلیل دو آزمون اِف لیمر و هاسمن چنین است که چون احتمال  

است،  مدل تلفیقی مناسب نیست و باید از  %5آزمون اِف لیمر کمتر از سطح خطاي 
هاي اثرات تصادفی یا ثابت، استفاده شود. آزمون هاسمن نشان داد که یکی از شیوه

 کمتر است. %5اثرات ثابت، مدل مناسبی است؛ زیرا سطح احتمال این آزمون از 
محاسبه شده است. در واقع با  56/1در حدود  واتسون این مدل -آماره دوربین 

-قرار دارد، می 5/1تا  5/2نزدیک است و بین  2توجه به اینکه این مقدار بسیار به عدد 
توان ادعا کرد که پسماندهاي این مدل خودهمبسته نیستند؛ بنابراین این فرض کلاسیک 

) نیز نشان 000/0ال آن () و احتم255/157شود. مقدار آماره اِف (رگرسیون نیز تایید می
-دار است. همچنین، مقدار ضریب تعیین تعدیلدهد که رگرسیون مورد استفاده معنامی

الزحمه حسابرسی را درصد از تغییرات حق 88/95شده حاکی از آن است که این مدل 
) ذکر شده، ضریب 5گونه که در جدول (کند. از سوي دیگر همانتوضیح و تبیین می

و سطح احتمال آن هم  -235/0مالی اعضاي کمیته حسابرسی در حدود متغیر تخصص 
 دار است. الزحمه حسابرسی معنامحاسبه شده است؛ یعنی اثر این متغیر بر حق 000/0

شود؛ یعنی، هاي حاصل، فرضیه اول پژوهش رد نمیترتیب بر اساس یافتهبدین 
 .دارد يو معنادار یه منفرابط یالزحمه حسابرسبا حق ،یحسابرس تهیکم یتخصص مال
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 دوم مدل رگرسیونی فرضیه

 اول پژوهش هیاثرات ثابت فرض یونیبرازش مدل رگرس جی): نتا6جدول (
𝐴𝐴𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿𝑂𝑂𝑀𝑀𝐴𝐴𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖

= 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐿𝐿𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4ROA𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5A_Size𝑖𝑖𝑖𝑖
+ 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

 LEVR OLR BR نماد متغیر
ی حسابرس تهیکم ياعضا یتخصص مال  ACEDU 0- /0059 0- /0115 0- /0361 

-LNTA 0 اندازه شرکت /0018 0- /1106 0- /0000 
MB 0/9769 0001/0 رشد شرکت  0449/0  

-ROA 0 هابازده دارایی /0000 0/0000 0/0000 
-A_Size 0/0507 0 اندازه حسابرس /0075 0/5821 

خطا بیضر  C 0/0000 0/4796 0/0000 
 0/0000 0/0000 0/0000 احتمال آماره اِف لیمر
 0/0000 0/0000 0/0000 احتمال آماره هاسمن

شدهضریب تعیین تعدیل  0/970512 0/ 162508  0/941749 
واتسون -دوربین  607462/1  174465/2  1/817889 

اِفآماره   221/9851 5/780909 109/3959 
)اِفاحتمال (آماره   0/0000 0/0000 0/0000 

 
رویه تحلیل دو آزمون اِف لیمر و هاسمن چنین است که چون احتمال حاصل در  

است، مدل تلفیقی  %5آزمون اِف لیمر براي هر سه مدل یادشده کمتر از سطح خطاي 
اثرات تصادفی یا ثابت استفاده شود. آزمون هاسمن نشان  مناسب نیست و باید از روش

داد که اثرات ثابت مدل مناسبی است؛ زیرا سطح احتمال این آزمون براي هر سه مدل 
 کمتر است.  %5از 

محاسبه  8/1و  2/2، 6/1ترتیب در حدود هاي فوق بهواتسون مدل -آماره دوربین  
توان ادعا قرار دارد، می 5/1تا  5/2مقدار بین شده است. در واقع با توجه به اینکه این 

کرد که پسماندهاي این مدل خودهمبسته نیستند؛ بنابراین این فرض کلاسیک رگرسیون 
هاي فرضیه دوم براي مدل ه اِفاحتمال آمار نکهیبا توجه به اشود. همچنین، نیز تایید می

پژوهش  هايکه مدل ردادعا کتوان می ،کوچکتر است 05/0ي دارااز سطح معن پژوهش
مدل در سطح  نیمناسب برازش کند و ا ياگونهوابسته را به ریتوانسته است رفتار متغ

)، 6شده در جدول (همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیلدار است. نامع ،نانیاطم 95%
هاي محیطی درصد از ریسک 94و  82، 97ها به ترتیب حاکی از آن است که این مدل
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 کنند.توضیح و تبیین میشرکت را 
 ،یعنی شود؛یمن رد پژوهش دوم هیحاصل، فرض هايافتهیبر اساس  بترتینیبد 

 يو معنادار یشرکت رابطه منف یطیمح يها سکیبا ر ،یحسابرس تهیکم یتخصص مال
 . دارد

  
 سوم مدل رگرسیونی فرضیه

 پژوهشسوم  ): نتایج برازش مدل رگرسیونی اثرات ثابت فرضیه7جدول (

رویه تحلیل دو آزمون اِف لیمر و هاسمن چنین است که چون احتمال حاصل در  
است، مدل تلفیقی مناسب نیست و باید از  %5آزمون اِف لیمر کمتر از سطح خطاي 

که هاي اثرات تصادفی یا ثابت استفاده شود. آزمون هاسمن نشان داد یکی از شیوه

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿𝐿𝐿 ∗ 𝐿𝐿𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4LNTA𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

نیضرایب رگرسیو نماد متغیر  آماره تی 
احتمال آماره 

 تی
 هکمیت اعضاي مالی تخصص

 ACEDU -0/356850 4/507909 0/0000 حسابرسی

مالی ریسک  LEVR 0/227147 2/109964 0/0353 

 هکمیت اعضاي مالی تخصص
مالی ریسک*حسابرسی  LEVR_ACEDU -0/189642 -1/603090 0/1094 

 LNTA 0/448787 25/35725 0/0000 اندازه شرکت

MB 000674/0 رشد شرکت  0/386527 0/6992 

هابازده دارایی  ROA 236074/0-  -2/137272 0330/0  

 A_Size -0/069307 -1/098234 0/2725 اندازه حسابرس

C 0/542473 041623/2 ضریب خطا  0/0416 

آزمون اِف لیمر آماره  
آزمون احتمال آماره 
 اِف لیمر

آزمون  آماره
 هاسمن

 احتمال آماره آزمون هاسمن

679223/7  0000/0  16/553272 0/0205 

 ضریب تعیین
 ضریب تعیین

شدهتعدیل   
نواتسو -دوربین   آماره اِف 

 احتمال
آماره اِف   

965253/0  0/959036 1/571989 155/2539 0/0000 
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 کمتر است. %5اثرات ثابت مدل مناسبی است؛ زیرا سطح احتمال این آزمون از 
محاسبه شده است. در واقع با  57/1واتسون این مدل در حدود  -آماره دوربین  

توان قرار دارد، می 5/1تا  5/2نزدیک است و بین  2توجه به اینکه این مقدار به عدد 
مبسته نیستند؛ بنابراین این فرض کلاسیک ادعا کرد که پسماندهاي این مدل خوده

) هم نشان 000/0) و احتمال آن (25/155شود. مقدار آماره اِف (رگرسیون نیز تایید می
-دار است. همچنین، مقدار ضریب تعیین تعدیلدهد که رگرسیون مورد استفاده معنامی

حمه الزدرصد از تغییرات حق 96شده حاکی از آن است که این مدل در حدود 
 کند.حسابرسی را توضیح و تبیین می

 
 چهارم پژوهش : نتایج برازش مدل رگرسیونی اثرات تصادفی فرضیه)8( جدول

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑂𝑂𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑂𝑂𝐿𝐿𝐿𝐿 ∗ 𝐿𝐿𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4LNTA𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

 نماد متغیر
ضرایب 
 رگرسیونی

 آماره تی
احتمال آماره 

 تی
 یتهکم اعضاي مالی تخصص

 ACEDU -0/227457 9/556158 0/0000 حسابرسی

عملیاتی ریسک  OLR 0/001115 -1/179181 0/0021 

 یتهکم اعضاي مالی تخصص
اتیعملی ریسک*حسابرسی  OLR_ACEDU 0/001195 1/258894 0/2086 

 LNTA 0/458289 25/18858 0/0000 اندازه شرکت

 MB 0/000762 0/434099 0.6644 رشد شرکت

هابازده دارایی  ROA -0/281551 -3/164858 0/0016 

 A_Size -0/082583 -1/333332 0/1829 اندازه حسابرس

 C 0/565988 2/237077 0/0256 ضریب خطا

آزمون اِف لیمر آماره  
احتمال آماره 

اِف لیمرآزمون   
آزمون  آماره

 هاسمن
 احتمال آماره آزمون هاسمن

835368/7  0/0000 16/405671 0/0217 

 ضریب تعیین
ضریب تعیین 

 شدهتعدیل
 -دوربین 
 واتسون

 آماره اف
احتمال آماره 

 اف

965035/0  0/958768 1/568879 153/9906 0/0000 
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) ذکر شده، ضریب تعاملی دو متغیر تخصص مالی 7گونه که در جدول (همان 
محاسبه  109/0احتمال آن و سطح  -189/0اعضاي کمیته حسابرسی و ریسک مالی، 

دار نیست؛ الزحمه حسابرسی معنیشده است. در واقع اثر تعاملی این دو متغیر بر حق
توان گفت که  اثر مثبت ریسک اما از آنجا که ضریب این جمله تعاملی منفی است، می

تخصص مالی اعضاي کمیته حسابرسی کاهش  الزحمه حسابرسی با افزایشمالی بر حق
 یابد. می

شود؛ زیرا یمن تایید پژوهش سوم هیحاصل، فرض هايافتهیبر اساس  بترتینیبد 
داري ضریب جمله تعاملی بیانگر آن است که تخصص مالی اعضاي کمیته معنا

 کند.الزحمه حسابرسی را تعدیل نمیحسابرسی، رابطه بین ریسک مالی و حق
 

 چهارم  مدل رگرسیونی فرضیه
ِاف لیمر و هاسمن چنین است که چون احتمال حاصل در آزمون رویه تحلیل دو آزمون 

است، مدل تلفیقی مناسب نیست و باید از روش  %5اِف لیمر کمتر از سطح خطاي 
اثرات تصادفی یا ثابت استفاده شود. آزمون هاسمن نشان داد که اثرات تصافی مدل 

 بیشتر است. %5مناسبی است؛ زیرا سطح احتمال این آزمون از 
محاسبه شده است. در واقع با  57/1واتسون این مدل در حدود  -اره دوربین آم 

توان قرار دارد، می 5/1تا  5/2نزدیک است و بین  2توجه به اینکه این مقدار به عدد 
فرض کلاسیک ادعا کرد که پسماندهاي این مدل خودهمبسته نیستند؛ بنابراین این 

)، نشان 000/0) و احتمال آن (99/153ه اف (شود. مقدار آماررگرسیون نیز تایید می
-دار است. همچنین، مقدار ضریب تعیین تعدیلدهد که رگرسیون مورد استفاده معنامی

الزحمه حسابرسی درصد از تغییرات حق 96شده حاکی از آن است که این مدل بیش از 
 کند.را توضیح و تبیین می

 
 
 

 پنجم پژوهش اثرات تصادفی فرضیه): نتایج برازش مدل رگرسیونی 9جدول (

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑀𝑀𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑀𝑀𝐿𝐿 ∗ 𝐿𝐿𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4LNTA𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 
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 نماد متغیر
ضرایب 
 رگرسیونی

 آماره تی
احتمال آماره 

 تی

 هکمیت اعضاي مالی تخصص
 ACEDU -0/102809 1/708206 0/0171 حسابرسی

تجاري ریسک  BR 0/ 755660  -0/014336 0/0000 

 هکمیت اعضاي مالی تخصص
تجاري ریسک*حسابرسی  BR_ACEDU 0/113745 2/037657 0/0820 

 LNTA 0/475196 22/77299 0/0000 اندازه شرکت

 MB 0/001142 0/640962 0/5218 رشد شرکت

هابازده دارایی  ROA -0/427217 -4/036794 0/0001 

 A_Size -0/080099 -1/198712 0/2311 اندازه حسابرس

خطا ضریب  C 0/364756 1/215937 0/2245 

آزمون اف لیمر آماره  
احتمال آماره 

اف لیمرآزمون   
آزمون  آماره

 هاسمن
 احتمال آماره آزمون هاسمن

747373/7  0/0000 20/222370 0/0051 

 ضریب تعیین
ضریب تعیین 

شدهتعدیل  
 -دوربین 
 واتسون

 آماره اف
 احتمال آماره

 اف

962060/0  0/955260 1/570719 141/4797 0/0000 

  
) ذکر شده، ضریب تعاملی دو متغیر تخصص مالی 8گونه که در جدول (همان 

محاسبه  208/0و سطح احتمال آن  0011/0اعضاي کمیته حسابرسی و ریسک عملیاتی 
 الزحمه حسابرسی معنادار نیست. شده است. در واقع، اثر تعاملی این دو متغیر بر حق

-شود؛ زیرا معنایمن تایید پژوهش چهارم هیحاصل، فرض هايافتهیبر اساس  بترتینیبد
داري ضریب جمله تعاملی بیانگر آن است که تخصص مالی اعضاي کمیته حسابرسی 

 کند. الزحمه حسابرسی را تعدیل نمیرابطه بین ریسک عملیاتی و حق
 

 پنجم فرضیهمدل رگرسیونی 
رویه تحلیل دو آزمون ِاف لیمر و هاسمن چنین است که چون احتمال حاصل در آزمون 
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است، مدل تلفیقی مناسب نیست و باید از یکی از  %5اِف لیمر کمتر از سطح خطاي 
هاي اثرات تصادفی یا ثابت استفاده شود. آزمون هاسمن نشان داد که اثرات تصافی شیوه

 بیشتر است. %5را سطح احتمال این آزمون از مدل مناسبی است؛ زی
محاسبه شده است. در واقع با  57/1واتسون این مدل در حدود  -آماره دوربین  

توان قرار دارد، می 5/1تا  5/2نزدیک است و بین  2توجه به اینکه این مقدار به عدد 
کلاسیک ادعا کرد که پسماندهاي این مدل خودهمبسته نیستند؛ بنابراین این فرض 

-) نشان می000/0) و احتمال آن (19/51شود. مقدار آماره ِاف (رگرسیون نیز تایید می
شده دهد که رگرسیون مورد استفاده معنادار است. همچنین، مقدار ضریب تعیین تعدیل

الزحمه حسابرسی را توضیح و درصد از تغییرات حق 96حاکی از آن است که این مدل 
 کند.تبیین می

) ذکر شده، ضریب تعاملی دو متغیر تخصص مالی 9گونه که در جدول (همان 
محاسبه  082/0و سطح احتمال آن  113/0اعضاي کمیته حسابرسی و ریسک تجاري 

معنادار نیست. در واقع،  %95شده است. در نتیجه، رابطه این دو متغیر در سطح اطمینان 
 دار نیست. االزحمه حسابرسی معناثر تعاملی این دو متغیر بر حق

شود؛ زیرا یمن تایید پژوهش پنجم هیحاصل، فرض هايافتهیبر اساس  بترتینیبد 
داري ضریب جمله تعاملی بیانگر آن است که تخصص مالی اعضاي کمیته معنا

 کند.الزحمه حسابرسی را تعدیل نمیحسابرسی رابطه بین ریسک تجاري و حق

 گیري بحث و نتیجه
 کنندمی استفاده گوناگونی عوامل از حسابرسی خدمات گذاريقیمت حسابرسان جهت

است.  شده انجام عوامل این شناسایی و ارزیابی با رابطه در نیز هاي زیاديو پژوهش
 و پیچیدگی ریسک، حجم عوامل اند، شاملقرار گرفته موارد مدنظر اغلب در که عواملی
 در آن که است ايحسابرسی حرفهاست. در واقع،  بوده رسیدگی مورد واحد عملیات

گذاري شود  و این ریسک در قیمتنرخ نامشخص بازده توسط ریسک  برآورد می
) 1993). بمبر و همکاران (1996گردد (سایمونیک و استین، حسابرسی منعکس می
الزحمه حسابرسی اثرگذار است. از هاي محیطی شرکت بر حقعنوان کردند که ریسک

-عنوان یک سازوکار کنترلی، نظام کنترل داخلی را قويسابرسی بهسوي دیگر، کمیته ح
. تخصص مالی اعضاي کمیته حسابرسی بخشدتر و کیفیت گزارشهاي مالی را بهبود می
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اي گونهتواند بهدر پیشگیري و جلوگیري از وقوع اشتباه در فرایند گزارشگري مالی، می
شود کنترل داخلی وضوع باعث می). این م2006مؤثر عمل کند (یاتیم و همکاران،

تري عمل کند و همچنین، ریسک ذاتی حسابرسی را کاهش کار به شکلی قويصاحب
الزحمه حسابرسی دهد؛ با این وجود، با توجه به حجم آزمون محتواي موردنیاز، حق

 ).2017یابد (نگروهو و فوآد، کاهش می
مالی اعضاي کمیته  نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان داد که تخصص  

الزحمه حسابرسی رابطه هاي کمیته حسابرسی، با حقعنوان یکی از ویژگیحسابرسی به
) و 2009منفی و معناداري دارد. این نتیجه همسو با نظر ویسواناتان و همکاران (

-) است.  نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم بیان2003برخلاف نظر ابوت و همکاران (
بر ریسک مالی، عملیاتی و  یحسابرس تهیکم ياعضا یتخصص ماله کننده آن است ک

هاي محیطی شرکت)، ارتباط منفی و معناداري دارد.  بر این تجاري (معیارهاي ریسک
یابند. محیطی کاهش می اساس با تقویت تخصص مالی کمیته حسابرسی، ریسک هاي

و برخلاف نظر آبرناتی و ) همسو 2005این نتایج با نتیجه پژوهش نیکینن و سالستروم (
-اي که وجود کمیته حسابرسی موجب افزایش کنترلگونه) است؛  به2014همکاران (

شود. در نتیجه، حسابرس براي هاي داخلی و افزایش کیفیت گزارشگري مالی می
دهد که این امر موجب اي خود را میهاي مالی، سطح تردید حرفهرسیدگی به صورت

حسابرس و در نتیجه کاهش هزینه حسابرسی میشود.(دوگار و کاهش حجم رسیدگی 
 ).2010همکاران 

نظر از نحوه طراحی و اما باید این نکته را درنظر داشت که کمیته حسابرسی صرف 
-تواند اطمینانی معقول  از دستیابی به اهداف از جمله کاهش ریسکتشکیل آن، تنها می
 حد مورد بررسی تامین کند. الزحمه حسابرسی براي واهاي محیطی و حق

تخصص  نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم حاکی از آن است که اثر تعاملی متغیر 
دار الزحمه حسابرسی، معنامالی کمیته حسابرسی بر رابطه بین ریسک مالی و حق

توان گفت که  اثر مثبت نیست؛ اما از آنجا که ضریب این جمله تعاملی منفی است، می
الزحمه حسابرسی با افزایش تخصص مالی اعضاي کمیته بر حقریسک مالی 

یابد. بنابراین بر اساس شواهد حاصل، فرضیه سوم تحقیق تایید حسابرسی، کاهش می
داري ضریب جمله تعاملی بیانگر آن است که تخصص مالی اعضاي شود؛ زیرا معنانمی

 کند.را تعدیل نمیالزحمه حسابرسی کمیته حسابرسی، رابطه بین ریسک مالی و حق
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هاي  فرضیه چهارم حاکی از آن است که اثر تعاملی متغیر تخصص مالی یافته 
الزحمه حسابرسی، معنادار نیست؛ اعضاي کمیته حسابرسی بر ریسک عملیاتی و حق

داري ضریب جمله تعاملی بیانگر آن شود. معنابنابراین، فرضیه چهارم تحقیق تایید نمی
-رابطه بین ریسک عملیاتی و حق عضاي کمیته حسابرسی،تخصص مالی ااست که 

 کند. الزحمه حسابرسی را تعدیل نمی
تعاملی متغیر تخصص مالی نتایج آزمون فرضیه  پنجم نیز بیانگر آن است که اثر  

بنابراین، فرضیه پنجم تحقیق اعضاي کمیته حسابرسی بر ریسک تجاري، معنادار نیست. 
تخصص مالی داري ضریب جمله تعاملی بیانگر آن است که شود؛ زیرا معناتایید نمی

الزحمه حسابرسی را تعدیل رابطه بین ریسک مالی و حق اعضاي کمیته حسابرسی،
 کند.نمی

توان چنین نتیجه گرفت  که با وجود تشکیل کمیته حسابرسی، به طور کلی، می  
بیشتري از  ریسک هاي محیطی (ریسک مالی، ریسک عملیاتی، ریسک تجاري) توجه

توان چنین اظهار داشت که . در این خصوص، می کندحسابرس مستقل را جلب می
معناي اثربخش بودن آن نیست. کمیته حسابرسی در ایران از سال تشکیل کمیته، به

توان ادعا کرد که از دیدگاه کاربران مالی و حتی به بعد شکل گرفته است و می 1391
اي که گونهخوب و اثربخشی جا نیفتاده است؛ به صورتخود حسابرسان، هنوز به

حسابرسان با وجود ریسک محیطی شرکت، اهمیت کمتري به حضور کمیته حسابرسی 
نوظهور هاي داخلی و یا هاي ذاتی کنترلمحدودیتتوان  با این موضوع را می دهند.می

 هاي پژوهش علوي وی، توجیه کرد. با توجه به یافتهبودن کمیته حسابرس
نظارت ناکافی سازمان بورس و نامناسب بودن نحوه )، مواردي چون 1396قائمی(

جبران خدمت اعضاي کمیته حسابرسی و نیز تعلق نگرفتن پاداشی مانند پاداش اعضاي 
 شودهاي حسابرسی  میمدیره، موجب کاهش اثربخشی هر چه بیشتر کمیتههیئت

هاي اي در جهت حذف محدودیتو حرفهشود که نهادهاي ناظر بنابراین، پیشنهاد می  
هاي حسابرسی، بکوشند و با درنظرگرفتن این موارد در تدوین غالب بر فعالیت کمیته

منشور کمیته و الزام به رعایت آن، اقدامات لازم براي اثربخشی و کارایی کمیته را در 
 راستاي بهبود حاکمیت شرکتی، انجام دهند. 

هاي کمیته حسابرسی از قبیل شود، اثر سایر ویژگیمیهمچینین به محققان پیشنهاد  
ها را همراه با درنظر استقلال کمیته حسابرسی، اندازه کمیته حسابرسی بر ارتباط آن
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در گرفتن تعداد بیشتري از متغیرهاي کنترلی، مورد بررسی قرار گیرد. در ضمن، 
اي و اخلاق خلاق حرفها هاي ارزش هاي آتی با توجه به اهمیت موارد مرتبط باپژوهش

سطح مثبت بین  هرابط تاییدتا ضمن  مبذول شودشرکتی، توجه بیشتري به این موضوع 
اي شود و روند ها، موجب گسترش اخلاق حرفهاي و عملکرد شرکتاخلاق حرفه

با سرعت بیشتري انجام گیرد. بر محیط شرکت  تاثیرگذاري و نظارت کمیته حسابرسی 
اي و مسئولیت اجتماعی، پاسخگویی و حتی هاي اخلاق حرفهرابطه توانبراي نمونه، می

با توجه به نوظهور بودن کمیته حسابرسی در . ها را بررسی کردشفافیت مالی در شرکت
شود تا در پیشنهاد می ،هاي اندکی در این زمینه انجام شده است، بنابراین ایران، پژوهش

از قبیل  يدیگر هايسابرسی بر موضوعهاي کمیته حتأثیر ویژگی ،هاي آتیپژوهش
کیفیت  هاي داخلی وهاي ذاتی کنترلسازوکارهاي حاکمیت شرکتی، محدویت

  .مورد بررسی قرار گیرد ،حسابرسی
تواند هاي تحقیق حاضر ضمن پر کردن خلا پژوهشی موجود در این حوزه، مییافته 

نفعان در امر تصمیم ذي گذاران بورس و سایرگذاران، سیاستبراي مدیران، سرمایه
 گیري، راهگشا است. 
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