چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطه خودشیفتگی اعضای هیئت مدیره ،مدیرعامل و عضو
مالی غیرموظف هیئت مدیره با هزینههای نظارت بر عملکرد آنها میباشد .به لحاظ نظری شرکت -
های دارای مدیران خودشیفته در مقایسه با سایر شرکتها ،ر یسک ذاتی و ریسک کنترل باالتری
دارند .بنابراین حسابرسان برا ی حفظ سطح قابل قبول ریسک حسابرس ی هنگام مواجه شدن با
چنین شرکتهایی ،باید کار بیشتری انجام دهند ،و درنهایت حقالزحمه بیشتری مطالبه نمایند.
برای اندازهگیری خودشیفتگی از معیار اندازهی امضاء مدیران استفاده می شود .در این راستا،

بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیران
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و هزینههای نظارت

 1388-1396بررسی میشود .نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که بین خودشیفتگی اعضای
هیئت مدیره با حقالزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد  .اما رابطه خودشیفتگی
مدیرعامل و عضو مالی غیرموظف هیئت مدیره با حقالزحمه حسابرسی معنادار نمیباشد .این
اولین پژوهشی است که رابطه بین خودشیفتگی مدیران و حق الزحمه حسابرسی را در یک بازار
نوظهور به صورت تجربی آزمون می کند  .همچنین این پژوهش برای اولین بار به بررسی
پیامدهای خودشیفتگی اعضای هیئت مدیره و عضومالی غیرموظف هیئت مدیره در زمینه حق
الزحمه حسابرسی میپردازد .

کلید واژه:
حقالزحمه حسابرسی ،خودشیفتگی مدیران ،ریسک حسابرسی ،عضومالی غیرموظف هیات
مدیره.
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موضوع هزینههای نمایندگی را به شدت برجسته نموده است .بطوریکه توجه بسیاری از
محققان به سوی عوامل موثر بر کاهش هزینههای نمایندگی جلب شده است .یک نمونه بارز
از هزینههای نمایندگی ،هزینه های نظارت بر عملیات مدیران بابت حسابرسی و استقرار
رویههای کنترلی میباشد .این موضوع سبب شده است تا ضرورت انتخاب حسابرسان
مستقل به منظور نظارت و اعتبار بخشیدن به اطالعات بیش از پیش آشکار گردد .حرفه
حسابرسی میتواند در بهبود و ارتقاء سیستمهای اطالعاتی و همچنین ایجاد اطمینان از
معتبر بودن گزارش های مالی هر نهاد یا سازمان نقش موثری ایفا کند .همچنین افزایش شمار
استفادهکنندگان از گزارش های حسابرسی ،به عنوان مشتریان این کاال و خدمت عمومی،
موجب شده تا کیفیت کار حسابرسان مورد توجه و دقت بیشتری قرار گیرد .کیفیت پایین
حسابرسی موجب کاهش اعتماد استفادهکنندگان صورتهای مالی میشود و این امر نه تنها
منجر به ناکامی از دستیابی به اهداف حسابرسی میشود ،بلکه موجب کاهش اعتبار فرایند
حسابرسی در ابعاد کالن نیز خواهد شد و مانع از تخصیص بهینه سرمایه در بازار اوراق
بهادار و افزایش هزینه سرمایه و تأمین مالی میشود (رجبی .)1383،یکی از جنبههای مهم
کنترل و مدیریت کیفیت حسابرسی را میتوان حقالزحمه حسابرسی دانست ،به عبارتی
میتوان اینگونه بیان کرد که حقالزحمه حسابرسی یکی از پیش شرطهای ضروری برای
اطمینان نسبت به کیفیت حسابرسی است .اگرچه حقالزحمه بیشتر همیشه بیانگر هزینه

تاریخ ارسال1398/08/1:
تاریخ پذیرش1399/11/30:

نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا /سال نوزدهم/زمستان  / 99شماره 65
حسابرسی با کیفیت باالتر نیست اما موسسات حسابرسی عالوه بر داشتن کیفیت حسابرسی مناسب ،هزینه استانداردی را برای انجام
کار خود در نظر میگیرند که بهطور طبیعی حقالزحمه دریافتی آنها بیشتر از این هزینههاست (نیکبخت و همکاران .)1395 ،از عوامل
موثر بر حقالزحمه حسابرسی که اخیرا مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است توجه به ویژگیهای شخصیتی مدیران میباشد.
امروزه مدیریت به عنوان یکی از ارکان اساسی رشد و تعالی سازمان محسوب میشود .مدیریت با برنامه ریزی هدفمند ،سازماندهی،
هدایت و کنترل موثر و کارامد منابع موجود در جهت دستیاب ی سازمان به اهداف و مقاصد خود نقش موثری ایفا می کند .مدیران این
توانایی را دارند که روند حرکت سازمان را از "وضعیت موجود" به سوی "وضعیت مطلوب" هدایت و کنترل کنند و در موفقیت و یا
شکست سازمانشان تأثیرگذار باشند .بنابراین تصمیمات مدیران سازمان که میتواند ناشی از تفکرات و ویژگیهای شخصیتی آنها باشد
نقش سرنوشتسازی در پیشبرد اهداف سازمانی دارد .بر همین اساس ،یکی از ویژگی های شخصیتی که تاثیر بارزی بر انتخاب سبک
مدیریت و رهبری دارد ،پدیده خودشیفتگی در بین مدیران است (فرجی قناتی .)1389 ،خودشیفتگی یکی از صفات روانشناختی است که
نسبت به سایر سوگیری های مدیریتی مثل بیش اعتمادی ،توجه کمتری به آن شده است.
از نظر روانشناسی بالینی خودشیفتگی بهعنوان یک اختالل شخصیتی محسوب میشود که غرور ،تکبر ،مبالغه ،خودستایی و
خودبرتربینی از خصوصیات بارز آن است .افراد مبتال به این اختالل برای خود ،موجودیتی ویژه و منحصر به فرد قائل هستند .افراد
خودشیفته به من وجودی خویش باوری بیش از حد دارند تا آنجا که همیشه خود را باالتر و برتر از دیگران در نظر میگیرند و در روابط
بین فردی سطح پایینی از همدلی و صمیمیت عاطفی با دیگران دارند (براون .)1997 ،1افراد خودشیفته میتوانند مهارتها و قابلیتهای
خود را در حین کار نمایان کنند .اگر در سازمانی به خصوص در رأس مدیریت آن افرادی خودشیفته وجود داشته باشند با توجه به حاکم
بودن رابطه سلطهگری و همچنین به دلیل آنکه تصمیمگیریها در چنین سازمانی مبتنی بر هیجان بوده و نه مبتنی بر حل مسأله ،ادامه کار
در این سازمانها با مشکل مواجه خواهد شد (رجبی .)1395 ،پژوهشهای صورت گرفته پیرامون شخصیتهای مدیران نشان میدهد که
مدیران خودشیفته از شرکت بهعنوان ابزاری در جهت افزایش منافع شخصی و ارتقای مقام خود استفاده میکنند (اولسن و استکلبرگ،2
 .)2016همچنین مدیران خودشیفته نسبت به سایر مدیران تمایل بیشتری برای شرکت در فعالیتهای پرمخاطره ،از جمله اجتناب از مالیات
(اولسن و استکلبرگ ،) 2016 ،دستکاری دادههای حسابداری (اولسن و همکاران2014 ،؛ هام و همکاران ،)2017 ،3پاداش بیش از حد
(اورایلی و همکاران )2014 ،4و تقلب (ریجسنبیلت و کامندر )2013 ،5دارند .چنین فعالیتهایی نه تنها موجب کاهش قابل توجه عملکرد
سازمان میشود بلکه اعتبار و شهرت سازمان را نیز به مخاطره میاندازد (کانگر2002 ،6؛ چاترجی و همبریک2007 ،7؛ اولسن و همکاران،
2014؛ اولسن و استکلبرگ.) 2016 ،
مدیران تاثیر قوی را بر فضای اخالقی حاکم بر شرکت های خود دارند .با توجه به تاثیرات فراگیری که فضای اخالقی حاکم بر شرکت
ها بر گزارشگری مالی و توانایی حسابرس برای اتکا به کنترل های داخلی دارد ،حسابرسان باید در برآورد خود از خطرات ذاتی و کنترل
به آن توجه کنند .مدل ریسک حسابرسی به برآورد حسابرسان از خطرات ذاتی و کنترل مشتریان خود ،برای برآورد سطح موردنیاز خطر
عدم کشف ،در راستای دستیابی به سطح قابل پذیرش ریسک حسابرسی کمک می کند (هوگان و ویلکینز .)2008 ،زمانیکه یک مشتری(مدیر)
سطح باالیی از خطر ذاتی و خطر کنترل و یا هر دوی آن ها را ایجاد می کند ،حسابرس خطر عدم کشف را کاهش می دهد ،در نتیجه منجر
به آزمون های اضافی و افزایش حق الزحمه های حسابرسی خواهد شد (جاد و همکاران.)2017 ،
مدیران خودشیفته احتمال خطر ذاتی بیشتری ایجاد میکنند .مدیران خودشیفته در پیدستیابی به دستاوردهای بزرگ در شرکت هستند.
آنها ،بهسوی اجرای اقدامات جسورانه استراتژیکی عملیاتی و انجام کسب وکارهای مخاطرهآمیز سوق پیدا میکنند تا عملکرد بهتری از
خود و شرکتهایشان نشان دهند (اولسن و همکاران2014 ،؛ اولسن و استکلبرگ .)2016 ،لذا مدیران خودشیفته ،احتمال خطر بیشتری را
به ارمغان میآورند .در این صورت انتظار میرود حسابرسان سطوح بازرسی و دامنه کار خود را گسترش دهند تا خطر کلی حسابرسی
را به یک سطح مناسب کاهش دهند (بیولیو2001 ،9؛ گول و همکاران2003 ،10؛ کزیریان و همکاران2005 ،11؛ جانسون و همکاران،12
 .)2013در این راستا پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سوال است که آیا حقالزحمه حسابرسی تحت تاثیر مدیران خودشیفته سازمان
با رفتارهای شخصیتی که ممکن است منجر به افزایش ریسک حسابرسی شود ،قرار میگیرد؟
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این پژوهش از جهات زیر به ادبیات این حوزه کمک می کند -1 :بر اساس دانش نویسندگان ،این اولین پژوهشی است که رابطه بین
خودشیفتگی مدیران و حق الزحمه حسابرسی را در ایران و همچنین در یک بازار نوظهور به صورت تجربی آزمون می کند -2 .پژوهشهای
قبلی تنها بر رابطه بین خودشیفتگی مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی تمرکز نموده اند درحالیکه این پژوهش رابطه هیات مدیره و عضو
مالی غیرموظف هیات مدیره با حق الزحمه حسابرسی را نیز مورد بررسی قرار می دهد -3 .همچنین پژوهش حاضر اولین پژوهشی است
که در بررسی رابطه خودشیفتگی و حق الزحمه حسابرسی از معیار اندازه مدیران استفاده میکند.

مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
رفتارهای مدیران که برگرفته از خصوصیات شخصیتی آنان است در محیط سازمانی بر سیر تحول ،پویایی و شکوفایی سازمان تأثیر
دارد (نوین نام و همکاران .)1380 ،بهعبارتی انتخابهای سازمانی منعکسکننده ویژگیهای فردی مدیران ارشد شرکت است (همبریک و
میسن 1984 ،13و همبریک )2007 ،و نوع نگرش و شخصیت مدیران در مدیریت صادقانه و اخالقمدارانه ،و یا جو اخالقی حاکم بر شرکت
تاثیر بسزایی دارد .لذا نگرش و برخورد شخصیتی مدیران در ارتباط با رویهها و گزارشگری مالی ،میتواند بر نحوه تهیه این نوع اطالعات
از سوی آنان و به تبع آن ارزیابی حسابرسان از خطرات ذاتی و کنترل ناشی از محیط صاحبکار اثرگذار باشد ( گراهام و همکاران،14
 .)2013حسابرسان به عنوان بخشی از روند برنامهریزی حسابرسی و مطابق با استانداردهای حسابرسی ،باید ریسک مشتریان خود را
مورد ارزیابی قراردهند (استانداردهای شماره  300و  315حسابرسی) .بر اساس استانداردهای حسابرسی ،حسابرس هنگام ارزیابی
ریسک حسابرسی ،باید از محیط کنترلی شامل نگرش و شیوة اجرایی مدیریت شناخت داشته باشد .به منظور شناسایی و برآورد ریسک
حسابرسی ،ارزیابی مناسب وضعیت کلی شرکت از اهمیت ویژهای برخوردار است .این شناخت و ارزیابی از پیشینه و فرهنگ نیز تأثیر
میپذیرد (کوزو .)2013 ،15مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک به این ارزیابیها کمک می کند .به طور خاص ،حسابرسان خطرات ذاتی و
کنترل مشتری را ارزیابی می کنند تا سطح خطر عدم کشف مورد نیاز برای دستیابی به سطح قابل قبولی از ریسک حسابرسی را تعیین
کنند (هوگان و ویلکینز .)2008 ،هنگامی که یک مشتری سطح باالیی از خطر ذاتی یا کنترل را ایجاد می کند ،حسابرس خطر عدم کشف را
کاهش میدهد .بنابراین به منظور کاهش خطر عدم کشف آزمونهای موثر دیگری را انجام میدهد که این امر منجر به افزایش هزینههای
حسابرسی میشود .پژوهشها حاکی از آن است که شرکتهایی که مدیران خودشیفته دارند ،در مقایسه با سایر شرکتها ،ریسک کنترل
و ذاتی بیشتری دارند که منجر به افزایش هزینههای حسابرسی میشود .مدیران خودشیفته نسبت به سایر مدیران تمایل بیشتری برای
شرکت در فعالیتهای پرمخاطره ،از جمله اجتناب از مالیات (اولسن و استکلبرگ ،)2016 ،دستکاری دادههای حسابداری (هام و همکاران،
 ،)2017تقلب و کالهبرداری (اسچراند و زچمن2012 ،16؛ رجسنبیلت و کامندر )2013 ،و دریافت پاداش بیش از حد (اوریلی و همکاران،
 )2013دارند .کمپل و همکاران ( )2008اظهار میدارند اعمال مدیران خودشیفته و در راس آن مدیران عامل با ویژگیهای شخصیتی بیان
شده ،باعث افزایش ریسک (ریسک ذاتی ،ریسک کنترل ،ریسک گزارشگری مالی) در سازمان میشود و به عبارتی دیگر ریسک تحریف و
تجدید ارائه صورتهای مالی را افزایش میدهند .مدیرعامل خودشیفته ،ریسک کنترل بیشتری نیز بروز میدهند ،زیرا از قوانین و مقررات
کمتر پیروی کرده و به احتمال زیاد اجازه میدهند که کنترلهای داخلی ناد یده گرفته شود تا آنها برای پیگیری برنامههای شخصیشان
آزادی عمل بیشتری داشته باشند .بنابراین حسابرسان به منظور کاهش ریسک حسابرسی و تحریف با اهمیت به یک سطح قابل قبول ،باید
آزمونهای بیشتری در مراحل حسابرسی انجام داده و شواهد بیشتری نیز جمعآوری کنند که این موضوع سبب افزایش هزینه حسابرسی
میشود .افزایش هزینههای حسابرسی نیز میتواند به مطالبه بیشتر حقالزحمه از مشتری منجر شود.
به اعتقاد کمپل و همکاران )2002( ،17اگر فرد خودشیفته به پاداشی که خود را مستحق دریافت آن میداند دست نیابد ممکن است به
اقدامات و رفتارهای غیراخالقی دست بزند .عالوه براین ،احتمال بیشتری وجود داردکه وی درگیر فعالیتهای عملیاتی در جهت کسب
درآمد کوتاهمدت خود شود ،علیرغم اثرات منفی که ممکن است در درازمدت برای شرکت وجود داشته باشد (اولسن و همکاران.)2014 ،
یافتهها در حوزه پژوهشهای حسابداری و مدیریت پیرامون پدیده خودشیفتگی مدیران حاکی از آن است که برآورد حسابرسان از خطر
تقلب هنگامی که مدیر شرکت صاحبکار سطح باالتری از خودشیفتگی را دارد ،بسیار باالتر است .حسابرسان بهطور خاص ویژگیهای
شخصیتی صاحبکار را در برآورد خود از ارزیابی ریسک تقلب در نظر میگیرند ،و هنگامی که صاحبکار دارای صفات شخصیتی تهاجمی
یا ناکارآمد تشخیص داده شود ،برآورد ریسک تقلب افزایش مییابد (جانسون و همکاران .)2013 ،بدارد و جانستون )2004 ( 18اظهار
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میدارند که با افزایش خطر مدیریت سود ،تالشهای حسابرسی برنامهریزی شده و نرخهای صورتحساب حسابرسی افزایش مییابد و
در نتیجه میتوان گفت بین ریسک مدیریت سود ،ساعتهای برنامهریزی شده و میزان حقالزحمه حسابرسی ،رابطه مثبتی وجود دارد.
اولسن و همکاران ( ،) 2014رابطه بین ویژگیهای شخصیتی مدیران خودشی فته و شاخصهای عملکرد مالی شامل سود هر سهم و ارزش سهام
را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که خودشی فتگی مدیران رابطه مستقیم و معناداری با سود هر سهم و ارزش سهام بهعنوان دو
عامل کلیدی عملکرد مالی دارد؛ آنها مشاهده نمودند مدیران خودشیفته برا ی نمای ش عملکرد مال ی مطلوب ،بی شتر در پی افزای ش گزارش سود هر
سهم از طریق دستکاری فعالیتهای واقعی و عملیاتی در مقایسه با دستکاری اقالم تعهدی هستند .جیا و همکاران ،) 2014( 19در پژوهشی با
"عنوان مردانگی ،تستوسترون و گزارشگری مالی نادرست" با بررسی  1500شرکت  S&Pدر بازه زمانی  1996- 2010به ای ن نتیجه رسیدند که
با افزایش هورمون تستوسترون مدیران ،میزان اعتماد به نفس در بین آنان بیشتر شده و ای ن امر به نوبه خود منجر به افزایش گزارشگری مال ی
نادرست خواهد شد؛ زیرا مدیران دارای اعتماد به نفس باال در پ ی جلب توجه و تشویق از سوی سای ر افراد در بی شتر موارد به ارائه گزارشهای
مالی مطابق با میل خود از طریق فعالیتهای متقلبانه بر میآیند.جاد و همکاران ،) 2015( 20به بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیران ،کی فی ت
گزارشگری مالی و حقالزحمه حسابرسی پرداختند .شواهد بیانگر آن است که خودشی فتگی مدیران منجر به کاهش کی فیت گزارشگری مالی و
بالتبع افزایش حقالزحمه حسابرسان مستقل میشود؛ همچنین شواهد بازگوکنندهی ای ن امر میباشد که خودشی فتگی در بین مدیران عامل احتمال
استعفای حسابرسان را افزایش میدهد .اولسن و استکلبرگ ( ،) 2016نیز با بررسی رابطهی بین خودشی فتگی مدیران و ایجاد سپر مالیاتی برا ی
شرکت به این نتیجه رسیدند که رابطهای مستقیم و معنادار بی ن خودشی فتگی مدیران و سپر مالیات ی وجود دارد .هام و همکاران ( ،) 2017در پژوهش
خود به بررسی خودشی فتگی مدیرمالی ارشد و کی فیت گزارشگری مالی پرداختند و به صورت تجربی مشاهده نمودند که خودشیفتگی مدیران
ارشد مالی با مدیری ت سود بی شتر ،عدم شناسایی به موقع زیان ،کی فی ت ضعی ف کنترل داخلی و احتمال تجدید ارئه صورتهای مالی ارتباط معنادار ی
دارد .همچنین به این نتیجه رسیدند که خودشیفتگی مدیران می تواند منجر به گزارشگری نادرست شود .مشاهدات آنها نشان میدهد که ویژگیهای
شخصیت ی مدیران ارشد اجرایی نقش برجستهای در حوزه تصمی م گیریهای گزارشگری مالی دارد.

جاد و همکاران ( ،)2017مشاهده نمودند ارتباط مثبت و معناداری بین خودشیفتگی مدیرعامل با حق الزحمه حسابرسی برقراراست.
جانسون و همکاران ( ،)2018دریافتند خودشیفتگی مدیرعامل به واسطه اثری که بر حفظ و نگهداری سرمایههای ارزشمند انسانی دارد،
ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار میدهد .آنها نیز مشاهده نمودند رابطه معناداری بین خودشیفتگی مدیرعامل و اخراج کارکنان و وجود
دارد .خواجوی و همکاران ( ،)1395دریافتند که رابطه معناداری بین خودشیفتگی مدیران و عملکردهای مالی وجود دارد.
طبق تبصره  5ماده  3دستورالعمل راهبری شرکتی در ترکیب هیئتمدیره ،باید حداقل یک عضو مستقل مالی یا غیرموظف مالی حضور
داشته باشد که دارای تحصیالت مالی (حسابداری ،مدیریت مالی ،اقتصاد ،و سایر رشتههای مدیریت با گرایش مالی یا اقتصاد) و تجربه
مرتبط باشد .از دیدگاه تئوری نمایندگی ،حضور تعداد زیاد مدیران غیرموظف (مستقل) در هیئت مدیره ،از عوامل مهم و موثر بر اثربخشی
هیئت مدیره بوده و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل ،به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک
شایانی میکند (فاما .)1980 ،21مدیران غیرموظف این انگیزه را دارند تا به منظور افزایش شهرت و حفظ و نگهداری سرمایه اعتباریشان،
نظارت و کنترل موثرتری اعمال نمایند و به دلیل استقالل از مدیریت شرکت ،نسبت به مدیران اجرایی شرکت برای حفاظت از منافع
سهامداران در مقابل فرصت طلبی مدیریت در موقعیت بهتری قرار دارند (فاما و جنسن .)1983 ،نتایج حاصل از بررسیهای انجام شده
توسط بیسلی )1996( 22رابطه منفی میان درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و احتمال وقوع تقلب نشان داده شد ،طبق پژوهش وی،
چنانچه تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و مدت زمان حضور آنها در شرکت بیشتر باشد ،حسابرسان مستقل ،احتمال وقوع تقلب در
صورتهای مالی را کم ارزیابی کرده و در پی آن ریسک ذاتی را در سطح پایینتری در نظر گرفته و آزمونهای محتوای کمتری را
برنامهریزی میکنند .بر این اساس انتظار میرود که استقالل هیئت مدیره منجر به محدود شدن رفتار فرصتطلبانه مدیریت شده ،و در
نتیجه حسابرسان اعتماد بیشتری به مدیریت این شرکتها داشته باشند.
بنابراین براساس مبانی نظری و پیشینه مطرح شده ،فرضیههای ذیل برای پاسخگویی به سوال اصلی این پژوهش تبیین گردیده است:
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فرضیه اول :بین خودشیفتگی هیئت مدیره با حقالزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :بین خودشیفتگی مدیرعامل با حقالزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم :بین خودشیفتگی عضومالی غیرموظف هیئت مدیره با حقالزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.

 . 3روش شناسی پژوهش
. 3.1جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،طی سالهای  1388الی  1396است
که با دارا بودن شرایط زیر انتخاب شدهاند :
-1به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه ،پایان سال مالی شرکتها  29اسفند باشد.
-2شرکتها در طی دوره مورد نظر سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
-3شرکتهای عضو صنایع واسطهگری مالی ،هلدینگ و بانکها ،بیمه و سرمایهگذاری نباشند .علت این امر از این جهت است که چنین
شرکتهایی از نظر ماهیت فعالیت و طبقه بندی اقالم صورتهای مالی با دیگر شرکتها دارای تفاوتهایی میباشند.
-4شرکتها حداقل از ابتدای سال  88در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
-5معامالت شرکتها نباید طی دورهی پژوهش به طور کامل متوقف شده باشد (نماد شرکت از بورس حذف شده باشد).
-6کلیه دادههای مورد نیاز پژوهش برای آن شرکتها ،در طی دوره زمانی پژوهش ،موجود و در دسترس باشد.
با در نظر گرفتن شرایط فوق تعداد  101شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند.

 . 2 . 3مدل های پژوهش و اندازه گیری متغیرها
مطابق با فرضیه اول ،بین خودشیفتگی هیئت مدیره با حقالزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد .برای آزمون این فرضیه ،از
مدل  1به شرح زیر استفاده میشود:

مدل ()1

𝒆𝒛𝒊𝑺𝟐𝜷 𝑳𝑵𝑭𝑬𝑬 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑩𝒐𝒂𝒓𝒅 𝑺𝒊𝒈𝒏 +
𝑮𝑨𝑳 𝒕𝒊𝒅𝒖𝑨𝟒𝜷 + 𝜷𝟑𝑰𝑵𝑽𝑹𝑬𝑪 +
𝑶𝑭𝑪𝟕𝜷 + 𝜷𝟓𝑭𝒐𝒓𝒆𝒊𝒈𝒏 + 𝜷𝟔𝑹𝑶𝑨 +
𝒆𝒓𝒖𝒏𝒆𝑻𝟎𝟏𝜷 + 𝜷𝟖𝑳𝑬𝑽 + 𝜷𝟗𝑨𝒖𝒅𝒊𝒕 +
𝑬𝑮𝑨𝟑𝟏𝜷 + 𝜷𝟏𝟏𝑨𝒖𝒅𝒊𝒕 𝑪𝒉 + 𝜷𝟏𝟐𝑴𝑻𝑩 +
+ 𝜷𝟏𝟒𝑶𝑽𝑬𝑹𝑪𝑶𝑵 + £

که در آن:
 :LNFEEلگاریتم طبیعی حقالزحمه حسابرسی است.
 :Board Signخودشیفتگی هیئت مدیره است .جهت سنجش خودشیفتگی به پیروی از هام و همکاران ( )2017از معیار اندازه تصویر
امضاء مدیران که در صورتهای مالی ارائه میشود ،در قالب امتیازدهی ویژهای استفاده شده است .به این صورت که ابتدا با کمک نرم
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افزار  Image gیک مستطیل اطراف امضاء از پایینترین نقطه تا باالترین نقطه امضاء کشیده میشود و مساحت امضاء محاسبه میشود.
سپس با استفاده از نرم افزار  Excelمساحتهای محاسبه شده چارکبندی میشوند و به هر یک از اعضاء با توجه به اینکه در کدام چارک
واقع میشوند یک امتیاز داده میشود .به این صورت که به چارک اول عدد  1و چارک دوم و سوم عدد  2و چارک چهارم عدد  3تعلق
میگیرد ،به این ترتیب اندازه امضاء هر فرد بدست میآید و در نهایت میانگین اندازه امضاءهای افراد محاسبه شده و به عنوان اندازه
امضاء هیئت مدیره برای هرسال شرکت در مدل رگرسیونی وارد میشود.
متغیرهای کنترلی جهت کنترل اثرات وسعت کار صاحبکار ،ریسک تجاری صاحبکار و متغیرهای مربوط به حسابرس به پیروی از جاد
و همکاران ( )2017به شرح ذیل میباشد:
متغیرهایی برای کنترل وسعت کار صاحبکار و پیچیدگی حسابرسی:
 :SIZEاندازه شرکت که بر اساس لگاریتم طبیعی متوسط دارایی و فروش محاسبه میشود.
 :INVERECاز نسبت مجموع حسابهای دریافتنی و موجودی کاال بر جمع داراییها بدست میآید.
 :Audit LAGاز تفاوت تاریخ پایان سال مالی شرکت و تاریخ صدور گزارش حسابرسی بدست میآید.
 :Foreignیک متغیر مجازی است بدین صورت که اگر شرکت فروش صاداراتی داشته باشد عدد یک و در غیر اینصورت صفر لحاظ
میشود.
متغیرهایی برای کنترل ریسک تجاری صاحبکار:
 :ROAبازده داراییها که از نسبت سود خالص به جمع داراییها بدست میآید.
 :CFOاز نسبت جریان نقد عملیاتی بر جمع داراییها بدست میآید.
 :LEVاهرم مالی از نسبت کل بدهیها به کل داراییها بدست میآید.
متغیرهای مربوط به حسابرس:
 :Auditا گر شرکت توسط سازمان حسابرسی و موسسات دارای رتبه الف جامعه حسابداران رسمی حسابرسی شود عدد یک در غیر
اینصورت صفر لحاظ میشود.
 :Tenureدوره تصدی حسابرس عبارت است از تعداد سالهایی که حسابرسی یک شرکت واحد بر عهده یک موسسه حسابرسی خاص
است .برای محاسبه این متغیر سال  1385به عنوان سال پایه در نظر گرفته شده است.
 :Audit Chاگر حسابرس نسبت به سال قبل تغییر کرده باشد عدد یک در غیر اینصورت عدد صفر لحاظ میشود.
 :MTBاز نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بدست میآید.

 . 3 . 3سایر متغیرهای کنترلی:
 :AGEسن شرکت از لگاریتم طبیعی تعداد سالها از زمان ورود شرکت به بورس اوراق بهادار بدست میآید.
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 :OVERCONبیش اعتمادی مدیران است .برای اندازه گیری بیش اعتمادی به پیروی از اسچراند و زچمن ( )2012مقدار سرمایهگذاری
مازاد در داراییها از باقیمانده رگرسیون رشد مجموع داراییها بر رشد فروش در سطح صنعت به شرح زیر به دست میآید.
ΔAssetst = α0 + α1ΔSalest + £
که درآن :
 :ΔAssetsتغییرات کل داراییهای سال جاری نسبت به سال قبل است.
 :ΔSalesتغییرات کل درآمدهای فروش سال جاری نسبت به سال قبل است.
مطابق با فرضیه دوم ،بین خودشیفتگی مدیرعامل با حقالزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد .برای آزمون این فرضیه ،از
مدل  2به شرح زیر استفاده میشود:
مدل ()2

𝑪𝑬𝑹𝑽𝑵𝑰𝟑𝜷 𝑳𝑵𝑭𝑬𝑬 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑪𝑬𝑶 𝑺𝒊𝒈𝒏 + 𝜷𝟐𝑺𝒊𝒛𝒆 +
𝒏𝒈𝒊𝒆𝒓𝒐𝑭𝟓𝜷 + 𝜷𝟒𝑨𝒖𝒅𝒊𝒕 𝑳𝑨𝑮 +
𝑽𝑬𝑳𝟖𝜷 + 𝜷𝟔𝑹𝑶𝑨 + 𝜷𝟕𝑪𝑭𝑶 +
𝒆𝒓𝒖𝒏𝒆𝑻𝟎𝟏𝜷 + 𝜷𝟗𝑨𝒖𝒅𝒊𝒕 +
𝑬𝑮𝑨𝟑𝟏𝜷 + 𝜷𝟏𝟏𝑨𝒖𝒅𝒊𝒕 𝑪𝒉 + 𝜷𝟏𝟐𝑴𝑻𝑩 +
+ 𝜷𝟏𝟒𝑶𝑽𝑬𝑹𝑪𝑶𝑵 + £

که در آن:
 :CEO Signخودشیفتگی مدیرعامل است که جهت سنجش آن از اندازه امضاء مدیرعامل که در باال تشریح شد استفاده شده است.
مطابق با فرضیه سوم ،بین خودشیفتگی عضومالی غیرموظف هیئت مدیره با حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد .برای
آزمون این فرضیه ،از مدل  3به شرح زیر استفاده میشود:

مدل ()3

𝒆𝒛𝒊𝑺𝟐𝜷 𝑳𝑵𝑭𝑬𝑬 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑭𝑵𝑩 𝑺𝒊𝒈𝒏 +
𝑮𝑨𝑳 𝒕𝒊𝒅𝒖𝑨𝟒𝜷 + 𝜷𝟑𝑰𝑵𝑽𝑹𝑬𝑪 +
𝑶𝑭𝑪𝟕𝜷 + 𝜷𝟓𝑭𝒐𝒓𝒆𝒊𝒈𝒏 + 𝜷𝟔𝑹𝑶𝑨 +
𝒆𝒓𝒖𝒏𝒆𝑻𝟎𝟏𝜷 + 𝜷𝟖𝑳𝑬𝑽 + 𝜷𝟗𝑨𝒖𝒅𝒊𝒕 +
𝑩𝑻𝑴𝟐𝟏𝜷 + 𝜷𝟏𝟏𝑨𝒖𝒅𝒊𝒕 𝑪𝒉 +
+ 𝜷𝟏𝟑𝑨𝑮𝑬 + 𝜷𝟏𝟒𝑶𝑽𝑬𝑹𝑪𝑶𝑵 + £

که در آن:
 :FNB Signخودشیفتگی عضو مالی غیرموظف هیئت مدیره که جهت سنجش آن از اندازه امضاء مدیرعامل که در باال تشریح شد
استفاده شده است.

 . 4یافتههای پژوهش
. 4.1آمار توصیفی
یافتههای توصیفی حاصل از پژوهش حاضر شامل میانگین ،میانه ،انحراف معیار ،کمترین مشاهده ،بیشترین مشاهده و فراوانی در
جدول  1ارائه میشوند .بر اساس جداول ذیل مشاهده میشود که میانگین و میانۀ متغیرها اختالف چندان با هم نداشته و توزیع متغیرها
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را میتوان نرمال در نظر گرفت .از سویی انحراف معیار پایین در متغیرها نیز موید این موضوع است .میانگین متغیر خودشیفتگی هیئت
مدیره حدود  2میباشد که بیانگر این نکته است که مدیران شرکتهای بورسی در حد اعتدالی از خودشیفتگی هستند %86 .درصد از
مشاهدات توسط سازمان حسابرسی و موسسات دارای رتبه الف حسابرسی شدهاند که کیفیت باالتر حسابرسی شرکتهای نمونه را
میرساند .میانگین دوره تصدی  3/397سال است .بطور متوسط در  %71از مشاهدات فروش صادراتی وجود داشته است .همچنین بازده
داراییها در شرکتهای مورد بررسی حدود  %19بوده است.

جدول  -1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نماد

میانگین

میانه

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

متغیر

LNFEE

6.545

6.489

0.796

4.678

9.607

BOARD_SIGN

1.976

2.000

0.483

1.000

3.000

خودشیفتگی عضو مالی غیرموظف

CEO_SIGN

1.97

2.000

0.704

1.000

3.000

خودشیفتگی مدیرعامل

CFO_SIGN

1.991

2.000

0.651

1.000

3.000

SIZE

13.767

13.710

1.253

10.276

18.854

INVREC

0.532

0.536

0.190

0.060

0.887

AUDIT_LAG

4.138

4.119

0.392

2.833

4.779

بازده دارایی

ROA

0.189

0.160

0.128

0.002

0.691

جریان نقد عملیاتی

CFO

0.158

0.137

0.127

-0.176

0.652

LEV

0.549

0.565

0.166

0.111

0.936

TENURE

3.397

3.000

2.301

1.000

11.000

MTB

2.322

2.066

1.188

0.441

5.819

AGE

2.673

2.708

0.516

0.693

3.892

OVERCON

0.000

-0.030

0.190

-0.419

0.909

لگاریتم حق الزحمه حسابرسی
خودشیفتگی هیئت مدیره

اندازه شرکت
نسبت حساب دریافتنی و موجودی کاال به
دارایی
تاخیر در گزارش حسابرسی

اهرم مالی
دوره تصدی حسابرس
نسبت بازار به دفتری ح ص س
سن شرکت
بیش اطمینانی مدیران

متغیرهای مجازی
نماد

صفر

یک

رتبه حسابرس

Audit

%14

%86

متغیر

فروش صادراتی

Foreign

%28

%72

تغییر حسابرس

Audit-CH

%76

%24

. 4.2آمار استنباطی
پیش از برازش مدل های رگرسیونی نیاز است بررسی شود که آزمون مدل ،با استفاده از چه پیش فرضی برازش گردد .برای این منظور،
از آزمونهای اف لیمر (برازش مدل تلفیقی یا رگرسیون معمولی در برابر پانل) و آزمون هاسمن (برازش مدل رگرسیون پانلی با اثرات
ثابت در برابر تصادفی) استفاده میگردد .اگر معناداری آزمون اف لیمر زیر  5درصد باشد ،آزمون با فرض رگرسیون پانلی انجام خواهد
شد و در غیر این صورت برازش مدل به صورت تلفیقی پذیرفته خواهد شد .همچنین ،در آزمون هاسمن اگر معناداری آزمون زیر  5درصد
باشد ،برازش مدل به صورت پانل با اثرات ثابت خواهد بود .همانطور که از جدول  2مشاهده میشود تمامی فرضیهها به صورت پانل با
اثرات ثابت برازش میگردد.

جدول  -2آزمونهای برازش مدل
شماره فرضیه

اول
دوم

سوم

نوع آزمون

مقدار آماره

اف لیمر

10/505

0/000

هاسمن

135/872

0/000

اف لیمر

10/443

0/000

هاسمن

134/910

0/000

اف لیمر

6/530

0/000
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معناداری

نوع برازش مدل

پانل با اثرات ثابت

پانل با اثرات ثابت
پانل با اثرات ثابت

بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیران و هزینههای نظارت

شماره فرضیه

مقدار آماره

نوع آزمون
60/409

هاسمن

نوع برازش مدل

معناداری
0/000

در جدول  ، 3نتایج حاصل از برازش مدل مربوط به فرضیه اول نشان داده شده است .در این مدل ،رابطه بین خودشیفتگی هیئت مدیره
و حقالزحمه حسابرسی مورد بررسی قرار میگیرد .همانگونه که مشاهده میشود آماره فیشر و مقدار معناداری به ترتیب  21/286و
 0/000بوده که حاکی از برازش مناسب مدل در سطح خطای  5درصد میباشد .از سویی ضریب تعیین تعدیلشده معادل  0/790میباشد
که بیانگر این است که حدود  79درصد از متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی توضیح داده میشود .آماره دوربین واتسون نیز با
مقدار  1/587بین بازه  1/5الی  2/5قرار گرفته و حاکی از عدم وجود خودهمبستگی در جمالت خطای مدل است .مقدار عامل تورم واریانس
کلیه متغیرها کمتر از  10است و حاکی از آن است که بین متغیرهای توضیحی همخطی وجود ندارد.
ضریب متغیر خودشیفتگی دارای مقداری مثبت و برابر با  0/066و سطح معناداری آماره  )0/034( tکمتر از  5درصد است ،بنابراین
می توان وجود رابطه مثبت و معنادار بین خودشیفتگی هیئت مدیره و حقالزحمه حسابرسی را پذیرفت .در نتیجه فرضیه اول پژوهش
پذیرفته میشود.
در مورد سایر متغیرهای کنترلی نیز میتوان گفت اندازه شرکت (ارتباط مثبت) ،نسبت حساب دریافتنی و موجودی کاال به دارایی (ارتباط
مثبت) ،تاخیر در گزارش حسابرسی (ارتباط مثبت) فروش صادراتی (ارتباط کلی مثبت) ،دوره تصدی حسابرس (ارتباط مثبت) و سن
شرکت (ارتباط مثبت) بر حقالزحمه حسابرسی تاثیر میگذارد.
در جدول  ،4نتایج حاصل از برازش مدل مربوط به فرضیه دوم نشان داده شده است .در این مدل ،رابطه بین خودشیفتگی مدیرعامل و
حقالزحمه حسابرسی مورد بررسی قرار میگیرد .همانگونه که مشاهده میشود آماره فیشر و مقدار معناداری به ترتیب  21/284و
 0/000بوده که حاکی از برازش مناسب مدل در سطح خطای  5درصد میباشد .از سویی ضریب تعیین تعدیلشده معادل  0/789میباشد
که بیانگر این است که حدود  79درصد از متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی توضیح داده میشود .آماره دوربین واتسون نیز با
مقدار  1/583بین بازه  1/5الی  2/5قرار گرفته و حاکی از عدم وجود خودهمبستگی در جمالت خطای مدل است .مقدار عامل تورم واریانس
کلیه متغیرها کمتر از  10است و حاکی از آن است که بین متغیرهای توضیحی همخطی وجود ندارد.
ضریب متغیر خودشیفتگی دارای مقداری مثبت و برابر با  0/021و سطح معناداری آماره  )0/414( tبیشتر از  5درصد است ،بنابراین
نمیتوان وجود رابطه معنادار بین خودشیفتگی مدیرعامل و حقالزحمه حسابرسی را پذیرفت .در نتیجه فرضیه دوم پژوهش رد میشود.

جدول -3نتایج آزمون فرضیه اول
LNFEE = β0 + β1Board Sign + β2Size + β3INVREC + β4Audit LAG + β5Foreign + β6ROA + β7 CFO + β8LEV + β9Audit
+ β10Tenure + β11Audit Ch + β12MTB + β13AGE + β14OVERCON + £
متغیر

نماد

ضریب

خطای استاندارد

آماره تی

معناداری

ضریب ثابت

C

-6.976

0.766

-9.104

0.000

عامل تورم واریانس

خودشیفتگی

BOARD_SIGN

0.066

0.031

2.123

0.034

1.176

اندازه شرکت

SIZE

0.812

0.074

10.964

0.000

1.964

INVREC

0.477

0.213

2.234

0.026

3.284

تاخی ر در گزارش حسابرس ی

AUDIT_LAG

0.196

0.056

3.475

0.001

1.597

فروش صادرات ی

FOREIGN

0.095

0.054

1.750

0.081

1.971

بازده دارایی

ROA

-0.179

0.325

-0.550

0.583

4.616

جریان نقد عملی ات ی

CFO

0.128

0.245

0.525

0.600

2.296

اهرم مال ی

LEV

0.022

0.207

0.106

0.916

3.494

رتبه حسابرس

Audit

-0.005

0.045

-0.122

0.903

1.215

نسبت حساب دری افتنی و موجود ی
کاال به دارایی
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TENURE

0.040

دوره تصدی حسابرس
تغیی ر حسابرس

AUDIT_CH

0.086

0.056

نسبت بازار به دفتری ح ص س

MTB

-0.014

0.023

سن شرکت

AGE

0.362

0.167

بی ش اطم ینان ی مدیران

OVERCON

-0.115

0.091

0.004

1.981

0.014

2.872

1.626
2.172

1.543

0.123

-0.618

0.537

1.727
1.132

2.170

0.031

-1.271

0.204

آماره فیشر

21/286

ضریب تعیین

0/829

معناداری آماره فیشر

0/000

ضریب تعیین تعدیلشده

0/790

1/587

آماره دوربینواتسون

جدول -4نتایج آزمون فرضیه دوم
LNFEE = β0 + β1CEO Sign + β2Size + β3INVREC + β4Audit LAG + β5Foreign + β6ROA + β7CFO + β8LEV +
β9Audit + β10Tenure + β11Audit Ch + β12MTB + β13AGE + β14OVERCON + £
متغیر

نماد

ضریب

خطای استاندارد

آماره تی

معناداری

عامل تورم واریانس

ضریب ثابت

C

-6.940

0.741

-9.370

0.000

-

خودشیفتگی مدیرعامل

CEO_SIGN

0.021

0.026

0.818

0.414

1.981

اندازه شرکت

SIZE

0.819

0.064

12.771

0.000

1.964

نسبت حساب دری افتنی و موجود ی

INVREC

0.491

0.208

2.357

0.019

3.284

تاخی ر در گزارش حسابرس ی

AUDIT_LAG

0.190

0.080

2.367

0.018

1.597

فروش صادرات ی

FOREIGN

0.090

0.078

1.157

0.248

1.971

بازده دارایی

ROA

-0.169

0.345

-0.491

0.624

4.616

جریان نقد عملی ات ی

CFO

0.115

0.211

0.545

0.586

2.296

اهرم مال ی

LEV

0.023

0.266

0.087

0.931

3.494

رتبه حسابرس

Audit

-0.004

0.049

-0.078

0.938

1.215

دوره تصدی حسابرس

TENURE

0.040

0.012

3.246

0.001

1.981

تغیی ر حسابرس

AUDIT_CH

0.087

0.046

1.897

0.059

1.626

نسبت بازار به دفتری ح ص س

MTB

-0.014

0.022

-0.657

0.512

2.172

سن شرکت

AGE

0.349

0.146

2.392

0.017

1.727

بی ش اطم ینان ی مدیران

OVERCON

-0.115

0.101

-1.133

0.258

1.132

کاال به دارایی

آماره فیشر
معناداری آماره فیشر

21/284

ضریب تعیین

0/828

0/000

ضریب تعیین تعدیلشده

0/789

1/583

آماره دوربین واتسو ن

جدول -5نتایج آزمون فرضیه سوم
LNFEE = β0 + β1FNB Sign + β2Size + β3INVREC + β4Audit LAG + β5Foreign + β6ROA + β7CFO + β8LEV +
β9Audit + β10Tenure + β11Audit Ch + β12MTB + β13AGE + β14OVERCON + £
متغیر

نماد

ضریب

خطای استاندارد

آماره تی

معناداری

عامل تورم واریانس

ضریب ثابت

C

-7.560

0.788

-9.596

0.000

-

خودشیفتگی عضو غیرموظف

FNB_SIGN

0.043

0.035

1.247

0.214

1.157

اندازه شرکت

SIZE

0.910

0.100

9.079

0.000

1.964

INVREC

0.747

0.370

2.017

0.045

3.284

تاخی ر در گزارش حسابرس ی

AUDIT_LAG

0.167

0.079

2.113

0.036

1.597

فروش صادرات ی

FOREIGN

0.039

0.073

0.537

0.592

1.971

بازده دارایی

ROA

-0.448

0.478

-0.937

0.350

4.616

جریان نقد عملی ات ی

CFO

0.013

0.398

0.033

0.974

2.296

اهرم مال ی

LEV

-0.330

0.295

-1.117

0.265

3.494

رتبه حسابرس

Audit

-0.060

0.056

-1.078

0.282

1.215

دوره تصدی حسابرس

TENURE

0.036

0.017

2.175

0.031

1.981

نسبت حساب دری افتنی و موجود ی کاال به
دارایی
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تغیی ر حسابرس

AUDIT_CH

0.064

0.067

0.960

0.338

1.626

نسبت بازار به دفتری ح ص س

MTB

-0.027

0.019

-1.383

0.168

2.172

سن شرکت

AGE

0.208

0.239

0.869

0.385

1.727

بی ش اطم ینان ی مدیران

OVERCON

-0.057

0.116

-0.489

0.625

1.132

آماره فیشر

12/336

ضریب تعیین

0/818

معناداری آماره فیشر

0/000

ضریب تعیین تعدیلشده

0/752

1/667

آماره دوربین واتسو ن

در جدول  ، 5نتایج حاصل از برازش مدل مربوط به فرضیه سوم نشان داده شده است .در این مدل ،رابطه بین خودشیفتگی عضو مالی
غیرموظف هیئت مدیره و حقالزحمه حسابرسی مورد بررسی قرار میگیرد .همانگونه که مشاهده میشود آماره فیشر و مقدار معناداری
به ترتیب  12/336و  0/000بوده که حاکی از برازش مناسب مدل در سطح خطای  5درصد میباشد .از سویی ضریب تعیین تعدیلشده
معادل  0/818میباشد که بیانگر این است که حدود  82درصد از متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی توضیح داده میشود .آماره
دوربین واتسون نیز با مقدار  1/667بین بازه  1/5الی  2/5قرار گرفته و حاکی از عدم وجود خودهمبستگی در جمالت خطای مدل است.
مقدار عامل تورم واریانس کلیه متغیرها کمتر از  10است و حاکی از آن است که بین متغیرهای توضیحی همخطی وجود ندارد.
ضریب متغیر خودشیفتگی دارای مقداری مثبت و برابر با  0/043و سطح معناداری آماره  )0/214( tبیشتر از  5درصد است ،بنابراین
نمیتوان وجود رابطه معنادار بین خودشیفتگی عضو مالی غیرموظف هیئت مدیره و حقالزحمه حسابرسی را پذیرفت .در نتیجه فرضیه
سوم پژوهش رد میشود.

نتیجه گیری و پیشنهادها
خودشیفتگی یک اختالل شخصیتی است که میتواند نگرش ها ،رفتارها و تصمیمات مدیران را تحت تاثیر قراردهد .این ویژگی شخصیتی با
عالئمی همچون حق بیش از حد قائل شدن برای خود ،تمایل به استفاده از افراد در جهت نیازهای شخصی ،تسلط بر فرآیندهای تصمیمگیری،
عدم توجه به نظرات دیگران و تمایل به نشان دادن رفتار متکبرانه و پاداش طلبی افراطی را بههمراه دارد (ریجسنبیلت و کامندر.)2013 ،
چنین ویژگیهایی در مدیران می تواند پیامدهای منفی در سازمان داشته و منجر به وقوع رفتارهای غیراخالقی از جانب این مدیران شود.
مدیران خودشیفته در پی جلب توجه و تشویق از سوی سایر افراد  ،حفظ و ارتقای جایگاه خویش و نمایش عملکرد مطلوبتر در بیشتر
موارد به ارائه گزارشهای مالی مطابق با میل خود از طریق فعالیتهای متقلبانه نظیر مدیریت سود ،دستکاری و تحریف صورتهای مالی
بر میآیند .بنابراین چنین مدیرانی احتمال ریسک تقلب و تحریف در صورت های مالی را بیشتر کرده و در نتیجه حسابرسان به منظور
کاهش ریسک حسابرسی و تحریف با اهمیت به یک سطح قابل قبول ،باید آزمون های بیشتری در مراحل حسابرسی انجام داده و شواهد
بیشتری نیز جمع آوری کنند که این امر موجب افزایش هزینههای و به تبع آن مطالبه حقالزحمه بیشتر می شود .جهت بررسی این موضوع
در بازار سرمایه ایران ،تعداد  101شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  8ساله طی سالهای 1388-1396
بررسی می شود .نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که بین خودشیفتگی اعضای هیئت مدیره با حقالزحمه حسابرسی رابطه معناداری
وجود دارد .این یافتهها با یافتههای جانسون و همکاران ( )2018سازگار است.
عالوه براین ،پژوهش حاضر به بررسی خودشیفتگی مدیرعامل و اعضاء غیرموظف هیئت مدیره نیز با حقالزحمه حسابرسی میپردازد.
شواهد بیانگر آنست که خودشیفتگی مدیرعامل و عضومالی غیرموظف هیئت مدیره با حقالزحمه حسابرسی رابطه معناداری ندارد .این
امر میتواند به این دلیل باشد که در ایران با توجه به اینکه حقالزحمه حسابرسی در مجمع عمومی سهامداران (یا با تفویض به هیئت
مدیره) تعیین و تصویب می شود و از آنجا که ممکن است درصد سهم در اختیار مدیرعامل و عضومالی غیرموظف هیئت مدیره ناچیز
باشد ،بنابراین با توجه به فرضیات این پژوهش این احتمال وجود دارد که مدیرعامل و همچنین عضومالی غیرموظف در تعیین حقالزحمه
حسابرسی نقش قابل توجهی نداشته باشند .این نتایج با یافتههای جاد و همکاران ( )2017در تعارض است.
با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش به موسسات حسابرسی پیشنهاد میگردد که در قراردادهای خود ،موضوع خودشیفتگی
مدیران شرکت را مورد توجه قرارداده و در قبال این ویژگی رفتاری مدیریت شرکت ،تصمیمات کنترلی مقتضی را اتخاذ نمایند .الزم به
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ذکر است برای ارزیابی خودشیفتگی مدیران ،میتوان از معیار اندازه امضاء که در پژوهش حاضر مورد استفاده قرارگرفته استفاده نمود.
طبق نتایج این پژوهش ،هرچه اندازه امضاء مدیران بزرگتر باشد ریسک شرکت باالتر است.
پیشنهاد میگردد در پژوهشهای آتی مقوله خودشیفتگی با متغیرهای دیگری به شرح ذیل نیز پرداخته شود :با توجه به اینکه گاهاً افراد
خودشیفته خود را باالتر از قانون دانسته و ممکن است از این جهت رعایت قوانین و مقررات را نادیده بگیرند لذا پیشنهاد میگردد رابطه
خودشیفتگی مدیران با میزان پایبندی به قوانین و مقررات بررسی گردد.
با توجه به اینکه عوامل گوناگونی در ظهور پدیده خودشیفتگی نقش دارند ،بررس ی و اندازه گیری همه جانبه ویژگی خودشیفتگی مانند
سایر متغیرهای حسابداری(مثل کیفیت سود و )........دشوار است .در نتجه یکی از محدودیت های این پژوهش ،سنجش دقیق این ویژگی
شخصیتی بوده است .در نتیجه به عالقه مندان پژوهش های پیمایشی و آزمایشی پیشنهاد می گردد برای اندازه گیری خودشیفتگی مدیران،
از سایر معیارها مانند  NPIو محتوای تحلیلی عکس مدیران استفاده کرده و تاثیر آن را بر حق الزحمه حسابرسی به صورت تجربی
آزمون کنند .همچنین بررسی های انجام شده نشان می دهد که دوره تصدی مدیران در تعداد زیادی از شرکت ها کوتاه است ،که این امر
می تواند بر نتایج پژوهش حاضر تاثیر گذار باشد.
از جمله محدودیتهای دیگر حاکم بر این پژوهش میتوان به این مورد اشاره نمود که مبلغ حقالزحمه حسابرسی در این پژوهش از مبلغ
درج شده در صورتهای مالی شرکتها استخراج شده است که این مبلغ شامل تمامی هزینهها از قبیل حسابرسی صورتهای مالی ،ایاب
و ذهاب و اسکان و  ...میباشد که به دلیل عدم تفکیک و افشای آن ناگریز به استفاده از این مبلغ شدیم.
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