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دکتر یحیی حساس یگانه
ایمان داداشی

چكیده
با توجه به نقش تعيينكننده مكانيزمهاي حاكميت شركتي در امور مرتبط با شركتها،
در این پژوهش ،تاثير برخي از این مكانيزمها بر تصميمات حسابرسان مستقل ،مورد بررسي
قرار گرفته است .هدف از انجام این تحقيق ،تعيين تاثير مكانيزمهاي حاكميتي همچون
ساختار هيات مدیره شركت ،حسابرسي داخلي (مكانيزمهاي نظارتي درونسازماني حاكميت
شركتي) ،سهامدار عمده و سرمایهگذاران نهادي (مكانيزمهاي نظارتي برون سازماني
حاكميت شركتي) بر روي تصميمات و برنامهریزيهاي حسابرسان مستقل همچون ارزیابي
ریسک ذاتي ،ریسک كنترل ،ميزان و زمانبندي آزمونهاي محتوا بوده است.
فرضيههاي تحقيق به كمک دادههاي گردآوري شده توسط ابزار پرسشنامه از 38
حسابدار رسمي در سال  ،8833مورد بررسي قرارگرفته و نتایج حاصل از بررسي یافتهها
نشان داد كه به غير از حسابرسي داخلي ،سایر مكانيزمهاي حاكميتي ،تاثيري بر فرآیند
برنامهریزي و قضاوتهاي صورتگرفته توسط حسابرسان مستقل ایراني نداشتهاند .تنها در
یک مورد ،یافتهها نشان داد كه ،درصد مدیران غيرموظف در ساختار هياتمدیره شركت ،بر
ارزیابي ریسک ذاتي توسط حسابرسان ،اثرگذار بوده است.
واژههای کلیدی :حاكميت شركتي ،ریسک ذاتي ،ریسکک كنتکرل ،ميکزان آزمکون محتکوا،
زمانبندي آزمون محتوا.
 مقدمهاستقرار مناسب سازوكارهاي حاكميت شركتي ،اقدامي اساسي براي استفاده بهينه از
منابع ،ارتقاي پاسخگویي ،شفافيت ،رعایت انصاف و حقوق همه ذينفعان شركتهاست.
فرض اوليه حاكميت شركتي و فرایند حسابرسي مستقل ،كه یكي از اجزاي بسيار مهم آن
 -1عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
 -2کارشناس ارشد حسابداری
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تلقي مي گردد ،این است كه واحد تجاري به دنبال حفظ منافع سهامداران خود و افزایش
ارزش سهام آنان ميباشد(جاللي .)8 ،8831 ،لذا ،باید نوعي ارتباط حرفهاي بين حسابرسان
و مدیراني كه صورتهاي مالي تهيهشده توسط آنها مورد حسابرسي قرار ميگيرد ،برقرار
شود .حسابرسان مستقل ملزم هستند تا مهارتهاي حرفهاي خود را به صورت بيطرفانه به
كار برند و در عين حال ،ویژگي استقالل و دیدگاه انتقادي خود را حفظ نمایند .در این بين،
اعضاي هياتمدیره به عنوان طراحان استراتژيهاي شركت ،باید تالش نمایند تا رابطه بين
حسابرسان و مدیریت اجرایي با سهولت بيشتري پيش رود .این روند باید به گونهاي باشد
كه مدیران نسبت به مسئوليتهاي خود واقف بوده و ضمن رعایت كنترلهاي داخلي واحد
تجاري ،به سوي تداوم فعاليت گام بردارند و توضيحات الزم جهت حسابرسان ارائه
نمایند(مكرمي.)44 ،8831 ،
در مفاهيم حاكميت شركتي ،تاكيد ویژهاي بر استقرار نظام حسابرسي داخلي،
بكارگيري اعضاي غيرموظف در تركيب هياتمدیره و اجراي حسابرسي مستقل شده است.
به نظر مي رسد با اجراي درست حاكميت شركتي ،حسابرسي مستقل از شكل تشریفاتي
خارج شده و استقرار سيستم هاي كنترل داخلي و به ویژه نظارت مدیران غيرموظف ،سبب
افشاي به موقع اطالعات و اجتناب از نوسانات شدید سودهاي برآوردي و دستكاري در
قيمتها مي شود .از سوي دیگر ،همانطوري كه قوت حاكميت شركتي بر كيفيت
گزارشگري مالي موثر است ،به نظر مي رسد كه این امر به طور بالقوه بر تصميمات و قضاوت
هاي حسابرسان در مراحل مختلف كار حسابرسي نيز اثرگذار است .براي این كه عوامل
حاكميتي بر برنامههاي حسابرسي اثرگذار باشند ،حسابرس باید ابتدا قوت حاكميت شركتي
را بطور صحيحي شناسایي و ارزیابي كند ،سپس این مدارک و شواهد را جهت ایجاد برنامه
حسابرسي به كار گيرد(شرما.)801 ،1003 ،8
استانداردهاي اجراي عمليات حسابرسي ،مقرر ميدارند كه براي برنامهریزي حسابرسي
و تعيين نوع ،زمانبندي و ميزان آزمونهایي كه باید اجرا شود ،نياز است تا شناختي كافي
از ساختار كنترل داخلي كسب گردد .حسابرس از شناخت كنترلهاي داخلي ،براي
شناسایي انواع تحریفهاي بالقوه و طراحي ماهيت ،زمانبندي اجرا و ميزان روشهاي
حسابرسي الزم استفاده ميكند .
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  -تحقیقات داخلیهرچند در ایران از اوایل دهه  8840بورس اوراق بهادار تاسيس شد و در قانون تجارت
و بویژه در الیحه اصالحي اسفندماه  8841درموارد مرتبط با نحوه تاسيس و اداره شركتها
تا حدودي مطرح شده بود ،ولي موضوع حاكميت شركتي ،در چندسال اخير مطرح شده
است .این موضوع در اوایل دهه  30و در مصاحبههاي مسئوالن وقت سازمان بورس اوراق
بهادار و در مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي مطرح و بررسي ميشد و در وزارت
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تاثیر

 -پیشینه و ادبیات تحقیق

حاکمیت شرکتی بر تصمیمات حسابرسان درباره ریسک و برنامهریزی

از طرفي دیگر هيات مدیره و كميتههاي مرتبط با آن ،جزئي از یک محيط كنترلي
هستند كه ميتوانند سبب افزایش اثربخشي كنترلهاي داخلي گردند .بنابراین ميتوان
حاكميت شركتي را به عنوان یک عامل مهم در سطح شركت در نظرگرفت كه بيانگر
كيفيت اجزاي محيط كنترلي شركت است .لذا ميتوان انتظار داشت كه كيفيت حاكميت
شركتي موجود در شركتها ،تاثير زیادي بر تصميمگيريهاي حسابرسان در مورد پذیرش
صاحبكاران جدید ،تعيين ریسک و چگونگي برنامهریزي آزمونهاي كنترل و محتوا داشته
باشد(شرما.)880 ،1003 ،
براساس مباحث تئوریک ،در مورد صاحبكاراني كه از حاكميت شركتي قويتري
برخوردارند ،ميتوان انتظار داشت كه ساعات حسابرسي برنامهریزي شده در مقایسه با یک
حسابرسي نوعي ،به ميزان قابلمالحظهاي كاهش یابد .چنين صاحبكاراني داراي ریسک
محيط كنترلي پائينتري هستند .با تعيين ریسک كنترلي در سطح پایين ،اعتماد
حسابرسان به سيستم كنترل داخلي صاحبكاران با حاكميت شركتي قوي ،افزایش یافته و
این امر سبب كاهش ميزان آزمونهاي محتواي انجام شده توسط حسابرس ميگردد .در
چنين وضعيتي ،حسابرس تعداد بيشتري از آزمونهاي محتواي خود را در طي دوره مورد
رسيدگي انجام داده و ميزان كمتري از این آزمون ها را به پایان سال مالي موكول مي كند.
همچنين مي توان انتظار داشت ،اگر ساختار حاكميتي قوي باشد ،حسابرس ميتواند اندازه
نمونههایش را كاهش دهد(به عنوان مثال تعداد مكان هاي بازدید جهت ارزشيابي
موجوديها را كم كند) و بنابراین ميزان آزمونهاي محتواي هزینه بر خود را كاهش
دهد(شرما.)801 ،1003 ،

501

امور اقتصادي و دارایي كميتهاي به موضوع حاكميت شركتي پرداخته بود .موضوع حاكميت
شركتي نخستين بار در كنفرانس ملي "بازار سرمایه ،موتور محرک توسعه اقتصادي
ایران" ،كه توسط دانشگاه عالمه طباطبایي در  1و  3آذرماه  8838در مركز همایش هاي
رازي برگزار شد ،در مقاله "حاكميت شركتي و نقش آن در توسعه بازار سرمایه" ارائه شد.
بررسيهاي انجام شده نشان مي دهد كه تاكنون ،هيچ پژوهشي در مورد شناسایي
ارتباط بين حاكميت شركتي و تصميمگيريهاي حسابرسان در مورد ریسک و برنامهریزي،
در داخل كشور صورت نگرفته است و این پژوهش ،اولين پروژه تحقيقاتي داخلي بوده كه
به بررسي این موضوع پرداخته است.
 - -تحقیقات خارجی
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در خارج از كشور ،تحقيقات دانشگاهي زیادي ،رابطه بين فرآیند گزارشگري مالي و
حاكميت شركتي را مورد بررسي قرار داده اند ،اما با وجود آن كه فرآیند حسابرسي جزء
اجزاي حياتي گزارشگري مالي شركتهاست ،تحقيقات اندكي رابطه بين حاكميت شركتي
و قضاوتهاي حسابرسان را مورد بررسي قرار داده اند(شرما .)801 ،1003 ،در ادامه چند
نمونه از این پژوهش ها ارائه شده است.
1
نتایج حاصل از بررسيهاي انجام شده توسط بيسلي ( )8111نشان داد ،حسابرسان
مستقل در حالتي كه تعداد اعضاي غيرموظف هيات مدیره و مدت زمان حضور آنها در
شركت ،بيشتر باشد ،احتمال وقوع تقلب در صورتهاي مالي را كم ارزیابي كرده و در پي
آن ریسک ذاتي را در سطح پایينتري در نظر ميگيرند و آزمونهاي محتواي كمتري را
برنامهریزي ميكنند .اما نتایج حاصل از بررسي یافتهها ،هيچگونه رابطه معناداري را بين
وجود كميته حسابرسي و تاثيرش بر برآورد وقوع تقلب و ارزیابي ریسک ذاتي توسط
حسابرسان مستقل ،نشان نداد.
كوهن و هانو 8در سال  1000طي مقالهاي ،اثرات ناشي از كيفيت حاكميت شركتي
وكنترلهاي مدیریتي را بر روي قضاوتهاي صورتگرفته توسط حسابرسان مستقل ،در
مرحله برنامهریزي و قبل از آن ،مورد بررسي قرار دادند .نتایج بررسي آن ها نشان داد كه
حاكميت شركتي اثر مهم و مستقيمي بر ميزان آزمونهاي محتواي برنامهریزي شده توسط
حسابرس دارد .به عبارت دیگر حسابرسان عموماً مایلاند با صاحبكاراني كار كنند كه از
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دو را مورد تایيد قرار مي داد.
در دیدگاه اول بيان شد كه عملكرد و ویژگيهاي هياتمدیره ،به عنوان مكملي براي
فرآیند حسابرسي مطرح ميباشد .یعني استقالل بيشتر اعضاي هياتمدیره ،سختكوشي
آنان و همچنين تجربه و تخصص آنها ،سبب مي شود تا آنها بهتر بتوانند نقش نظارتي
خود را ایفا كنند و این امر سبب ميشود تا هياتمدیره به عنوان پشتيباني براي عملكرد
حسابرسي مستقل باشد .چنين هياتمدیرهاي اصرار خواهد داشت تا حوزه فعاليت هاي
حسابرسي مستقل در داخل شركت گستردهتر شود ،لذا به دنبال این درخواست ،حسابرسان
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تاثیر

تحقيق ،دو دیدگاه اساسی مطرح شد ،كه نتایج حاصل از بررسي ها ،فقط باید یكي از آن
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حاكميت شركتي در سطح باالیي برخوردارند ،تا از این طریق بتوانند بر سيستم كنترل
داخلي صاحبكاران خود اتكا كرده و ميزان آزمون محتواي كمتري انجام دهند .اما برخالف
انتظارات و بيانيه هاي رهنمود حرفه ،مطالعه انجام شده توسط كوهن و هانو بر روي
حاكميت شركتي و زمانبندي آزمونهاي محتوا ،بيانگر ابهام اساسي و نبود اجماع در مورد
اثرات حاكميت شركتي بر روي زمانبندي آزمونهاي حسابرسي است.
4
نتایج حاصل از بررسيهاي صورتگرفته توسط سيمر و ساروس ( ،)1000در راستاي
نتایج پژوهش بيسلي( )8111بوده است .آنها نيز به وجود یک رابطه معنادار ،بين حضور
مدیران غيراجرایي در ساختار هياتمدیره و ارزیابيهاي حسابرسان مستقل درباره ریسک،
اذعان داشته اند.
نتایج حاصل از بررسيهاي انجامشده توسط ابات و پارک ( )1000در كشور كانادا،
نتایجي مغایر با آنچه بيسلي( )8111و سيمر و ساروس( )1000بيان كرده بودند را نشان
مي داد .یافتههاي ابات و پارک حاكي از آن بود كه ،وجود كميته حسابرسي اثربخش با
اعضاي برون سازماني فعال و تعداد جلسات زیاد ،بر ارزیابي حسابرسان مستقل درباره
احتمال وقوع انحراف در ادعاهاي مدیریت و همچنين ارزیابي آنها در مورد ریسک ذاتي
اثرگذار است .یافتهها ،هيچگونه ارتباط معناداري را بين ویژگيهاي هياتمدیره و ارزابيهاي
حسابرسان مستقل ،نشان نميداد.
1
در سال  ،1000هرمانسون و همكارانش طي پژوهشي ،اقدام به بررسي تاثير
ویژگيهاي هياتمدیره به عنوان یكي از مكانيزمهاي حاكميتي ،بر ارزیابي ریسک كنترل و
ميزان آزمونهاي محتوا برنامهریزيشده توسط حسابرسان مستقل نمودند .در ابتداي
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نيز ساعات فعاليت بيشتري را برنامهریزي كرده و ميزان آزمونهاي محتواي خود را افزایش
ميدهند.
طبق دیدگاه دوم  ،عملكرد و ویژگي هاي هيات مدیره ،به عنوان جانشيني براي فرآیند
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حسابرسي مطرح ميباشد .به عبارت دیگر ،هر چه استقالل اعضاي هيات مدیره بيشتر و
سختكوشي و تجربه آنها باالتر باشد ،حسابرسان ریسک كنترل را در سطح پایينتري در
نظر مي گيرند و این امر منجر به كاهش فعاليت حسابرسان و كاهش آزمونهاي محتواي
برنامهریزي شده جهت انجام حسابرسي ميگردد .محققان براي بررسيهاي اوليه خود
 8000شركت پذیرفتهشده در بورس را مدنظر قراردادند ،اما در نهایت حجم جامعه آماري
شان را به  110شركت كاهش دادند 40 .شركت به دليل فعاليت در بخش خصوصي و
همچنين  100شركت سرمایهگذاري ،از جمع  8000شركت اوليه حذف شدند.
د ر نهایت ،نتایج حاصل از بررسي ها ،با دیدگاهي كه استقالل ،سختكوشي و تجربه
هياتمدیره را مكملي براي تالشهاي حسابرسان ميدانست ،منطبق بود .یعني وجود یک
رابطه مستقيم و مثبت بين ویژگيهاي هيات مدیره به عنوان یكي از مكانيزم هاي اصلي
حاكميت شركتي و ميزان آزمونهاي محتوا ،مورد تایيد قرار گرفت.
كوهن ،مورتي 1و رایت 3در سال  1001طي پژوهشي كه در آن براي جمع آوري
اطالعات و دادهها ،از روش مصاحبه استفاده شده بود ،در صدد برآمدند تا اثرات حاكميت
شركتي را بر فرآیند حسابرسي مورد بررسي قرار دهند .آنها مشاهده كردند كه همه
پاسخ دهندگان شامل حسابرسان ارشد ،مدیران و شركاي موسسات حسابرسي اطالعات
حاكميتي را جمع آوري كرده و در زمان اخذ تصميم مورد استفاده قرار مي دهند .آنها
بيان كردند ،براي این كه عوامل حاكميتي بر برنامههاي حسابرسي اثرگذار باشند ،حسابرس
باید ابتدا قوت حاكميت شركتي را بطور صحيحي شناسایي و ارزیابي كند .سپس این
مدارک و شواهد را جهت ایجاد برنامه حسابرسي بهكار گيرد .اگر ساختار حاكميتي قوي
است ،حسابرس مي تواند اندازه نمونههایش را كاهش دهد(به عنوان مثال ،تعداد مكانهاي
بازدید جهت ارزشيابي موجوديها را كم كند) و بنابراین ميزان آزمونهاي محتواي هزینه بر
خود را كاهش دهد.
همچنين ،در یافتههاي این تحقيق بيان شد كه عملكرد كميتههاي حسابرسي به دليل
نبود اقتدار و قدرت كافي ،از اثربخشي الزم برخوردار نبوده است .آنها در نتایج خود بيان
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كردند كه ،حسابرسان تنها در حالتي بر اعتماد خود نسبت به كميتههاي حسابرسي
ميافزایند كه این كميتهها ،در فرآیند گزارشگري مالي از قدرت و مسئوليت بيشتري
برخوردار شوند.
1
نتایج حاصل از بررسيهاي صورتگرفته توسط یوزون و همكاران( )1004حاكي از آن
بود كه ،اگر در تركيب هياتمدیره و كميته حسابرسي ،مدیران غيرموظف و مستقل
بيشتري حضور داشته باشند ،حسابرسان مستقل ،ریسکهاي حسابرسي مربوط به آن
صاحبكار را در سطح پایيني در نظر ميگيرند .اما محققين بين سایر ویژگيهاي هياتمدیره
شامل اندازه هياتمدیره ،تعداد جلسات و یكيبودن پستهاي مدیریت عامل و رئيس
هياتمدیره با ارزیابي ریسک توسط حسابرسان مستقل ،رابطه معناداري را مشاهده نكردند.
شرما در سال  1004طي پژوهشي ،تاثير حضور سرمایهگذاران نهادي و ویژگيهاي
هياتمدیره را بر ارزیابيهاي حسابرسان استراليایي در مورد ریسک حسابرسي و ميزان
آزمونهاي محتواي برنامهریزيشده مورد مطالعه قرار دادند .وي از رگرسيون الجيت
مقطعي براي آزمون فرضيههاي خود استفاده نمود .نتایج حاصل از بررسي یافتهها حاكي از
آن بود كه ،هر چهقدر درصد مدیران مستقل هياتمدیره بيشتر باشد ،ریسک حسابرسي در
سطح پایينتري قرار ميگيرد و ميزان آزمونهاي محتواي برنامهریزيشده جهت انجام
حسابرسي كاهش خواهد یافت .این یافتهها براي سرمایهگذاران نهادي نيز صادق بود.
طي پژوهشي دیگر كه در سال  1004توسط بدارد و جانستون 80انجام شد ،چگونگي
ارزیابي حسابرسان از خطر دستكاري سود توسط مدیریت واحد تجاري و همچنين خطرات
ناشي از ضعف حاكميت شركتي مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت .محققان نشان دادند كه
چگونه حسابرسان در حضور این ریسکها ،اقدام به برنامه ریزي و تعيين حقالزحمه مي
نمایند .براي انجام تحقيق ،از ارزیابي شركایي استفاده شد كه صاحبكارانشان در حسابداري
بخش عمومي فعاليت مي كردند .یافته هاي حاصل از پژوهش نشان داد كه حسابرسان
فعاليت (ساعات برنامهریزيشده) و نرخ حقالزحمه باالتري را براي صاحبكاراني كه با خطر
دستكاري سود مواجهاند ،در نظر ميگيرند .آنها براي موارد فوق یک رابطه مستقيم و
مثبت را نشان دادند .همچنين آنها در مورد شركت هایي كه از سطح حاكميتي ضعيفي
برخوردارند ،بيان نمودند كه یک رابطه مثبت قوي بين ریسک دستكاري سود ،ساعات
برنامهریزيشده و ميزان حقالزحمه حسابرسي وجود دارد .این یافتهها ،شواهدي را در مورد
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وضعيتي فراهم كرد كه در آن حسابرسان ،به صورت همزمان هم با یک مدیریت متقلب و
هم با یک سطح حاكميت شركتي ضعيف ،مواجه مي شوند.
نتایج حاصل از بررسيهاي چن 88و همكارانش( )1001در كشور چين ،تا حدودي
مشابه به یافتههاي یوزون( )1004بوده است .حتي بررسيهاي چن و همكارانش ،نشان داد
كه بين نسبت مدیران غيرموظف حاضر در هياتمدیره شركت و ارزیابي ریسک توسط
حسابرسان مستقل نيز رابطهاي وجود ندارد.
كوهن ،مورتي و رایت در سال  ،1001به بررسي رابطه بين تركيب هيات مدیره به
عنوان یكي از عوامل اثرگذار حاكميتي و قضاوتهاي انجام گرفته توسط حسابرسان در
مرحله برنامهریزي پرداختند .در بررسيهاي صورت گرفته توسط آنها ،رفتار  13نفر از
مدیران و شركاء موسسات حسابرسي مورد مطالعه قرار گرفت .آن ها در نتایج خود این گونه
اظهار نمودند كه ،صاحبكاراني كه از حاكميت شركتي قويتري برخوردارند ،سبب مي شوند
تا ساعات حسابرسي برنامه ریزي شده در مقایسه با یک حسابرسي مشابه ،به ميزان قابل
مالحظهاي كاهش یابد .آن ها بيان نمودند ،در زماني كه هياتمدیره در سطح قويتري
ارزیابي گردد ،به موازات آن حسابرسان ساعات كمتري را به امر برنامهریزي حسابرسي
اختصاص ميدهند .نتایج حاصل از بررسي یافتهها ،هيچ رابطه مشخصي را در مورد ریسک
ذاتي نشان ندادند ،اما برخي از مدارک و شواهد بيانگر اثري معنادار بر ریسک كنترل بودند.
تحقيقي دیگري كه در حوزه ارتباط بين حاكميت شركتي و فرایند حسابرسي ،مي توان
از آن نام برد ،پژوهشي است كه توسط دیویش شرما و همكارانش ،در سال  1003دركشور
سنگاپور انجام گرفت .آنها شواهد اوليه مربوط به واكنش حسابرسان به موضوع حاكميت
شركتي را در محيطهاي سازماني كه حاكميت طبق قانون در آنها اجباري نيست ،تهيه
كردند .براي آزمون رابطه فوق  10مدیر حسابرسي را از بين چهار موسسه بزرگ حسابرسي
انتخاب و به صورت تصادفي به یكي از سه گروه آزمایشي حاكميت شركتي ضعيف ،متوسط
و قوي اختصاص دادند .
نتایج بررسيهاي آنان نشان داد كه حسابرسان رضایتمندي بيشتري براي پذیرش
صاحبكاراني دارند كه از حاكميت شركتي قويتري برخوردارند .مشخص شد صاحبكاراني
كه از حاكميت شركتي قوي برخوردارند ،داراي ریسک محيط كنترلي پائينتري هستند .با
تعي ين ریسک كنترلي در سطح پایين ،اعتماد حسابرسان به سيستم كنترل داخلي
مجله مهندسي و مديريت پرتفوي /شماره چهارم /پائيز 5831

صاحبكاران با حاكميت شركتي قوي ،افزایشیافته و این امر سبب كاهش ميزان آزمونهاي
محتواي انجامشده توسط حسابرس گشته بود.
مشاهدات صورتگرفته در حالتي كه حاكميت شركتي در سطح قوي بود ،نشان ميداد
كه حسابرس ،تعداد بيشتري از آزمونهاي محتواي خود را در طي دوره مورد رسيدگي
انجام ميدادند و ميزان كمتري از این آزمونها را به پایان سال مالي موكول ميكردند .یافته
هاي آن ها حاكي از آن بود كه استراتژيهاي انتخابي توسط حسابرس ،واكنشي به ميزان
قوت حاكميت شركتي صاحبكاران ميباشد .همسو با یافتههاي كوهن و همكاران ()1001
آن ها نيز بيان نمودند كه هيچ اثر قابل توجهي از حاكميت شركتي را بر روي ریسک ذاتي
مشاهده نكرده اند .
 -3روش شناسی تحقیق
81
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در این پژوهش ،روش تحقيق به صورت قياسي  -استقرایي است؛ قياسي به لحاظ
تبيين فرضيههاي تحقيق به كمک تئوريهاي موجود و استقرایي به جهت آزمون فرضيهها
و از نوع تجربي در حوزه تحقيقات اثباتي حسابداري و مبتني بر اطالعات واقعي كسب شده
از حسابداران رسمي .در این تحقيق عمالً امكان و توانایي دخل و تصرف در واقعيتهاي
موجود در جامعه مورد تحقيق ،وجود ندارد و صرفاً به بررسي وضع موجود پرداخته خواهد
شد.
84
تحقيق حاضر از لحاظ روش جمعآوري دادهها ،پيمایشي بوده و رابطه بين متغيرهاي
مستقل و وابسته تحقيق ،از نوع رابطه علّي  8ميباشد .در رابطه علّي ،تغييرات یک
متغير(متغير وابسته) ،تحت تاثير تغييرات متغير دیگر(متغير مستقل) است ،یعني رابطه
علت و معلولي ،بين متغيرها وجود دارد و وقوع یكي مقدم بر دیگري ميباشد .در رابطه
علّي ،نوعي ارتباط یک طرفه بين متغيرها وجود دارد.
اعضاي جامعه آماري در این پژوهش ،شامل مدیران موسسات حسابرسي عضو جامعه
حسابداران رسمي ایران ميباشد .حجم نمونه ،برابر  38بوده و روش نمونهگيري در این
پژوهش ،از نوع نمونهگيريهاي غيراحتمالي(به طور خاص نمونهگيري قضاوتي یا هدفمند)
مي باشد.
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تحقيق از نوع پيمایشي 81بوده و دادههاي موردنياز براي آزمون فرضيههاي تحقيق ،به
كمک ابزار پرسشنامهبراي سال  33گردآوري شدهاند .پرسشنامه طراحيشده شامل 0
سوال بوده كه عوامل مربوط به ریسک ذاتي و ریسک كنترل ،از یافتههاي حاصل از
تحقيقات صورتگرفته داخلي(حساسیگانه و وحيدي اليزیي )8838 ،استخراج شده است.
طبق محاسبات انجام شده توسط نرم افزار اسپياساس ،ضریب آلفاي كرونباخ(معيار
پایایي 81پرسشنامه) براي تحقيق حاضر ،برابر  0/181تعيين شد ،كه این امر بيانگر آن
است كه همبستگي دروني بين گویه ها زیاد بوده و پرسشنامه به طور مناسبي طراحيشده
است.
Case Processing Summary
%
100.0
.0
100.0

N
20
0
20

Valid
Excludeda
Total

Cases

a. Listwise deletion based on all v ariables in the procedure.

Reliabil ity Statistics
Cronbach's
Alpha Based on
Standardized
Items
N of Items
.741
100
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Cronbach's
Alpha
.717

 -4فرضیه های تحقیق
با توجه به مقدمه و مباحث پيشين ،سوال و فرضيات تحقيق به شرح ذیل طرح شده است:
سوال تحقیق :آیا كيفيت مكانيزم هاي حاكميت شركتي در شركتها ،تاثيري بر
تصميمگيريهاي حسابرسان در مورد تعيين ریسک و چگونگي برنامهریزي آزمون هاي
كنترل و محتوا دارد؟ برا ي پاسخ به سوال باال ،فرضيه هاي تحقيق به صورت زیر قابل
تدوین است:
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 )8بين تفكيک پستهاي مدیریتعامل و رئيس هياتمدیره و ارزیابي ریسک ذاتي
توسط حسابرسان رابطه معناداري وجود دارد .
 )1بين درصد مدیران غيرموظف هياتمدیره و ارزیابي ریسک ذاتي توسط حسابرسان
رابطه معناداري وجود دارد .
 )8بين وجود سهامدار نهادي و ارزیابي ریسک ذاتي توسط حسابرسان رابطه معناداري
وجود دارد .
 )4بين وجود سهامدار عمده و ارزیابي ریسک ذاتي توسط حسابرسان رابطه معناداري
وجود دارد .
) بين تفكيک پستهاي مدیریت عامل و رئيس هياتمدیره و ارزیابي ریسک كنترل
توسط حسابرسان رابطه معناداري وجود دارد .
 )1بين درصد مدیران غيرموظف هياتمدیره و ارزیابي ریسک كنترل توسط حسابرسان
رابطه معناداري وجود دارد .
 )1بين وجود سهامدار نهادي و ارزیابي ریسک كنترل توسط حسابرسان رابطه معناداري
وجود دارد .
 )3بين وجود سهامدار عمده و ارزیابي ریسک كنترل توسط حسابرسان رابطه معناداري
وجود دارد .
 )1بين تفكيک پستهاي مدیریت عامل و رئيس هياتمدیره و ميزان آزمونهاي
محتواي برنامهریزي شده توسط حسابرسان رابطه معناداري وجود دارد.
 )80بين درصد مدیران غيرموظف هياتمدیره و ميزان آزمونهاي محتواي برنامهریزي
شده توسط حسابرسان رابطه معناداري وجود دارد.
 )88بين وجود سهامدار نهادي و ميزان آزمون هاي محتواي برنامهریزي شده توسط
حسابرسان رابطه معناداري وجود دارد .
 )81بين وجود سهامدار عمده و ميزان آزمون هاي محتواي برنامهریزي شده توسط
حسابرسان رابطه معناداري وجود دارد .
 )88بين تفكيک پستهاي مدیریت عامل و رئيس هيات مدیره و زمانبندي آزمون هاي
محتوا توسط حسابرسان رابطه معناداري وجود دارد .
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 )84بين درصد مدیران غيرموظف هيات مدیره و زمانبندي آزمون هاي محتوا توسط
حسابرسان رابطه معناداري وجود دارد .
 )8بين وجود سهامدار نهادي و زمانبندي آزمونهاي محتوا توسط حسابرسان رابطه
معناداري وجود دارد .
 )81بين وجود سهامدار عمده و زمانبندي آزمونهاي محتوا توسط حسابرسان رابطه
معناداري وجود دارد.
 )81بين وجود حسابرسي داخلي و ارزیابي ریسک ذاتي توسط حسابرسان رابطه معناداري
وجود دارد.
 )83بين وجود حسابرسي داخلي و ارزیابي ریسک كنترل توسط حسابرسان رابطه
معناداري وجود دارد.
 )81بين وجود حسابرسي داخلي و ميزان آزمونهاي محتواي برنامهریزي شده توسط
حسابرسان رابطه معناداري وجود دارد.
 )10بين وجود حسابرسي داخلي و زمانبندي آزمونهاي محتوا توسط حسابرسان رابطه
معناداري وجود دارد.
 -5روش های آماری
آزمون دوجمله ای
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از آن جایي كه سواالت مطرح شده در پرسشنامه ،به صورت دوگزینه اي بلي یا خير،
بوده است ،لذا براي بررسي این كه ،فرضيه ها از دیدگاه پاسخدهنده مورد تایيد قرار
ميگيرد یا نه ،از آزمون دوجملهاي استفاده شده است .بعد از انجام آزمون دوجملهاي در
سطح هر سوال ،این آزمون را در سطح تمامي سواالت مربوط به یک فرضيه خاص ،انجام
مي دهيم .پاسخ این مرحله از آزمون ،بيانگر تایيد یا رد آن فرضيه مي باشد.
فرضيه آماري و آماره آزمون در هر دو سطح (هر سوال و كل سواالت مربوط به یک
فرضيه) ،به شرح زیر ميباشند:

 H0 : P  0 / 5

H1 : P  0/ 5
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Pˆ  P0

Z

P0 1  P0 
n
كه در آماره آزمون  P0  0/ 5و ̂ Pبرابر نسبت تعداد پاسخ هاي بلي به تعداد كل پاسخ
ها ،مي باشد.

آزمون فریدمن
براي پاسخ به این سوال كه" ،آیا اختالف معناداري ،بين سواالت مربوط به یک فرضيه
از دیدگاه پاسخدهندگان وجود دارد یا خير" ،از آزمون فریدمن بهره ميگيریم .به كمک این
آزمون جایگاه و رتبه سواالت مربوط به یک فرضيه را از دیدگاه پاسخ دهنده تعيين مي
كنيم.

آزمون کولموگرف اسمیرنف
براي آن كه شدت پاسخ ها در فرضيههاي تایيد شده مشخص گردد ،نياز است تا به
كمک آزمون كولموگرف اسميرنف ،نرمال بودن یا نبودن داده ها تعيين گردد .در صورتي كه
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ميانگين رتبه اي باالتري داشته باشد ،ارزش باالتري از دید پاسخ دهنده دارد .اگر Pv
محاسبه شده طبق این آزمون از  0/0بيشتر باشد ،یعني آن كه ،اختالف معناداري بين
سواالت مربوط به یک فرضيه خاص وجود ندارد و همه سواالت از یک جایگاه یكسان ،در
نزد پاسخ دهنده برخوردارند.
الزم به ذكر است كه در این پژوهش دو بار از آزمون فریدمن استفاده خواهيم كرد ،كه
عبارت خواهند بود از:
 تعيين رتبه سواالت مربوط به هر فرضيه ،از دیدگاه پاسخ دهنده -تعيين رتبه سواالت در فرضيات تایيد شده با در نظر گرفتن شدت آن ها

تاثیر

در صورتي كه  Pvمحاسبه شده طبق این آزمون از  0/0كمتر باشد ،این امر بيانگر
وجود اختالف معنادار بين پاسخ دهندگان است(رتبه برابري ندارند) ،لذا آن سوالي كه

551

داده ها نرمال باشند ،براي تعيين شدت ،مي توان از آزمون تي 18و در صورتي كه داده ها
نرمال نباشند ،مي توان از آزمون من ویتني 11بهره گرفت .اگر  Pvمحاسبه شده طبق
آزمون كولموگرف اسميرنف از  0/0بيشتر باشد ،داده ها نرمال و در غيراینصورت ،داده ها
غيرنرمال مي باشند.
آزمون تی
در این پژوهش به دليل نرمال بودن داده ها ،از آزمون تي جهت تعيين شدت تاثير در
فرضيه هاي تایيد شده ،استفاده شده است .از آن جایي كه گزینه هاي شدت از  8تا 80
بوده ،لذا ميانگين گزینه ها برابر  /ميباشد .بر همين اساس فرضيه آماري و آماره آزمون
به شرح زیر بيان مي شوند:

 H0 :   5 / 5

H1 :   5 / 5
x  0
t
s
n

اگر  tمحاسبه شده از  tجدول بيشتر باشد یا  Pvمحاسبه شده از  0/0كمتر باشد،
 H0رد مي شود ،به عبارتي ،شدت فرضيات تایيد شده ،زیاد است ،در غير این صورت،
شدت فرضيات تایيد شده ،كم ميباشد.
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 -6تجزیه و تحلیل یافتهها
نتایج حاصل از بررسي یافتههاي حاصل از پژوهش كه به كمک آزمون دوجمله اي مورد
تایيد قرارگرفت ،نشان داد كه به جزء مكانيزمهاي "درصد مدیران غيرموظف هياتمدیره و
حسابرسي داخلي" ،سایر مكانيزمهاي حاكميتي ،تاثيري بر ارزیابي ریسک ذاتي توسط
حسابرسان مستقل ندارند .جدول  ،8نتایج حاصل از آزمون دوجملهاي را به تفكيک و براي
هر فرضيه نشان مي دهد.
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جدول  -نتایج حاصل از آزمون دوجمله ای
فرضیه

گزینه

فراوانی

̂P

 Zمحاسبه
شده

 Zجدول

اول

بلي
خير

1
810

%1831

-338

8314

بلي

8 1

خير
بلي
خير

10
13
818

%1831

438

8314

رد

%8838

- 310

8314

تایيد

H0

%4031

-1311

8314

تایيد

H0

%1338

-1318

8314

تایيد

H0

%1431

-1311

8314

تایيد

H0

%1138

-13 4

8314

تایيد

H0

%8138

-4308

8314

تایيد

H0

%8 3

-8318

8314

تایيد

H0

%113

- 313

8314

تایيد

H0

%1338

- 3 1

8314

تایيد

H0

%1138

- 310

8314

تایيد

H0

%8 30

-8331

8314

تایيد

H0

%1131

- 31

8314

تایيد

H0

%1331

- 344

8314

تایيد

H0

دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم

هشتم

دهم
یازدهم
دوازدهم
سيزدهم

چهاردهم
پانزدهم

بلي

10

خير
بلي

811
11

خير

831

بلي

1

خير

834

بلي
خير
بلي
خير
بلي
خير
بلي
خير
بلي
خير
بلي

18
8 1
1
801
41
881
41
881
4
818
3

خير

803

بلي

41

خير

810

بلي

43

خير

883

H0
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نهم

خير

843

تایيد

H0

تاثیر

هفتم

بلي

808
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شانزدهم
هفدهم
هجدهم
نوزدهم
بيستم

بلي

1

خير

884

بلي

811

خير

11

بلي

810

خير
بلي

11
881

خير

41

بلي
خير

881
41

%8838

-4331

8314

تایيد

H0

%1138

1308

8314

رد

H0

%1338

311

8314

رد

H0

%103

313

8314

رد

H0

%1831

3 1

8314

رد

H0

این نتيجهگيري تا حدودي با یافتههاي تحقيق شرما و همكاران( )1003مطابقت دارد،
با این تفاوت كه در تحقيق شرما ،عدم ارتباط بين همه مكانيزمهاي حاكميتي و ارزیابي
ریسک ذاتي ،مورد تایيد قرار گرفت .شدت تاثير مكانيزم هاي حاكميتي بر تصميمات
حسابرسان در فرضيات تایيد شده(فرضيه هاي دوم ،هفدهم ،هجدهم ،نوزدهم و بيستم) ،به
كمک آزمون تي ،تعيين و مقدار آن "ضعيف" بيان شده است .در جدول  1خالصهاي از
نتایج مربوط به آزمون فرضيات نمایش داده شده است.
جدول  -خالصه نتایج تحقیق
تصمیمات حسابرسان مستقل
مكانیزمهای حاکمیتی
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میزان آزمون

زمانبندی

محتوا

آزمون محتوا

تفكيک پستها

بيتاثير

بيتاثير

بيتاثير

بيتاثير

درصد مدیران غيرموظف

تاثير كم

بيتاثير

بيتاثير

بيتاثير

سرمایهگذاران نهادي

بيتاثير

بيتاثير

بيتاثير

بيتاثير

سهامدار عمده

بيتاثير

بيتاثير

بيتاثير

بيتاثير

حسابرسي داخلي

تاثير كم

تاثير كم

تاثير كم

تاثير كم

ریسک ذاتی ریسک کنترل

 -7نتیجهگیری و پیشنهادات
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تاثیر
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نتيجه تحقيق حاضر در مورد ریسک ذاتي برخالف یافته هاي بدارد و جانستون()1004
و كوهن و همكاران( )1001مي باشد .یافته هاي این تحقيق در مورد ارتباط بين مكانيزم
هاي حاكميتي و ارزیابي ریسک كنترل ،برخالف یافته هاي بيسلي( ،)8111وینتا
شرما( ،)1004دیچو 18و همكاران( )8111و دیویش شرما و همكاران( )1003مي باشد.
یافتههاي این تحقيق در مورد ارتباط بين مكانيزمهاي حاكميتي و ميزان آزمونهاي
محتوا ،برخالف یافتههاي كوهن و هانو( ،)1000كوهن ،رایت و مورتي( )1001و (،)1001
بدارد و جانستون( )1004و شرما و همكاران( )1003مي باشد .همچنين یافته هاي این
تحقيق در مورد ارتباط بين مكانيزمهاي حاكميتي و زمانبندي آزمونهاي محتوا توسط
حسابرسان مستقل ،برخالف یافتههاي شرما و همكاران( )1003ميباشد.
با توجه به نتایج حاصل از این تحقيق ،كه به اختالف در تئوري و عمل اشاره دارد ،مي
توان استدالل زیر را بيان نمود.:
از آن جایي كه ،استاندارد مربوط به مدل ریسک حسابرسي در كشورمان حدود چند
سالي است كه الزاميشده و اكثر حسابداران رسمي از اعضاي قدیمي شاغل در این حرفه
مي باشند ،لذا این اعضا ،عموماً طبق تجربه و به صورت قضاوتي عمل نموده و مدل ریسک
و متغيرهاي اثرگذار بر این مدل(شامل مكانيزم هاي حاكميتي) را در نظر نميگيرند .به
عبارتي دیگر ،اكثر اعضاي قدیمي این حرفه ،دچار نوعي ثبات كاركردي شده اند .از طرفي
دیگر ،طي فرآیند پژوهش ،مشاهده شده است كه حسابرسان مستقل جوانتر ،كه اخيراً از
محافل دانشگاهي فارغ التحصيل شده اند ،به نوعي ارتباط بين متغيرهاي این پژوهش اذعان
داشتهاند.
از طرفي دیگر با كمي دقت در یافتههاي حاصل از تحقيقات داخلي صورتگرفته درباره
حاكميت شركت ي ،مي توان به این نتيجه رسيد كه ،اكثر این تحقيقات به نوعي عدم ارتباط
بين حاكميت شركتي و سایر متغيرهاي مورد بررسي ،رسيدهاند .از آن جمله مي توان به
تحقيقاتي چون رهبري( ،)38یزدانيان(  ،)3مرفوع(  ،)3پورزماني(  ،)3رجبي( ،)3
قنبري( ،)31حسيني( )31و رئيسي( )31اشاره نمود .این امر شاید بدین دليل باشد كه،
حاكميت شركتي در شركت هاي ایراني ،بازارهاي سرمایه و محافل علمي ،هنوز در ابتداي
راه خود است و فاصله اي بسيار با آن چه از مفهوم حاكميت ،در سایر كشورهاي پيشرو
مطرح است ،دارد.
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مبتنی بر نتایج تحقیق ،پیشنهادات زیر ارائه میشود:
-

-

-

آموزش مفاهيم حاكميت شركتي توسط جامعه حسابداران رسمي ایران در حين
آموزش مستمر.
بومي كردن مفاهيم حاكميت شركتي و انطباق آن با بستر فرهنگي و اقتصادي در
ایران كار مهمي است كه باید مراجع حرفه اي از جمله سازمان بورس اوراق بهادار
در داخل كشور انجام دهد.
تو جه بيشتر به ویژگي هاي كيفي مدیران غيرموظفي كه در تركيب هيات مدیره
قرار دارند .این ویژگي ها به عنوان معيارهاي كنترلي باید در جهتي باشد كه
سبب افزایش اثربخشي عملكرد هيات مدیره گردند.
توجه بيشتر به نقش حسابرسان داخلي به عنوان یكي از مكانيزم هاي اثرگذار
حاكميت شركتي.
باال بردن دانش و آگاهي فعاالن بازار در ارتباط با مفاهيم و الزامات حاكميت
شركتي.

با توجه به یافته مطالعه ،برای تحقیقات آتی نیز پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه
میشود:
-

دکتر یحیی حساس یگانه و ایمان داداشی
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-

بررسي رابطه بين سایر مكانيزم هاي حاكميتي همانند كميته حسابرسي ،مالكيت
اعضاي هياتمدیره ،استقالل حسابرسان و ...با تصميمات حسابرسان مستقل
شامل ریسک و برنامهریزي.
بررسي رابطه بين كيفيت مكانيزم هاي حاكميتي و حق الزحمه حسابرسي.
تصميم گيري در مورد پذیرش صاحبكار با تاكيد بر سطح حاكميت شركتي
صاحبكار.
بررسي رابطه بين كيفيت حاكميت شركتي و احتمال وقوع تقلب در صورت هاي
مالي.
تاثير وضعيت حاكميت شركتي شركت ها بر تصميمات سرمایه گذاري استفاده
كنندگان.
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.بررسي رابطه بين كيفيت حاكميت شركتي و نوع گزارش حسابرسان مستقل
بررسي رابطه بين كيفيت مكانيزمهاي حاكميت شركتي و ميزان انحرافات
.اظهارشده از اصول پذیرفتهشده حسابداري در صورت هاي مالي

-
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