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دانش  نیبر رابطه ب یمالریمد رییتغ عامل وریمد یبرکنار ریتاث یبررسهدف اصلی پژوهش حاضر  -چکیده

 اینباشد. شده در بورس اوراق بهادار تهران میهای پذیرفتهدر شرکت یالزحمه حسابرسعامل و حقریمد یمال

جامعۀ  .باشدمی همبستگی توصیفی پژوهش، انجام روش لحاظ به و کاربردی پژوهشی دف،ه نظر از پژوهش

های گیرد. آزمون فرضیهرا دربر می 1891تا  1833های شرکت و دورة مطالعه، سال 118آماری پژوهش شامل 

افزار از نرم ها با استفادهو جهت تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی و به روش تابلوییپژوهش از طریق داده

الزحمۀ حسابرسی رابطه معناداری وجود ایویوز استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین برکناری مدیرعامل و حق

-ندارد. همچنین، نتایج نشان داد که برکناری مدیرعامل اثر معناداری بر رابطه بین دانش مالی مدیرعامل و حق

الزحمۀ حسابرسی رابطه منفی و معناداری یرمالی شرکت و حقالزحمۀ حسابرسی ندارد. همچنین بین تغییر مد

وجود دارد. در نهایت نیز یافته نشان داد که تغییر مدیرمالی اثر معناداری بر رابطه بین دانش مالی مدیرعامل و 

 الزحمۀ حسابرسی ندارد.حق

 الزحمۀ حسابرسی.دانش مالی مدیرعامل، برکناری مدیرعامل، تغییر مدیرمالی، حق  های کلیدی:واژه
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 مقدمه

است و تاکنون  یاز محققان حسابرس یاریاز موضوعات مورد عالقه بس یکی یخدمات حسابرس گذاریمتیق

صاحبکار  یهم برا حسابرسی الزحمهحق نییاز نحوه تع یانجام شده است. آگاه نهیزم نیدر ا یادیمطالعات ز

-یاستفاده م یاز عوامل گوناگون حسابرسی الزحمه حق نییحسابرس مهم است. حسابرسان جهت تع یو هم برا

( 2115و ماهر ) ونیعوامل انجام شده است. ل نیا یابیو ارز ییدر رابطه  با شناسا زین یادیز قاتیو تحق کنند

 حسابرسی الزحمهحق جه،ی. در نتشوندیم نییتع یتجار سکیر لهیوسبه یحسابرس هایالزحمهمعتقدند که حق

را منعکس کند.  یواحد تجار رویشیپ یتجار سکیاز ر سموردانتظار ادراک حسابر ایهنهیهز دیبا

طور مناسب در نظر خاص را به طیدر شرا ایمرتبط با ارائه خدمات حرفه سکیر دیبا یمؤسسات حسابرس

رسد یمعقوالنه به نظر م کند،یم یابیمرتبط با صاحبکار را ارز هایسکیحسابرس، ر کهنیا نی. در حرندیبگ

بگذارند.  ریتاث گریکدیبر  یحسابرس سکیو ر یتجار سکیر یعنیمرتبط با صاحبکاران،  سکیکه دو ر

 الزحمهو حق سکیر میاز مفاه یبعض نیب یکه ارتباط مثبت کنندیم دییرا تا هینظر نیاز محققان، ا یاریبس

د در یحسابرسان با ب،یترت نیا (. به2111بدارد و جانستون ،  ؛2112وجود دارد )بل و همکاران،  حسابرسی

مربوط را از  هایسکیصاحبکار خود را در نظر گرفته و ر سکیر هایمشخصه ،الزحمه حسابرسیحق نییتع

را به  رانیمد هاییژگیکه حسابرسان و دهدینشان م یباالتر جبران کنند. شواهد تجرب هایالزحمهحق قیطر

و همکاران  بارهری مثال، طور. بهرندگییدر نظر م یحسابرس و یتجار هایسکیو برآورد ر ییمنظور شناسا

جبران  یو حسابرسان برا کنندیارائه م تریجسورانه هایگزارش ،یخودرأ هایرعاملیکه مد افتندی( در2112)

که  دندیرس جهینت نی( به ا2111) یسوکی( و و2115) و همکاران می. کدهندیم شیخود را افزا الزحمۀآن، حق

 هایمیو  تصم یحسابرس سکی( را در برآورد رزهیسهام جا ری)نظ رانیمد یسهام برا هایسان مشوقحسابر

( نشان دادند که با کاهش حقوق 2111و ماسون ) دیوی. ددهندیدخالت م یحسابرس گذاریمتیمربوط به ق

 رعاملیمد ةزیانگ رایز ابد،ییم شیافزا یو حسابرس یتجار سکیحسابرسان از ر یابیارز رعامل،یبه مد یپرداخت

 توسط شده اداره یها. شرکتشودیم شتریعملکرد و پاداش ب شیجهت افزا ،یمال هایگزارش یدستکار یبرا

عمده و  فاتی(، کاهش تحر2118، و همکاران برتر )ماتسوناگا یمال هایاستیاز س ،یعامل با دانش مال رانمدی

 یانتظار داشت که دانش مال توانیم ن،ی. بنابرابرندیه م( بهر2111، تزجریو م وی)کاستود یسودآور شیافزا

 یباشد. از سو یحسابرس ۀالزحمو به تبع آن حق یحسابرس سکیر ةکاهند یاز فاکتورها یکی رعاملیمد
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و به تبع آن  افتهی شیافزا یحسابرس سکیر رانیمد ریی( نشان دادند که با تغ2111هوانگ و همکاران ) گر،ید

 . شودیم شتریب یحسابرس الزحمۀحق

 رییتغ عامل وریمد یبرکناربه این سوال پاسخ دهیم که آیا برآنیم که این پژوهش  نهایت در رو دراز این

 ی تاثیر معناداری دارند؟الزحمه حسابرسعامل و حقریمد یدانش مال نیبر رابطه ب یمالریمد

 

 پیشینه پژوهش

  دانش مالی مدیرعامل

ها کاری آنویژه مدیران عامل، دیدگاهی عمومی دارند اما سابقهرشد، بهشود مدیران ااگرچه تصور می

های استراتژیک شرکت را تحت تاثیر تواند انتخابکند و این گرایش میشان را در زندگی تعیین می گرایشات

ت شده کاری مدیران مالی بر انتخاب استراتژی به خوبی ثاب(. تاثیر سابقه1931قرار دهد )همبریک و میسون، 

دهد که وقتی یک مشکل یکسان ( نشان می1953است. یک مطالعه موردی قدیمی توسط دیربورن و سیمون )

عنوان اهداف و وظایفی در ها آن را عمدتا بهشود، همه آنبه گروهی از مدیران از مناطق مختلف، ارائه می

شرکت، به مشکل نگاه کنند. مطالعات ها از زاویه دیدگاه کلی کنند، حتی اگر آنحوزه کاری خود تعریف می

( دریافت که مدیران عامل دارای سابقه 1932عنوان مثال سانگ )دهند. بهتجربی بعدی، شواهد بیشتری ارائه می

که مدیران عامل با کار اجرایی، بیشتر از سایرین مستعد جانبداری از تنوع ایجاد شده داخلی هستند درحالی

دهند که ( نشان می1993ر به تنوع از طریق یادگیری تمایل دارند. تایلر و استینسما )کار غیراجرایی، بیشتسابقه

های فناورانه بالقوه مدیران با سابقه کاری فنی بیشتر از سایر همتایان خود با دیگر سوابق کاری، از معاهده

هایی قیق و توسعه در شرکتتح  هایکنند که هزینه( ادعا می2112کنند. در ادامه، بارکر و مولر )استقبال می

دهند که سابقه که مدیران عامل آن سابقه کاری تحقیق و توسعه دارند، بیشتر است. تمام این مطالعات نشان می

های های اخیر، شرکتدهد. در سالاجرایی مدیران عامل، تصمیمات شرکت را به شدت تحت تاثیر قرار می

دهد که ( نشان می2115اند. دورفی )ی سابقه مالی تمایل نشان دادهبیشتری نسبت به استخدام مدیران عامل دارا

% افزایش یافته 21% به 12که مدیران ارشد مالی سابق بودند از  طی دهه اخیر، درصد مدیران عامل فورچون

های دولتی از سال مورد استخدام مدیرعامل در شرکت 211( دریافتند که از میان 2111است. کولینان و روش )

اند استخدام شدند سابقه حسابداری و/یا مالی داشته SOX% مدیران عاملی که قبل از قانون 15، 2111تا  2111

اند. این مسئله چنین سابقه کاری داشته SOX% این مدیران عامل استخدام شده بعد از قانون 88/88که درحالی



 

 9318ماه  خرداد، پنجاهشماره                                                               های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

28 

 

 

اند اما این تعداد در دارای دانش مالی بوده % مدیران عامل1.9، تنها 1995در چین نیز اثبات شده است. در سال 

% باقی مانده است. اگر سابقه کار 5باالی  2111تا  2118های درصد رسید و طی سال 71/5به  2112سال 

اجرایی مدیرعامل، تصمیمات شرکت را تحت تاثیر قرار دهد و مدیران عامل دارای سابقه مالی درمورد 

هایی که گیری مالی بین شرکتتری داشته باشند، آیا تفاوتی در تصمیمتصمیمات مالی، آشنایی و تخصص بیش

هایی که فاقد این تجربه کاری هستند وجود دارد؟ در این اند و آنها سابقه مالی داشتهمدیران عامل آن

 الزحمه حسابرسی بپردازیم. پژوهش، ما برآنیم تا به پاسخ این پرسش از دیدگاه حق

 

 الزحمه حسابرسی حق

 رود. رسالتشمار میبه برسیهای حسابرسی، موضوعی مناسب برای تحقیق در زمینه حساالزحمهساختار حق

 و است مالی هایصورت از کنندگاناستفاده برای سازیاعتماد و مالی گریگزارش به اعتباربخشی حسابرسی،

ها کالسیک سایمونیک حق الزحمه شود. مدلمی تأمین الزحمهحق طریق از حسابرس اقتصادی منافع مقابل، در

ها و متغیرهای توضیحی مرتبط با را به متغیرهای توضیحی مرتبط با کار از قبیل اندازه شرکت و تعداد بخش

-اند حقدر اغلب کشورها طبق قانون، صاحبکاران موظف دهد.های مالی ربط میریسک از قبیل اهرم و زیان

های فاحشی از نظر تاریخ تصویب این قانون را افشا کنند. اما تفاوت های پرداختی به مؤسسه حسابرسیالزحمه

های حاضر در لیست اتحادیه اروپا و آمریکا عنوان مثال؛ شرکتو دامنه موردنیاز افشاء اطالعات وجود دارد. به

 محور، حق مالیات و -های حسابرسیالزحمههای حسابرسی، حقالزحمهالزحمه )حقموظفند چهار نوع حق

های خود را تنها به سه دسته الزحمههای استرالیایی باید حقها( را افشا کنند، ولی شرکتالزحمهدیگر حق

-های مرتبط با فعالیت حسابرسی( تقسیمالزحمههای غیرحسابرسی و حقالزحمههای حسابرسی، حقالزحمه)حق

های ای حسابرسی و حق الزحمههالزحمههای حاضر در سوئیس تنها باید بین حقبندی کنند و شرکت

 (. 1833غیرحسابرسی تمایز قائل شوند )رحیمیان و همکاران، 

 

 تغییر و برکناری مدیران 

 یکی دهد رخ مدیریت در تغییری زمان هر لذا. دارد نگرانی و حساسیت شرکت مدیریت به نسبت سرمایه بازار

 سهامداران ثروت افزایش همان که خود وظیفه انجام در مدیران که باشد موضوع این بیانگر تواند می آن علل از

 که گرفت نظر در استراتژی یک عنوانبه توان می را مدیریت تغییر فرایند. اند ننموده عمل احسن نحو به باشد می
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 این و گیردمی انجام محیطی تغییرات با آن نمودن هماهنگ جهت در مالکان و لینئومس توسط شرکت در

 محققان راستا این در. دهد می نشان را شرکت آتی و فعلی موجودیت که است ای اخلهمد مکانیزم فرایند

 باشد می کارساز و مفید شرکت برای که حال عین در خارجی مدیران بکارگیری که اند کرده پیشنهاد همچنین

 و مدیران یرتغی بین رابطه مطالعات بیشتر در. است الزم نیز مدیریت تغییر استراتژی نمودن عمل موفق برای

 اند رسیده متفاوتی نتایج به و شده بررسی هاوسازمان اقتصادی های بنگاه انواع در جانشین افراد عملکرد

 در مدیریت تغییر تحلیل بررسی منظوربه که تحقیقی در( 1991) وکاران فورتادو(. 1837 امینی، و جهانخانی)

 از مدیریت تغییر برای که هایی شرکت تنها که بود نای نتیجه رساند، انجام به تولیدکننده کوچک شرکت 113

 سمت به اینکه از پس مدیران. اند داده نشان را سودآوری خود مدیریت تغییر از بعد دوره در اند داشته برنامه قبل

-پیش خود برای را بلندمدتی تصدی دوره که دلیل این به شوند،می منصوب( مدیرمالی یا مدیرعامل) خودشان

 قرار سمت این در که کوتاهی مدت از بلکه کنند،نمی حرکت سهامداران منافع جهت در صرفا کنندنمی بینی

 در گذاریسرمایه از مدیران است ممکن دلیل همین به. کنندمی استفاده خود منافع به رسیدن راستای در دارند

 دیگر عبارت به. کنند خودداری درسنمی بازدهی به هاآن تصدی دوره در کهاین دلیل به بلندمدت، هایپروژه

 ایبهینه تصمیمات شرکت نظر از است ممکن باشد، مفید مدیریت شخصی منافع برای تواندمی که تصمیماتی

 (.1892 همکاران، و دیلمی دیانتی) نباشد

 

 هابسط و توسعه فرضیه

ت، چگونگی تاثیر دانش یک ویژگی مدیرعامل که هنوز در زمینه حسابرسی زیاد مورد بررسی قرار نگرفته اس

گذاری حسابرسی است. مطالعات محدودی به بررسی تاثیر تجربه مدیرعامل در امور مالی مدیرعامل بر قیمت

( ادعا کردند که دانش مالی 2115اند. سعید و همکاران )گری مالی پرداختهمالی بر عملکرد شرکت و گزارش

هایی ( دریافتند که شرکت2111است. کاستودیو و متزجر )موقع بودن گزارش حسابرسی همراه مدیرعامل با به

کنند، دسترسی گیرند، وجه نقدی کمتری نگهداری میخدمت می که مدیران عامل دارای دانش مالی را به

های نقدی دارند. ماتسوناگا و همکاران بهتری به بازارهای سرمایه و حساسیت کمتری نسبت به تغییرات جریان

های شوند، معموال گزارشهایی که توسط مدیران عامل باسابقه اداره مینند که شرکتک( ادعا می2118)

کنند که قراردادن مدیران عامل در معرض طور خاص تاکید میها بهدهند. آنتری ارائه میکارانهمحافظه
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گری مالی ها را به ناظران بهتری برای کیفیت گزارششان، آنهای کاریهای مالی حاکم بر دورهسیاست

های دو های اخیر و یافتهکند افزایش استخدام مدیران عامل با سابقه اجرایی در امور مالی در سالتبدیل می

گذاری حسابرسی منعکس شود که آیا دانش مالی مدیرعامل در قیمتمطالعه باال، موجب طرح این سوال می

-های حسابرسی برای شرکتالزحمهیدند که حق( به این نتیجه رس2119شود یا خیر ؟ فلدمن و همکاران )می

که حسابرسان دهد که زمانیکنند بیشتر است. ادبیات موجود نشان میهایی که سود خود را مجدد گزارش می

کنند )هی و های حسابرسی باالتری تعیین میالزحمهشوند، حقاز افزایش ریسک حسابرسی و تجاری آگاه می

الزحمه حسابرسی رابطه مثبتی با اقالم تعهدی ( دریافتند که حق2111اران )(. ابوت و همک2111همکاران، 

اختیاری دارند. این نویسندگان، نتایج خود را به افزایش ریسک حسابرسی و عدم مشروعیت سازمانی نسبت 

 هایی که یک ضعف عمدههای حسابرسی باالتر با شرکتالزحمهدهند که حقدهند. مطالعات دیگر نشان میمی

؛ راقوناندن و 2113؛ هوگان و ویلکینز، 2117شان دارند در ارتباط است )بدارد و همکاران در کنترل داخلی

( دریافتند که ریسک تجاری 2111( و بدارد و جانستون )2112که بل و همکاران )حالی (. در2111راما، 

ه بر این، دوفوند و همکاران شود. عالوالزحمه تعیین شده توسط حسابرسان میصاحبکار موجب افزایش حق

 کاری شدند.الزحمه حسابرسی و محافظه( متوجه یک رابطه منفی بین حق2112)

ها، دانش مالی مدیرعامل احتماال به دو دلیل زیر یک فاکتور کاهنده برای با توجه به نتایج این پژوهش

گری مالی ارتقاء کیفیت گزارششود. اوال دانش مالی مدیران عامل، موجب الزحمه حسابرسی محسوب میحق

گری (، که این امر خود موجب کاهش سودآوری عمده گزارش2118شود )ماتسوناگا و همکاران، می

، دانش مالی مدیران عامل، ماًشود. دوط به عملیات حسابرسی مینادرست مالی و در نتیجه کاهش ریسک مربو

( و در 2111آن )کاستودیو و متزجر،  موجب کاهش ریسک عملکرد ضعیف شرکت و ریسک عدم موفقیت

 شود. نتیجه کاهش ریسک تجاری صاحبکار می

کمی بعد، سعید  شود.های حسابرسی میالزحمهکاهش ریسک تجاری و حسابرسی نیز منجر به کاهش حق

ن موقع بودهای مدیرعامل شامل دوره تصدی و دانش مالی با به( به بررسی رابطه بین ویژگی2115و همکاران )

موقع بودن ها نشان داد که دوره تصدی و دانش مالی مدیرعامل با بهگزارش حسابرسی پرداختند. نتایج آن

( نیز به بررسی رابطه بین دانش 2117کار و خان )در این خصوص کاله گزارش حسابرسی رابطه مثبت دارد.

هایی که ین بود که شرکتها حاکی از اگذاری حسابرسی پرداختند. نتایج آنمالی مدیرعامل و قیمت
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-الزحمه حسابرسی صرفههای شرکت از طریق کاهش حقبرد، در هزینهها از دانش مالی بهره میمدیرعامل آن

کنند که مدیران عامل در سال آخر اشتغال خود در گزارش بینی میپیشین پیش هایپژوهشکنند. جویی می

؛ 1998؛ پورشیا، 1991ا افزایش دهند )دچو و سوالن، کنند تا حقوق سال آخر خود رسودها بزرگنمایی می

ها در (، نشان دادند که شرکت2118(. پان و همکاران )2119؛ کالیتا، 2111، چنگ، 1998مورفی و زیمرمن، 

دهند و متعاقبا سرمایه خود را افزایش چند سال اول دوره تصدی مدیران اجرایی ارشد کاهش سرمایه انجام می

 با مقایسه در مدیرعامل تصدی دوره ابتدای در زیاد احتمال به سود دریافتند ،(2118) ژانگ و دهند. علیمی

 که است سازگار فرض این با گیرینتیجه این. میگیرد قرار اغراق مورد بیشتر مدیرعامل خدمت پایانی دوره

 سود دادن نشان حد از بیش برای خدمتشان زمان مابقی با مقایسه در خود تصدی دوره ابتدای در عامل مدیران

 در مدیرعامل تصدی دوره سال آخرین در سود با مقایسه در دادند نشان همچنین هاآن. دارند بیشتری انگیزه

 همکاران و نژادعلی .شودمی داده نمایش واقع از بیش بیشتری میزان به خدمتش هایسال مابقی با مقایسه

 در شده پذیرفته هایشرکت از شرکت 91 افزوده رزشا رشد و مدیرعامل تصدی مدت میان رابطه( 1891)

 نشان آنها پژوهش نتایج. دادند قرار بررسی مورد را 1891 الی 1831 هایسال طی تهران بهادار اوراق بورس

 ،(2112) همکاران و چوی. دارد افزوده ارزش رشد با منفی و دارمعنی ایرابطه مدیرعامل تصدی مدت که داد

 کهزمانی داد نشان آنها تحقیق هاییافته. کردند بررسی را مدیرعامل جابجایی و سود مدیریت بین رابطه

 به خود تحقیق در( 2115) ژانگ، و علی. یابدمی افزایش سود مدیریت کند،می تغییر اجباری طوربه مدیرعامل

 سعی جدید عامل انمدیر که دهدمی نشان آنها نتایج. پرداخنتد سود مدیریت و مدیرعامل تصدی دوره بررسی

 زمانی یعنی کارشان به اشتغال اولیه هایسال در را شانهایتوانایی از بازار برداشت ایشایسته طوربه تا دارند

 گزارش در بزرگنمایی که کردند اذعان آنها همچنین. دهند قرار تاثیر تحت است، نامشخص بازار وضعیت که

 در بزرگنمایی بررسی طریق از تنها نتیجه این اما است بیشتر بسیار عامل مدیران اشتغال آخر سال در سود

 پیرامون تردیدهای حسابرس، دیدگاه از. آیدمی دستبه مدیران کار به اشتغال اولیه هایسال در سود گزارش

 دیگر، عبارتیبه. شودمی شرکت آینده سودآوری درباره نگرانی افزایش موجب مدیران اجباری تصدی دوره

 که شودمی حسابرس تجاری ریسک نتیجه در و صاحبکار شرکت تجاری ریسک افزایش موجب دهاتردی این

 هایفعالیت(. 2111 همکاران، و هوانگ) است ارتباط در حسابرسی هایالزحمهحق تعیین با نیز موضوع این

-می تحمیل حسابرسی هایشرکت به آشکاری هایریسک نیز تقلب قبیل از مدیران غیرقانونی یا غیراخالقی
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 تغییرات با تا رودمی انتظار بنابراین. باشد نیز مالی گریگزارش مسائل شامل هافعالیت این اگر ویژهبه کند،

 وی الزحمۀحق آن جبران برای نتیجه در و رود باال صاحبکار ریسک از حسابرس برآورد شرکت، در مدیران

 :گرددمی تبیین شرح بدین پژوهش فرضیات فوق توضیحات به توجه با نهایت در. کند پیدا افزایش

 الزحمه حسابرسی دارد.فرضیه اول: برکناری مدیرعامل تأثیر معناداری بر حق

الزحمۀ حسابرسی تأثیر معناداری فرضیه دوم: برکناری مدیرعامل بر رابطه بین دانش مالی مدیرعامل و حق

 دارد.

 لزحمه حسابرسی دارد.اتغییر مدیرمالی تأثیر معناداری بر حق :فرضیه سوم

الزحمۀ حسابرسی تأثیر معناداری فرضیه چهارم: تغییر مدیرمالی بر رابطه بین دانش مالی مدیرعامل و حق

 دارد.

 

 روش پژوهش

مقصود از روش تحقیق این است که مشخص کنیم چه روش تحقیقی برای بررسی موضوع مورد نظر الزم 

های کاربردی، توسعه  شود. هدف از پژوهش دی محسوب میاست. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربر

ها را کمتر مورد توجه  دانش کاربردی در یک زمینه خاص است و بیشتر بر مؤثرترین اقدام تأکید دارند و علت

باشد. در مطالعه توصیفی بدون توجه به علل قضایا  همبستگی می –دهند. روش انجام پژوهش توصیفی قرار می

نمایند و در مطالعه همبستگی هدف آن  ها را بررسی و بیان می قط چگونه بودن و کیفیت آندر رویدادها، ف

ای بین دو یا چند متغیر وجود دارد و اگر وجود دارد اندازه و حد آن چقدر  است که مشخص شود آیا رابطه

از نظر افق زمانی  شود، ساله انجام می 9که در فاصله زمانی در طی یک دوره  است؟ پژوهش حاضر به دلیل این

توان آن را از نوع پس  های مورد استفاده، اطالعات واقعی و تاریخی است می دلیل اینکه دادههباشد و ب طولی می

 بندی کرد. رویدادی طبقه
 

 ها، جامعه، نمونه آماریآوری دادهروش جمع

طور دقیق اهمیت آن، باید بههای مورد نیاز پژوهش، یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ گردآوری داده

های میدانی و  ها، آغاز فرآیندی است که طی آن پژوهشگر یافته تعریف و مشخص شود. مرحله گردآوری داده

بندی و سپس تجزیه و تحلیل  ها از طریق طبقه سازی یافتهکند و سپس به خالصه ای را گردآوری می کتابخانه
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کند و  گیری می دهد و در نهایت نتیجه خود را مورد ارزیابی قرار میهای تدوین شده  پردازد و فرضیه ها می آن

های گردآوری شده  عبارت دیگر، پژوهشگر به اتکای دادهیابد. به ها می پاسخ مسأله پژوهش را به اتکای آن

معتبر های غیر ها اهمیت بسیاری دارد، زیرا داده کند. بنابراین، اعتبار داده طور که هست کشف میحقیقت را آن

شود و یا تصویری  گردد و مسأله و مجهول موردنظر پژوهشگر به درستی معلوم نمی مانع از کشف حقیقت می

 انحرافی و ناصحیح از آن ارائه خواهد شد.

های  های پژوهش داده های مربوط به بخش تجربی و آزمون فرضیه آوری داده در این پژوهش برای جمع

 توسط شده منتشر هایاطالعیه نمونه، هایشرکت مالی هایصورت ای،کتابخانه منابع از مرتبط با متغیر مستقل

 آوردره افزارنرم و بورس سازمان رسمی سایت در هاشرکت اطالعاتی جامع بانک بهادار، اوراق بورس سازمان

 هرانت بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت پژوهش این آماری جامعه. شد خواهد گردآوری نوین

 نوع از آن، موضوع به توجه با مطالعه این نمونه. باشد می 1891 الی 1833 های سال طی صنایع همه از و

 بین از ذیل در شده ذکر های محدودیت به باتوجه شده انتخاب های شرکت آن در که است حذفی گیری نمونه

 :باشند ذیل شرایط دارای که باشد می تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت از ای مجموعه

 اسفند ماه باشد. 29به  یآن ها منته یدوره مال -

 نداشته باشد. یسال مال ریی( تغ1891-1833) یدوره مورد بررس یدر ط -

 آن قابل دسترس باشد. یاطالعات مال -

 یها شرکت ای یگذار هیسرما یها ( و شرکتیها، موسسات مال )مانند بانک یمال یها جزء شرکت -

 نباشد. یمال یگر طهواس

 در طی دوره تحقیق شرکت تداوم فعالیت داشته باشد. -

دهنده جامعه آماری واقعی شرکت باقی ماند که در حقیقت نشان 118با در نظر گرفتن شرایط فوق تعداد 

  .باشد مورد رسیدگی می

 

 گیری آنمتغیرهای پژوهش و نحوه اندازه

 متغیر مستقل -الف

CEOEXPit (دیرعاملدانش مالی م :)رانیمد( 1895) همکاران و مالزاده پژوهش همانند پژوهش نیا در 

 اقتصاد و تیریمد ،یحسابدار لیقب ازی مالی هارشته در سانسیل حداقلی لیتحص مدرکی دارا کهی عامل
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 کندیم اتخاذ را کی مقدار ریمتغ نیا نیبنابرا. است شده گرفته نظر دری مال دانشی دارا رانیمد عنوانبه باشد،

 اقتصاد و تیریمد ،یحسابدار لیقب ازی مالی هارشته در سانسیل حداقل مدرکی دارا شرکت رعاملیمد اگر

 .ردیگیم را صفر مقدار صورتنیا ریغ در باشد،

 متغیر وابسته -ب

LNAFEEit (حسابرسۀ الزحمحق :)و هوآنگی )حسابرسۀ الزحمحقی عیطب تمیلگار با است برابری 

 (.2117 خان، و کالکار ؛2111 همکاران،

 گرمتغیرهای تعدیل -ج

CEOCHit  تغییر مدیرعامل(: برابر است با یک اگر مدیرعامل شرکت نسبت به سال پیش تغییر کرده(

 گیرد.صورت مقدار صفر را میباشد، در غیر این

CFOCHit ر کرده باشد، )تغییر مدیرمالی(: برابر است با یک اگر مدیرمالی شرکت نسبت به سال پیش تغیی

 گیرد.صورت مقدار صفر را میدر غیر این

 متغیرهای کنترلی -د

 قرار استفاده مورد مؤثرند،ی حسابرسۀ الزحمحق بر که شرکتی هایژگیو ازی تعداد پژوهش نیا در

 (:2117 خان، و کالکار 2111 همکاران، و هوآنگ) است گرفته

LNASSETit (شرکتة انداز :)شرکتی هاییدارا مجموعی عیطب متیلگار با است برابر. 

LEVit (اهرم مالی :)شرکتی هاییدارا مجموع بر میتقس شرکتی بده مجموع با است برابر. 

INVRECit (کاالی موجود وی افتنیدری هاحساب نسبت :)وی افتنیدری هاحساب مجموع با است برابر 

 .شرکتی هاییدارا مجموع بر میتقس شرکتی کاال یموجود

FORGNit (شرکتی خارج اتیعمل :)داشته( صادراتی )خارج اتیعمل شرکت اگر کی با است برابر 

 .ردیگیم را صفر مقدار صورتنیا ریغ در باشد،

CURRit (جار نسبت :)ی.جاری هایبده بر میتقسی جاری هاییدارا با است برابری 

DISTRESSit ( استفاده 1913)ده آلتمن روش تعدیل شاین شاخص از  محاسبه )درماندگی مالی(: برای

 :به شکل زیر بوده است( 1913). شیوه محاسبه اصلی آلتمن شودمی
Z = 3.3 (EBIT/TA) + 1 (Sales/TA) + 1.4 (Retained Earnings/TA)  

     + 1.2 (Working Capital/TA) + 0.6 (Market Value of Equity/TA) 



 

 9318ماه  خرداد، پنجاهشماره                                                               های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

81 

 

 

EBITسود قبل از کسر بهره و مالیات شرکت : 

 Retained Earningsسود و زیان انباشته در پایان سال مالی : 

 Working Capitalسرمایه در گردش : 

 Market Value of Equityارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت : 

 TAهای شرکت.: ارزش دفتری مجموع دارایی 

در سال . شرکت است (درماندگی مالی کمتر) بزرگتر، نشانگر سالمت مالی بیشتر Zدر این رابطه، مقدار 

را از طریق حذف نسبت ارزش بازار حقوق ( 1913آلتمن )ماسون، شیوه محاسبه اصلی  -مک کی؛ 1991

بنابراین شیوه تعدیل شده محاسبه  د.های شرکت، تعدیل نمودنری کل بدهیتصاحبان سهام به ارزش دف

 (:1898)رحیمیان و همکاران،  درماندگی مالی آلتمن به این شکل است
Z=3.3(EBIT/TA)+1(Sales/TA)+1.4(Retained Earnings/TA)+1.2(Working Capital/TA) 

 

ROAit (هاییدارا بازده :)شرکتی هاییدارا مجموع بر میتقس خالص سود با است برابر. 

LOSSit (انیز :)یم را صفر مقدار صورتنیا ریغ در کند، گزارش انیز شرکت اگر کی با است برابر-

 .ردیگ

RESTATEit (حسابدار ارائه دیتجد :)داشته ارائه دیتجدی مال سال در شرکت اگر کی با است برابری 

 .ردیگیم را صفر مقدار صورتنیا ریغ در باشد،

ی هایژگیو( 2117) خان و کالکار و( 2111) همکاران و هوآنگی هاپژوهش با سازگار نیهمچن

 :ردیگیم قرار استفاده مورد ست،ا اثرگذاری حسابرسۀ الزحمحق نییتع در که حسابرس

BIGit (حسابرسۀ مؤسسة انداز :)برعهدهی حسابرس سازمان را شرکتی حسابرس اگر کی با است برابری 

 .ردیگیم را صفر مقدار صورتنیا ریغ در باشد، داشته

AUDITCHit (حسابرس رییتغ :)باشد، کرده رییتغی مال سال در شرکت حسابرس اگر کی با است برابر 

 .ردیگیم را صفر مقدار صورتنیا ریغ در

AUDITTit (حسابرسی تصدة دور :)را شرکتی حسابرس حسابرس، کهیی هاسال تعداد با است برابر 

 .است شده گرفته نظر در 1835 هیپا سال ریمتغ نیای ریگاندازهی برا .است داشته برعهده
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 های پژوهشمدل

گرفته توسط هوآنگ و همکاران های صورتبرگرفته از پژوهش یرز برای آزمون فرضیۀ اول پژوهش از مدل
 شود:( استفاده می2111)

 اول فرضیه رگرسیونی مدل

LNAFEEit = β0+β1*CEOCHit+β2*LNASSETit+β3*LEVit+β4*INVRECit+β5*FORGNit 

                    +β6*CURRit+β7*DISTRESSit+β8*ROAit+Β9*LOSSit+β10*RESTATEit 

                    +β11*BIGit+β12*AUDITCHit+Β13*AUDITTit+it               

گرفته توسط های صورتبرگرفته از پژوهش زیر برای آزمون فرضیۀ دوم، سوم و چهارم پژوهش از مدل
 شود:( استفاده می2117( و کالکار و خان )2111هوآنگ و همکاران )

 دوم فرضیه رگرسیونی مدل

LNAFEEit = β0+β1*CEOEXPit+β2*CEOCHit+β3*CEOCHit
*
CEOEXP+β4*LNASSETit 

                    +β5*LEVit+β6*INVRECit+β7*FORGNit+β8*CURRit+β9*DISTRESSit 

                     +β10*ROAit+Β11*LOSSit+β12*RESTATEit+β13*BIGit+β14*AUDITCHit 

                     +Β15*AUDITTit+it 

 سوم فرضیه رگرسیونی لمد
LNAFEEit = β0+β1*CFOCHit+β2*LNASSETit+β3*LEVit+β4*INVRECit+β5*FORGNit  

                    +β6*CURRit+β7*DISTRESSit+β8*ROAit+Β9*LOSSit+β10*RESTATEit 

                    +β11*BIGit+β12*AUDITCHit+Β13*AUDITTit+it 
 چهارم فرضیه رگرسیونی مدل

LNAFEEit = β0+β1*CEOEXPit+β2*CFOCHit+β3*CFOCHit
*
CEOEXP+β4*LNASSETit  

                    +β5*LEVit+β6*INVRECit+β7*FORGNit+β8*CURRit+β9*DISTRESSit 

                    +β10*ROAit+Β11*LOSSit+β12*RESTATEit+β13*BIGit+β14*AUDITCHit  

                    +Β15*AUDITTit+it 

 

 هایافته
 شود.های پژوهش پرداخته میدر این بخش به آمار توصیفی و استنباطی در ارتباط با تحلیل داده
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 آمار توصیفی
 :است (1به شرح جدول )مدل  یرهایمربوط به متغ یفیآمار توص یتخالصه وضع

 (: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول )
نوع 
 متغیر

 متغیر
سال 

 شرکتی
 حداقل حداکثر  انحراف معیار میانه میانگین

می
ک

 

 111 5115 58/11187 11/587 11/951 171 الزحمۀ حسابرسی )میلیون ریال(حق

 711/1 188/3 917/1 231/1 111/1 171 الزحمۀ حسابرسیلگاریتم حق

 711/11 931/11 231/1 511/18 597/18 171 اندازه شرکت

 121/1 131/1 289/1 111/1 181/1 171 اهرم مالی

 1.115 131/1 817/1 111/1 111/1 171 نسبت ح دریافتنی و م کاال

 851/1 351/1 911/1 211/1 133/1 171 نسبت جاری

 -171/2 181/18 718/2 811/1 121/2 171 درماندگی مالی

 -211/1 511/1 112/1 191/1 117/1 171 هابازده دارایی

 1 11 218/2 8 517/8 171 دوره تصدی حسابرس

 فراوانی )درصد( 

فی
کی

 
 (811/1) 157 181 دانش مالی مدیرعامل 

 (213/1) 117 171 تغییر مدیرعامل

 (821/1) 211 171 تغییر مدیرمالی

 (591/1) 897 171 عملیات خارجی

 (111/1) 91 171 زیان

 (919/1) 111 171 تجدید ارائه حسابداری

 (288/1) 157 171 اندازة مؤسسۀ حسابرسی

 (221/1) 113 171 تغییر حسابرس

 منبع: یافته های پژوهش  
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 یبرا یاست و شاخص خوب عینقطه تعادل و مرکز ثقل توز انگریاست که ب نیانگیم یشاخص مرکز نیتر یاصل

 یاریو مع یپراکندگ یپارامترها نیاز مهمتر یکی اریانحراف مع نیها است و همچنداده تیمرکز دادن نشان

-لگاریتم حق ریمتغ نیانگیفوق م جدول جیاست. حال با توجه به نتا نیانگیمشاهدات از م یپراکندگ زانیم یبرا

اند، و افتهینقطه تمرکز  نیها حول اداده شتریب دهدیکه نشان م باشدیم 111/1 معادلالزحمه حسابرسی 

 زانیمتوسط م دهد،ینشان م اریمقدار انحراف مع گر،یعبارت دبه است.  917/1آن معادل  اریانحراف مع

 است. 917/1 برابر نیانگیحول مالزحمه حسابرسی لگاریتم حق ریمقاد یپراکندگ

 

 والد تعدیل شده، وولدریچ لیمر(، هاسمن، Fآزمون چاو )

که بتوان  های ترکیبی است، بنابراین برای اینهای مدل مربوط به فرضیۀ اول پژوهش از نوع دادهماهیت داده

نظر کارآمد خواهد بود یا خیر، از  های پانل در برآورد مدل مورد مود که آیا استفاده از روش دادهمشخص ن

که مشخص گردد کدام روش )اثرات  منظور این های پانل، به لیمیر و در صورت استفاده از روش داده Fآزمون 

شود. همچنین برای  استفاده میتر است، از آزمون هاسمن  منظور برآورد مناسبثابت و یا اثرات تصادفی( به

شده و وولدریچ  تشخیص ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی در مدل، به ترتیب از آزمون والد تعدیل

 شده است. ( ارائه2ها در جدول شمارة ) استفاده گردید. نتایج حاصل از این آزمون

 

 برای فرضیه اول  دریجشده و وول لیمیر، هاسمن، والد تعدیل F(: نتایج آزمون 2جدول )

 آزمون تعداد آماره مقدار درجۀ آزادی سطح معناداری

111/1 555 ،112 11/1 171 F لیمیر 

 هاسمن 171 18/11 18 111/1

 شده والد تعدیل 171 59/21511 118 111/1

 وولدریج 171 855/15 1،  112 111/1

 های پژوهش  منبع: یافته    
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است،  15/1( کمتر از 111/1(، و سطح معناداری آن )2لیمیر در جدول شماره ) F با توجه به نتایج آزمون

چنین با  های پانل استفاده کرد. هم بنابراین فرضیۀ صفر آزمون رد شده و بیانگر این است که باید از روش داده

 قابل آن(، فرضیۀ صفر آزمون رد شده و فرضیۀ م111/1آن ) توجه به نتایج آزمون هاسمن و سطح معناداری

شود. لذا، الزم است در برآورد نهایی مدل از روش پانلی با اثرات ثابت استفاده گردد. نتایج آزمون  پذیرفته می

دهد که ناهمسانی واریانس بین اجزای اخالل مدل  (، نشان می111/1شده و سطح معناداری آن )والد تعدیل

( حاکی از وجود خودهمبستگی سریالی در بین 111/1وجود دارد. درنهایت سطح معناداری آزمون وولدریج )

اجزای اخالل مدل است. بنابراین، با توجه به این نتایج و برای رفع ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی 

 شود. استفاده می یافته در برآورد نهایی مدل )روش اثرات ثابت( از رویکرد حداقل مربعات تعمیم

 
 برای فرضیه دوم  شده و وولدریج یمیر، هاسمن، والد تعدیلل F(: نتایج آزمون 8جدول )

 آزمون تعداد آماره مقدار درجۀ آزادی سطح معناداری

111/1 881 ،35 12/5 181 F لیمیر 

 هاسمن 181 18/35 15 111/1

111/1 31 29+e1.9 181 شده والد تعدیل 

 وولدریج 181 198/1 1، 77 111/1

 های پژوهش  منبع: یافته    
 

است،  15/1( کمتر از 111/1لیمیر و سطح معناداری آن ) F (، آزمون8با توجه به نتایج جدول شمارة )

چنین با  های پانل استفاده کرد. هم بنابراین فرضیۀ صفر آزمون رد شده و بیانگر این است که باید از روش داده

 ر آزمون رد شده و فرضیۀ مقابل آن(، فرضیۀ صف111/1آن ) توجه به نتایج آزمون هاسمن و سطح معناداری

شود. لذا، الزم است در برآورد نهایی مدل از روش پانلی با اثرات ثابت استفاده گردد. نتایج آزمون  پذیرفته می

دهد که ناهمسانی واریانس بین اجزای اخالل مدل  (، نشان می111/1شده و سطح معناداری آن )والد تعدیل

( حاکی از وجود خودهمبستگی سریالی در بین 111/1اداری آزمون وولدریج )نهایت سطح معن وجود دارد. در
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اجزای اخالل مدل است. بنابراین، با توجه به این نتایج و برای رفع ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی 

 شود. استفاده می یافته در برآورد نهایی مدل )روش اثرات ثابت( از رویکرد حداقل مربعات تعمیم

 
 برای فرضیه سوم  شده و وولدریج لیمیر، هاسمن، والد تعدیل F(: نتایج آزمون 1جدول )

 آزمون تعداد مقدارآماره درجۀ آزادی سطح معناداری

111/1 555 ،112 11/1 171 F لیمیر 

 هاسمن 171 29/11 18 111/1

 شده والد تعدیل 171 81/21811 118 111/1

 وولدریج 171 151/15 1، 112 111/1

 های پژوهش  منبع: یافته  
است،  15/1( کمتر از 111/1یمیر و سطح معناداری آن )ل F (، آزمون1با توجه به نتایج جدول شمارة )

چنین با  های پانل استفاده کرد. هم بنابراین فرضیۀ صفر آزمون رد شده و بیانگر این است که باید از روش داده

 (، فرضیۀ صفر آزمون رد شده و فرضیۀ مقابل آن111/1آن ) اداریتوجه به نتایج آزمون هاسمن و سطح معن

شود. لذا، الزم است در برآورد نهایی مدل از روش پانلی با اثرات ثابت استفاده گردد. نتایج آزمون  پذیرفته می

دهد که ناهمسانی واریانس بین اجزای اخالل مدل  (، نشان می111/1شده و سطح معناداری آن )والد تعدیل

( حاکی از وجود خودهمبستگی سریالی در بین 111/1نهایت سطح معناداری آزمون وولدریج ) جود دارد. درو

اجزای اخالل مدل است. بنابراین، با توجه به این نتایج و برای رفع ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی 

 شود. یافته استفاده میمدر برآورد نهایی مدل )روش اثرات ثابت( از رویکرد حداقل مربعات تعمی

 
 برای فرضیه چهارم  شده و وولدریج لیمیر، هاسمن، والد تعدیل F(: نتایج آزمون 5جدول )

 آزمون تعداد مقدارآماره درجۀ آزادی سطح معناداری

111/1 881 ،35 11/5 181 F لیمیر 

 هاسمن 181 13/99 15 111/1

 شده والد تعدیل 181 15/77271 31 111/1

 وولدریج 181 182/1 1، 77 183/1

 های پژوهش  منبع: یافته    
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است،  15/1( کمتر از 111/1لیمیر و سطح معناداری آن ) F (، آزمون5با توجه به نتایج جدول شمارة )
چنین با  های پانل استفاده کرد. هم بنابراین فرضیۀ صفر آزمون رد شده و بیانگر این است که باید از روش داده

 (، فرضیۀ صفر آزمون رد شده و فرضیۀ مقابل آن111/1آن ) ایج آزمون هاسمن و سطح معناداریتوجه به نت
شود. لذا، الزم است در برآورد نهایی مدل از روش پانلی با اثرات ثابت استفاده گردد. نتایج آزمون  پذیرفته می
انس بین اجزای اخالل مدل دهد که ناهمسانی واری (، نشان می111/1شده و سطح معناداری آن )والد تعدیل

( حاکی از وجود خودهمبستگی سریالی در بین 183/1وجود دارد. درنهایت سطح معناداری آزمون وولدریج )
اجزای اخالل مدل است. بنابراین، با توجه به این نتایج و برای رفع ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی 

 شود. استفاده می یافتهرویکرد حداقل مربعات تعمیمدر برآورد نهایی مدل )روش اثرات ثابت( از 
 

 آمار استنباطی
 آزمون فرضیه اول

 (، نتایج آزمون مدل مربوط به فرضیۀ اول پژوهش آمده است.1در جدول شمارة )
 نتایج آزمون فرضیۀ اول پژوهش (:1جدول )

 ضریب متغیر
انحراف 

 استاندارد

 آمارة

z 

 مقدار احتمال

z 

تورم 

 واریانس

 --- 117/1 13/2 211/1 153/1 ر ثابتمقدا

 111/1 712/1 83/1 125/1 119/1 تغییر مدیرعامل

 889/1 111/1 12/21 113/1 831/1 اندازة شرکت

 188/2 151/1 -91/1 113/1 -218/1 اهرم مالی

 118/1 111/1 21/5 185/1 131/1 نسبت حساب دریافتنی و موجودی کاال

 197/1 281/1 -21/1 185/1 112/1 عملیات خارجی

 992/1 811/1 12/1 128/1 121/1 نسبت جاری

 288/1 111/1 12/3 117/1 111/1 درماندگی مالی

 151/2 111/1 -27/8 111/1 -173/1 هابازده دارایی

 113/1 115/1 53/1 113/1 175/1 زیان

 189/1 111/1 15/1 115/1 211/1 تجدید ارائه حسابداری

 133/1 111/1 18/9 151/1 139/1 اندازة مؤسسۀ حسابرسی

 598/1 757/1 -81/1 182/1 -119/1 تغییر حسابرس



 

 9318ماه  خرداد، پنجاهشماره                                                               های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

87 

 

 

 825/2 118/1 11/8 119/1 129/1 دورة تصدی حسابرس

 waldآمارة خی دو 

 wald سطح معناداری آمارة  25/911

 (R2) ضریب تعیین  111/1

9215/1 

توان اذعان کرد که مدل رگرسیونی و والد، مید( و مقدار معناداری آمارة خی1با توجه به نتایج جدول )

در سطح  Zدرصد معنادار است. در ادامه و با توجه به آمارة  1طور مناسب برازش شده و در سطح خطای به

توان نتیجه گرفت که متغیر برکناری معناداری ضرایب و عالمت ضرایب رگرسیون هر یک از متغیرها، می

( معنادار نیست، بنابراین فرضیۀ اول پژوهش مورد 712/1و مقدار احتمال ) (119/1مدیرعامل با ضریب مثبت )

ها حاکی از آن است که بین اندازة شرکت، نسبت گیرد. در ارتباط با متغیرهای کنترلی، یافتهتأیید قرار نمی

سی و های دریافتنی و موجودی کاال، درماندگی مالی، تجدید ارائه حسابداری، اندازه مؤسسۀ حسابرحساب

الزحمۀ حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در مقابل رابطه بین اهرم دوره تصدی حسابرس با حق

الزحمۀ الزحمۀ حسابرسی منفی و معنادار است. اما، بین دیگر متغیرها با حقها با حقمالی و بازده دارایی

ره تورم واریانس حاکی از آن است که بین گردد. همچنین مقادیر آماحسابرسی رابطه معناداری مشاهده نمی

 .متغیرهای مستقل پژوهش همخطی وجود ندارد

 

 آزمون فرضیه دوم

 (، نتایج آزمون مدل مربوط به فرضیۀ دوم پژوهش آمده است.7در جدول شمارة )

 نتایج آزمون فرضیۀ دوم پژوهش (:7جدول )

 ضریب متغیر
انحراف 

 استاندارد

 آمارة

z 

 مقدار احتمال

z 

م تور

 واریانس

 --- 111/1 55/1 281/1 511/1 مقدار ثابت

 811/1 115/1 -12/2 187/1 -191/1 دانش مالی مدیرعامل

 511/1 111/1 -11/2 158/1 -113/1 تغییر مدیرعامل

 135/1 151/1 15/1 111/1 113/1 تغییر*دانش مالی

 837/1 111/1 52/13 119/1 852/1 اندازة شرکت
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 251/8 111/1 -19/5 111/1 -785/1 اهرم مالی

 115/1 111/1 72/8 111/1 228/1 نسبت حساب دریافتنی و موجودی کاال

 112/1 111/1 -12/2 183/1 -177/1 عملیات خارجی

 831/2 511/1 -17/1 188/1 -122/1 نسبت جاری

 275/1 111/1 13/8 111/1 111/1 درماندگی مالی

 153/2 111/1 -38/1 811/1 -917/1 هابازده دارایی

 153/1 181/1 17/1 111/1 181/1 زیان

 117/1 111/1 99/1 159/1 295/1 تجدید ارائه حسابداری

 171/1 111/1 51/11 151/1 572/1 اندازة مؤسسۀ حسابرسی

 723/1 199/1 -15/1 151/1 -131/1 تغییر حسابرس

 211/2 151/1 75/1 112/1 119/1 دورة تصدی حسابرس

 waldآمارة خی دو 

 wald سطح معناداری آمارة  31/1113

 (R2) ضریب تعیین  111/1

9177/1 

توان اذعان کرد که مدل رگرسیونی دو والد، می( و مقدار معناداری آمارة خی7با توجه به نتایج جدول )

در سطح  Zدرصد معنادار است. در ادامه و با توجه به آمارة  1طور مناسب برازش شده و در سطح خطای به

توان نتیجه گرفت که متغیر تعدیلی )تغییر عناداری ضرایب و عالمت ضرایب رگرسیون هر یک از متغیرها، میم

( است، بنابراین فرضیۀ دوم 151/1( و مقدار احتمال )113/1* دانش مالی( مدیرعامل دارای ضریب مثبت )

ی مدیرعامل تأثیری بر رابطه بین دانش دهد که برکنارگیرد. این نتیجه نشان میپژوهش نیز مورد تأیید قرار نمی

ها نشان از آن دارد که بین الزحمۀ حسابرسی ندارد. در ارتباط با متغیرهای کنترلی، یافتهمالی مدیرعامل و حق

های دریافتنی و موجودی کاال، درماندگی مالی، تجدید ارائه حسابداری و اندازه اندازة شرکت، نسبت حساب

لزحمۀ حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در مقابل رابطه بین اهرم مالی، امؤسسۀ حسابرسی با حق

الزحمۀ حسابرسی منفی و معنادار است. در عین حال، ها و تغییر حسابرس با حقعملیات خارجی، بازده دارایی

یر آماره تورم گردد. همچنین مقادالزحمۀ حسابرسی رابطه معناداری مشاهده نمیبین دیگر متغیرها با حق

 دهنده آن است که بین متغیرهای مستقل پژوهش همخطی وجود ندارد.واریانس نشان
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 آزمون فرضیه سوم

 (، نتایج آزمون مدل مربوط به فرضیۀ سوم پژوهش آمده است.3در جدول شمارة )

 نتایج آزمون فرضیۀ سوم پژوهش (:3جدول )

 ضریب متغیر
انحراف 

 استاندارد
 z آمارة

مال  مقدار احت

z 

تورم 

 واریانس

 --- 112/1 11/8 212/1 781/1 مقدار ثابت

 189/1 115/1 -12/2 128/1 -151/1 تغییر مدیرمالی

 812/1 111/1 32/21 113/1 871/1 اندازة شرکت

 185/2 111/1 -11/2 119/1 -221/1 اهرم مالی

 115/1 111/1 71/5 181/1 199/1 نسبت حساب دریافتنی و موجودی کاال

 197/1 288/1 -19/1 181/1 -111/1 ملیات خارجیع

 931/1 121/1 31/1 121/1 119/1 نسبت جاری

 288/1 111/1 88/3 117/1 115/1 درماندگی مالی

 151/2 111/1 -28/8 111/1 -115/1 هابازده دارایی

 117/1 177/1 77/1 117/1 138/1 زیان

 187/1 111/1 19/1 111/1 211/1 تجدید ارائه حسابداری

 172/1 111/1 21/9 151/1 518/1 اندازة مؤسسۀ حسابرسی

 591/1 731/1 -23/1 182/1 -119/1 تغییر حسابرس

 811/2 111/1 33/2 119/1 123/1 دورة تصدی حسابرس

 waldآمارة خی دو 

 wald سطح معناداری آمارة  27/913

 (R2) ضریب تعیین 111/1

9228/1 

توان اذعان کرد که مدل رگرسیونی دو والد، میو مقدار معناداری آمارة خی( 3با توجه به نتایج جدول )

در سطح  Zدرصد معنادار است. در ادامه و با توجه به آمارة  1طور مناسب برازش شده و در سطح خطای به

توان نتیجه گرفت که متغیر تغییر معناداری ضرایب و عالمت ضرایب رگرسیون هر یک از متغیرها، می

( است، بنابراین فرضیۀ سوم پژوهش در سطح 115/1( و مقدار احتمال )-151/1مالی دارای ضریب منفی )مدیر
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-دهد که تغییر مدیرمالی تأثیر منفی و معناداری بر حقشود. این نتیجه نشان میدرصد پذیرفته می 95اطمینان 

دهد که بین اندازة شرکت، نسبت یها نشان مالزحمۀ حسابرسی دارد. در ارتباط با متغیرهای کنترلی، یافته

های دریافتنی و موجودی کاال، درماندگی مالی، زیان، تجدید ارائه حسابداری، اندازه مؤسسۀ حسابرسی حساب

الزحمۀ حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در مقابل بین اهرم مالی و و دوره تصدی حسابرس با حق

الزحمۀ سابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. اما، بین دیگر متغیرها با حقالزحمۀ حها با حقبازده دارایی

دهد که بین گردد. همچنین مقادیر آماره تورم واریانس نشان میحسابرسی رابطه معناداری مشاهده نمی

 خطی وجود ندارد.متغیرهای مستقل پژوهش هم

 

 آزمون فرضیه چهارم

 مدل مربوط به فرضیۀ چهارم پژوهش آمده است. (، نتایج آزمون9در جدول شمارة )

 نتایج آزمون فرضیۀ چهارم پژوهش (:9جدول )

 ضریب متغیر
انحراف 

 استاندارد

 آمارة

z 

 مقدار احتمال

z 

تورم 

 واریانس

 --- 112/1 18/8 821/1 121/1 مقدار ثابت

 581/1 181/1 -13/1 119/1 -128/1 دانش مالی مدیرعامل

 188/1 157/1 -91/1 183/1 -172/1 تغییر مدیرمالی

 111/2 821/1 99/1 1113/1 1111/1 تغییرمدیرمالی*دانش مالی مدیرعامل

 838/1 111/1 13/11 122/1 871/1 اندازة شرکت

 271/8 111/1 -85/8 183/1 -111/1 اهرم مالی

 151/1 111/1 75/2 191/1 259/1 نسبت حساب دریافتنی و موجودی کاال

 82/1 512/1 -53/1 118/1 -125/1 عملیات خارجی

 115/2 511/1 -11/1 181/1 -121/1 نسبت جاری

 231/1 111/1 51/1 111/1 119/1 درماندگی مالی

 171/2 111/1 -85/8 198/1 -111/1 هابازده دارایی

 171/1 128/1 31/1 159/1 117/1 زیان

 151/1 111/1 91/8 152/1 211/1 تجدید ارائه حسابداری

 158/1 111/1 11/3 111/1 518/1 مؤسسۀ حسابرسیاندازة 



 

 9318ماه  خرداد، پنجاهشماره                                                               های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

11 

 

 

 781/1 171/1 -18/1 183/1 -111/1 تغییر حسابرس

 195/2 178/1 79/1 111/1 121/1 دورة تصدی حسابرس

 waldآمارة خی دو 

 wald سطح معناداری آمارة  55/133

 (R2) ضریب تعیین 111/1

9212/1 

توان اذعان کرد که مدل رگرسیونی دو والد، میاری آمارة خی( و مقدار معناد9با توجه به نتایج جدول )

در سطح  Zدرصد معنادار است. در ادامه و با توجه به آمارة  1طور مناسب برازش شده و در سطح خطای به

توان نتیجه گرفت که متغیر تعدیلی )تغییر معناداری ضرایب و عالمت ضرایب رگرسیون هر یک از متغیرها، می

( است، بنابراین 821/1( و مقدار احتمال )111/1* دانش مالی مدیرعامل( دارای ضریب مثبت )مدیرمالی 

دهد که تغییر مدیرمالی تأثیری بر رابطه گیرد. این نتیجه نشان میفرضیۀ چهارم پژوهش نیز مورد تأیید قرار نمی

ها نشان از آن دارد ای کنترلی، یافتهالزحمۀ حسابرسی ندارد. در ارتباط با متغیرهبین دانش مالی مدیرعامل و حق

های دریافتنی و موجودی کاال، درماندگی مالی، تجدید ارائه حسابداری، که بین اندازة شرکت، نسبت حساب

الزحمۀ حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اندازه مؤسسۀ حسابرسی و دوره تصدی حسابرس با حق

الزحمۀ حسابرسی منفی و معنادار است. در عین حال، بین ها با حقبازده داراییدر مقابل رابطه بین اهرم مالی و 

گردد. همچنین مقادیر آماره تورم واریانس الزحمۀ حسابرسی رابطه معناداری مشاهده نمیدیگر متغیرها با حق

 خطی وجود ندارد.دهنده آن است که بین متغیرهای مستقل پژوهش همنشان

 

 گیریبحث و نتیجه

 نتایج. است شده پرداخته حسابرسی الزحمۀحق و مدیرعامل برکناری بین رابطه وجود آزمون به اول فرضیه رد

 معناداری رابطه نتیجه این. است 712/1 احتمال مقدار و 119/1 رگرسیونی ضریب دارای رابطه این برای آزمون

 با مخالف نتیجه این. گیردنمی قرار تأیید دمور پژوهش اول فرضیه نتیجه در. دهدنمی نشان متغیر دو این بین را

 دلیل به. است( 2111) همکاران و هوآنگ و( 2119) همکاران و فلدمن توسط گرفتهصورت هایپژوهش نتایج

 حتی خود، مشتریان و بازار حفظ منظوربه حسابرسی هایموسسه ایران، حسابرسی بازار بر حاکم رقابتی فضای
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 هزینه افزایش به اقدام حسابرسی، هایموسسه جانب از شرکت ریسک افزایش و مدیرعامل تغییر صورت در

 .باشدمی توجیه قابل معنادار رابطه وجود عدم حیث این از و ننموده حسابرسی

 الزحمۀحق و مدیرعامل مالی دانش بین رابطه بر مدیرعامل برکناری تأثیر آزمون به دوم فرضیه در

 احتمال مقدار و 113/1 رگرسیونی ضریب دارای رابطه این برای آزمون جنتای. است شده پرداخته حسابرسی

 دوم فرضیه نتیجه در. ندارد مذکور رابطه بر تأثیری مدیرعامل برکناری که دهدمی نشان نتیجه این. است 151/1

 .است( 2111) خان و کالکار پژوهش با موافق نتیجه این. گیردنمی قرار تأیید مورد نیز پژوهش

 نتایج. است شده پرداخته حسابرسی الزحمۀحق و مدیرمالی تغییر بین رابطه وجود آزمون به  سوم ضیهفر در

 و منفی رابطه نتیجه این. است 115/1 احتمال مقدار و  -151/1 رگرسیونی ضریب دارای رابطه این برای آزمون

 پذیرفته درصد 95 اطمینان سطح در پژوهش سوم فرضیه نتیجه در. دهدمی نشان متغیر دو این بین را معناداری

 و مدیرمالی تغییر بین معناداری رابطه آنها. است( 2111) خان و کالکار پژوهش با مخالف نتیجه این. شودمی

 و مالی مدیر تغییر صورت در حتی حسابرسی بازار بودن رقابتی دلیل به. نکردند پیدا حسابرسی الزحمۀحق

 هزینه افزایش به اقدام خود، مشتریان و بازار حفظ منظوربه برسیحسا هایموسسه شرکت، ریسک افزایش

 .باشدمی توجیه قابل معنادار رابطه وجود عدم حیث این از و ننموده حسابرسی

 حسابرسی الزحمۀحق و مدیرعامل مالی دانش بین رابطه بر مدیرمالی تغییر تأثیر آزمون به چهارم فرضیه در

. است 821/1 احتمال مقدار و 111/1 رگرسیونی ضریب دارای رابطه این برای نآزمو نتایج. است شده پرداخته

 حسابرسی الزحمۀحق و مدیرعامل مالی دانش بین رابطه بر تأثیری مدیرمالی تغییر که دهدمی نشان نتیجه این

 در تهگرف صورت مطالعات نتایج بررسی. گیردنمی قرار تأیید مورد پژوهش چهارم فرضیه نتیجه در. ندارد

 نکات دارند مالی دانش ها،آن عامل مدیران که هاییشرکت که دهدمی نشان مدیرعامل، مالی دانش خصوص

 ماتسوناگاو) دهندمی ارتقا را مالی افشاء کیفیت و کنندمی بازگو شده ارائه سود با ارتباط در تریدقیق

 گریگزارش عمده سودآوری کاهش موجب خود امر این که(. 2111 همکاران، و هوتون ؛2113 همکاران،

 گیردمی نشات آنجا از امر این .شودمی حسابرسی عملیات به مربوط ریسک کاهش نتیجه در و مالی نادرست

 برقرار شرکت در حسابداری امور زمینه در را بهتری هایکنترل مالی مسائل بر اشراف دلیل به مدیرعامل که

-می مالی، مدیر برکناری یا تغییر صورت در حتی باشد مالی دانش ایدار مدیرعامل هنگامی بنابراین،. کندمی

 امور زمینه در خللی تا نماید راهبری مناسبی طوربه را مالی تیم خود تجربه و دانش از استفاده با تواند
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 نخواهد چندانی تغییر حسابرسی هایموسسه جانب از شرکت ریسک رواین از. نگردد وارد شرکت حسابداری

 پیشنهاد پژوهش هاییافته اساس بر بنابراین. داشت نخواهد تغییری نیز حسابرسی الزحمهحق آن تبع به و داشت

 حسابرسی و مالی موضوعات بر مدیران تغییر و مدیرعامل مالی دانش تاثیر زمینه در هاییپژوهش که گرددمی

. شود واقع مفید عملی سودمندی و نظری مبانی به بخشیدن غنا جنبه از تواندمی عمل این که گردد انجام

 در که کرد اذعان توانمی دارد، قرار سازمان در مدیریت ردة باالترین در مدیرعامل اینکه به توجه با همچنین

 اینکه به توجه با همچنین. کند ایفا مالی گزارشگری فرایند در تاثیرگذارتری نقش مالی، دانش داشتن صورت

 بهبود باعث همچنین و حسابرسی الزحمۀحق طریق از شرکت هایهزینه کاهش موجب مدیرعامل مالی دانش

 مدیرعامل، استخدام زمینه در شرکت سهامداران و مدیرههیئت تا گرددمی پیشنهاد شود،می شرکت عملکرد

 .دهند قرار توجه مورد بیشتر را وی مالی دانش جنبه

 

 منابع

 .تیریمد رییسهام در زمان تغ متیق رییتغ ریتأث یبررس (.1837جهانخوانی، علی؛ امینی، سیروان. ) -

 .117-111(، 2) 1. فصلنامه بورس اوراق بهادار

بر ارزش  تیریمد ی(. اثر دوره تصد1892) ی.عل ،یمظاهر ی؛مرادزاده فرد، مهد، زهرا ،یلمید یانتید -

 .1 مارهش ،یحسابدار یتجرب یهاپژوهش ی.اطالعات سکیو ر یندگینما یهانهیشرکت، هز

و  یمال یارتباط درماندگ ی(. بررس1898محمود. ) ی،قربان ؛لیاسماع ،اینتوکل ،نیالدنظام ،انیمیرح -

 .57-77 ،(2) 1 ی،مال ی. دانش حسابداریگزارش حسابرس ریتأخ

. یخدمات حسابرس یگذارمتیبر ق ی(. اثر چرخه عمر واحد تجار1833. )نیالدنظام ،انیمیرح -

 . 71-95 ،(23) 7 ی،مال یحسابدار یمطالعات تجرب

بر رشد افزوده  رعاملیمد ی(. اثر دوره تصد1891) .دونیفر ،یاوحد؛ مهد، بهمنیبن ،نژاد، شهنازیعل -

 .25سال هشتم، ش  ت،یریمد یحسابدار یپژوهش یفصلنامه علم .شرکت

 رعاملیمد یدانش مال ری(، تأث1895) .محمدجواد ،یمحمود؛ ساع اض،یدشت ب یمالزاده، محمد، الر -

، 1895، تابستان 81، شماره 3دوره  ،یحسابرس و یمال یحسابدار یهاسود، پژوهش تیریمد یروبر 

 .87-11صص 



 

 9318ماه  خرداد، پنجاهشماره                                                               های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

11 

 

 

- Abbott, L. J., S. Parker, and G. F. Peters. (2006). Earnings management, 
litigation risk, and asymmetric audit fee responses. Auditing: A Journal of 

Practice & Theory. 25(1): 8 98. 
- Ali, A. and Zhang, W. (2013). “CEO Tenure and Earnings Management “, http: 

// ssrn. com /abstract =2060119. 

- Ali, A. and Zhang, W. (2015). “CEO tenure and Earnings Management “,Journal  

of Accounting and Economics. 59, 60–79.  

- Bedard, J. C., M. L. Ettredge, and K. M. Johnstone. (2007). Using electronic 

audit. workpaper. 
- Bedard, J., and K. Johnstone (2004). Earnings manipulation risk, corporate 

governance risk, and auditors’ planning and pricing decisions, The Accounting 

Review. 79, 277–304. 
- Bell, T., W. Landsman, and D. Shackelford. (2002). Auditors’ perceived 

business risk and audit fees: Analysis and evidence. Journal of Accounting 

Research. 39: 35-43. 
- Cheng, S. (2004). R&D expenditure and CEO compensation.the Accounting 

Review. 79,305–328. 
- Choi, J., Kwak, Y, M., and Choe, C. (2012). “Earnings management surrounding 

CE  Turnover: evidence from Korea “,MPRA Paper No. 40629, posted 13. 

choice. Administrative science quarterly 1-25. 
- Cullinan, C., Roush, P. (2011). Has the likelihood of appointing a CEO with an 

accounting/finance background changed in the post-Sarbanes Oxley era?. Res. 

Account. Regul. 23, 71–77. 
- Custodio, C., and D. Metzger. (2014). Financial expert CEOs: CEO’s work 

experience and   firm’s financial policies. Journal of Financial Economics. 

114(1): 125-154. 
- Dearborn, D.C., Simon, H.A. (1958). Selective perceptions: a note on the 

departmental identification of executives. Sociometry. 21 (2), 140–144. 
- Dechow, P.M., Sloan, R. (1991). Executive incentives and the horizon problem: 

an empirical investigation. Journal of Accounting and Economics. 14, 51–89. 
- DeFond, M. L., C. Y. Lim, and Y. Zang. (2012). Do auditors value client 

conservatism?. Working Paper . 



 

 9318ماه  خرداد، پنجاهشماره                                                               های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

15 

 

 

- Dvid, B,. T, & W, Mason. (2016). Extreme CEO Pay cuts and audit fees. 

Advances in Accounting, V, 33, p.p. 1–10. 
- Feldmann, D.A., W.J. Read, and M.J. Abdol mohammadi. (2009). Financial 

restatements, audit fees, and the moderating effect of cfo turnover. Auditing 28: 

205–223. 
- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper echelon: The organization as a 

reflection of its top managers. Academy of Management Review, 9, 193–206. 
- Hay, D.C., W. R. Knechel, and N. Wong. (2006). Audit fees: a meta-analysis of 

the effect of Supply and Demand Attributes. Contemporary Accounting 

Research. 23: 141–191. 
- Hogan, C.E., and M.S. Wilkins. (2008). Evidence on the audit risk model: Do 

auditors increase audit fees in the presence of internal control deficiencies. 

Contemporary Accounting Research. 25: 219-242. 
- Hutton, A., Stocken, P. (2006). Effect of Reputation on the Credibility of 

Management Forecasts. Dartmouth College. Working Paper. 
- Hribar, P., J. Kim, R. Wilson, and H. Yang. (2012). Counterparty responses to 

managerial    overconfidence. Working paper. University of Iowa and University 

of Pennsylvania. 
- Huang, T. C., H. W. Huang, and C. C. Lee. (2014). Corporate executive’s 

gender and audit fees. Managerial Auditing Journal .29(6): 527-547. 
- Kalyta, P. (2009). Accounting discretion, horizon problem,and CEO retirement 

benefits.     Accounting Review 84, 1553–1573. 
- Kim, Y., H. Li, and S. Li. (2015). CEO Equity Incentives and Audit Fees. 

Contemporary Accounting Research. 32: 608–638. 
- Lyon, J. D., and M. Maher. (2005). The importance of business risk in setting 

audit fees: Evidence  from cases of client misconduct. Journal of Accounting 

Research. 43 (1): 133-151. 
- Matsunaga, S. R. and S. Wang, and P. E. Yeung. (2013). Does Appointing a 

Former CFO as CEO Influence a Firm’s Accounting Policies?. Working Paper 

University of Oregon. 



 

 9318ماه  خرداد، پنجاهشماره                                                               های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

11 

 

 

- Murphy, K.J., Zimmerman, J.L. (1993). Financial performance surrounding 

CEO turnover. Journal of Accounting and Economics. 16,273–315. 
- Pan, Y., Wang, T.Y., Weisbach, M.S. (2013). CEO Investment Cycles. Working 

Paper. University   of Utah, University of Minnesota, Ohio State University. 
- Pourciau, S. (1993). Earnings management and non-routine executive changes. 

Journal of     Accounting and Economics. 16,317–336. 
- Rachana Kalelkar and Sarfraz Khan. (2017). CEO Financial Background and 

Audit Pricing. Accounting Horizons. 30:3, 325-339. 

- Raghunandan, K. and D. V. Rama. (2006). SOX section 404 material weakness 

disclosures and audit fees. Auditing: A Journal of Practice and Theory. 25: 99-

104. 
- Saeed R, B. Zalailah S, Norsiah A , (2015),"CEO characteristics and audit report 

timeliness: do  CEO tenure and financial expertise matter?", Managerial 

Auditing Journal, Vol. 30   Iss 8/9 pp. 998 – 1022. 
- Wysocki, P. (2010). Corporate compensation policies and audit fees. Journal of 

Accounting and Economics. 49: 155-160. 

  


	مقدمه50
	50

